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Bilaga 1. Innovation och företagande

1.1

Innovation

Region

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Life science-strategi för
Stockholmsregionen.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:

Bred samverkan för att koppla till
arbetet med andra strategier som berör
FoU och innovation.

Kort sikt: En mer attraktiv region för
investeringar, goda förutsättningar för
etablering och tillväxt inom Life science.

Underlag från framtagna analyser.

Lång sikt: Stockholmsregionen är en av
världens fem ledande Life scienceregioner.

Kunskapsunderlag för:
Smarta ekosystem för kommunikation
och transporter, platsoberoende vård
och omsorg samt klimatpositiv
stadsexpansion.

Kort sikt: Ny samverkan kring
samhällsutmaningar som kräver digitala
lösningar.

Kunskapsinhämtning och analys för att
utveckla Flemingsberg till en särskilt
anpassad miljö för innovation och
tillväxt.

Kort sikt:
Gemensam bild av vad som behövs för
att utveckla Flemingsberg till en
innovativ och dynamisk stadskärna.

Underlag för en ny handlingsplan för
2021.

Lång sikt:
Utveckling av Flemingsberg till en
innovativ och dynamisk stadskärna.

Definition och beskrivning av
spetsområden där Uppsala län har
särskilt goda förutsättningar för
utmanings- och kunskapsdriven

Ännu mer effektiva och mobiliserande
arbetssätt samt ökad tydlighet
gentemot omvärlden vilket förväntas
bidra till bättre förutsättningar att

En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Digital Demo Stockholm (DDS)

RUFS 2050 mål:

Samverkan mellan akademi, näringsliv
och offentlig sektor.

En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Utveckling av den regionala
stadskärnan Flemingsberg:

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Samarbete kring utvecklingen av den
regionala stadskärnan Flemingsberg.

Uppsala

Framtagning av smart
specialiseringsstrategi.
Framtagning av data, omvärldsanalys
samt genomförande av workshops med
brett deltagande.
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Ligger i linje med prioriterat mål i
reviderad regional utvecklingsstrategi
2021–2024 (RUS).

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Lång sikt: En av världens ledande
innovationsregioner inom hållbar
stadsutveckling med stöd av
digitalisering.

Uppsala

Testa Center inkl. ”Testa Challenge”.
Fortsatt stöd till Testa Center som
nationell testbädd för produktion av
bioläkemedel. Särskilt fokus på att
attrahera bolag med digitala och
teknikinnovationer (”Testa Challenge”).

Uppsala

AddLife
Uppstart av Kompetenscentrum med
fokus på material & industriell 3Dprinting med fokus på Life Science och
den avancerade vården.

innovation och tillväxt med avstamp i
Agenda 2030.

attrahera etableringar, internationella
partners och externt kapital.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet” samt
fokusområdet Life Science.

Deltagande från nationella och
internationella bolag.

Bidrag till att stärka Sveriges position
som världsledande life science land
inom biologisk läkemedelsproduktion
och samt transformation av Life
Science-sektorn.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet” samt
fokusområdet Life Science. Ligger även i
linje med åtagandet ”Befäst Uppsala
universitet och SLU:s ställning som
globalt ledande lärosäten”.

Ett väl fungerande konsortium är nu
igång, bestående av forskning, industri,
myndigheter och vårdsektorn.

Bidrar till målet om Uppsala län som
leverantör av mer hållbara material och
avancerade komponenter, produkter
och modeller för Life Sciencesegmentet och den avancerade vården.

Uppsala

Material X
Upprätthållande av nätverket med
fokus på hållbara material och additiv
tillverkning.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet” samt
fokusområdet Life Science. Ligger även i
linje med åtagandet ”Befäst Uppsala
universitet och SLU:s ställning som
globalt ledande lärosäten”.

Uppsalaregionen får en ny stark
regional innovationsmiljö med fokus på
stål- och verkstadsindustrin.

Bidrar till målet om Uppsala län som
leverantör av mer hållbara material och
avancerade produktionsmetoder av
relevans för breda industrisegment av
vikt för länet och landet.

Uppsala

Grow Tech Center
Mobilisering och kartläggning av
förutsättningarna för en testbädd för
cirkulär energi- och
livsmedelsproduktion i Ultuna.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet” samt
fokusområdet Gröna Näringar och
Tech. Ligger även i linje med åtagandet
”Befäst Uppsala universitet och SLU:s
ställning som globalt ledande
lärosäten”.

Avklarad förstudiefas 2, utvecklad
affärsmodell och påbörjad
prospektering.

Utveckla en fysisk plats för
samproduktion av kunskap och
innovation för nya hållbara sätt att
producera livsmedel på.

Uppsala

Talangcentrum
Utveckling av en ”one stop shop” för
inkommande forskare och gästarbetare
i näringslivet i syfte att underlätta
integrering och etablering av duktiga
människor. I samverkan mellan Uppsala
kommun, SLU, Uppsala universitet och
Region Uppsala.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet”.

Framtagning av projektplan samt
uppstart av det operativa arbetet.

Attrahera och göra det enklare för
talangfulla människor att etablera sig i
länet.
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Sörmland

(20301169)
Utveckling av det regionala
innovationsekosystemet:
Eftersom en stor omställning pågår i
samhället och i näringslivet, behöver
även det regionala stödsystemet för
innovation och entreprenörskap
utvecklas och anpassas för att stödja
denna utveckling.

RUS-mål: En växande arbetsmarknad,
där efterfrågan på kompetens och
utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Tillväxtprioritering: Dynamiskt
näringsliv & innovativa verksamheter.
ERUF: Insatsområde 1
(Samtliga mål gäller alla insatserna
under Innovation).

Sedan 1,5 år pågår därför ett arbete,
där de kommunala
näringslivsenheterna och de flesta av
de företagsstödjande aktörerna ingår.
Olika tvärsgående arbetsgrupper har
under året bildats och genomfört
piloter för att testa nya gemensamma
arbetssätt och ta fram nya verktyg för
företagsstöd.

Nya samarbetsprocesser och verktyg
har tagits fram. Aktörer blir allt bättre
på att slussa företag till varandra,
beroende på stödbehov.
Man samarbetar också oftare och
nyttjar och arbetar gemensamt med
varandras verktyg och hittar nya sätt att
samlas runt ett företag och dess behov
av olika stödinsatser.
En styrgrupp har skapats för
samordning av det länsgemensamma
arbete har skapats som leds av
regionen. Där ingår representanter från
Mälardalens högskola, Almi och de
kommunala näringslivscheferna.
Samverkan mellan Sörmlands aktörer
och kluster och deras motsvarigheter i
andra län har ökat betydligt.
Fortfarande råder dock otydlighet kring
olika organisationers roller och
kärnområden och företagen har ofta
svår att avgöra vem man bör adressera
med sina behov.
Pandemikrisen har förstärkt
samarbetsviljan och -förmågan och
främjat nya arbetssätt inom systemet,
men även hos beslutsfattare och den
har även påskyndat beslutsprocesser,
som tidigare tog mkt lång tid.

Samarbetsklimatet och kunskapen om
varandras verksamheter har förbättrats
betydligt.
Vi har i Sörmland fortsatt stor brist på
affärsutvecklingsstöd med spets och
kontakter mellan näringsliv och
akademi. Idéer om hur man kan
förbättra detta finns och initiativ har
tagits, men vi har en lång väg att gå.
På längre sikt ser vi att samarbetet i
länet kommer att ge företagen ett
bättre, mera komplett och
behovsanpassat stöd. Det blir lättare
att hitta rätt i stödsystemet.
Samverkan mellan våra regionala
aktörer och aktörer i grannlänen och
nationellt, ger också näringslivet
tillgång till en bred palett av
utvecklingsstöd, med såväl bredd som
spets.
Detta hoppas vi ska göra regionen
Sörmland mera attraktivt som en plats
att verka på. Inte bara, som tidigare, ett
område man besöker eller bor i.
På så sätt kan vi lättare attrahera
investeringar och den kompetens vi så
väl behöver.

Sörmland

(20301165)
Innovationsuppdrag till Almi:
Almi Sthlm-Sörmland har ett årligt
regionalt tilläggsuppdrag kring
innovationsrådgivning till företag och
enskilda idébärare.

Se ovan.

Fler privatpersoner med idéer har
hanterats under 2020.
Flera etablerade företag med idéer för
omställning har fått stöd.
Pandemin och den pågående
omställningen gör att flera funderar i
nya banor. Detta har gjort att Almi haft
betydligt större idéinflöde än tidigare
år.

Sörmland är ett län med relativt låg
innovationsvilja- och kapacitet, förutom
inom högskolan och de allra största
företagen. Almis innovationsstödjande
verksamhet förväntas bidra till att öka
innovativiteten och hjälpa särskilt de
mindre företagen att ställa om och
utveckla nya produkter, tjänster och
affärsmodeller för framtida
konkurrenskraft.

Sörmland

(20301173)

Se ovan.

Create har varit en aktiv och drivande
part inom det utvecklingsarbete som

Create är en viktig part och motor i
innovationssystemet.
En relativ brist på andra
innovationsaktörer i stora delar av länet

Regionalt uppdrag till Create Incubator:
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Region Sörmland har en
överenskommelse med Create –
inkubatorn i Västerås-Eskilstuna, som
har ett särskilt regionalt uppdrag att
stödja lokalt och regionalt
kunskapsintensiva, tillväxtorienterade
startup-företag, med innovativa
erbjudanden och globala ambitioner, i
hela Sörmland.
Sörmland

pågår inom länets innovationssystem;
t.ex. drivande i Innovationsrådet.
Under 2020 har tio start-ups från
Sörmland varit under inkubation.

(20301173)

20 bolag sökte, 10 genomgick
programmet och 2 togs efter SörmX in i
Creates ordinarie inkubatorprogram.
Ett företag flyttade sin verksamhet från
Stockholm till Sörmland.

Att sätta Sörmland på kartan som
attraktiv tillväxtmiljö för innovativa
bolag, att hitta och odla fram flera
innovativa sörmländska bolag, att skapa
fler jobb, att bidra till Sörmlands
attraktivitet.

Se ovan.

Under året har genomförts 6 träffar
med 17 företag. Efter ett års
pilotverksamhet har nu rådet
permanentats som ett verktyg inom det
regionala innovations-arbetet.

Företagen är mkt nöjda med feedback,
stöd och kontakter de fått.

På regionens uppdrag driver Create ett
årligt intensivprogram för innovativa,
skalbara startupbolag. Målet är att göra
så många bolag som möjligt beredda
för att gå in i inkubatorprogram
och/eller bli mogna för att ta in
investeringar. Aktiviteten
samfinansieras av Regionen, flera
kommuner, Almi m fl.
(20301166)
Innovationsråd Sörmland:
Under året bildades ett digitalt
innovationsforum, där bolag med
tillväxtpotential kan pitcha sina behov
och utmaningar inför en panel av
rådgivare från våra vassaste
stödorganisationer. Pitchtillfällen
varannan månad. Även bra för ökat
lärande och kännedom mellan
aktörerna. Specialkompetens kallas in
vid behov, inom t.ex. finansiering.
Sörmland

Create utgör också en viktig länk till
akademin och andra innovationsmiljöer
runtom i landet.

Se ovan.

SörmX:

Sörmland

gör detta än mer viktigt, för att sprida
kunskap och inspiration kring
innovation.

Bättre samlat stöd till företagen.
Ökad samhörighet och kännedom
mellan aktörerna.
Ett attraktivare företagsklimat.

(20301171)
Implementering av strategin för Smart
specialisering Sörmland:
Inom Sörmlands strategi för smart
specialisering bedrivs ett utvecklande
arbete inom alla tre styrkeområdena.
1) Avancerad tillverkning för krävande
miljöer: Regionen stöttar Robotdalen
och MITC, båda knutna till Mälardalens
högskola, som driver projekt,

Se ovan.

Avancerad tillverkning för krävande
miljöer:
Biobaserade näringar:
Verksamhetsnära digitala tjänster:
1) Såväl Robotdalen som MITC driver
flera projekt som stöttar industrins
omställning. Särskilt MITC har klivit
fram senaste åren och tagit på sig stora
och viktiga projekt som DigiMission,
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Ett näringsliv med bredd och spets, som
i samverkan med akademi och andra
kunskaps- och innovationsmiljöer,
hänger med i och drar nytta av den
pågående omställningen och kan
fortsätta att vara konkurrenskraftiga på
en global marknad.
Att Sörmland får en tydligare profil
inom de utpekade områdena, som

innovations- och
affärsutvecklingsinsatser bland
regionens företag. FRiS (Framtidens
industri i Sörmland) är ett
regionfinansierat samverkansprojekt
mellan Almi, MITC och de båda
Handelskamrarna, som bedriver
uppsökande verksamhet hos
industriföretagen, hjälper till med
behovsinventering för omställning,
agerar bollplank och lots till andra
aktörer, program och stödinsatser.

Transmission, CompCor m.fl. Med stöd
fr Eskilstuna kommun, MDH och
Regionen har de under året blivit en del
av IUC Sverige och satt upp ett helt nytt
labb/testbädd för digitaliserad
produktion.
Robotdalen bedriver förstudier för
robotisering i SME-företag och
innovationsverksamhet inom industri
och vårdsektorn.
FriS-projektet är nu allmänt känt bland
regionens industriföretag och har under
pandemikrisen kunnat agera stöd till
företag som drabbats.

2)Biobaserade näringar:
Regionen är huvudfinansiär av Agro
Sörmland, en mötesplats, kunskapsoch innovationsarena för gröna
näringarna. Regionen finansierar även
Stolt Mat i Sörmland- en samlande
utvecklingsarena för kundnära
matproducenter och sörmländsk
matidentitet.

(20301175)

Se ovan.

Smart specialisering ÖMS:
Sammanhållande nav för arbetet är
ERUF-projektet ECS Innovative Smart
Region.
Inom de fyra utpekande gemensamma
utmaningsområdena i ÖMS,
Smart Industri, Hållbar
livsmedelsförsörjning, Framtidens
energilösningar och Life Science,
Välfärdsteknik och e-hälsa, bedrivs ett
stort antal aktörssamarbeten och
projekt.

Ett stort antal utvecklingsprojekt och
samarbeten pågår inom de fyra ÖMSgemensamma utmaningsområdena, där
aktörer fr flera regioner samverkar
inom olika specialområden. Några
exempel:
Inom Smart industri: Transmission,
ACES, DigiMIssion, Fast Lane4 Industry,
Visual Lift
Inom Framtidens energilösningar:
Energilösningar i världsklass.
Inom Hållbar Livsmedelsförsörjning:
Agtech 2030.

Dessa områden ligger nu också till
grund för det nya ERUF-programmet för
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Att Regionen och aktörerna inom de
olika områdena blir intressant som
partners, storregionalt, nationellt och
internationellt.

2) AgroSörmland- driver nu ett antal
innovationsprojekt regionalt och i ÖMS,
tillsammans med branschens företag,
akademi och näringsliv. Smart Farmingett större årligt event för ny teknik och
innovation inom gröna näringarna.
Stolt Mat- Här bedrivs också många
utvecklingsprojekt och
marknadsföringsaktiviteter för
lokalproducerad mat och
matupplevelser.

3)Verksamhetsnära digitala tjänster: Ett
förarbete pågår, bl.a. tillsammans med
MDH och Nyköpings kommun och dess
lokala företag, för att skapa ett digitalt
kluster i länet.
Sörmland

attraherar kunskap och investeringar,
nationellt och internationellt.

Genom att samordna
innovationssystem, kluster och
lärosäten och utnyttja den samlade
kapaciteten i alla fem ÖMS-regionerna,
blir storregionen starkare och betydligt
mera attraktivt än varje region för sig.
Företagen får tillgång till fler och
vassare kompetenser och stöd än det
som finns regionalt. Resurser förstärks
och optimeras genom samordning.

Utmaningsområdena utgör stommen i
det nya ERUF-programmet i ÖMS 2021–
2027.

ÖMS under programperioden 2021–
2027.
Östergötland

Visual Sweden
(NYPS-id 20203720)
Det Vinnova-finansierade Vinnväxtinitiativet är inriktat på att främja
innovation och regional tillväxt inom
området visualisering och bildanalys.
Centrala aktörer är Region
Östergötland, Linköpings kommun,
Norrköpings kommun, Linköpings
universitet, ett flertal statliga
institutioner och verk som SMHI,
Polismyndigheten och LFV samt ett 70tal mindre, medelstora och stora
företag.

Östergötland

Agtech 2030
(NYPS-id 20202760)
Det Vinnova-finansierade Vinnväxtinitiativet är inriktat på att etablera en
inkluderande innovationsmiljö för
morgondagens lantbruk, med fokus på
sensorer, digitalteknik, AI och sakernas
internet (IoT).

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland där Visualisering och
simulering är ett styrkeområde.

Flera intressanta projekt och aktiviteter
har kunnat genomföras, trots
begränsningar p g a pandemin. T.ex. har
Tillväxtverket beviljat 12 miljoner till ett
projekt för att hjälpa covid-drabbade
företag med industri-visualisering. Den
digitala internationella konferensen
Visual Forum ägde rum den 25 maj i
Norrköping. Konferensens tema var
digital tvilling inom industri och
samhälle. Därutöver har ett stort antal
webbaserade workshops och
seminarier genomförts.

Effekter på kort sikt:

Insatsen bidrar till strategierna
Stimulera ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland och
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet i det regionala
utvecklingsprogrammet. Satsningen
innebär också en konkretisering av
smart specialiseringsstrategin för
Östergötland. Alla fem styrkeområdena
är relevanta.

Inom initiativet pågår totalt 11 projekt,
varav sex beslutades under 2020. Det
handlar om både genomförandeprojekt
och förstudier. Förstudierna är ett test
av en ny metodik i projektprocessen
som innebär att man kan skaffa mera
kunskap om olika områden innan ett
fullskaligt projekt inleds. Agtech 2030:s
lighthouse-projekt Digital plattform
växer med flera delprojekt. Agtech
2030 har även ett pågående
samarbetsprojekt med Agro Väst med
namnet SmartAgtech. Initiativet följs av
en följeforskare som kommit igång väl
med sitt arbete.

Effekter på kort sikt:

Gemensamma aktiviteter och riktade
insatser till tillväxtföretag har
genomförts. Innovationsmiljöerna har
ökat sin kompetens inom olika
områden, bland annat genom att dela
personella och andra resurser.

Effekter på kort sikt:
Möjlighet till uppväxling med andra
satsningar och samverkan inom Östra
Mellansverige.

Tidsplanen är 10 år och den planerade
budgeten är ca 200 mkr. Bakom
initiativet finns ca 20 olika
organisationer, däribland Region
Östergötland, Hushållningssällskapet
och Vreta Kluster. Linköpings
universitet och institutionen för
ekonomisk och industriell utveckling
(IEI) är initiativets värdorganisation.
Östergötland

Stöd till regionala styrkeområden
(INFRA)
(NYPS-id 200671)
Stöd till infrastruktur för arbetet med
smart specialisering i Östergötland, i
fem regionala styrkeområden.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland.
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Nya nätverk och ny kompetens för
deltagande företag. Stärkt samverkan
med Linköpings universitet.
Effekter på lång sikt:
Ökad förmåga och kapacitet till
innovation och förnyelse, vilket medför
fler innovationer och därigenom nya
samt växande företag som bidrar till
tillväxt, ökad regional konkurrens- och
attraktionskraft, framför allt i industrin.

En inkluderande innovationsmiljö som
genererar betydande teknik-, affärsoch kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya
koncept baserade på t.ex. sensorer,
digitalteknik och mekanik men också
nya samarbeten och nya sätt att göra
affärer.
Effekter på lång sikt:
En av världens mest framstående
regioner inom jordbruksteknik genom
samarbeten och innovation för ökad
matproduktion, minskad
miljöbelastning och lönsamhet för lantbrukare och leverantörer till lantbruket.

Effekter på lång sikt:
Utveckling av innovativa miljöer kopplat

Östergötland

Östergötland

Gröna näringars utveckling genom
Vreta Kluster
(NYPS-id 203425)
En verksamhet som utvecklar
Östergötlands förmåga inom gröna
näringar för ökad konkurrenskraft och
sysselsättning och samtidigt stödja
arbetet med klimathållbar omställning.
Vreta Kluster är ett verktyg för att
hantera de utmaningar som
livsmedelssektorn och den gröna
näringen står inför, och kan därigenom
bidra till en hållbar innovativ samhällsutveckling.

Logistikia.
(NYPS-id 205416)
Ett projekt för att stärka Östergötlands
position inom logistik som, vid sidan av
befintliga företag, geografi och
infrastrukturen, vilar tungt på kunskap,
där Linköpings universitet utgör basen.
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Insatsen bidrar till strategierna
Stimulera ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland och
Ställa om Östergötland till en robust
och resurssnål region i det regionala
utvecklingsprogrammet. Satsningen
innebär också en konkretisering av
smart specialiseringsstrategin för
Östergötland.

Insatsen bidrar till strategierna Ställa
om Östergötland till en robust och
resurssnål region och Stimulera ett
dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Satsningen innebär också en konkretisering av smart specialiseringsstrategin för Östergötland där
Effektiv logistik är ett styrkeområde.

Några exempel på resultat är 32 event
och 5 777 besökare under 2020. Totalt
178 evenemang och 28 510 besökare
under perioden 2018–2020. Aktiva
nätverk inom livsmedelsindustrin och
offentlig måltid. Flera samarbeten med
akademin, där Agtech 2030 är den absolut största satsningen. Ökad
efterfrågan på affärs- och teknikutvecklingssupport från företagen. I
spåren av coronakrisen har en satsning
gjorts på att snabbutbilda arbetskraft
för att matcha lantbruksföretagens
behov. Snabbkurs i lantbruk, som i ett
första skede ges som
uppdragsutbildning. 420 studenter har
presenterat projektarbeten vid olika
evenemang (2018–2020).

Projektet ska vidareutveckla och stärka
Logistikkluster Östergötland som en
plattform för logistikutveckling där
koldioxidomställning och regional
attraktionskraft står i centrum och
inbördes stärker varandra. Projektet ska
utgöra en struktur för styrkeområdet
Effektiv Logistik genom samverkan
inom East Sweden Business Region,
Innovationskraftsgruppen och projektet
TEAM Östergötland, med koppling till
arbetet inom Östra Mellansverige.

till de fem regionala styrkeområdena i
smart specialiseringsstrategin.
Effekter på kort sikt:
Vreta Kluster är en självklar
samlingsplats för företag i branschen
med nationellt genomslag. Nätverket
och kontakter inom forskning, företag
och finansiering samt support för
affärsutveckling och tillämpning leder
till nya idéer, projekt och innovationer.
Vreta Kluster driver event och öppna
innovativa miljöer för att göra klustret
och dess kompetens, tillgängligt för
hela regionen, fler samarbeten med
akademin, och en växande
företagspark.
Effekter på lång sikt:
Vreta Kluster skapar möjligheter/bidrar
till utveckling och tillväxt inom de gröna
näringarna regionalt och nationellt.
Ökad förståelse och kunskap om gröna
näringar i målgrupper utanför sektorn.
Bidrar till genomförandet och målen i
den regionala och nationella livsmedelsstrategin.
Effekter på kort sikt:
Effektiva och fossilfria transporter,
intermodalitet, citylogistik för minskade
transporter i städer och samordning av
resurser.
Ökad resurseffektivitet och ökad
konkurrenskraft i företag och offentliga
verksamheter.
Effekter på lång sikt:
En mer hållbar transportsektor samt ett
stärkt näringsliv i regionen. En
förstärkning av Östergötland som
Sveriges mest attraktiva och hållbara
logistikregion där attraktivitet för
hållbara företag och kompetent och
medveten arbetskraft blir sinsemellan
självförstärkande.

Jönköping

Innovation Runway 2.0 (IRW).
IRW stödjer sedan 2015
förnyelsearbetet när det gäller
innovation, produkt- och/eller
tjänsteutveckling i befintliga företag.
Man tillämpar olika metoder, såväl
öppna som slutna innovationsprocesser
och man nyttjar aktörer inom hela
innovationssystemet samt studenter på
Jönköping University.

IRW som är ett samverkansprojekt med
strukturfondsmedel, möter i första
hand upp mot följande delstrategier
inom strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en:
-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets- och näringsliv samt företagande
i hela länet.
-Samverka för näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.

Naturligtvis har pandemin påverkat
genomförbarheten under 2020 och
vissa aktiviteter har fått skjutas fram
eller har genomförts digitalt eller på
annat vis. Men under 2020 har trots allt
70 företag inventerats, varav 60 gått
vidare med handlingsplaner för
genomförande. IRW har även lett och
medverkat i Innovations Race bl.a.
särskilt riktade mot av pandemin
utsatta branscher som t.ex.
besöksnäringen.

IRW åtnjuter mycket stor kundnöjdhet i
oberoende mätningar och förväntas på
lång sikt leda till ökad innovations- och
förnyelseförmåga i länets näringsliv
men också förväntas bidra till nya
affärsmodeller och företag med stärkt
hållbar konkurrenskraft.

Under 2020 gjordes ingen avsättning
för konsultcheckar via 1:1-anslaget.
Däremot har 11 st. checkar för
produktutveckling trots detta beviljats
under året via anslag från Almi.

Checkarna förväntas på kort sikt snabba
upp utvecklingen hos mottagarna. På
lång sikt förväntas det även bidra till
ökad insikt om betydelsen av att
använda extern kompetens för sin
utveckling.

Med inspiration ur IRW har Science
Park under 2020 arbetat fram ett
fortsättningsprojekt
”Framtidsinnovation” med särskilt
fokusering mot hållbarhet som kommer
att påbörjas under 2021.

Målprogram inom strukturfonden:
Investeringar för tillväxt och
sysselsättning (insatsområde 3).
Jönköping

Affärsutvecklingscheckar för
produktutveckling.

Arbetet med att bevilja checkar för
produktutveckling möter i första hand
upp mot följande delstrategier inom
strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en:

Med stöd av
konsultchecksinstrumentet beviljas
SME-företag bidrag för att anlita
externa resurser för sin produkt- eller
tjänsteutveckling.

-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.

Checkar finns även för
Internationalisering, Digitalisering och
Hållbarhet.

Jönköping

F-lighter.
Nypsid: 204021.
Inom F-lighter vill man bygga upp en
regional arena kopplad som nod till det
nationella strategiska innovationsprogrammet Lighter.
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Strukturfondsprojektet Flighter, möter i
första hand upp mot följande
delstrategier inom strategiområde
”Smart Region” i RUS:en.
-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet

RJL har under 2020 genomfört en
analys för checkar beviljade under
2017–2018. Resultaten av denna visar
på såväl stor samhällsekonomisk effekt
i form av ökad försäljning och
lönsamhet i företagen, samt att man
upplevt det stöd man fått som
värdefullt för sin satsning.
Arbetet har precis som för andra
liknande företagsutvecklingsprojekt
påverkats av negativt av covid-19 och
verksamheten har bl.a. därför behövts
ställas om.
Inriktningen är nu att få till stånd ett
varaktigt ”industrinätverk” för lättvikt
som ska finnas kvar efter projektslut.

Genom träffar med företag, seminarier
m.m. förväntas Flighter på kort sikt höja
kunskap och insikt i näringslivet om nya
material och rön som kan stärka
konkurrenskraften och samtidigt bidra
till ökad hållbarhet vid materialval etc.
På längre sikt förväntas Flighter
medverka till uthållig hållbar
konkurrenskraft där länets företag

genom smart specialisering.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.

En begäran har lämnats inom
projekttidsförskjutning så att ytterligare
2 månaders verksamhet i ERUFprojektet möjliggörs. Slutredovisning
ska nu ske per 2021-04-30.

ligger i framkant när det gäller val av
material och egenskaper.

Fysiska träffar har i princip upphört pga.
pandemin. Däremot har det hållits ett
större antal korta digitala möten
”spanarmöten” med olika fokus. Likaså
hölls den årliga
Automationskonferensen i december,
men nu digitalt. Konferensupplägget
blev mycket lyckat och uppskattat och
hade en hög digital närvaro med en
blandad åhörarskara under hela dagen!

Genom att samla branschen inom
automation i länet och bl.a. erbjuda
nätverkande och kunskapshöjning av
olika slag stärks på kort sikt branschens
kompetens och attraktivitet så att
länets företag i behov av
automatisering kan erbjudas detta stöd
på ”hemmaplan”. Det förväntas göra
det enklare att vidta nödvändiga
automatiseringsåtgärder. På lång sikt
säkras konkurrenskraft och överlevnad i
länets industri. Likaså ökas synligheten
och attraktiviteten att jobba inom
automationsindustrin som därmed
bidrar till att säkerställa
kompetensförsörjningen i
automationsbranschen.

Målprogram inom strukturfonden:
Investeringar för tillväxt och
sysselsättning (insatsområde 3).
Jönköping

Automation Småland (AS).
Nypsid: 201409
AS samlar länets företag som
konstruerar och tillverkar
automationslösningar främst åt
industrin, samt verkar som integratör i
dessa sammanhang.

AS som har drivit ett
strukturfondsprojekt men också är
utvalda som en S3-satsning (Smart
Specialisering) av Tillväxtverket där man
driver projektet STURK, möter i första
hand upp mot följande delstrategier
inom strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en.
-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Inspirera till en arbetsmiljö i
världsklass.
-Samverka för näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.

S3-projektet STURK har begärt om
projektförlängning fram till 30/3–21.

Målprogram inom strukturfonden: Att
stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation (insatsområde 1).
Jönköping

Vart i hela världen är världen på väg.

Projektet syftar till att stärka
näringslivets möjligheter till omställning
i spåren av covid-19 genom;

Nypsid:20281646

- Höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och tjänster.
- Digital transformation.
- Ökad jämställd regional tillväxt.
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Projektet påbörjades under 2020 och
har hittills resulterat i en seminarieserie
där fokus varit att försöka beskriva vart
världen är på väg i form av trender,
tekniker osv. Ett antal företag har
påbörjat sitt omställningsarbete genom
konsultinsatser inom olika
ämnesområden.

Projektets mål är att på kort sikt förmå
näringslivet att påskynda arbetet med
det omställningsarbete som måste
göras för att på lång sikt bli en
långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat
näringsliv, fler kunskapsintensiva
företag, högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter och
processer, god tillväxt och lönsamhet

samt ett jämställt och jämlikt näringsliv
präglat av mångfald.
Jönköping

Kvalitetsutveckling 2.0.
Nypsid: 20203928. Ansökans id 4966

Kronoberg

Handlingsplan för socialt
entreprenörskap
Giltighetstid:
2018-09-01 – 2020-10-31
Projektet Entreprenörskap för sociala
innovationer
Projekttid:
2019-02-01 – 2020-10-31 Finansiering:
Tillväxtverket och Region Kronoberg.
ÄID NYPS: 20202629

Projektet tar sin utgångspunkt i RUS:en
och syftar till att stärka
konkurrenskraft, kapacitet och
förändringsledningsförmåga hos länets
företag genom ett samlat arbete med
utvecklad kvalitetslösning och
processutveckling.

Projektet skulle påbörjats januari 2020
men på grund av corona blev projektet
försenat. Projektledare anställdes 15
september och projektet har under
sista kvartalet 2020 påbörjats och
fokuserat på nuläges- och behovsanalys
samt att förbereda
upphandlingsförfaranden.

Projektets effekter på kort sikt är att
företag i Jönköpings län ska förbättra
sin kapacitet för innovations- och
förändringsledningsförmåga utifrån en
framtidssäkrande aspekt av
digitalisering. Genom en nod (hub) av
kunskapsspridning och iterativt lärande
kvalitetssäkras resultat även på lång sikt
för att bli en hållbar, innovativ region
bestående av konkurrenskraftiga småoch medelstora företag.

Handlingsplanen bidrar till prioritering 3
i Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
- Förbättrad matchning – fler i arbete

Projektet Entreprenörskap för sociala
innovationer i Kronoberg har slutförts
under året. Aktiviteterna som har
genomförts har bidragit till de uppsatta
målen i handlingsplan för socialt
entreprenörskap.

Effekter på kort sikt:
Ökad kompetens och kunskap om det
sociala företagandet har, ny samverkan
och samarbeten har skapats för att
möta viktiga samhällsutmaningar inom
områden integration, kriminalitet,
återbruk och hållbarhet. Samverkan har
skett mellan sociala företag och övrigt
näringsliv, offentlig sektor,
civilsamhället och akademin som kan
byggas vidare på.

Projektet Entreprenörskap för sociala
innovationer relaterade i Gröna
Kronoberg till prioriteringen 3, Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga
och kopplar till mål 8: Ökad
förnyelseförmåga.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna relaterar insatsen
till insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Effekter på lång sikt:
Projektet har bidragit till att presentera
och utveckla arbetsmetodiken Social
Innovation Camp där många långsiktiga
processer för att lösa
samhällsutmaningar har startats. Denna
metod kan med fördel fortsätta
vidareutvecklas och vara ett viktigt
verktyg i framtiden.
Projektet har också bidragit till en
kompetensutveckling för den regionala
främjaren som riktar sig mot sociala
företag och sociala innovationer,
Coompanion Kronoberg. De har genom
projektet införskaffat viktig kunskap om
socialt företagande och sociala
innovationer generellt, men också mer
specifikt om t.ex. IOP (Idéburet
Offentligt Partnerskap).
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Sammantaget kan lärdomar och
kunskap från projektet bidra till att
stärka möjligheter för de sociala
företagen och frambringa fler
samarbeten mellan den ideella sektorn
och övriga näringsliv, offentlig sektor
och akademin i syfte att lösa
samhällsutmaningar i framtiden.
Kronoberg

FramInk.
Projektet FramInk drivs av
Företagsfabriken i Kronoberg AB, ett av
Region Kronoberg delägt bolag, och ska
möjliggöra för fler av regionens
entreprenöriella invånare att lösa
morgondagens samhällsproblem
genom innovativa lösningar.
Projektperiod: 2019-09-01 – 2022-1231.
Mål:
Förbättrade förutsättningar för
företagens innovationsutveckling. Bidra
till att fler potentiella innovativa
entreprenörer ansöker till
Företagsfabriken samt att större andel
av dessa företag etablerar sig på den
internationella marknaden och
omsätter minst 30 MSEK per år.
Projektet FramInk innebär att det
genomförs olika dedikerade aktiviteter
inom ramen för två arbetspaket: ”Nå
nya företag” och ”Rusta företagen att
klara målsättningarna”.
ÄID NYPS: 20202160

Projektet/processen bidrar till
prioritering 3 i Gröna Kronoberg 2025.
Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna bidrar insatsen till
insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Projektet FramInk har fortsatt och
levererat enligt målen med anpassning
till gällande restriktioner.
- Entreprenörsdagen ”5 x pengarna” har
flyttats fram till 2021 p.g.a. covid-19.
- Istället för att ställa in planerade
utbildningar har man ställt om till
digitala lösningar i så stor utsträckning
som möjligt.
- Som en positiv effekt av covid-19 har
spontana digitala erfarenhetsutbyten
mellan företag startats i
inkubationsprocessen, nya
entreprenörer har tagits in då samtliga
företag i stort arbetar hemifrån.
- Framgångsrika digitala och fysiska
möten har genomförts tillsammans
med näringslivsansvariga i
kommunerna.
Verksamheten har under 2020
attraherat entreprenörer från 7 av 8
kommuner i regionen.
- FramInk-projektet har visat ett positivt
resultat i antalet entreprenörer som
söker sig till inkubatorn. 2019 sökte sig
21 entreprenörer till inkubation, varav
8 tack vare FramInk. År 2020 sökte sig
71 entreprenörer sig till inkubation,
varav 62 tack vare FramInk. Målet för
2020 för Företagsfabriken var 60
entreprenörer. Målet har överträffats
med 15,5 % (11 st.).
- Antalet akademiska affärsidéer för
hela Företagsfabriken har under 2020
varit 14 % (10 st.).
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Mål/effekter på kort sikt:
• Fler företag får tillgång till
affärsutveckling.
• Nya målgrupper nås.
• Antalet akademiska affärsidéer ökar.
• Företagens förutsättningar att nå
målen förbättras.
Mål/effekter på lång sikt:
- Fler potentiella innovativa
entreprenörer får tillgång till företagsoch innovationsstödssystemet.
- En större andel av företagen etablerar
sig på den internationella marknaden
och ökar sin årliga omsättning.
- Bolaget/inkubatorn ska attrahera
entreprenörer från alla åtta
kommunerna i Kronobergs län.
- Ökat antal kommersialiserade
akademiska affärsidéer.
- Fler företag som bedöms vara
”investeringsbara”.

- Under året har fördelningen bland de
entreprenörer som sökt sig till
verksamheten varit ca 60% män och
40% kvinnor. Bland företagen som f.n.
är en del av inkubatorn är fördelningen
ca 70% manliga och 30 % kvinnliga
entreprenörer.
- 22% av företagen som är inne i
processen drivs av utlandsfödda.
Kronoberg

Projekt kopplade till skogsstrategin.
- Skogens mångbruk.
- KVIST.
- Förstudie - Hållbart och effektivt
skogsbränsleuttag.
Projekten är finansierade av regionerna
i Småland och Gotland, strukturfonden
Småland och öarna, Linnéuniversitetet,
Jönköping university samt
projektägande organisationer
ÄID NYPS:
20203218
20203141
20268790

Projektet/processen relaterar till
prioritering 3 i Gröna Kronoberg 2025.
Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv samt prioritering 4.
Utveckla kompetensförsörjningen och
en god och jämlik hälsa.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna bidrar projekten
KVIST och Skogens mångbruk till
insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.
Mål: Förbättrade förutsättningar för
företagens innovationsutveckling.

Fyra projekt har startats: ”Skogens
mångbruk, ”Kompetensväxel skog och
trä (KVIST)”, ”InsTrä” (berör inte
Kronoberg), samt ”Förstudie - Hållbart
och effektivt skogsbränsleuttag”.
Resultat:
- Nya målgrupper har nåtts och
involverats.
- Samverkan för arbete med
samhällsutmaningar har skapats inom
friluftslivets utveckling, balans mellan
viltförvaltning och skogsbruk, ökat
byggande i trä, värdeutveckling av
lövträ, skogens mångbruk,
kompetensutveckling, samverkan inom
natur och kultur-vård.

Mål/effekter på lång sikt:
- Ökad samverkan mellan offentliga och
privata aktörer i hela Småland.
- Ökad innovationstakt.
- Gemensamma arbetssätt och projekt
mellan offentliga aktörer.
- Ökad samverkan för fler jobb i skogsoch träsektorerna.
- Ökad attraktivitet för
innovationskapital.
Ökat antal sysselsatta inom turism och
träförädling.

Projektet ”Skogens mångbruk har
startat. Samverkansaktiviteter för att
öka utnyttjande och förädling av lövträ.
Kronoberg

Pilotinsatser för besöksnäring, industri
och attraktivitet –Tingsryd.

Projektet relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv. Det relaterar också till
prioritering 2: En plats att vilja leva och
bo på.
Mål:
- Ökad attraktivitet – fler ska välja att
bo i länet.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna relaterar insatsen
till insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Finansiering: Tillväxtverket och egna
medel Region Kronoberg.
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Projektet har genom pilot-kommunen
Tingsryd, i samverkan med Destination
Småland och Vi företagare i Tingsryd
initierat:
- Forum för samverkan mellan industri,
besöksnäring och samhällsplanering på
platsen.
- Skapat samsyn och förståelse för
potentialen av samverkan mellan
industri och besöksnäring och
samhällsplanering för en attraktivare
plats.
- Skapat en metodik för hur industri,
besöksnäring och samhällsplanering

Effekter kort sikt:
Fortsatt samverkan mellan
målgrupperna - besöksnäring och
industri - samt med Tingsryds kommun
förväntas ske i syfte att gemensamt öka
platsens attraktivitet, samt
konkurrenskraft.
Långsiktiga effekter:
Projektet har arbetat med målgrupper
och frågor som normalt inte har en
strukturerad samverkan med tydligt
uttalad målsättning. Genom synliggjord
potential av platsen förväntas Tingsryds

Kronoberg

Smart Housing Småland.
Smart Housing Småland (SHS) är ett 10årigt Vinnväxtinitiativ som startades
2013.
Vinnväxtinitiativet syftar till att främja
hållbar regional tillväxt genom att
utveckla internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer/kluster inom
specifika tillväxtområden.

Projektet/processen relaterar till
prioritering 3 i Gröna Kronoberg 2025,
Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

SHS är en innovationsarena för
livsmiljöer i glas och trä som bidrar till
ökad innovations- och konkurrenskraft
inom branscherna för industriell
produktion av trähus och
vidareförädling av planglas.

I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna relaterar insatsen
till insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

ÄID NYPS: 20203745

Kronoberg

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län
(CRKKL).
Finansiering: ERUF och Region
Kronoberg.
Projektperiod: 2018-09-01 till 2021-0631
Syftet med projektet är att bidra till en
hållbar omställning i Kronoberg och
Kalmar län som gagnar både regionens
miljö, tillväxt och konkurrenskraft.
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Projektet bidrar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025, Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Stärka det regionala och lokala
näringslivsklimatet.
- Stärk företagens och offentlig sektors
gröna omställning.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och Öarna bidrar projektet
CRKKL till insatsområde 1. Att stärka

kan samverka för att öka regionens
attraktivitet.
- Ökad förståelse och kunskap om
mervärdet av en stärkt samverkan
mellan industri och besöksnäring.
- Förståelse och kunskap om värdskapet
för aktörer på en plats.

kommun påverkas positivt.

Under 2020 har Vinnväxt-miljön Smart
Housing Småland (SHS) beviljats
finansiering för fas 3. Inför beslut om
finansiering för fas 3 genomfördes flera
dialoger för att säkerställa att SHS
uppnår förväntningarna och målen med
miljön samt att miljön är blir väl
förberedd inför tiden efter vinnväxt.

Effekter kort sikt:
Smart Housing Småland skapar
förutsättningar för ett livskraftigt
kluster som faciliterar, möjliggör och
stimulerar innovativ tillväxt inom
trähus- respektive planglasindustrin
samt hela det värdeekosystem i vilken
de ingår.

Under fas 3 har SHS en ny organisering
med en annan representation i
styrgrupp och referensgrupp samt fem
verksamhetsområden; Näringsliv,
Samhälle, Innovation & Kunskap,
Bomässor samt Internationalisering.
Vidare har också organisationen fått en
förstärkning inom kommunikation för
att resultat och lärande ska spridas
vidare. Under hösten har både
styrgruppen och referensgrupp mötts
för att påbörja det gemensamma
arbetet med genomförandet av fas 3.

Långsiktiga effekter:
Smart Housing Smålands vision är att
vara en innovationsarena för livsmiljöer
i trä och glas. Under fas 3 kommer
fokus på hållbar bygd miljö stärkas allt
mer, vilket ökar intresset för byggande
med trä och fokus på de småländska
industrigrenarna trähusindustrin och
planglasindustri. Ökad konkurrenskraft
kan uppnås genom höjd forsknings- och
innovationsförmåga.

Under 2019 och 2020 genomfördes ca
20 kunskaps- och inspirationsträffar om
cirkulär ekonomi i Kronobergs och
Kalmar län som nådde över 1358
deltagare.

Förväntade effekter på kort sikt:

En kartläggning av industriell symbios
med fokus på vatten har gjorts bland
näringsliv och kommuner, som
omfattade de båda länen. Som en
direkt följd av den genomfördes en
workshop i industriell symbios i

Projektet bidrar även till ett fokus på att
”riva barriärer” mellan olika branscher
och skapa samverkan och värde. Nya
relationer och samarbeten mellan
besöksnäring, industri och kommun
förväntas leda till en positiv utveckling
av platsen och dess attraktivitet som
gynnar företag, invånare och besökare.

- Ökad förändringsvilja hos deltagande
aktörer.
- Ökad kunskap om vinsterna och
möjligheterna med cirkulär ekonomi
hos deltagande aktörer.
- Ökad efterfrågan på cirkulära
produkter hos deltagande aktörer.
- Ökad kunskap kring jämställdhetens
och mångfaldens roll I framgångsrikt
cirkulärt ekonomiskt arbete.

Mål i projektet:
-Öka näringslivets och offentlighetens
förståelse för cirkulär ekonomi som
innovativt verktyg för
verksamhetsutveckling och regional
utveckling.
- Näringslivet och den offentliga sektorn
ska ha fått verktyg att jobba med
cirkulär ekonomi i sina verksamheter.
- Stärka samverkan mellan deltagande
aktörer som jobbar med cirkulär
ekonomi.
- Utveckla former för samverkan mellan
aktörer som långsiktigt kan stödja
målgruppen i dess arbete med cirkulär
ekonomi.
- Skapa modeller för att integrera
jämställdhetsarbete med cirkulärt
ekonomiskt arbete.

forskning, teknisk utveckling och
innovation.
Mål: Förbättrade förutsättningar för
företagens innovationsutveckling.

Tingsryd, med Tingsryds kommun som
initiativtagare.

Effekter på lång sikt (hos deltagande
aktörer):

Återbrukshackathon i Markaryd har
arrangerats tillsammans med flera
aktörer och organisationer, där
studenter från olika skolor deltog.
Företag och organisationer har
erbjudits en introduktionskurs i cirkulär
ekonomi och totalt tog 4 kommuner
och 5 företag i Kronobergs län del av
individuell fördjupad rådgivning.

- Minskad klimatpåverkan.
- Minskade avfallsmängder.
- Ökad regional konkurrenskraft.
- Ökad resurseffektivitet.
- Minskad användning/minskat uttag av
ändliga resurser.
- Ökad jämställdhet och mångfald.

Projektet relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025, Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

I demonstrationsprojekten har
seminarier genomförts och definiering
av demonstratorn samt upphandling av
tekniklösningar. Uppbyggnad av
demonstrator 2 har skett under året.
För närvarande pågår viss upphandling
samt installation, testning och
driftsättning. Spridning av information
av projektet har skett fram till utbrottet
av covid-19 och planeras ske på annat
sätt.

Kortsiktiga effekter:
SMART-IAT Projektet har hittills
resulterat i ett antal seminarier och
utvecklingsinsatser på högteknisk nivå
direkt riktade till näringslivet. Konkreta
resultat därutöver kan inte redovisas
för 2020. Kommer under kommande
års genomförande.
Delmål för projektet visar förväntade
resultat:

ÄID NYPS: 206448
Kronoberg

Smart-IAT (Demonstrations-miljö för
Smart och Innovativ automatisering i
Tillverkningsindustrin).
Projekttid 2019-01-01 till 2021-12-31
SMART-IAT drivs av Linnéuniversitetet
och finansieras av LNU, ERUF och
Region Kronoberg.
Projektet Demonstrationsmiljö för
Smart och Innovativ Automatisering i
Tillverkningsindustrin (Smart-IAT) syftar
till att genom att etablera en
demonstrationsmiljö för
kunskapsöverföring och experiment på
högsta nationella såväl som
internationella nivå, möta utmaningen
att höja innovationsnivån och
konkurrenskraften hos tillverkande små
och medelstora företag i Kronobergs
län.
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I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna bidrar projektet till
insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

• uppbyggnad av laboratorium
• kompetenscentrum för företag
• skapa och använda demonstrationer
som plattformar för experiment
• ökad FoU där projektet fungerar som
hävstång för nya projekt.
Långsiktiga effekter:
Ökad konkurrenskraft och hållbarhet
för det regionala näringslivet genom
egen förmåga till FoU samt fortsatt
samarbete med Linnéuniversitetet.

Demonstratorprojekten bildar kärnan i
projektet och det regionala näringslivet
medverkar på olika sätt.
Projektet utgör första insatsen för att
skapa en efterfrågad innovationsmiljö
på hög teknisk nivå.

Kronoberg

ÄID NYPS: 209844
Ledarskap och entreprenörskap i
Småland.
Projekttid: 2020-01-01 till 2023-04-31.
Projektägare är Linnéuniversitetet med
finansiering från Projektet
medfinansieras av regionala
tillväxtmedel, Familjen Kamprads
stiftelse och ERUF och är en uppföljare
till det tidigare projektet Ledarskap i
Småland (se rapport för 2019).
Projektet är knutet till Linnéuniversitets
Centrum för ledarskap.

Genom projektets strukturerade arbete
med FoU stärks den innovativa
förmågan till nya lösningar och uthållig
tillväxt för SMF i en framtid som präglas
av accelererande teknikutveckling och
global konkurrens.

Projektet relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025, Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och öarna bidrar projektet till
insatsområde 1. Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Under året har följande aktiviteter
genomförts:
-Flera ID-labb och ID-dialoger.
- 11 aktiviteter inom
Juniorledarskapsakademin.
- Kommunikationsinsatser genom
webbplatsen Ledarkunskap.se.
Ett flertal möten för utvärdering och
lärande inom forskargrupp och
arbetsgrupp.

Projektet syftar till att skapa en hållbar
arena för ledarskap och
entreprenörskap vilket sker i ett tioårigt
perspektiv. Arenan samverkan mellan
akademi och näringsliv, i linje med
regionernas önskan om innovation,
kompetensförsörjning, livslångt lärande
och hållbar tillväxt.

Kort sikt:
- Aktiviteterna bidrar till projektets
delmål att ”fler
chefer/ledare/entreprenörer ska ha
samverkat med akademin genom att
gemensamt bygga kunskap om
innovationsdrivande ledarskap”.
- Besöksstatistiken för Ledarkunskap.se
utvecklas positivt. I september kunde vi
notera en topp under en enskild månad
med 2959 sidvisningar. I april var
antalet sidvisningar 1304 och för
perioden maj till augusti 3324.
- Sajtens quiz har ca 200 registrerade
resultat vilket är ett kvitto på att det är
av intresse för målgruppen.
- 17 företag har varit föremål för
stöd/annat stöd än ekonomiskt under
perioden.

Efter en första projektperiod finns
grunden och i en andra period
fortsätter arbetet med fokus på aktiv
handling.
Målsättningen är att regionen på sikt
kännetecknas som innovativ,
nyttoskapande och växande, kopplade
till Agenda 2030.
ÄID NYPS: 20203261
Kalmar

Livsmedelsutveckling Sydost 2.0.

Projektet bidrar till RUS mål och
strategier för en stärkt konkurrenskraft
(triple helix, digital utveckling,
innovation).

(ärende id 20202536)
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Lotsningar, spridning av ny kunskap.
Projektet präglades dock hårt av corona

Ökad innovation i regionens
livsmedelsbransch.
Exempel 2020: Samarbete med Krinova

Projektets mål är att skapa en etablerad
samverkansplattform som stöttar de
små och medelstora
livsmedelsföretagen i regionen i deras
förnyelsearbete.
Regionala fonden Småland & Öarna.

Livsmedel (bioekonomi) är också ett
prioriterat område i regionens förslag
till smart specialiseringsstrategi.

under året. Struktur för långsiktig
samverkan:

inom Mer mat fler jobb, sex av
regionens företag.

Ny huvudman för projektet år 2020;
IUC Kalmar län. Ger nya möjligheter att
interagera med övrig
tillverkningsindustri och övrigt
näringsliv.

Bättre tillgång till specialistkompetens.
Exempel 2020: Ansökan till en
systemteknikerutbildning med
inriktning livsmedel (YH).

Nya fungerande nätverk och
samverkansformer:
Matchmaking mellan ICA-butiker och
livsmedelsproducenter.
Realiserad produktutveckling:
-Digital föreläsning på temat sociala
medier.
- Företagsmöten över telefon.
- Publicerat och kommunicerat
omfattande äggrapport.

Nya och mer hållbara och lönsamma
produkter och tjänster:
Exempel 2020: Påbörjat arbete med
manual för baljväxtmjöl.
Fler besökare intresserade av
måltidsturism till regionen.
Exempel 2020: Ett besöksmål inom
konceptet ”The Edible Country” i länet,
tack vare projektets samarbete med
Visit Swedens måltidsturismprogram.

Ökad kunskapsnivå:
- Tre informationsutskick med coronafokus, projektet delaktigt i företagsjour.
- Påbörjade spridning av omvärld,
forskning och trender i nyhetsbrev. 9
utskick under året.
Kalmar

Kalmar

Förstudie Matens hus.
(Ärende ID 20202836)
Syftet är att öka intresset och
marknaden för mat från Kalmar län
samt att bidra till en mer medveten och
hållbar konsumtion Regionala fonden
Småland & Öarna.

Ligger väl i linje med mål om att öka
konkurrenskraften, utveckla vårt naturoch kulturarv och
nyttja våra naturresurser effektivt och
hållbart. Livsmedel (bioekonomi) är
också ett prioriterat område i regionens
förslag till smart specialiseringsstrategi.

Förstudie genomförd och utlysning av
stöd till fortsatt arbete publicerad.

Innovations-ledning för konstnärligt
entreprenörskap.
(ärende ID 20249196)

Fler konstnärliga solo- och småföretag
inom KKN behöver stödinsatser för
utveckling av det konstnärliga
entreprenörskapet med långsiktig
soliditet som mål. Med en skalbar
modell i innovationsledning för konstoch kultursektorns stödverksamheter
med projektparternas beprövade
metoder, processer, erfarenheter
kommer att bidra till den
regionalutvecklingen.

Projektets syfte är att fler konstnärliga
solo- och småföretag inom en eller flera
konstnärliga discipliner ska nås av
tjänliga stödinsatser för utveckling av
det konstnärliga entreprenörskapet
med långsiktig soliditet som mål.

Utgångspunkten i projektet kommer
från flera rapporter kring hur KKN
området kan utvecklas. För att skapa
nytta på bred front bör insatser riktas
till att stärka yrkesorganisationer som
tillhandahåller företagsrelaterad
stödverksamhet som kan delas mellan
många solo- och småföretag.
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Utveckling av nytt besöksmål.
Ökad konsumentkunskap.
Växande livsmedelsföretag.

https://regionkalmar.se/samarbetsport
alen/regionalutveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi
/matens-hus/om-matens-hus/ommatens-hus/
Fler olika utbildningsplatser inom det
konstnärliga och kreativa fältet, både
grundutbildningar och
vidareutbildningar. Många olika
konstnärliga discipliner och kluster.
Samt en begynnande samverkan mellan
yrkesverksamma konstnärer och
företag inom KKN.
En spridning av den slutliga metoden i
kombination med utbyte av metoder,
är en naturlig fortsättning.

Stödet till yrkeskonstnärers
företagsutveckling varierar därmed
beroende på var i landet en är
verksamma. Traditionella inkubatorer
saknar kunskap om yrkeskonstnärer,
deras kärnverksamhets beskaffenhet
och deras huvudmarknads struktur och
karaktär.

Den färdiga modellen ska kunna
implementeras i Kalmar län hos
stödverksamheter inom konst- och
kultursektorn för att stärka deras
innovationsledningsförmåga med syftet
att bistå fler konstnärliga solo- och
småföretagare i deras
företagsutveckling.

Vidare har traditionella inkubatorer och
liknande verksamheter inte
erfarenheten av att arbeta med
entreprenörer vars företag inte endast
utgår från ett tydligt
marknadsperspektiv. Detta gör att
deras modeller och metoder inte är
anpassade efter projektets primära
målgrupps behov och förutsättningar
och inte heller sektorns struktur och
funktion.
Gotland

Kunskaps- och strukturbyggande insats.
Behovet av insatsen identifierades
under våren 2019. Centralt för
utveckling av arbetet enligt smart
specialisering och för utveckling av
regionala innovationsmiljöer.

Gotland

Innovationssystem Gotland.
(20205274).
Samverkansprojekt mellan Uppsala
universitet Innovation, Region Gotland
och Science Park Gotland. Syftar till att
stärka det gotländska
innovationssystemet, med
utgångspunkt i den gotländska hälsooch sjukvården.
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Särskild bärings på följande mål i
Tillväxtprogram för Gotland och/eller
Hållbara Gotland:
-Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Främjat utvecklingen i riktning mot
innovationsmiljöer
- Frigjort innovations- och
utvecklingskraft i det gotländska
näringslivet.
- Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Frigjort innovations- och
utvecklingskraft.

Workshop Smart Specialisering och
innovationsmiljöer genomförd (hösten
2020). Syftet med workshopen var att
bygga vidare på den dialog som
initierades i samband med första
workshopen under 2019.

- Deltagarna upplevde en större
delaktighet i arbetet med att utveckla
innovationsmiljöer och förståelse för
Region Gotlands arbete med smart
specialisering.
- Erfarenheterna från den första och
andra workshopen visar bland annat att
det finns ett fortsatt behov av
kunskaps- och strukturbyggande mellan
aktörer i näringsliv, akademi och
offentlig sektor.

- Stöd av innovationslotsar
- Affärsutvecklingsstöd via Science Park
Gotland.
- Samverkansaktiviteter mellan
innovatörer och Uppsala universitet för
mindre forsknings-förstudier.

- RG:s hälso- och
sjukvårdsverksamheter stärker sin
innovationsförmåga.
- Fler forskare ser möjligheten att
bedriva praktiknära forskning på
Gotland.
- En struktur och ett arbetssätt
etableras som låter innovativa idéer
utvecklas på sikt. Främst genom starka
relationer och etablerade arbetssätt
mellan hälso- och sjukvården på
Gotland, Uppsala universitet och
Science Park Gotland.

Gotland

Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA).
Projekt för operativ samverkan mellan
Region Gotland och Uppsala universitet
där universitetet bidrar till hur digitalt
stöd kan förbättra företagens
affärsmöjligheter.

Gotland

Digital plattform och verktygslåda
varumärket Gotland (20203488 TVV &
20203747 RG).
Förstudie.

Särskild bäring på följande mål i
Tillväxtprogram för Gotland och/eller
Hållbara Gotland:
- Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Främjat utvecklingen i riktning mot
innovationsmiljöer. Frigjort
innovations- och utvecklingskraft i det
gotländska näringslivet.
Särskild bäring på följande mål i
Tillväxtprogram:
- God kunskap och förståelse för vad
som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.

Etablering av ett LoRa-labb för
utveckling av teknik och applikationer
inom sakernas internet. Labbet
etablerades rudimentärt och på distans
under våren 2020 men p.g.a. pandemin
verksamheter fördröjts.

- Samverkan mellan näringslivet, i första
hand för intresserade aktörer inom
jordbrukssektorn, studenter och
forskare.
- Utveckla samverkan inom ramen för
Science Park Gotland och större
marknadsaktörer på området.
- Digital tjänsteinnovation på Gotland.

Genomförd förstudie med fokus på
samverkan och diskussioner om hur
Region Gotland och externa
intressenter kan arbeta bättre
tillsammans.

Effekt kort sikt:
- Förstudien mynnade ut i en
projektansökan och ett beviljande av
projektmedel till ett
genomförandeprojekt

- Ett levande och accepterat varumärke
är etablerat.

Förväntade effekter på längre sikt:
- God kunskap och förståelse för vad
som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag samt ett levande
och accepterat varumärke.

Gotland

Gemensam Digital plattform för
varumärket Gotland. (20205184 TVV,
20205415 RG).

Särskild bäring på följande mål i
Tillväxtprogram:
- God kunskap och förståelse för vad
som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.
- Ett levande och accepterat varumärke
är etablerat.
- En levande och attraktiv landsbygd på
Gotland – året om – som utgör en
central del av platsvarumärket Gotland.

Genomförandeprojekt.

22

Sen 1 september har projektet
levererat följande prestationer:
-En intern lärandestrategi har
upprättats.
- Budskap och design är under
utveckling: Utformning av den digitala
plattformens grafiska representation,
vilka gemensamma gotländska budskap
som den digitala plattformen ska
förmedla, samt hur dessa budskap ska
förmedlas.
- Utveckling av plattform och
verktygslåda.
- Webbstruktur och webbsidor för
plattform och verktygslåda framtagen.
- Workshops för aktiva aktörer inom
projektets målgrupper, kring den
digitala plattformens syfte,
funktionalitet och användning.
- Samverkan, extern kommunikation,
resultatspridning, kunskapsutbyte och
information inom ramen för samtliga
aktiviteter.

Effekter på kort sikt:
- Genom workshops har målgruppen
ökat sin insikt i det gotländska
varumärket, hur de kan vara en del av
gotland.com och vilken roll de kan spela
i den framtida plattformen.
- Målgruppen har gett sin syn på vad de
vill se i verktygslådan.
- Ökad samverkan mellan Region
Gotland och målgruppen.
Förväntade effekter på längre sikt:
- Den gemensamma digitala
plattformen är inkluderande och ger en
varierad bild av Gotland där alla,
oavsett kön, etnicitet, ålder och
samhällsklass, känner sig
representerade.
- Plattformen finns till för alla på
Gotland och tillsammans bidrar vi till att
förtydliga bilden av Gotland som en
hållbar destination att besöka, bo, leva
och verka på - året runt.
- Större inflyttning till ön och en stärkt

tillväxt skapar en positiv spiral: mer
kompetens på Gotland attraherar fler
företag och stärker de befintliga, vilket
skapar en bild av en attraktiv
arbetsmarknad och bidrar till ökad
inflyttning.
- Fler SMF får möjlighet att bidra och
dra nytta av det gotländska varumärket.
- En hållbar ekonomisk tillväxt hos
primärt SMF och främja en hållbar
turism samt ökad kompetensförsörjning
på Gotland.
Gotland

Såddfond.

Fler livskraftiga företag startas och
utvecklas på Gotland.

Projekt.

Gotland

Samverkansinsats investerarnätverk
mellan Region Gotland och
näringslivsorganisationerna.

Fler innovationer och nya affärsidéer
utvecklas på Gotland.

I ett samarbete med näringslivet har en
såddfond som riktar sig mot startups i
Science Park Gotlands
inkubatorprocesser etablerats.

Utvecklade finansieringsinstrument och
affärsutvecklingsprocesser

Investerarnätverket etablerades under
2020.

-Stärkt finansiellt ekosystemet för
innovationer och affärsutveckling
stärks.

Fler företag når en större marknad och
skapar arbetstillfällen.

- Fler startups och innovationer
finansieras med privat kapital.
Fler företag når en större marknad och
skapa arbetstillfällen.
Gotland

Kulturarvsinkubator,
Riksantikvarieämbetet.
RAÄ projektägare men projektets
aktiviteter genomförs med stöd av
Uppsala universitet och Science Park
Gotland.
Projektet syftar till att stärka
förutsättningar för innovation och
entreprenörskap inom
kulturarvsområdet genom etablerandet
av en nationell kulturarvsinkubator på
Gotland.
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Projektet har särskild bäring på följande
mål i Tillväxtprogram för Gotland
och/eller Hållbara Gotland:
- Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Främjat utvecklingen i riktning mot
innovationsmiljöer avseende; besök och
kultur samt digitalisering.
- Frigjort innovations- och
utvecklingskraft i det gotländska
näringslivet.

- Fortsatt drift och utveckling av
inkubatorn genom program för företag.
(pandemin har påverkat möjligheterna
för fysiska träffar, ställt om till ett helt
digitalt inkubatorprogram.
- Andra omgången program för
entreprenörer avslutat innefattande
bl.a. ett flertal två-dagarsworkshops.
- En alumniträff har genomförts för
deltagare från 2019.
- Innovation Camps (bland annat Hack
for Heritage 2020), testa möjligheter
med VR/AR.
- Föreläsare, seminarium, tillgång till
kontorslokaler samt verkstad för
prototyputveckling, individuell
affärsrådgivning.

-Deltagande entreprenörer tycker enligt
utvärdering att det varit en värdefull
insats.
- Flera har utvecklat en prototyp eller
lanserad produkt.
- Bolagen har ökat sina kunskaper inom
entreprenörskap och om tjänste- och
produktutveckling inom
kulturarvsområdet.
- Nätverk och kontaktytor till
kulturarvsbranschen har ökat.
- Deltagare på Innovation camps, har
fått ökade förmågor i att skapa nätverk
och fånga upp nya idéer.
Ökade förmågor i idé-, koncept- och
prototyputveckling, entreprenörskap
samt affärsutveckling.

Blekinge

Blekinge

S3, 20202823 Utveckla en strategi för
smart specialisering inom ramen för
Blekinges innovations- och
tillväxtfrämjande arbete.

Insatsen bidrar till målen om att: Satsa
på att utveckla ett innovationsklimat
som involverar näringsliv,
utbildningsaktörer, offentliga, ideell och
kreativ sektor. Idéer lyfter och blir
livskraftiga företag och organisationer.

Inrätta ett Innovationsråd för Blekinge
har fattats av Regionala
Utvecklingsnämnden. Genomfört 3
möten med innovationsrådet.
Genomfört en analys av flaskhalsar för
innovation. Remiss av utkast till strategi
i Innovationsråd samt bland regionala
intressenter. Inlett arbete med
metodikutveckling av Missions.

Effekt på kort sikt: Förväntade resultat
på kort sikt är en samsyn i regionen
kring viktiga framtida tillväxtområden.

20203023
Innovationsinitiativet.

Projektets syfte är att etablera
långsiktigt partnerskap för regional
utveckling mellan innovationsaktörer
och Region Blekinge med fokus på att
skapa en samsyn för gemensamma
behov, utmaningar,
utvecklingsområden och insatser.

Under perioden har verksamheten
påverkats kraftigt av covid-19, dock
utan direkta avvikelser från beslut.
Snarare har innovationsinitiativets
aktörer fått testa sin förmåga till
omställning, samverkan och
innovationsförmåga. Projektet har
utvecklat och genomfört digital
samtalsserie RE-ACT med focus på reskilling under och efter covid-19pandemin.

Mobiliseringen av innovationssystemet
i samband med pandemin visade på
stor samverkansförmåga hos
Innovationsinitiativets aktörer samt god
förmåga till innovationskraft och god
förnyelsekapacitet.

Region Blekinge har valt ett nytt
arbetssätt, villkorsbrev, där man som
projektägare i samråd med Blekinges
innovationsaktörer ser och analyserar
de behov som finns i Blekinge vilket
medför att aktörerna blir och känner sig
delaktiga i Blekinges utveckling. De blir
även delaktiga i att skapa en attraktiv,
funktionell och tillgänglig miljö som
främjar ökad innovationskraft och som
bidrar till ett starkt tillväxtklimat i linje
med Attraktiva Blekinge, den regionala
utvecklingsstrategin.
Skåne

Uppstart av sex FIRS-grupper.
En kärna i agerandet utifrån den nya
innovationsstrategin är skånsk
kraftsamling i de sex
specialiseringsområdena. Nyckeln för
detta är nyutsedda FIRS-grupper med
representanter från näringsliv,
kommun, region och lärosäten.

Skåne

Open Lab.
Ett samverkansprojekt mellan Malmö
universitet, Lunds universitet och SmiLe
Life Science inkubator med fokus på
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Effekt på lång sikt: Fler arbetstillfällen
och nya företag.

Innovationsinitiativets aktörer är
involverade i projekten CoSkill och
CoDev vars syfte är att arbeta med
kompetensutveckling och företagsstöd
för att lindra effekterna av covid-19.

Ett samarbete mellan MSI, NetPort
Science Park och Region Blekinge.
Projektet har genomfört en
kraftsamling för mobilisering kring
covid-19 i arbete med
Innovationsinitiativets aktörer.
Projektet har planerat, ansökt och fått
beviljat projekten CoDev och CoSkill.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Sex grupper bestående av skånska
nyckelaktörer har etablerats och en
process för deras arbete har fastlagts.
Resultat i detta tidiga skede är bl.a. en
markant ökning i
näringslivsengagemang för gemensamt
arbete mot FoI-relaterade tillväxtmål.

Ett agerande som stöttar näringslivets
långsiktiga konkurrenskraft liksom
systemförändring som bemöter
samhällsutmaningar. På lång sikt
förväntas effekten vara ökad
produktivitet som ger sysselsättning
och hållbar tillväxt.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

En skiss på hållbar verksamhetsmodell
har tagits fram. I denna skiss finns en
värdorganisation som står för
kommunikation, matchning av företag
med rätt resurser, gemensamma

Ökad tillgång till laboratorier där både
forskarkompetens och avancerad
teknologi finns att tillgå för företagens
produktutveckling.

livsmedelsteknik, materialvetenskap,
kemi och Life science.

Skåne

Sveriges bästa sjukhusmat för ett
friskare Skåne.
Arbetet med ett nytt måltidskoncept
med stor betydelse för framtidens
sjukhusmat i regionen har inletts. I
anslutning genomförs en
samverkanssatsning, med syfte att dra
nytta av den innovationskraft som finns
hos små och stora företag inom
livsmedel, förpackning, digitala
lösningar mm, hos akademin samt hos
kommuner, innovationsstödaktörer och
ideella organisationer.

Skåne

AI Sweden.
Region Skåne har gått med som partner
i regeringens nationella satsning, AI
Sweden och bidrar med 1,5 miljoner
kronor under 2019 till 2021. Medlen ska
användas för att bygga upp en
verksamhet i södra Sverige med Mobile
Heights som värdorganisation. Syftet
med insatsen är att accelerera
tillämpning av AI och bygga starkare
kompetens på området och riktar sig till
näringsliv, akademi och offentlig sektor
i Skåne och Blekinge.

Skåne

Europeisk digital innovationshubb
(EDIH).

Insatsen bidrar till flera av visionsmålen
i den regionala utvecklingsstrategin
men främst visionsmål 2: Skåne ska
vara en stark hållbar tillväxtmotor.

25

Instegsmiljö och supportinfrastruktur
till ESS och MAX IV med en hållbar
verksamhetsmodell som har bred
samverkan i Skåne.

En inledande kunskapssammanställning
samt genomförande av ett första
Innovationsgille (flerpartsmöte med
process för systeminnovation).

Stärka samverkan mellan offentlig och
privat sektor kopplat till området
”offentlig måltid”, identifiera
möjligheter för innovation och
näringslivsutveckling kopplat till t ex
menyutveckling, produkter och
förpackningslösningar.

Under 2021 ska ytterligare två
innovationsgillen genomföras i
samverkan med privata och offentliga
aktörer, parallellt med evidensbaserad
(följe)forskning. Slutligen ska en rapport
identifiera framgångsfaktorer och
förslag om nästa steg (inkl. eventuell
uppskalning).

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Den sydsvenska noden är etablerad
med två anställda resurser. Ett nära
samarbete sker med Region Blekinge
och Blue Science Park som har en
koordinerande roll för verksamheten i
Blekinge.
AI Sweden har tillsammans med de tre
största städerna i Skåne utsetts som en
av 15 aktörer i världen till att bli pilot i
UNICEF:s arbete för att testa och
implementera UNICEF:s Policy
Guidance on AI for Children.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Region Skåne arbetar för att etablera
en europeisk digital innovationshubb
(EDIH) i Skåne/Blekinge tillsammans
med Mobile Heights, IUC Syd och Media
Evolution genom satsningen DigITHub.

aktiviteter m.m. Det finns även en skiss
på en modell för möjligheten att koppla
på fler aktörer till Open Lab Skåne
under projektets gång.

Ett nätverk har bildats mellan alla
regioner som är engagerade i AI
Sweden. Syftet är att dela kunskap och
delta i olika projekt.
DigITHub är nu en av 15 utvalda digitala
innovationshubbar som Vinnova
rekommenderade regeringen att
föreslå till EU-kommissionen.
Drygt 25 aktörer i Skåne, Blekinge och
Kronoberg deltar i DigITHubs
verksamhet.
Via samarbete med olika aktörer kan
DigITHub erbjuda stöd i breda

Sammantaget förväntas effekterna på
lång sikt stärka tillväxt och
sysselsättning i regionen.

Ökad samverkan, kompetensutveckling
och projektverksamhet mellan företag,
akademi och offentliga aktörer i Skåne
och Blekinge.
Ökad kunskap och accelererad
användning av AI hos aktörer i Södra
Sverige.

Driva på digitalisering inom
specialiseringsområdena Smarta
hållbara städer och Avancerade
material och tillverkning. Skapa
närmare samarbete mellan privat och
offentlig verksamhet för att
tillsammans lösa samhällsutmaningar
och driva på innovation.

Målet är att DigITHub utses av EU till
europeisk digital innovationshubb.

digitaliseringsfrågor såväl som
spetskompetens inom AI, Cyber
security och High performance
computing.

Skåne

MAXESS Industry Arena är ett
multiaktörspartnerskap med
målsättningen att erbjuda högkvalitativ
användar- och FoU-support för företag
och industri i relation till
forskningsanläggningarna och övriga
infrastrukturer.

Insatsen bidrar till flera av visionsmålen
i den regionala utvecklingsstrategins,
men främst visionsmål 2: Skåne ska
vara en stark hållbar tillväxtmotor.

MAX IV har tillsammans med RISE, SVS
AB och ESS etablerat och lanserat sin
digitala samverkansplattform.

Ökad samverkan och konkurrenskraft.

Halland

Inno-Quarter är ett Interreg-projekt där
festivaler används som testbäddar för
innovation, där startups får snabb
användar-feedback på sina produkter
och tjänster.

Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål Stark konkurrenskraft, strategiskt
val Halland, en region som stimulerar
till innovation, förnyelse och ökat
företagande, prioritering
Entreprenörskap och ökat företagande.

Företagen har utvecklat bland annat en
pollineringstjänsteplattform och ett
smart cykellås. Fler exempel finns på
www.hallifornia.se/Siliconhalli.

Alla tio bolag som deltog vittnar om att
de fick bra resultat av själva testet på
festivalen men framför allt en bra
utveckling under de workshops och
möten med affärsutvecklare de fick
inför festivalen.

Bidrar till Interreg Nordsjöprogrammets
prioritet 1 Thinking Growth: Supporting
growth in North Sea Region economies.

Halland

Testmiljö Halland.
ERUF projekt ägt av Högskolan i
Halmstad och drivs av
Hälsoteknikcentrum Halland med de
sex kommunerna och Region Halland
som partners. Stimulerar till
hälsoinnovation genom att erbjuda en
testbädd för företag med innovationer
mot vård och hälsa och välfärd.

Halland

Filtade ullprodukter.
När 2/3 av svensk ull slängs och en stor
import sker av ull, så finns det stor
potential att tillvarata svensk ull som
ett biobaserat, närproducerat och
återvinningsbart material med goda
kvaliteter.
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Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål: Stark konkurrenskraft, strategiskt
val Halland, en region som stimulerar
till innovation, förnyelse och ökat
företagande, prioritering Omställning
och förnyelse i existerande företag.

Festivalen Hallifornia i Varberg som
under 2018 och 2019 använts som
testbädd för totalt 20 företag fick p.g.a.
coronapandemin ställa om och fördelas
på en hel månad istället för tre dagar
och därmed fick projektet också ställa
om hur feedback skulle samlas in. Det
genomfördes så att 10 företag även
2020 fick resultat.

Ett mer långsiktigt resultat av projektet
är en guidebok i hur festivaler kan
användas som en testbädd för
innovationer.

Projektet har totalt 10 olika delmål och
ett antal aktivitetsindikatorer. Bland
dessa att 80 företag ska ha fått stöd i
någon form och att 30 företag ska ha
fått stöd i att ta en ny produkt/tjänst till
marknaden. Företag ska också ha
kopplats ihop med akademin.

Förväntade effektmål:
Samverkansarbetet i Halland har
bidragit till utvecklingen av den nya
vårdformen i Sverige. Detta skapar en
stark attraktionskraft för
företagsetableringar i Halland samt att
näringslivet har ökat sin förmåga till
förnyelse och långsiktig tillväxt kopplat
till nya hälsoinnovationer.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål om
Stark konkurrenskraft, strategiska valet
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioriteringen
Entreprenörskap och ökat företagande.

Skapa en värdekedja för ull i Halland
genom att identifiera behov av
halländsk ull för storskalig tillverkning.
En nyckelfaktor har varit att få till
finansiering för tvätt av ull.

Stärka den halländska ullproduktionen
som ett alternativ till importerad vara,
för ökat hållbart företagande och
cirkularitet.

Samt till målet Hög attraktivitet,
strategiskt val Attraktiva mötesplatser,
boende- och livsmiljöer, prioriteringen

Flera nya produkter har tagits fram med
halländsk ull som råvara: plädar,
ullprodukter till sällskapsdjur,

Styrkeområde Hälsoinnovation Bidrar
till ERUF-målet om att stärka FoU och
Innovation.

Halland

En utmaning är att värdekedjan från
åker till produktion med ull som råvara
huvudsakligen är hantverksmässig.

En koldioxidneutral ekonomi och
hållbar resurshantering.

Avsaltning med hjälp av restvärme.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål om
Stark konkurrenskraft, strategiska valet
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioriteringen
Entreprenörskap och ökat företagande.

Utvärdera en avsaltningsanläggning
som kan komma att innebära att
saltvatten kan användas på ett betydligt
mer kostnadseffektivt sätt i framtiden.

kontorsinredning, lampor.
Flera kontakter har arbetats upp med
designers, inredare, kontors- och
sänginredningsföretag. Ett nytt företag
har bildats som använder halländsk ull
till madrasser.
En pilotanläggning har byggts upp och
tester har genomförts på anläggningen.

Resultatet från testerna visar på att det
finns en bärighet i den tekniska
lösningen. På lång sikt kan detta
innebära stora besparingar på
dricksvatten då det avsaltade tekniska
vattnet kan användas av industrin
istället för kommunalt dricksvatten.

-Kunskapsspridning om flytande biogas
för tung transport bland åkerier,
transportköpare, politiker och
tjänstemän.

Effekt på kort sikt:
Att matcha potentialen för
biogasproduktion med en ökad
efterfrågan hos fler åkerier på att köra
delar av sina lastbilsflottor på flytande
biogas.

Samt till målet Hög attraktivitet,
strategiskt val Attraktiva mötesplatser,
boende- och livsmiljöer, prioriteringen
En koldioxidneutral ekonomi och
hållbar resurshantering.
Halland

Flytande biogas för tung transport i
Halland. Finansiär och projektägare:
Projektägare är Högskolan i Halmstad,
med Region Halland som
huvudfinansiär.

Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål Stark konkurrenskraft, strategiska
valet Halland, en region som stimulerar
till innovation, förnyelse och ökat
företagande, prioritering Omställning
och förnyelse i existerande företag.
Samt till målet Hög attraktivitet,
strategiskt val Attraktiva mötesplatser,
boende- och livsmiljöer,
prioriteringarna En koldioxidneutral
ekonomi och hållbar resurshantering
samt Insatser för förnyelsebar energi
och fossilfria transporter.

Halland

Cirkulära Halland.
Öka konkurrenskraften hos företag i
Halland genom att, med bas i forskning
om cirkulära affärsmodeller, facilitera
deras arbete i att skifta till mer cirkulära
marknadserbjudanden.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål om
Stark konkurrenskraft, strategiska valet
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioriteringarna
Omställning och förnyelse i existerande
företag och Entreprenörskap och ökat
företagande.
Samt till målet Hög attraktivitet,
strategiskt val Attraktiva mötesplatser,
boende- och livsmiljöer, prioriteringen
En koldioxidneutral ekonomi och
hållbar resurshantering.
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- Att flera åkerier skall få prova att köra
på flytande biogas för att stärka
kundbasen.
Hjälpa till med att ta fram ekonomiska
kalkyler för transporter med flytande
biogas.

Initialt fokuserade projektet på företag i
mobilitetsbranschen;
underleverantörer inom
fordonsindustrin. Efter att det visade
sig vara svårt att nå ut till just den
målgruppen i det här skedet, så
öppnade man upp projektet till att
fokusera på cirkulär omställning hos
företag oavsett bransch.

Effekt på lång sikt:
En snabbare övergång till fossilfria
godstransporter.

I dialog med Region Halland så
identifierades behovet av att få en
bättre bild över cirkulära företag i
Halland. Detta resulterade i att RISE
utvecklade Cirkulära Kartan Halland.
Kartan har fått spridning och
uppmärksamhet både regionalt och
nationellt.
Kartan och övriga företagsdialoger
förstärker övergången till mer cirkulära,
konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Halland

AI.m 2.0 ger halländska bolag en
möjlighet att tillsammans med experter
inom AI, servicedesign och
affärsutveckling genomgå en
innovationsprocess där
människocentrerad AI, ökad
konkurrenskraft och nya datadrivna
möjligheter står i fokus.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål om
Stark konkurrenskraft, strategiska valet
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioriteringen
Omställning och förnyelse i existerande
företag.

Tre bolag har i en första pilot fått
workshoppa fram olika möjligheter
inom AI och hur dessa kan
implementeras i den egna
affärsmodellen för att accelerera
tillväxten och/eller effektivisera
verksamheten.

Fler halländska bolag förstår värdet av
sin data och kan utveckla nya
innovativa lösningar baserat på den.

Västra Götaland

Mobility XLab – Bas.
(RUN 2020–00361).
Fas 2, år 1 av 3.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området
“Internationell konkurrenskraft genom
regional kraftsamling kring
styrkeområden”.

Satsningen förväntas resultera i att
närmare 100 individer deltar i
entreprenörsfrämjande aktiviteter. Plus
20 startups antagits till Mobility Xlab
samt att 12 samverkansprojekt
genomförts mellan startups och
industri.

Satsningens långsiktiga effekter
karaktäriseras av ett starkare, mer
innovativt, diversifierat och
internationaliserat näringsliv samt en
starkare utveckling av SME/startups
inom mobilitetsindustrin. På sikt kan
denna stöttning ge ett försprång i
utvecklandet av partnerskap mellan
industri och startups.

Projektets mål är att stimulera
ekosystemet för små och medelstora
företag inom life science i Sverige.
Förväntat resultat är att 25 nya företag
skall startas, 50 företag skall få
rådgivning och 35 företag skall utveckla
nya produkter.

Avseende projektets långsiktiga
effekter, så förväntas AZBVH
kompletterar befintligt
innovationssystem och bidrar till att fler
livskraftiga tillväxtföretag utvecklas och
växer i Västsverige inom regionens
styrkeområde, life science.

Projektets syfte är att skapa en fysisk
miljö för samverkan för att utveckla
framtidens fordons-IT där både små och
stora företag kan mötas och
utvecklingsresultaten kan visas upp för
omvärlden. Medverkande företag är
Volvo Cars, AB Volvo, Ericsson, Autoliv
och Zenuity.

Västra Götaland

Astra Zeneca Bio Venture Hub (AZBVH)
2.0 2020-2024.
(RUN 2019–000339).
För att stärka life science-klustret
startade AZBVH upp 2015. Syftet med
satsningen var att komplettera
befintligt innovationsstödssystem
genom att erbjuda en miljö för små
företag vid AstraZenecas lokaler.
Projektet är ett fortsättningsprojekt.

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 8. Stärka den stödjande
infrastrukturen för en ledande
kunskapsregion. Projektet ligger inom
ramen för programmet för hållbara
transporter.
Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.
Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag samt sekundärt inom fråga 8.
Stärka den stödjande infrastrukturen
för en ledande kunskapsregion.
Projektet ligger inom ramen för
programmet för life science och stödjer
insatsområde innovation och
företagstillväxt.

Västra Götaland

Space Success West Sweden 2021–2023
(RUN 2020–00445).
Projektet syftar till att fortsatt förstärka
och utveckla rymdinkubationen i Västra
Götaland och bidra till flera nya
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Projektet knyter an till VG2020-temat
”En ledande kunskapsregion” och
området ”Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande”
genom fråga 2 – Stimulera ökat
entreprenörskap och skapa

AZBVHs första fem år har varit
framgångsrika. Efter första året hade
åtta bolag sin hemvist i AZBVH, i slutet
av perioden var antalet bolag 34. Den
samlade sysselsättningstillväxten har
gått från 54 till 135 personer.

Målet under projektperioden är att
screena och utvärdera 50 potentiella
företagsidéer, bidra till uppstarten av
10 nya företag som nyttjar
rymdtekniska lösningar, ge stöd genom
affärsrådgivning till 14 företag, stötta

Förväntade långsiktiga effekter är att
stärka rymdinkubationen så att fler
rymdföretag bildas i Västsverige och
utvecklas till en nationell resurs och
stärka Sveriges internationella
attraktionskraft inom hightech och

rymdföretag med innovativa produkter
och tjänster som kommer samhället till
nytta.

förutsättningar för att förverkliga idéer
och starta företag.

10 företag till finansiering och bidra till
att antalet sysselsatta i stöttade företag
ökar med 20 personer.

rymdindustri. Tillika utveckla en hållbar
samverkan mellan rymdindustrin i
norra och västra Sverige genom
fördjupat samarbete.

Målet är att bygga upp ett labb för att
utveckla kunskapen om de olika
processteg som är identifierade kring
elmotorbyggnation och därtill kopplad
produktionsprocess.

Förväntade långsiktiga effekt är att
skapa förutsättning för en
internationellt konkurrenskraftig
labbmiljö för tillverkning av elektriska
motorer och drivsystem i Västra
Götaland, kopplat till regionens
styrkeområde hållbara transporter.

Projektet är en del av programmet för
entreprenörskap och nyföretagande
under insatsområdet Innovativt
entreprenörskap, med målet att skapa
fler entreprenöriella individer och
växande tillväxtföretag. Projektet bidrar
till att uppfylla målen i det regionala
strukturfondsprogrammet,
insatsområde konkurrenskraftiga små
och medelstora företag.
Vidareutveckling av
produktionstekniskt labb för elektriska
drivlinor.
(RUN 2020–00256).
Projektet syftar till att vidareutveckla
och förstärka det produktionstekniska
laboratorium för drivsystem till
elektrifierade fordon som finns i den
öppna samverkansmiljön ASSAR i
Skövde.

Projektet knyter an till VG 2020, “En
ledande kunskapsregion” primärt inom
prioriterad fråga 1.2.5 – Stärka den
stödjande infrastrukturen för en
ledande kunskapsregion, och sekundärt
prioriterad fråga 1.2.2 – Positionera
internationellt konkurrenskraftiga
forsknings och innovationsmiljöer.

Västra Götaland

AstaZero MkII - väderskydd
(RUN 2020–00372).
Det specifika syftet med projektet är att
påbörja uppgraderingen av AstaZero
med ett tidskritiskt delprojekt vilket
snabbt ökar kvalitet på testförhållanden
och möjlig utnyttjandegrad av
infrastrukturen för forskning och
testning av autonoma
fordonsfunktioner.

Projektet knyter till VG 2020, “En
ledande kunskapsregion”, primärt inom
prioriterad fråga 1.2.3. – Utveckla testoch demonstrationsarenor där nya
idéer omsätts till praktik, och sekundärt
positionera internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer.

Värmland

Nätverket av testbäddar utvecklas
kontinuerligt (Lignocity, Wood Region,
Broby Grafiska samt testbäddar och
labbmiljöer på Karlstads universitet)
och kan dra allt större nytta av varandra
för värdeskapande för företag.

Mål 12 i Värmlandsstrategin: Det
privata näringslivets investeringar i
forskning och utveckling ska öka till
samma nivå som riket exklusive
storstadslänen.

Västra Götaland
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Projektet ligger inom tematiskt område
elektrifiering i programmet för hållbara
transporter.

Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland

Förväntat resultat är att 4 företag
kommer att utveckla produkter. 10
företag/aktörer kommer att samverka i
miljön. 25 företag/aktörer kommer
delta i olika kunskapsuppbyggande
aktiviteter som anordnas i projektet.
Målet med projektet är att bygga ett
väderskydd som skall generera en ny
test och demoanläggning. Förväntat
resultat är att 3 företag skall utveckla
produkter/tjänster.

Förväntade långsiktiga effekter av
projektet är att stärka den regionala
forskningsinfrastrukturen med vision
att stärka och bibehålla
konkurrenskraften inom
fordonsindustrin i regionen och
nationellt. Genom att erbjuda aktörer
denna unika test- och demobädd har
flera svenska aktörer på ett
framgångsrikt kunnat växla upp sina
innovationer och tjänster/produkter.
Ökad samverkan mellan den
traditionella pappersindustrin via
forskare och testbäddar med startupföretag sker i ökande grad.
Regionen har blivit mer attraktiv för
etableringar och startups.

Värmland

Värmland

Värmland

Värmland

Vinnväxtinitiativet DigitalWell Arena,
DWA har varit igång två år vid årsskiftet
2020/21. Fem arbetspaket är
etablerade inom DWA med tillhörande
arbetsgrupper: Öppen innovation,
Transformation, Entreprenörskap,
Kommersialisering, kompetens och
kunskapsspridning, samt
Innovationssatsningar.

Forskningen på Karlstads universitet på
temat digitalisering av hälsotjänster är
sedan tidigare etablerad och för
närvarande pågår det fyra forskningsoch innovationsprojekt inom Akademin
för smart specialisering där forskare
inom genusvetenskap,
omvårdnadsvetenskap,
tjänstevetenskap och datavetenskap
samverkar. Intresse finns från
ytterligare forskargrupper att ansluta.

närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.
Mål 12 i Värmlandsstrategin: Det
privata näringslivets investeringar i
forskning och utveckling ska öka till
samma nivå som riket exklusive
storstadslänen.
Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland
närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.
Mål 12 i Värmlandsstrategin: Det
privata näringslivets investeringar i
forskning och utveckling ska öka till
samma nivå som riket exklusive
storstadslänen.
Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland
närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.

Över 50 entreprenörer har fått stöd av
DigitalWell Arena under 2020, 110
tjänster har levererats och fyra företag
testar sina tjänster i offentlig sektors
verksamheter.

Ekosystemet hälsa/vård/digitalisering
har blivit starkare. Utökade
tvärvetenskapliga samarbeten och fler
forskningsmiljöer som vill involvera sig.
Finansieringsmöjligheterna och stödet
för tillväxt av startup-företag har
förstärkts genom etableringen av
DigitalWell Ventures och en
accelerator.

Forskningen inom datavetenskap sker
med koppling mot hälsoområdet med
inriktning mot säkerhet och personlig
integritet, att säkra kvalitén i mobila
hälsotillämpningar samt AI. Fyra
doktorsavhandlingar har publicerats
under 2020.

Se ovan.

En metod och metodhandbok för platsoch produktutveckling som inkluderar
digitalisering har tagits fram, där piloter
och konceptutveckling med
platser/besöksmål samt
besöksnäringen har ingått.
Arbetet har även omfattat att
mobilisera och knyta ihop olika
branscher som kommunikationsbyråer,
kultur, dataspel, IT-företag samt
forskning om media och platser.

Mål 12 i Värmlandsstrategin: Det
privata näringslivets investeringar i
forskning och utveckling ska öka till
samma nivå som riket exklusive
storstadslänen.

Verksamt Värmland 2.0 – Social
innovation Värmland.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Ökad uppmärksamhet för vikten av
sociala innovationer & socialt
företagande i Värmland.

Mål 11 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen mellan 18–70 år som
helst vill vara företagare ska öka.

Genomfört två så kallade Co-days som
tillsammans engagerat över 300
personer från alla fyra
samhällssektorer.
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Stärkt interaktion mellan
besöksnäringens aktörer (inklusive
populärmusik) och kunskaper kring
digitalisering och kommunikation.
Stärkt koppling finns mellan
turismforskning och forskning inom
media- och kommunikations-vetenskap.

Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland
närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.

Plattformen "Social innovation
Värmland" har fått fastare form, bland
annat genom en etableringsgrupp
bestående av höga beslutsfattare i
Värmland (tex landshövding, rektor
KAU, kommunchef, Länsförsäkringar).
Fler sociala entreprenörer i Innovation
parks "StartLab."

En ny innovationsprocess "Allas barn
och unga i Arvika" har startats upp
tillsammans med flera aktörer från alla
fyra samhällssektorer.
Värmland

Handlingsplan för social innovation och
socialt företagande. Initierat en process
för att i bred samverkan ta fram en
handlingsplan.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Handlingsplanen förväntas
stärka utvecklingen av sociala företag,
så att dessa bättre kan delta i att lösa
utmaningar i samhället. Den ska också
bidra till att offentlig sektor
uppmärksammar och använder socialt
företagande och sociala företag som
värdefulla aktörer i utvecklingen av ett
hållbart samhälle. På så sätt förväntas
handlingsplanen bidra till att stärka
både social och miljömässig hållbarhet.

Mål 11 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen mellan 18–70 år som
helst vill vara företagare ska öka.
Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland
närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.

Värmland

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Kvalitetssäkringsmodell för aktörer i
innovationsstöds-systemet.

En modell för kvalitets-säkring,
finansierings-lösning och samarbetsavtal vilket kommer att leda till ett
effektivare stödsystem.

Mål 11 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen mellan 18–70 år som
helst vill vara företagare ska öka.
Värmland

Innovationer kring solel. På Karlstads
universitet bedrivs forskning inom såväl
kiselbaserade som polymerbaserade
solceller. Glavås Energy Center (GEC) är
ett nätverk för solelsaktörer och
Nordens största utomhustestbädd för
solelslösningar.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

GEC har bedrivit ett 70-tal
innovationsprojekt som involverat ca 50
studenter i deras examensarbeten.

Glava Energy Center har etablerat sig
starkare i det svensk/norska
ekosystemet och nya
samarbetspartners tillkommer.

Riktat mot SMF pga. corona;

Snabba lättillgängliga vägar ska skapas
till hjälp och stöd för målgruppen.

Mål 12 i Värmlandsstrategin: Det
privata näringslivets investeringar i
forskning och utveckling ska öka till
samma nivå som riket exklusive
storstadslänen.
Mål 13 i Värmlandsstrategin: Ökad
innovationskraft så att Värmland
närmar sig riket exklusive
storstadslänen i Reglabs
innovationsindex.

Örebro

Fast Lane for Industry

RUS - Innovationskraft och
specialisering.

20293142
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Projektet riktar sig främst till
industriföretag som drabbats av
coronakrisens effekter. Projektet ska

Bidrar till att nå målet om Ökad tillväxt i
näringslivet.

100 företag får insatser, 50 över
regiongräns.

Medfinansiering Regionalfonden.

250 företag i målgruppen får
information om utbudet av effektivt
stöd i ÖMS.

• Leverera stöd till företag och testa
gemensamma insatsformer.
• Utveckla gemensam plattform, för ett
långsiktigt tillgängligare och starkare
industri-fokuserat innovationssystem.

Örebro

CompCor

Örebro

RUS - Innovationskraft och
specialisering:
Bidrar till att nå målet om ökad global
konkurrenskraft.

20293785
Projektet ska verka för att Bergslagen
ska bli en aktiv del i att driva Sveriges
gruvindustri framåt. Aktiviteterna
handlar om:

Projektet ska stärka kompetensen och
ställningen på arbetsmarknaden för
män och kvinnor som arbetar inom
tillverkande industri.

Fler initiativ för närmare samarbete
mellan de stora akademiska
institutionerna inom gruvdrift, med
början med LTU och ORU, som har ett
antal synergier inom AI och
automatisering och livskraft.

Konkurrenskraften inom Bergslagens
gruvindustri har ökat och har blivit en
mer aktiv del av den nationella
industrin.

Ökad extern finansiering genom
forskning och utvecklingsprojekt.

- att utöka utbytet mellan Örebro
Universitet och Gruvindustrin.

Förstärkt samarbetet med Swedish
Mining och andra viktiga aktörer i
Sverige och internationellt.

- öka antalet startups med koppling till
gruvindustrin

Ökade förutsättningar i
innovationssystemet för att fler nya
företag med koppling till gruvindustrin
startas.

- förstärka koppling till Swedish Mining
Innovation och aktörerna i Bergslagen

Örebro

Målet är att kompetensutveckla 600
personer på 60 företag mot industrins
nya behov kopplade till digitalisering,
automatisering, hållbarhet och
elektrifiering.

Medfinansiering Socialfonden.

Bergslagen Mining noden

Personen Alfred Nobel, hans anda och
livsgärning – PAN 20204176
Projektet är ett samverkansprojekt
mellan Region Örebro län, Karlskoga
kommun och Örebro universitet.
Projektet ska verka för att användandet
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Behovsinventering inom akademin ska
bidra till att förstärka initiativ och
relationer som fungerar bra.
Målsättningen är att testa samverkan
på riktigt. Speciellt avseende coronarelaterade aktiviteter.

RUS - Innovationskraft och
specialisering:
Bidrar till att nå målet om Ökad tillväxt i
näringslivet och ökad
kompetensförsörjning.

Länsövergripande
kompetensutvecklingsprojekt för
tillverkande industri i Sörmland,
Västmanland och Örebro län, både på
grundläggande kunskapsnivå och mot
industrins nya behov kopplade till
digitalisering, automatisering,
hållbarhet och elektrifiering.

Digitala verktyg ska kartläggas och
användas för att underlätta orientering
i all information i systemet.

RUS - Innovationskraft och
specialisering: Bidrar till att nå målet
om ökad global konkurrenskraft.

Projektmålet är att skapa en plattform
för att aktörer i Örebro län ska kunna
utvecklas, genom det mervärde en
synlig koppling mellan de ambitioner
som finns i dagens styrdokument (t.ex.
RUS och Innovationsstrategi) och

Vidare skall projektet bidra till att
företag går ur coronakrisen med
tillgodosedda kompetensbehov samt
bibehållen och hållbar konkurrenskraft.

Alla huvudaktörer som är delaktiga i
projektet är inställda på ett långsiktigt
arbete. Projektet är en första viktig del
för att få igång aktiviteter i Bergslagen
men satsningen kommer att fortsätta
efter projektets slut. Målsättningen är
att ha ett etablerat nätverk som är
starkt i Bergslagen som också med en
naturlig koppling till det nationella
nätverket.

Genom att anknyta till personen Alfred
Nobel, hans anda och livsgärning, ska
aktörer i Örebro län stärkas i deras
arbete med internationalisering,
forskning, innovationer och
kompetensförsörjning.

av Alfred Nobel som varumärke stärks,
främst inom innovations- och
industriella sammanhang.
Örebro

Förinkubation åt privat sektor utformning och test av modell fas ett.
20204287

personen Alfred Nobels anda och
livsgärning erbjuder.

RUS - Innovationskraft och
specialisering: Bidrar till att nå målet
om Ökad entreprenöriell aktivitet.

En verifierad och implementerad
arbetsprocess hos Inkubera för
förinkubationsstöd.

Projektet ska utveckla och
implementeras processer och metoder
för förinkubation.

Färre möjliga tillväxtbolag faller bort i
denna fas på grund av uteblivet stöd
vilket leder till fler arbetstillfällen, fler
idéer och fler bolag (innovativa skalbara
tillväxtbolag).
Högre effekt i inkubation, lägre
kostnader och snabbare process till
överlevnad då de bolag som går till
inkubation är bättre förberedda.
Affärsförståelse och förberedelse
tidigare i processen som ökar förmågan
till affärsmässig utveckling av bolagen.
Efter att projektet är slut är målet att
starta implementationen i Inkuberas
ordinarie verksamhet.

Örebro

Förutsättningar för Ängelinvestbolag i
Örebro län och samarbete med
Saminvest.
20281707

RUS - Innovationskraft och
specialisering: Bidrar till att nå målet
om Ökad tillväxt i näringslivet.

Förutsättning för uppsättning av ÄIB
(ÄngelInvestBolag) är klart samt
kunskaper och förutsättningar för
samarbete med Saminvest verifierat.

Projektet ska utreda förutsättningarna
för uppsättning av ett ÄIB
(ÄngelInvestBolag) i Örebro län.

Örebro

Förstudie – smart skoglig bioekonomi.
20295986

Regionens kapitalförsörjning och
möjliggörande av såddkapital för
startups har utvecklats och ger bolagen
tillgång till kapital och kompetens som
inte varit möjligt tidigare.
RUS – Innovationskraft och
specialisering: Bidrar till att nå målet
om Ökad innovationskraft.

Samverkansprojekt mellan Region
Örebro län och Paper Province där
förstudien ska kartlägga
samverkansområden inom skoglig
bioekonomi. Förstudien utgår från
Paper Province expertis och Region
Örebro läns innovationsstrategi och
smart specialisering.

Faller arbetet väl ut kommer det att
fortsätta att etableras och kopplas till
Saminvests investeringar (på kort eller
på längre sikt).

En kartläggning med analyserade
samverkansområden och framtida
rekommendationer inom skoglig
bioekonomi tillsammans med Paper
Province utifrån Örebro läns smart
specialisering.

Efter avslutad förstudie har
kartläggning och analys genererat ett
starkt kunskapsunderlag för hur Region
Örebro län kan samverka med Paper
Province.
Analysen har pekat ut aktörer och
områden som har stor potential att
arbeta vidare med. I bästa fall har även
förstudien efter den avslutande LFAworkshopen också landat i en konkret
projektidé för ett genomförande
projekt. Kartläggningen har också gett

33

kunskap i vilka olika finansieringskällor
som finns för genomförandet.
Örebro

Visual lift
20293147
Projektet tar sin utgångspunkt i
visualisering och simulering med
centrumbildningen Visual Sweden vid
Linköpings Universitet som
projektägare. Projektet syftar till att
skapa en innovations-, utvecklings- och
lärandemiljö både virtuellt och fysiskt.
Fokus ligger också på verktyg, tjänster
och kompetens som på kort sikt kan
stötta industrin till att bli effektiv och
lönsam.

RUS – Innovationskraft och
specialisering:
- Bidrar till att nå målet om Ökad
innovationskraft.
- Medfinansiering regionalfonden.

Genom att etablera visualiseringsnoder
i regionen och ett centralt industriellt
inriktat visualiseringslabb ge ÖMSregionens företag möjlighet att utveckla
sina verksamheter med stöd av
visualiseringsteknikens möjligheter.

Målsättningen för projektet är att
noderna efter projekttiden slut (2023- )
ska kunna överta kompetens kring de
erbjudanden inom visualisering som
projektet erbjuder företagen i
målgruppen.

Projektet har tagit fram erbjudanden i
form av recept/pipelines i enlighet med
genomförd behovsinventering.

Genom etablering av visualiseringslab
hos varje nod säkras kontinuerlig
relation med dem, projektets experter
och involverade företag och det blir
naturligt att fortsätta med påbörjade
initiativ. Därigenom stärka SMF:s
konkurrenskraft.

Ett industriellt visualiseringslabb har
etablerats i anslutning till
Visualiseringscenter C i Norrköping.
Visualiseringslabb i mindre format har
etablerats i 5 noder(minilabb)
SME-företag som deltar i projektet har
fått kunskap inom området.

Örebro

AI: ALL.
20297885
Projektet är en fortsättning på AI.MEE
som bedrivits under åren 2017–2020.
AI.ALL bygger vidare på samma metod
och arbetssätt som i första projektet
men applikationsområdet har utvidgats
till att omfatta områden såsom smart
industri, hälsa, smarta städer och
hållbarhet för att koppla an till Smart
specialisering i Östra Mellansverige
(ÖMS).

RUS – Innovationskraft och
specialisering:
-Bidrar till att nå målet om Ökad
innovationskraft.
- Medfinansiering regionalfonden.






AI.ALL ska tillföra det regionala AI
ekosystemet en gemensam mötesplats
där aktiviteter och demonstratorer och
case kommer genomföras, med syfte
att främja AI utveckling och interaktion
mellan olika aktörer för regional tillväxt.

AI.ALL ska bidra till att skapa en
regional infrastruktur för att påskynda
upptag av AI och autonoma system som
hanterar samhälleliga utmaningar och
som kräver en integration av forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Etablera en ingång och mötesplats för
regionala företag som ger tillgång till
infrastruktur inom AI.
att företag tillsammans med andra
aktörer kan driva pilotprojekt som visar
på förmågan med AI i en konkret och
snabb utveckling tillsammans med
andra partners.

En naturlig mötesplats (fysisk) för AIekosystemet i Örebro. Forma
permanenta organisatoriska strukturen
vid Örebro universitet med fokus på
regional AI utveckling. (AI Impact Lab).
Mötesplatsen har en fysisk lokalisering
samt en organisatorisk struktur som
permanentas. Målgrupperna kommer
få användning av resultaten genom att
1) få tillgång till infrastruktur 2) förstå
vikten av ekosystemet för att driva sin
egen digitalisering / AI-strategier 3) se
AI Impact Lab som en långsiktig och
pålitlig partner för framtida
samarbeten.

Att företag och intressenter ser värdet
av AI inom olika applikationsområden
och därigenom inser potentialen för
teknikens bredd.
att skapa en medvetenhet om AI så att
regionala industrierna ser potentialen
för dem och därigenom vill ingå
i AIlång
transformationen.
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Västmanland

Future Automation Region.
Nyps 20202952

Regionala utvecklingsprogram (RUP)
(beslut innan RUS):

Fortsatt satsning på styrkeområdet som
också är ett Vinnova vinnväxt initiativ
(omgång 2).

- kopplar till dynamiskt näringsliv och
området som handlar om att arbeta
med utmaningsdriven utveckling och
länets utpekade styrkeområden, där
automation är ett.

Följande resultat finns:
-Ökad förmåga hos automationsindustrin att använda digitaliseringens
möjligheter.
- Överföring av automationsprinciper/teknologier till ”traditionella”
branscher och företag.

Förväntade effekter:
- Starkt regionalt innovationssystem
och ökad kunskap om
automationsmöjligheter och tillgängliga
utvecklingsresurser.
- En internationell konkurrenskraftig
FOI-miljö/innovationsplattform.

- Internationella samarbeten.
- En projektinkubator för mobilisering
av nya projekt finns.
- Forskning görs mer tillgänglig för
tillämpning i företagen.
- Omfattande behovskartläggning av
industrins automationsbehov och
hinder.
- Etablerat miljö för test och validering.
- Nationell/internationell
automationsmässa Automation
Summit.
Västmanland

Växtzon 2
Nyps 20203952, 20203925, 20203953
Fortsatt satsning efter Växtzon 1.
Satsning på innovationsbolag med höga
tillväxtambitioner. Till grund ska ÖMS
gemensamma metoder finnas.

Regionala utvecklingsprogram (RUP)
(beslut innan RUS) insatsområde
Dynamiskt näringsliv där en av
inriktningarna är att länet ska skapa
förutsättningar för små och medelstora
företag i länet att växa sig större och
starkare med behovsanpassade insatser
för företagen. Bidrar till indikator:
- Ökad andel export av BRP

Främsta resultatet hittills (projektet
pågår) är en gemensam paketerad
affärsutvecklingsmodell och process,
som också hanterar hållbarhetsfrågor,
för hur innovativa bolag (scaleups) ska
växa snabbt.

- Ökade investeringar i FoU i små och
medelstora företag.

- Koppling till riskkapital har utvecklats
och några företag har finansierats på
detta sätt.

- Ökade investeringar totalt.
- Ökad andel riskkapital till länet
Inom ERUF bidrar detta till Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation och Stärker
innovationskapaciteten och
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- Ca 45 företag i länet har fått coaching/
affärsutveckling enligt ovan modell.

Förväntade effekter är att
- 12 av företag i länet fördubblar sin
omsättning på fyra år.
- Förbättrat nyttjande av ÖMSregionens styrkeområden, universitet
och högskolor, innovativa miljöer och
storföretag. Detta i sin tur bidrar till
hela regionens utveckling och
konkurrenskraft.
På lång sikt: Högre effektiviseringsgrad
och förmåga att arbeta med
innovationsprocesser och innovation i
regionen och dess företag. Ökad
attraktivitet och tillväxtförmåga med
innovation som bas.

samverkansstrukturen i hela Östra
Mellansverige.
Västmanland

RUP (beslut innan RUS): Insatsområde
Västmanland löser globala utmaningar
och bidrar till att länets styrkeområden
ska utvecklas. Projektet bidrar också till
att öka konkurrenskraften för små och
medelstora företag.

Weltech Region.
Nyps 20202845

Bidrar också till Regeringens strategi
och investeringar för Smart industri,
som Tillväxtverket fått uppdrag kring.

Västmanland

RUP (beslut innan RUS): Projektet
genomförs kopplat till
insatsområde Dynamiskt näringsliv och
handlingsområde Öka
konkurrenskraften för små
och medelstora företag. Detta eftersom
projektets effekter bidrar till
attraktivitet för såväl
stora och små och medelstora företag
att vara en del av en gemensam
innovationsnod.

Förstudie om ett tematiskt
innovationssystem kring
elektromobilitet och elektrifiering.
Nyps 20203797

I nuvarande ERUF program är ett fokus
på Att stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation där detta
Bidrar till smart specialisering och
utveckling av kluster med nationell och
global bärkraft.

- Branschanpassad
innovationsrådgivningsmodell inom
hälsa och välfärd finns etablerad.
- Utveckling av det tidigare
innovationsnätverket som inkluderar
innovationsaktörer i länet men också
nationellt.
- En testad modell för matchmaking
mellan stora etablerade företag och
mindre startups med spetsprodukter
inom vård.

Förväntad effekt:
- Konkurrenskraftiga företag.
- Ökat användande av hälsoteknik inom
vård och omsorgssektorn genom att fler
produkter kommersialiseras och
implementeras.
Nyttan av detta är att fler människor får
en bättre och effektivare vård och
omsorg genom att nya
produkter/tjänster kommer till
användning.

Förstudien resulterade i en mobilisering
av ett stort antal företag i länet kring en
ett gemensamt arbete och satsning på
en nationell och internationell
innovationsnod för energi, elektrifiering
och mobilitet. Satsningen består av att
antal större globala koncerner, flera
akademiska och forskningspartners, där
ett större antal SMF kommer involveras
och få stöd, samt sträcker sig över flera
regioner. Det är även en bärande
satsning för kommande ERUF-program
ÖMS som har smart specialisering som
utgångspunkt.

Förväntande effekter:
- På kort och längre sikt innebär det en
kraftsamling och konkreta
utvecklingsprojekt för accelererad
elektrifiering, ökade forsknings- och
innovationssamarbeten inkl.
kompetensomställning i viktiga
industrisektorer och starka
forskningsmiljöer.
- Bidra till genomförandet av
regeringens klimathandlingsplan, där
transporter är den enskilt viktigaste
insatsen för sänkt miljöpåverkan.
Sveriges mål: minska påverkan för
inrikes transporter med minst 70 %
2030 jämfört med 2010.

Västmanland

Verktyg för innovationsfinansiering.
Utifrån tidigare analys och
rekommendationer skapas en överblick
av länets tillgängliga finansiering för
främst
innovationer/innovationsföretag.

Inom länets näringslivsstrategi har
tillgång till kapital identifierats som
viktigt för att höja innovationskraften i
företag.

Ett verktyg kring tillgänglig finansiering
från främst länets aktörer finns
framtagen, men även vissa nationella
aktörer. Till en start för att aktörer med
rådgivare etc. ska få överblick. I nästa
steg ska den göras digitalt tillgänglig för
innovatörer/företagare på nätet.

Fler och bredare grupper av företag
söker innovationsfinansiering.

Dalarna

Smart Specialisering i NMS II.

Bidrar till att uppfylla målen under
insatsområde 1 i
strukturfondsprogrammet (NMS) - öka

Ökad synkronisering av
innovationsekosystemen i NMS.

Starkare innovationsekosystem i NMS
som därmed bidrar till ökad kapacitet

Projektet drivs i samarbete med Region
Värmland och Region Gävleborg.
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Syftar till att öka antalet systemviktiga
forsknings- och innovationssamarbeten
mellan små och medelstora företag,
akademi, offentlig sektor och
civilsamhället.

antalet innovativa små och medelstora
företag.

Ökad synkronisering av Smart
Specialiseringsarbetet i NMS.

Bidrar även till att uppfylla målen under
vägvalet ”Innovativa miljöer och
entreprenörskap” i Dalastratregin.

Gemensamma färdplaner för
genomförandet av S4 i NMS.

Region Dalarnas medverkan i
Pilotprojektet för Industriell omställning
bidrar till att utveckla alla ”vägval” i
Dalastrategin:
- Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud.

Regionerna i Norra Mellansverige har
genom projektet tagit fram en strategi
för industriell omvandling.

för innovation och konkurrenskraft
bland små och medelstora företag.

Nyps ID: 00204623.
Dalarna

Industrial Transition och High Impact
Actions.
DG REGIO lanserade 2018 ett
pilotprojekt för regioner i industriell
omställning med syftet att undersöka
hur stödet till denna typ av regioner
skulle kunna utvecklas i nästa
programperiod. Under projekttiden får
de utvalda regionerna stöd till att
utveckla nya metoder för att stärka
tillväxten och produktiviteten inför den
industriella omvandlingen.

- Innovativa miljöer och
entreprenörskap.

Förbättrad konkurrenskraft och
kapacitet för omvandling bland
regionens industriföretag.

Strategin visar på vägar hur näringsliv,
akademi och offentlig sektor ska bidra
till att omvandla industrin till en mer
attraktiv, resurseffektiv,
koldioxidneutral samt cirkulär sektor i
NMS.

- Tillgänglighet och infrastruktur.
- Livskvalitet och attraktionskraft.

https://www.centralsweden.se/forstaresultaten-fran-eu-kommissionenpilotprojekt-for-regioner-i-industriellomvandling/.
Dalarna

Smart Industri 2.0.
Att skapa förutsättningar för förnyelse
och omställning för ökad
konkurrenskraft i små och medelstora
industriföretag och industrinära
tjänsteföretag som bidrar till att stärka
innovationsklimatet och den
industriella omställningen i Norra
Mellansverige.

Bidrar till att uppfylla målen under
insatsområde 1 i
strukturfondsprogrammet (NMS):
- Öka antalet innovativa små och
medelstora företag.
Bidrar även till att uppfylla målen under
vägvalet ”Innovativa miljöer och
entreprenörskap” i Dalastrategin.

Samverkansplattformar har bildats
mellan för att optimera och
effektivisera innovationssystemet i
NMS. T.ex. har Paper Province etablerat
en filial i Dalarna. Motsvarande
diskussioner förs angående stålsektorn.
- Ett stärkt samarbete mellan
analytikerna i de tre regionerna.
- En metod är utarbetad och etablerad
för att bedöma företagens
processmognad.

(NYPS id: 20202099)

- Ett kunskapsunderlag har tagits fram
för att belysa industrins ekonomiska
betydelse för Dalarna och de två andra
regionerna i NMS.
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Ett mer effektivt och synkroniserat
innovationsstödsystem för industrin i
NMS.
- Ett förbättrat kunskapsunderlag med
avseende på industrin och dess
betydelse i NMS.
- Fler konkurrenskraftiga industriföretag
i NMS.

Dalarna

Vanguard-initiativet, VI, grundades
2013 i syfte att stärka Europas
industriella kapacitet och
konkurrenskraft. Initiativet var en följd
av den regionala politiska nivåns
övertygelse om att regioner har en
avgörande roll att spela för Europas
återindustrialisering och en önskan hos
de inblandade politikerna att skapa
jobb och tillväxt i sina regioner. Region
Dalarna anslöt sig till samarbetet under
2014 och idag har VI ca 35
medlemsregioner. Det finns projekt
kopplade till VI, som finansieras genom
EU:s regionala fond.

Region Dalarnas medverkan i VI bidrar
till att uppfylla ”vägvalet” innovativa
miljöer och entreprenörskap i
Dalastrategin och dess underliggande
Agenda för smart specialisering, med
fokus på prioriteringarna Avancerad
Industri och Energieffektivt
Samhällsbyggande.
Genom Milanodeklarationen, vilken
Region Dalarna undertecknade 2014,
åtar sig VI:s medlemsregioner att:
- Stödja uppbyggnaden av
interregionala närverk för att samordna
innovation och investeringar inom
prioriterade områden.

https://s3vanguardinitiative.eu/
- Underlätta tillgången till gemensam
finansiering för gemensamma projekt.
- Undersöka möjligheter för offentligprivata investeringar för nya
värdekedjor.
- Verka för genomförandet av smart
specialiseringsstrategier,
- Bidra till den nya europeiska klusterstrategin.
- Utveckla Vanguardinitiativet som en
strategisk partner till EU-kommissionen.
Genom Region Dalarnas medlemskap i
föreningen kan andra
utvecklingsaktörer i Dalarna delta i VI:s
piloter och demo-projekt.
Gävleborg

Utveckla arbetssätt för entreprenöriella
upptäckande processer, EDP
Projekt Innovationsklivet; (Nyps id:
199071, NYPS id: 20201349) RIS3.
Hållbart utvecklings- och
innovationssamarbete:

RUS effektmål:
- I Gävleborg har näringslivet ställt om
till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
- Gävleborgs näringsliv är starkt och
internationellt konkurrenskraftigt.

Samlat stora bolag, SMF, expertis,
forskare, kluster, nationella
intresseorganisationer och ett

- I Gävleborg tar hela samhället tillvara
på digitaliseringens möjligheter.
38

Verksamheten inom Vanguardinitiativet
sker på tre nivåer;
- Den politiska ledningen och på
direktörsnivå i anslutna regioner.
- Regionala representanter i Bryssel.
- Expertnivån, bestående av sakkunniga
från offentlig eller privat sektor.
Region Dalarna har via
Vanguardinitiativet deltagit i
påverkansarbete för att få till stånd EUfinansiering av ”Interregionala
innovationsinvesteringar”.
Region Dalarnas 1:1-medel och EU:s
regionala fond har finansierat Dalarna
Science Parks medverkan i
Energipiloten, ADMA, samt deltagandet
i demoprojektet NESSIE. Skottland och
Baskien är koordinerande regioner, och
totalt deltar 13 regioner i arbetet.
Dalarna deltar i en Horizon 2020
ansökan tillsammans med Vinnova
genom ett VI initiativ. Projektet handlar
om gemensamt lärande och utveckling
av metoder för att stötta start-ups och
inkubatorer.

Ökade möjligheter för aktörer i Dalarna
att delta i fler pilotprojekt och
europeiska värdekedjor.
Att regionerna via ”Interregionala
innovationsinvesteringar” eller
motsvarande instrument ska kunna
finansiera uppbyggande av
demonstrationsprojekt och testmiljöer i
samverkan mellan medlemsregionerna.
Ambitionen är att bidra till att göra EU
en global ledare inom tillverkning av
komponenter till förnybara
havsenergiformer och
energiapplikationer till havs.
Dalarna Science Park ingår i ett
europeiskt nätverk till nytta för
regionens kluster, något som ger
förutsättningar för regionens små och
medelstora företag att ta plats i globala
värdekedjor.
Utveckla innovativa företag och ge dem
ökade möjligheter att delta i globala
värdekedjor. Stärka våra regionala
innovationsaktörer.

Dalarna har deltagit i ett initiativ för att
bilda ett EDIH nätverk mellan VI
regioner.

Stärka våra regionala
innovationsaktörer och öka möjligheten
för dem att delta i europeiska
samarbetsprojekt som syftar till att öka
Dalarnas konkurrenskraft.

Genomfört seminarier och workshops
som länkat samman 60 SMF och
intresseorganisationer med, 7
universitet/högskolor/forskningsinstitut
och 6 kommuner.

Kort sikt
Ökad medvetenhet och kompetens hos
små och stora företag i regionerna om
möjligheterna med omställning för
fossilfri energiförsörjning.
Forskning som tillämpar och
implementerar kunskap som stärker
näringslivets och arbetslivets

europeiskt nätverk kring initiativ om en
arena för utveckling av fossilfri
energiförsörjning genom bränsleceller
och vätgas.

attraktionsförmåga i relation framför
allt till social hållbarhet.

- Gävleborgs samlade innovationskraft
ökar och bidrar till att möta våra
samhällsutmaningar.

Lång sikt:
Skapa attraktion och förmåga att
attrahera nationella och internationella
intressenter för företagsetableringar,
forskning etc. till regionen.

- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Stärka arbetsgivares förmåga att
attrahera kompetens.

ERUF:
Insatsområde 1, Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
Gävleborg

Forskarskola för hållbart inkluderande
arbetsliv. Projekt Innovationsklivet;
(Nyps id: 199071, NYPS id: 20201349)
RIS3.

RUS effektmål:

Genomfört förstudie samt rekrytering
av doktorander för en forskarskola.

- Gävleborgs samlade innovationskraft
ökar och bidrar till att möta våra
samhällsutmaningar.

Fyra doktorandtjänster är etablerade.

- Gävleborgs näringsliv är starkt och
internationellt konkurrenskraftigt.

Kort sikt:
Stärkt relationen till Högskolan i Gävle
inför utmaningsdriven forskning om ett
hållbart arbetsliv.
Attraherat kompetens till regionen som
bidrar till ökad kunskap om attraktiva
arbetsplatser.
Lång sikt:
Startat samarbeten som ska leda till
kritisk massa av företag och forskare
som ökar regionens
innovationsförmåga avseende påverkan
på ett hållbart arbetsliv.

- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
ERUF:
Insatsområde 1, Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
Gävleborg

Utveckling av ett mer tillgängligt och
sammanhållet innovationsstödsystem.
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RUS effektmål:
- Gävleborgs samlade innovationskraft

12 sammankomster som samlat kluster,
regionala noder, näringslivskontor,
inkubatorn Movexum, Almi med flera

Kort sikt:
Ökad kunskap hos aktörer i
innovationssystemet om varandras

Projekt Innovationsklivet; (Nyps id:
199071, NYPS id: 20201349)

ökar och bidrar till att möta våra
samhällsutmaningar.

Samordnat innovationsfrämjande
aktörer för att öka utbud och kvalitét i
innovationsfrämjande tjänster. Insatser
är inriktade på bland annat kring
hållbarhet och
överenskommelse/lärande för ett
gemensamt arbetssätt/metodik för
innovationsprocesser.

Gävleborg

Europeisk Innovationshub (EDIH).
Projekt Innovationsklivet; (Nyps id:
199071, NYPS id: 20201349).

Globala mål:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

RUS effektmål:

Samverkan mellan Norra Mellansverige
och Mellersta Norrland i syfte att få till
en gemensam innovationshub under
namnet MIGHTY.
Samling och förankring av 2 NUTS-2regioner, 5 regioner och dess
stödsystem. Deltagande i ERUFprogramskrivningen för att säkerställa
finansiella verktyg.

tjänster och hur tjänsterna hänger ihop
i ett regionalt system.

Ansökan om att bilda digital
innovationshub har lämnats in.

Kort sikt:
EDIH skapar en bas av erbjudanden och
ökade resurser i form av miljöer för test
och validering, finansiering, nätverk
samt ekosystem för innovation,
utbildning och kompetens. Ökad
tillgång och höjd kvalitet av insatser till
digitalisering för SMF och offentlig
sektor.

- Gävleborgs samlade innovationskraft
ökar och bidrar till att möta våra
samhällsutmaningar.
ERUF:
Insatsområde 1, Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

Förberedelse för en regional
innovationshub, RDIH, för att stärka
förutsättningarna att genomföra
Digitala Europa i Gävleborg.

Smart industri NMS 2 och Regions in
industrial transition
(Nyps id: 00209618) 1:1, Tillväxtverket;
Smart Industri.
Arbete för industriell omvandling
genom strategiarbete och konkreta
insatser inom additiv tillverkning,
bioekonomi.

RUS effektmål:
- Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer bio-baserad
ekonomi.
- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
- Gävleborg har tagit tillvara
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Lång sikt:
Startat genomförande av gemensamma
koncept och insatser som ska stärka
flödet av idéer som kan leda till
innovationer.

Lång sikt:
Ökat nyttjande av digitaliseringen;
högre konkurrenskraft, attrahera
kapital och kompetenser, mm.
Resurser synliggörs samlat och skapar
attraktionskraft för Gävleborg och dess
spetsar gentemot övriga EU. Detta
öppnar samtidigt möjligheter att ta del
av resurser i övriga EU och Sverige.

Bidrar även till
digitaliseringskoordinatoruppdraget att
utveckla samverkan och samarbeten
mellan regionala aktörer. Digitala
Europa.

Förberedelse för en EDIH-kvalificerad
hub.

Högre effektivitet i att driva
innovationsprocesser för SMF och
enskilda idébärare.

Infrastruktur för att utveckla
innovationer och verkställa och
etablera regionens styrkeområden
enligt RIS3.

Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
11 Hållbara städer och samhällen.

Gemensam ansökan, projektsökande
RISE Hudiksvall, samt 4
innovationsnoder, varav 3 finns i
Gävleborg.

Gävleborg

ERUF:
Insatsområde 1, Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation.

offentligt finansierade aktörer som har
ansvar för att understödja
entreprenörskap och innovation.
Framtagande av Aktörskartan; ett
verktyg för aktörerna i
innovationsstödsystemete som
beskrivning av olika roller och
tjänsteutbud i Gävleborgs
innovationsstödsystem.

Antagen strategi för industriell
omvandling i Norra Mellansverige.
Förstudier framtagen: Förutsättningar
för att utveckla testbäddar kring
AM/ADT och Bioekonomi i regionen.
Utvecklat en interaktiv digital prototyp
för lärande om industrin i syfte att

Kort sikt:
Ett mer sammanhållet och systematiskt
arbete kring industrins omvandling.
Bättre kunskapsunderlag. Mer
effektivitet då synergieffekter kan
nyttjas över en större geografi;
Gävleborg, Dalarna och Värmland. Ökad
attraktionskraft genom deltagande i

Vidareutvecklat modell för att
undersöka processmognad i små och
medelstora industriföretag i syfte att
kunna erbjuda bättre och mer
behovsbaserade insatser.

digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Inlett arbetet med High impact action i
form av en Challenge lab med fokus på
energiomställning/vätgas.

- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

attrahera skolelever till att arbeta i
industrin.

nationella och internationella
samarbeten.

Initierat en plattform som ska verka för
ökad samverkan mellan länens
högskolor och universitet när det gäller
utbildning och FoU.

Lång sikt:
- Större tvärsektoriell samverkan kring
industrins utmaningar.
- En starkare industrinäring i Gävleborg
och Norra Mellansverige. Stärkt
konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.

Påbörjat dialog om skapande av ett
vätgasråd för energiomställning i
industri, tillsammans med ett stort
antal företag inom industrin och
regionala utvecklingsaktörer.

- Större attraktionskraft för
internationella samarbeten och
investeringar.

- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Västernorrland

Innovationsplattform Bioraffinaderi,
Accelererad kommersialisering IB
ACCEL, RISE Processum, rvn äid
20202043, TVV äid 20202585.
Projektet syftar till att utveckla
innovationsplattformen för
bioraffinaderiutveckling och accelerera
processer för utveckling och
kommersialisering av innovationer.

Kopplar till tidigare RUS mål Innovation
som drivkraft, ERUF insatsområde 1,
investeringsprioritering 1b samt ny RUS
mål 3; prioritering utvecklade
styrkeområden genom smart
specialisering samt mål 1 Universitet,
högskolor och forskningsinstitut är
motorer för innovation och utveckling.

Har under året implementerat en
process för accelererad utveckling och
kommersialisering, för att säkerställa
ett effektivt arbetssätt inom ramarna
för bl.a. statsstödsregler.
Etablerat en SME-nod som systematiskt
följer upp SME-företagens utveckling
och projektsamverkan och hittills
etablerat samverkan med 13 SME.
Har under året haft samarbete med 148
internationella aktörer och ingått i 11
internationella ansökningar främst i
Horisont, varav 17,4 mkr beviljats under
året.
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Stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation i mellersta Norrland. Öka
förmågan att utveckla och nyttogöra
innovationer, stärkt regional
samhandlingsförmåga samt ökad
internationaliseringsgrad.
Har under året fått nationella
forskningsanslag för att stärka arbetet
inom bioraffinaderiutveckling, se vidare
i regionens återrapportering avsnitt
1.2.1.

Västernorrland

Digital innovationshub, Bron innovation
AB, rvn äid 20203126, TVV äid
20203306.
Projektet ska bidra till att SME och
offentliga organisationer ökar sina
investeringar inom FoU och innovation,
att kompetenstillgången stärks samt
ökad konkurrenskraft.

Västernorrland

Förstudie Testområde Västernorrland ett maritimt utvecklingskoncept, RISE
Research Institutes of Sweden AB, rvn
äid 20288430.
Förstudiens syfte är att undersöka
förutsättningarna inom den blå
ekonomin och undersöka möjligheterna
att utveckla ett maritimt testområde.

Västernorrland

Hållbar livsmedelsindustri, Härnösands
kommun, rvn äid 20290468.
Projektet ska bidra till utveckling av
cirkulär livsmedelsproduktion och
foodtech-lösningar.

Kopplar till tidigare RUS mål: Innovation
som drivkraft, ERUF insatsområde 1,
investeringsprioritering 1b samt ny RUS
mål 3; prioriteringar utvecklade
styrkeområden genom smart
specialisering utvecklat och
sammanhållet finansierings-, företagsoch innovationsstödssystem samt mål 1
Universitet, högskolor och
forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling.

Har under 2020 valts ut av Vinnova som
ett av förslagen till svenska digitala
innovationshubbar, för fortsatt urval av
EU-kommissionen.

Stärkt innovationsarbete och digital
transformation, både i privat näringsliv
och offentliga verksamheter.

Ligger i linje med RUS mål 1, stärkt
regional utveckling i nationell och
internationell kontext och mål 3
utvecklade styrkeområden genom
smart specialisering.

Har inventerat infrastruktur och behov
av utbildningsinsatser. Flertalet
demonstratorkoncept är identifierade
och man har påbörjat utvecklingen av
innovationsmiljön.

En regional maritim nod, nytt test- och
demoområde som kopplas till
nationella satsningar som
simulatorcenter och policylabb.

Projektet startar upp vid årsskiftet
2020–2021.

Nationellt centrum för forskning och
innovation inom hållbar
livsmedelsproduktion. Ökad
självförsörjningsgrad. Nya och fler
hållbara produktionstekniker.

Förstudiens syfte är att undersöka
förutsättningarna för stärkt regional
utveckling genom den blå ekonomin
och se på möjligheterna att utveckla de
maritima klusterdelarna med ett
maritimt testområde som drivkraft.
Kopplas till RUS mål 3, fler nya och
växande hållbara företag och fler
företagsamma invånare.
ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.

IoT-testbäddar, Mittuniversitetet, rvn
äid 20203132 TVV äid 20203296.
Projektet väntas bidra till digitalisering
och digital transformation. Projektet
drivs av Mittuniversitetets etablerade
forskningscentrum STC, Sensible Things
that Communicate.
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Ligger i linje med tidigare RUS,
innovation som drivkraft, ERUF IO1
stärkt forskning, teknisk utveckling och
innovation.
Ligger också i linje med ny RUS,
målområde 3 utvecklade
styrkeområden genom smart
specialisering samt målområde 1
Universitet, högskolor och

Utvecklade leverantörskedjor och
nätverk. Utbildning och
kompetensutveckling.

Projektet bedöms på kort sikt attrahera
och skapa intresse för etableringar till
Härnösand och till länet.

Kopplas också till innovationsstrategin
för smart specialisering,
utvecklingsområde Foodtech och till
nationell och regional
livsmedelsstrategi.
Västernorrland

Beräknas bli en av 200 digitala
innovationshubbar i Europa från 2021
(är certifierade för ESCA), öka
investeringar i FoI/FoU i SME, öka
tillgång på kompetens samt utvecklas
som regional klusterorganisation inom
IKT.

Innovationsprocess med workshops och
analyser för hur IoT data kan användas
för att effektivisera busstransporter.
Portal+ och Byberg & Nordin har
beviljats Vinnovafinansiering för att ta
fram ett IoT/AI-baserat system för
effektivisering av bussplanering. Dessa
resultat kommer att omsättas i
samarbete med Ånge kommun och

Tillgängliggör innovation inom IoT
tillsammans med RISE. Tillgängliggör 5G
och forskning inom NIIT till regionens
företag.
Att projektet har fokuserat på att ta
fram geografiskt oberoende IoT
testbäddar har visat sig vara en extra
fördel under rådande pandemi.

Västernorrland

Projektets övergripande mål är ökad
forskning och utveckling i regionen
genom att etablera två IoT-testbäddar
inom Smart industri och smarta
samhällen samt en tankesmedja inom
IoT.

forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling.

arbetet inom IoTXchange (EUsamarbete).

AI Kompetens, Mittuniversitetet, rvn
äid 20204251, TVV äid 20205297.

Ligger i linje med RUS mål 1, 2030 har
Västernorrland som plats stärkts i ett
nationellt och globalt perspektiv och
prioriteringar inom målområdet:
universitet, högskolor och
forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling samt
kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens och
investeringar till länet.

Etablering av AI kompetens i Mellersta
Norrland, ett regionalt nätverk inom AI.

Projektet genomförs i samverkan med
Bron Innovation, som i sin roll som
kluster inom it och digitalisering, också
är regional nod i Västernorrland i
etableringen av AI Sverige, där norra
noden inkluderar Västernorrland,
Västerbotten och Norrbotten.
Satsningen på AI Sverige syftar till att
accelerera implementeringen av AI i
Sverige på ett sätt som gynnar både
privata och offentliga aktörer.

Ökad kompetens för stärkt regional
konkurrenskraft och tillväxt.
Tillsättande av professorer som ska
bistå med såväl kunskapshöjande
insatser som införande av praktiska
tillämpningar av AI hos företag och
myndigheter.
Minska demografiska utmaningar och
brist på kompetens inom AI i länet.

ERUF insatsområde 1,
investeringsprioritering 1b.

Syftet med projektet är att etablera ett
nätverk inom AI, stärka AI-kompetens
inom Mittuniversitetet och på sikt öka
kompetens hos organisationer och
företag i länet.
Jämtland Härjedalen

Programmet ska framför bidra till de
nuvarande RUS-prioriteringarna:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Framtagande av Program för Smart
Specialisering.

Ett program som är väl förankrat med
länets aktörer.

Genom ett aktörsdrivet processbaserat
strategiskt arbetssätt skapa utveckling i
hela länets geografi på ett hållbart sätt.

Ca 35,8 miljoner i total omslutning (inkl.
företagens insats) tillgängliga som
företagsstöd via Tillväxtverkets

Ca 160 SME nås av stöd för att hållbart
ställa om sina företag, affärsidéer och
processer med hjälp av digitalisering till
följd av förändrade marknadsvillkor och

- Besöksnäring och attraktivitet.
- Resurssnålare och effektivare.
Programmet är utformat för att gå hand
i hand med den reviderade RUS samt
Mål och Prioriteringar för den regionala
tillväxtpolitiken.

Jämtland Härjedalen

Ramprogram - Ökad konkurrens- och
investeringskraft för små och
medelstora företag i Jämtlands län
orsakat av covid-19/coronapandemin.

Mål RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.
Mål ERUF:
43

Region Jämtland Härjedalen avser inom
ramprojektet att utforma nya
erbjudanden om företagsstöd i syfte att
mildra de negativa effekter som
coronakrisen har på små och
medelstora företag (SME) i Jämtlands
län.

- Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft.

extrautlysning inom regionalfonden
(ERUF).

kundbeteenden som ett resultat av
coronapandemin.

Mål RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Ca 17 miljoner i total omslutning (inkl.
företagens insats) tillgängliga som
företagsstöd via Tillväxtverkets
extrautlysning inom det nationella
regionalfondsprogrammet (ERUF).

Ca 10–20 systemkritiska företag, med
potential att påverka många SME inom
besöksnäringen, nås av stöd för att
hållbart ställa om affärsidéer och
processer med hjälp av digitalisering till
följd av förändrade marknadsvillkor och
kundbeteenden utifrån
coronapandemin.

-Webbplattform för projektet.

Vid projektets slut är det förväntade
resultatet för den primära målgruppen,
d.v.s. IT-företagen: effektiv kunskapsoch tekniköverföring, avsevärt stärkt
digitaliseringsförmåga hos minst 12 ITföretag, ökat deltagande i FUI-projekt.

Stödet avser att gå till företag som hade
sund ekonomi och tillväxtpotential
innan krisen och som bedöms
kunna återuppta verksamhet med god
affärspotential efter krisen prioriteras.

Jämtland Härjedalen

Ärende ID Nyps: 2026 9854.
Ramprogram - Särskilt investeringsstöd
till besöksnäringen utifrån
coronapandemin/covid-19.
Region Jämtland Härjedalen avser inom
ett ramprogram att utforma
erbjudanden om företagsstöd till
besöksnäringen i syfte att mildra de
negativa effekter som coronakrisen har
haft på små och medelstora
företag (SME) i Jämtlands län, genom
omställningsinsatser utifrån förändrade
marknadsvillkor och
kundbeteenden. Stödet avser att gå till
systemkritiska företag och
organisationer, med potential att nå
och påverka många företag, som hade
sund ekonomi och tillväxtpotential
innan krisen och som bedöms kunna
ställa om och stärka verksamhet med
god affärspotential, Post Corona.

Västerbotten

Ärende ID Nyps: 2028 8029.
DISISS-Digital Innovationsknutpunkt för
smart industri och smarta samhällen
(Umeå Universitet).
20202184.

- Besöksnäring och attraktivitet.
Mål ERUF:
- Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft.

2.1 Ett samordnat regionalt
innovationsstödsystem med starka
aktörer.

- Regional nyhetssajt med adressen
digitalimpactnorth.se.
- Etablering samverkansplattform
Digital Impact North.
- Ansökan om att regionen ska bli en
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För behovsägarna förväntas projektet
stärka den samlade digitala förmågan

framtida europeisk digital
innovationshub (EDIH).
- Studentutvecklad prototyp på verktyg
för jämställdhet vid rekrytering (i form
av ett t.ex. kortspel) för rekrytering.
- Workshop med trettiotal föreningar
knutna till Funktionsrätt Västerbotten
för reflektion över digitalisering inom
föreningslivet m.m.

att möta de utmaningar de står inför
och bidra till fortsatt digitalisering och
automatisering inom alla sektorer.
För akademin är det förväntade
resultatet efter projekttiden att en
digital innovationsknutpunkt är
etablerad, med väl fungerade
funktioner för samverkan med och
mellan regionens IT-företag och
behovsägare samt civilsamhället.
På sikt kommer resultatet att bidra till
en växande och konkurrenskraftig
regional IT-sektor som ligger i linje med
riksgenomsnittet vad gäller antalet ITanställda (d.v.s. 8 %),

Västerbotten

Regional innovationsledning
Västerbotten (RIV) (region
Västerbotten).
20203187.

2.1 Ett samordnat regionalt
innovationsstödsystem med starka
aktörer, 2.2 Mötesplatser för
innovation samt 2.3 Ökad samverkan
mellan näringsliv och akademi.

- Etablering av övergripande
organisation och struktur för regional
innovationsledning.

-Ökad innovationsförmåga och
innovationskapacitet hos aktörerna i
det regionala innovationsekosystemet i
Västerbotten.

- Kunskapshöjande insatser.
- Lokala och regionala mötesplatser för
innovation identifieras och utvecklas.
- Test av modeller och metoder för
distribution av innovationsstöd och
innovationsmiljöer.

- Fler och bättre innovationer samt ett
ökat antal innovativa företag och
organisationer.
- Ett sammanhållet, koordinerat och
effektivt regionalt
innovationsekosystem som utvecklas
genom samarbeten och partnerskap.

- Test av modeller och metoder för
ökad jämställdhet och inkludering.
- Ta fram mätmodell för mätning av det
regionala innovationsekosystemet och
en återkommande fakta- och
kunskapsbaserad analys.
Västerbotten

MT4North.

2.3 Ökad samverkan mellan näringsliv
och akademi.

- Dokumenterad, branschspecifikt
webbverktyg för medicinteknisk
innovationsutveckling.
- Fem medicintekniska produkter har
förts närmare lansering.
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- Ökad omsättning och konkurrenskraft
för medicintekniska företag i regionen.
- Ökad forskning och utveckling inom
regionens företag med fokus på
medicinteknik och angränsande
områden.

- Ett webbaserat innovationsverktyg
klart för distribution.
- Fem regionala företag har förstärkt sin
samverkan med akademi och hälsosjukvård i sin innovationsverksamhet.

- Ett starkt regionalt innovationsklimat
för att möta behovet från framtida krav
på vårdutveckling.
- Vårdgivare får nytta av
resultat/innovationer.

- Ett etablerat samarbete med
innovationssystemet med ett
erbjudande om expertkunskap och
kompetens till innovationsprojekt inom
medicinteknik.
Norrbotten

Sustainable Solid-state Lithium-ion
Batteries (SolBat)
(id 20202872)
Luleå Tekniska Universitet.

Projektet bidrar till RUS effektmål om
hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöerEn begränsad miljöpåverkan samt
innovation och företagande.

Projektet syftar till att ta fram hållbara
fastfaslitium-jonbatterier som anses ha
en stark potential i framtiden.

Norrbotten

Cloudberry Datacenters
(id 20203732)
Luleå Tekniska Universitet.
Syftet med projektet är att i samverkan
mellan akademi och näringsliv
vidareutveckla kompetensen inom
datacenterområdet för att via
forskning, utveckling, innovation och
verifiering via tester och experiment i
en fullskalig prov- och forskningsmiljö
möjliggöra implementering av
innovativa och resurseffektiva
lösningar.

Norrbotten

DigiProcess - Supporting digitalization
of process industry ecosystems
(id 20202454)
Luleå Tekniska Universitet.

Bidrar till Interreg Nords insatsområde
Forskning och innovation och målet
Aktörer inom innovationssystemet har
stärkt sin förmåga att agera på den
europeiska forskningsarenan inom
regionens fokusområden.

Projektet bidrar till RUS effektmål om
stärkt entreprenörskap företagande
och en högre förnyelsegrad dvs. att
SMF ökar andelen som investeras i
forskning och utveckling.

Tillverkningen av de nya batterierna
kommer att baseras på avfall och
restprodukter och andra allmänt
lättillgängliga förnyelsebara råvaror
(biomassa, aska och leror).

I projektet finns 12 olika delpaket som
tittar på olika problemställningar när
det gäller energieffektivitet och
datacenter. I dessa delpaket samverkar
forskare från olika discipliner och
näringsliv.
Forskningen sker utifrån ett
företagsperspektiv och ger tillgång till
viktig infrastruktur som leder till
lösningar/förbättringar,
kompetensutveckling och
affärsmöjligheter för företagen.

Projektet bidrar till RUS effektmål om
stärkt entreprenörskap företagande
och en högre förnyelsegrad.
Utvecklingsstrategin pekar särskilt ut
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Här kombineras norra Finland och norra
Sveriges kompetenser för att, för första
gången, utveckla hållbara fastfaslitiumjon batterier som består av nya
elektrolyter, elektroder och beläggning
av dem.

Deltagande företag får konsulterande
stöd med att identifiera
affärsmöjligheter och
utvecklingspotential relaterat till
digitalisering.

Genom att forska fram nästa
generations batterier tillsammans med
det lokala näringslivet (biomassa, avfall
och energi) sker ett stort kunskapslyft
och tekniköverföring som ger möjlighet
att utveckla dessa företag och
branscher ytterligare.
På lång sikt finns potential att norra
Sverige får en stärkt värdekedja inom
hållbar batteritillverkning. Projektet i
kombination med Northvolts etablering
och andra initiativ ger möjligheter för
fler etableringar inom batteriteknik.
Effekter på kort sikt är att företag får
hjälp med datacenterrelaterade
problem. Det kan leda till nya
forskningsprojekt, produkter, tjänster
och företag.
Effekter på lång sikt är att projektet
förväntas bidra till att minimera
energianvändningen i datacenter
genom utveckling av ny teknik,
processer, metoder och strategier för
ökad effektivitet.

Effekter på kort sikt förväntas bli fler
gemensamma gränsöverskridande
arenor för inköp och leverans. Där
företag får möjlighet att träffas och
samarbeta för att driva fram

Norrbotten

Projektets övergripande mål är att
stödja digitaliseringen och utveckling av
digitala tjänster och ekosystem för SMF
som producerar tjänster till
processindustrin.
Detta görs genom att identifiera behov
och möjligheter inom industrin och
deras SMF-leverantörer och utveckla
dem ytterligare till en tillämpbar nivå
med stöd av projektpartner.
Hands on
(id 20203214)
RISE Research Institutes of Sweden AB.
Fortsättningsprojekt till DesignIT där
arbetet med att stötta SMF i innovation
och digitalisering med ett design- och
användarfokus kommer fortgå.

Norrbotten

Intersective Innovation 2.0 (id
20204755)
Piteå Science Park AB
Projektet syftar till att stödja öppen
innovation hos små och medelstora
företag, samt att ta vidare och
kommersialisera utvecklingsidéer som
framkommer hos de deltagande
företagen.

digitaliseringen som en viktig strategisk
aktivitet.
Bidrar till Interrreg Nords insatsområde
Entreprenörskap och målet Ökad andel
SMF med gränsöverskridande
Affärsmodeller.
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innovation, nya produkter och
affärsmodeller med högre
digitaliseringsnivå.
Effekter på lång sikt förväntas bli en
högre digitaliseringsgrad som gör att
företagen kan konkurrera i en alltmer
globaliserad och digitaliserad
processindustri.

Projektet överensstämmer med det
prioriterade insatsområdet Smarta,
hållbara innovationer och
entreprenörskap enligt RUS och bidrar
till effektmålen om högre förnyelsegrad
och högre andel av SMF som investerar
i forskning och utveckling.
Bidrar till ERUF:s insatsområde Att
stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation.

Projektet skapar konkreta
samarbetsformer där företagen
praktiskt får utforska design, ny teknik
och innovationsmetod baserat på
företagens egna behov och
produkter/tjänster.
Det kan tex handla om stöd i arbete
med att göra prototyper och
användartest.

Effekter på kort sikt är att deltagande
företag fått större kunskap om och
erfarenhet av att arbeta med
interaktionsdesign och
användarupplevelser i praktisk och
verklig kontext.

Projektet överensstämmer med det
prioriterade insatsområdet Smarta,
hållbara innovationer och
entreprenörskap enligt den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Projektet
bidrar till effektmålet i RUS att antal
öppna innovationsplatser ska öka.

Projektet bidrar till aktivt lärande kring
olika delar av innovationsprocessen och
att utveckla idéer tillsammans med
företag från andra branscher.

På kort sikt förväntas effekterna bli att
de deltagande företagen använder sig
av öppen innovation som metod för att
lösa utmaningar i företagen.

Aktiviteterna främjar möten i
skärningspunkter mellan branscher.

På lång sikt väntas insatserna bidra till
ökad tillväxt och sysselsättning hos
små- och medelstora företag i regionen,
att fler produkter och tjänster utvecklas
och implementeras, samt att
innovationskraften i regionen tilltar.

Projektet överensstämmer med det
regionala strukturfondsprogrammet
mål Investering för sysselsättning och
tillväxt i Övre Norrland,
Investeringsprioritering Att främja
entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag, inklusive
genom företagskuvöser.

Satsningen är en fortsättning på
pågående projekt Intersective
Innovation.

Som ett resultat förväntas de
utvecklade affärsmodellerna i
ekosystemen förbättra
kostnadseffektiviteten vid köp från det
större bolaget på grund av att
tjänsterna från
underleverantörsnätverket kan
erbjudas i mer rimliga grupperingar.

På lång sikt förväntas effekterna bli fler
samarbeten och projekt där forskare,
offentlig sektor samt företag från olika
branscher möts och där
skärningspunkter kan uppstå. Detta
bidrar till innovation och förnyelse i
regionen.

1.2
Region

Stockholm

Företagande och entreprenörskap
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Affärsutvecklingscheckar.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

3,9 MSEK beviljats, fördelat på 26
företag.
Samtliga beviljade projekt beaktar och
integrerar hållbarhetsaspekterna inom
projektet.

Stockholm

Stockholm

Internationell marknadsföring av
Region Stockholms Life Science kluster
under BioEurope
(Invest Stockholm Business Region).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Indikatorer:

RISE-Kemisk och farmaceutisk
toxikologi 2019 – 2022
(RISE).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Verksamheten vid Swetox för
toxikologiska vetenskaper inom KI som
hör till
infrastrukturen/uppdragsverksamheten
har gått över till RISE, och bildat
sektionen RISE - Kemisk och
farmaceutisk toxikologi.

- 75 deltagande företag.
- 10-15 % ökning av antal besök på
Invest Stockholm Business Region
hemsida.
- Ökat antal investeringar i regionen
inom Life Science fr 5 till 10.

Den stora kompetens och erfarenhet
som har byggts upp kommer
fortsättningsvis att kunna erbjudas på
nationell och internationell nivå.
Stockholm

Connect Sweden
(Swedavia).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.
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Kunskapsunderlag i form av så kallade
Unique Selling Points (USP) för Sverige
och Stockholm i syfte att skapa
förutsättningar för ett återupptagande

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort sikt: företag tar i tidigt skede
steget mot att etablera sig på
internationella marknader eller
förstärka sin digitala transformation
Lång sikt: förstärkt konkurrenskraft
nationellt och internationellt.
Kort/lång sikt: Mildra effekterna av
coronapandemin för SME inom Life
Science, direktinvesteringar i företagen
samt skapa möjligheter till samarbete
för utvecklingsprojekt och bidra till
företagens överlevnad.

Kort sikt: fortsatt tidigt stöd för
läkemedelsprojekt från akademin och
start-ups /SME.
Lång sikt: Tillgodose samhällets,
industrins och akademins behov av
toxikologiska säkerhetsutvärderingar
samt komplettera och samverka med
Life science ekosystemen nationellt och
internationellt och därmed t. ex. bidra
till att bevara expertkompetens inom
området i Sverige.
Kort sikt: Internationella flygbolag väljer
Stockholm som prioriterade destination
i Norden vid återupptagandet av
flygtrafik.

av flygtrafik, under och efter
coronapandemin.

Lång sikt: Förbättrade internationella
flygförbindelser vilket ger möjligheter
till utländska investeringar, utländska
besökare samt underlättar
export/import till världen.

Stockholm

STHLM Corona Cup
(Venture Cup Sverige).

RUFS 2050 mäl:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Minst 10 matchningar mellan affärsidé
och nätverk (Totalt minst 300 deltagare
på genomförda event och minst 30
affärsidéer).

Kort sikt: nya företag startas och ökad
resiliens hos företagen.

Stockholm

Stockholm Archipelago
(Visit Stockholm).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Förutsättningar för en starkare
internationell besöksnäring i
Stockholms skärgård, året runt.

Kort och lång sikt: Fler kommersiella
gästnätter i Stockholms skärgård och
därmed ökad turistomsättning.

Uppsala

Regional exportsamverkan

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet” och om
visionen om internationell lyskraft.

Företagsrådgivning samt
vidareförmedling av bolag till rätt
kompetens i nätverket. Även
genomförandet av andra upplagan av
Uppsala International Business Forum
28 januari 2020.

Högre internationaliseringsgrad av
länets SMF.

Mobilisering av och samverkan mellan
aktörer för mer effektivt stöd för
internationalisering riktat till SMF.

Uppsala

Swedish Scale Up (Växtzon 2).
Anpassad coachning för bolag med
tillväxtpotential på 20 %/år. I
samverkan mellan inkubatorer och
Science parks i ÖMS.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet”.

Kompetensmatchning i ÖMS, coachning
med hjälp av affärs och
branschexperter och forskare.

Stärka kapaciteten i Uppsala län och
ÖMS för att stödja snabbt växande
småbolag (20% ökning av omsättningen
under en 3-årsperiod).

Uppsala

Smart Tillväxt
Fokus på coachning/rådgivning inom
Almi Östra Mellansverige i syfte att
stärka små och medelstora företag på
deras tillväxtresa.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Skapa ett gott företagsklimat och
underlätta för entreprenörer”.

Koordinering och samverkan mellan
Almi i ÖMS för mer tillgänglig och
effektiv rådgivning och stödinsatser.

Ytterligare stärka Uppsala län som ett
attraktivt område för att utveckla
tillväxtföretag med fokus på
coachning/rådgivning.

Uppsala

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala
län.
Uppstart av förståelse och skapa bättre
förutsättningar för personer som driver
sociala företag.

Ligger i linje med RUS:ens åtagande
”Utveckla det regionala
innovationsstödssystemet”.

Förteckning över sociala företag, arbeta
med myndighetskrav och upphandling,
kompetensutveckling och
effektmätning.

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala
län.

Uppsala

Tech Uppsala.

Ligger i linje med RUS:ens fokusområde
”Tech” och åtagandet att ”Utveckla det
regionala innovationsstödssystemet”.

Plattform och utvecklingsmiljö för techsektorn.

En starkare startup-scen i Uppsala län
inom tech.

Uppsala

Svenska SolElmässan.

Ligger i linje med RUS:ens fokusområde
”Miljö och Energi”.
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Genomfördes som den första digitala
Svenska Solelmässan & konferens den
28 oktober 2020 med 500 deltagare.

Uppsala

Navigera & Parera (Connect) – ett
Covid-19-relaterat projekt.

Mildra den pandemins negativa
effekter för näringslivet.

Coachning av och nätverkande mellan
drabbade företag.

Bättre rustade företag.

Uppsala

Kurbits Omställning (Visit Roslagen) (Connect) – ett Covid-19-relaterat
projekt.

Mildra den pandemins negativa
effekter för näringslivet.

Coachning av och nätverkande mellan
drabbade företag i besöksnäringen.

Bättre rustade företag.

Sörmland

(20301178)

RUS-mål: En växande arbetsmarknad,
där efterfrågan på kompetens och
utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Ett långsiktigt arbete har pågått med
länsövergripande
destinationsutveckling i många år. De
senaste åren har ett fokusarbete varit
en anpassning hos företagen till
digitalisering, såväl i teknik som
förändrat beteende hos kunder, vilket
har påverkat produkterna. En annan del
har varit att arbeta med kommunala
tjänstemän och organisationer för att
höja kunskapsnivån, samsynen och
samarbetet över länet.

Det långsiktiga
destinationsutvecklingsarbetet har lett
till några tydliga resultat. Ett antal
företag som har varit med har ökat sin
internationella försäljning kraftigt.
Samsynen och samarbetet är bättre än
någonsin mellan kommunerna och den
regionala nivån. Professionaliteten hos
företagen har generellt ökat.

Tidigt i mars fick STUA som en av de
första organisationerna i landet
uppdrag att fungera som företagsjour
för besöksnäringen samt närliggande
näringar. Med hjälp av ett antal
rådgivare med expertis kring t.ex. HR,
juridik, psykologi etc. har man kunnat
ge företag i kris skräddarsytt stöd och
lotsat dem i alla de stödinsatser som
kommit. Webbinarier om stödpaketen
har getts på svenska och flera andra
språk. Mkt uppskattat!

Företagsjouren fick en stor betydelse
för många företag under våren. Det har
därefter fortsatt under sommaren och
hösten, då behoven har avlöst
varandra.
Den nationella marknadsföringen har
främst skett på det mest optimala
sättet via digitala medier med
optimering på olika sätt.
Framtidssynen är ett pågående arbetet
som kommer att underlätta för företag
och andra parter i förberedelser inför
och då pandemin avklingar.

Grunduppdrag till STUA (besöksnäring):
STUA har i uppdrag att driva
utvecklingen av besöksnäringen i
Sörmland. I det ingår såväl utveckling av
enskilda företag till ett gemensamt
utvecklingsarbete tillsammans med
företag och kommuner. STUA har även i
uppdrag att var den nationella
kontakten.

Sörmland

(20301804)

Tillväxtprioritering: Dynamiskt
näringsliv & innovativa verksamheter.
ERUF: Insatsområde 2.
(Samtliga mål gäller alla insatser under
Företagande och entreprenörskap).
Se ovan.

Extra uppdrag till STUA med anledning
av covid-19:
- Företagsjour.
- Nationell marknadsföring.
- Framtidssyn.

Liksom i de flesta län i Sverige kom även
ett marknadsföringsuppdrag för den
svenska marknaden. För att förbereda
för tiden efter corona har STUA även
ett uppdrag att se på och planera för
arbetet med besöksnäring i en
förändrad värld efter corona.
Sörmland

(20301163)
Gemensamt uppdrag till våra fyra
Nyföretagarcentra:
Länets fyra Nyföretagarcentrum har fått
i uppdrag att samverka i sitt arbete.
Detta för att optimera verksamheternas
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Se ovan.

Initiativet har lett till ett närmare
samarbete mellan de olika
verksamheterna. De har kunnat utbyta
kompetens, kontakter och metoder. I
pandemikrisen har de kunnat ge extra

Dessa samarbeten har direkt, i dess
skilda delar, kommit till nytta för
nyföretagarna. De har fått tillgång till
mer kontakter, kompetens och
metoder än vad som tidigare fanns.

möjligheter och skapa ett
kunskapsutbyte.

stöd för överlevnad till de nystartade
företagen.

Sörmland

(20301167)
Rådgivning till utlandsfödda
nyföretagare:
Länets Nyföretagarcentrum fick ett
gemensamt uppdrag att arbeta direkt
med rådgivning till utlandsfödda
nyföretagare. Detta sker främst på lätt
svenska, engelska och arabiska.

Se ovan.

Ett stort antal rådgivningar har skett till
utlandsfödda nyföretagare. Detta har
ökat rejält, ju mer verksamheten har
blivit känd. Det blev ännu viktigare då
pandemin förändrade världen för
företagarna.

Efterfrågan på rådgivningen har blivit
större än förväntat. Nu är nästan
hälften av rådgivningarna på våra
Nyföretagarcentrum till personer som
är födda i andra länder.

Sörmland

(20301804)
Matchajobben.nu:
Insats initierad i samband med covid-19
där webbsidan matchajobben.nu
lanserades för att matcha företag som
saknade kompetens eller resurser mot
företag som hade tillgång till detta. Ett
gemensamt arbete med Region
Östergötland som var initiativtagare.

Se ovan.

Webbplatsen genererade en hel del
trafik under uppstarten. Inga
matchningar har dock skett som
kommit till vår vetskap.

Har inte gett den effekt vi hoppades.
Tillsammans med övriga län funderar vi
på om plattformen skulle kunna
användas till annat.

Sörmland

RES Sörmland:
Fortsatt arbete med regional
exportsamverkan och de aktörer som
ingår där.

Se ovan.

Länets samtliga aktörer inom området
internationalisering samverkar löpande
och med återkommande
samordningsmöten.

Ett flertal företag har fått utvidgat stöd
kring internationalisering och export
genom att flera aktörer har samarbetat.

Sörmland

(20301172)
Nyttiga affärer:
Projekt för ökat socialt entreprenörskap
Region Sörmland är projektägare.
Coompanion Sörmland projektledare,
MDH, Create och två kommuner har
deltagit.

Se ovan.

Projektet avslutades i oktober. Där har
påbörjats ett arbete för att skapa
nätverk och lärande mellan sociala
företag och mellan dem och offentliga
aktörer kring hur man kan arbeta
tillsammans för att lösa
samhällsutmaningar.
Fortsättningsprojekt påbörjat dec 2020.

Fler sociala företag har startats. Nätverk
emellan dessa har skapats. Ett arbete
har genomförts, med seminarier och
infomaterial, för ökad kunskap och
förståelse hos stödaktörer och offentlig
verksamhet om soc. företags specifika
behov och potential i lösandet av
samhällsutmaningar.

Sörmland

(20301172)
Verksamt.se/sormland:
Regional plattform för info om stöd till
näringslivet.

Se ovan.

Merparten av länets aktörer för
företags- och innovationsstöd finns
beskrivna på portalen, med
kontaktuppgifter och länkar till egna
hemsidor.

Bra med kopplingen till nationella
verksamt sidan. Det gör det lättare för
företagen att hitta dit.
I år (sedan mars) har sidan också
fungerat som samlingsplats för länets
samlade information om stöd till
företag med anledning av corona. Här
finns länkar till allt nationellt, regionalt
och lokalt stöd.

Sörmland

Gemensam företagarenkät i alla länets
kommuner:

Se ovan.

Enkäten ska fungera som ett redskap
för framtida kommungemensamma
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Sörmland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Region Sörmland har varit
samordnande i framtagandet av en
gemensam företagarenkät som skickats
ut i länet i samverkan med alla länets
kommuner.
(20301180)
Implementering livsmedelsstrategin:
Livsmedelsstrategin är en övergripande
strategi för utveckling av livsmedel i
Sörmland, från jord till bord. Det är ett
samarbete mellan länsstyrelsen, LRF
och Region Sörmland Det är ett arbete
för att få ett strategiskt arbete på
regional som kopplar till den nationella
livsmedelsstrategin.

inriktningar och insatser mot
näringslivet. Den kommer att följas upp
en gång per år fortsättningsvis.

Se ovan.

Till sin hjälp har projektledaren ett
branschråd som samlar intressenter
och organisationer i länet. Aktiviteter
genomförs av ett antal olika
organisationer.

Det har varit en stor spridning av
aktiviteter, från tillstånd och tillsyn till
branschfrågor. Livsmedelsstrategin har
bidragit till att lyfta ett par goda
exempel som utveckling av äppelodling
och nya metoder för försäljning från
gårdsbutiker. Gränsöverskridande
samtal och samarbeten över branscher
samt mellan kommuner.

TEAM Östergötland
(NYPS-id 20202751).
Som ett led i Region Östergötlands
initiativ att ta ett helhetsgrepp inom
strategisk marknadsföring och
platsutveckling pågår projektet sedan
2019 med medfinansiering från Tillväxtverket. Regionens kommuner och
näringsliv är engagerade i samtliga
delprojekt.

Insatsen bidrar till strategierna Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i
Östergötland i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Projektet har tre delprojekt med egen
syftes- och målstruktur; Investeringsfrämjande, besöksnäringsfrämjande och rekryteringsfrämjande
arbete som enskilt och tillsammans
bidragit med aktuella och
genomarbetade kunskapsunderlag. En
regional rekryteringsanalys och en
etableringsanalys har arbetats fram
med bred förankring i regionen.

Effekter på kort sikt:
En samordnad leveransfunktion av
regionens strategiska platsutveckling,
innehållande arbetet med att attrahera
investeringar och platsmarknadsföring
genom samhandling mellan offentliga
och privata aktörer.

Förstärkning av Almis insatser –
Brygglån
(NYPS-id 20205786)
En extraordinär insats, med anledning
av covid-19, till stöd för regionens hårt
pressade företag. En förstärkning av
Almi Företagspartner Östergötland AB:s
verksamhet, främst rådgivning gällande
s.k. brygglån.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Förstärkning av nyföretagande
Förstärkning för att kunna erbjuda fler
rådgivningstillfällen för nystartade
företag i Östergötland.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
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Förstärkningen möjliggjorde för Almi
Företagspartner Östergötland AB att
snabbt nå ut till fler företag med
rådgivning gällande brygglån och andra
stöd. Syftet var att överbrygga en
period av svårigheter för små och
medelstora företag. Lånen ger
möjlighet till villkor som är särskilt
anpassade till rådande situation. Det är
viktigt att företagen var bärkraftiga före
krisen och bedömdes ha en hållbar
bärkraft även efter krisen.
Fler rådgivningstillfällen under 2020,
riktat till både nystartade företag och
företag som är 1–3 år gamla för att
kunna öka överlevnadsgraden under
pandemin.

Effekter på lång sikt:
Ökad attraktivitet för företag och
människor att etablera sig eller sitt
företag, investera i eller besöka
Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Fler företag får information om och
tillgång till rådgivning kring stödinsatser
i samband med pandemin, med särskilt
fokus på brygglån.
Effekter på lång sikt:
Ett mer bärkraftigt näringsliv i Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Ökad överlevnadsgrad för nystartade
företag.
Effekter på lång sikt:

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Ett mer bärkraftigt näringsliv i Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Deltagande företag ökar sin omsättning
med bibehållen eller förbättrad
lönsamhet.

Smart Tillväxt.
(NYPS id 205585)
Projektet ska bidra till att företag i
Östra Mellansverige utvecklar
innovativa, hållbara affärsmodeller för
att bli mer konkurrenskraftiga på en
svensk och internationell marknad.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar också till strukturfondsprogrammets tematiska mål Att
öka små och medelstora företags
konkurrenskraft.

Almi Företagspartner Östergötland AB
leder samverkansprojektet i Östra
Mellansverige som pågår 2018–2023.
Projektet som helhet ska generera
information till minst 13 100 företag,
6 640 behovsanalyser och 2 460
kundleveranser till minst 1 800 företag.

Företagsjouren
Företagsjouren är en neutral stödjande
funktion för företag i svårigheter, med
uppdraget att rädda arbetstillfällen och
företag.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Företagsjouren hjälper företag som av
olika anledningar råkat ut för problem,
finansiella men också strukturella
problem. Se även tabell 1.3 och 7.

Effekter på kort sikt:
Företag och arbetstillfällen räddas.

Matcha jobben
En webbplattform för företag under
pandemin.

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Pandemin ställde plötsligt många
företag står inför en helt ny situation.
Vissa företag stod utan kunder och
efterfrågan, med ett överskott av
arbetskraft, medan andra behövde
stärka sin bemanning för att klara
verksamheten.

Effekter på kort sikt:
Matchning av utbyte mellan företag
som drabbades.

Effekter på lång sikt:
Minst 2 020 nya arbetstillfällen i Östra
Mellansverige.

Effekter på lång sikt:
Ett mer bärkraftigt näringsliv i Östergötland.

Effekter på lång sikt:
Ett mer bärkraftigt näringsliv i Östergötland.

Region Östergötland startade en
plattform, matchajobben.nu, som en
mötesplats för drabbade företag. För
företag som behövde personal eller
företag som kunde ta uppdrag, även
inom områden där de normalt inte
arbetar.
Jönköping

Jönköping

Ung Drive är ett nätverk av unga
entreprenörer som driver utbildning
inom ”starta-eget” för ungdomar i de
yngre tonåren i form av sommarjobb
där ungdomarna startar egna företag.

Ung Drive möter upp mot RUS 2035
under Strategi för Smart Region inom
följande delstrategier:

Ung Företagsamhet är ett nationellt
koncept som sedan 1980 har utbildat

Ung Företagsamhet möter upp mot
RUS 2035 under Strategi för Smart
Region inom följande delstrategier:

Resultatet av insatsen har blivit att ca
140 ungdomar har medverkat i Ung
Drive 2020.

- Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.

53

Ung Drive ökar på kort sikt upp
ungdomars kunnande kring
entreprenörskap och nätverk inom
näringslivet.
På lång sikt ökar ungdomarnas intresse
för entreprenörskap, innovationer och i
förlängningen nyföretagsamheten.

Under läsåret 19/20 drev 1334
gymnasielever i länet UF-företag, och
för läsåret 20/21 är siffran 1296.
Den årliga mässan på Elmia

Ung Företagsamhet ökar på kort sikt
ungdomars kunnande kring

gymnasieelever i entreprenörskap
genom utbildningen UF-företagande.

Jönköping

Coompanion
Coompanions ordinarie verksamhet
omfattar rådgivning, information och
utbildning kring start och utveckling av
hållbara, kooperativa eller liknande
företag samt lokalt- och regionalt
utvecklingsarbete.

Jönköping

Verksamhetsstöd till Scienceparksystem (SP) med lokalt placerade
affärscoacher.
Sedan många år tillbaka har Jönköpings
län ett fullt ut länstäckande arbete när
det gäller affärsutveckling kopplat till
SP. Stödet sker dels via
verksamhetsbidrag till SP Jönköping för
ledning och samordning, men också
som samfinansiering med resp.
kommun för lokalt placerade
affärscoacher.

Kronoberg

Ny besöksnäringsstrategi för perioden
2021–2026.
Finansiering: Region Kronobergs egna
medel.
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- Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.

genomfördes enligt planerna men
däremot fick SM inom Ung
Företagsamhet ställas om till en digital
version i och med covid-19.

entreprenörskap, innovationer och
nätverk inom näringslivet.

Insatsen möter upp mot regionala
utvecklingsstrategin under Strategi för
Smart Region inom följande
delstrategier:

Prestation: För åren 2020–2022 har vi
satt upp följande indikatorer: Antal
personer som får information om
kooperation, samhällsentreprenörskap
och social innovation i fysiska och
digitala sammanhang: 6000 personer.
Antal startade företag eller liknande
verksamheter: 23 Varav antal
kooperativa företag av dessa: 14 Antal
etablerade företag i affärsutveckling: 55
företag eller liknande verksamheter i
stöd kring samverkan: 15 personer i
utbildning: 250 personer i rådgivning.

Effekter på kort sikt: Fysiska möten,
starta företag eller liknande
verksamheter, Affärsutveckling, stöd
och samverkan samt rådgivning.

-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.
- Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
- Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets-, näringsliv och företagande i
hela länet.

Genom att SP finns representerat i hela
länet och utgör del i det samlade
arbetet, ges likvärdig stöttning oavsett
var man bor. På så vis ökas också det
totala idéinflödet och förutsättningarna
för att ta tillvara alla utvecklingsbara
affärs- och utvecklingsidéer i länet
förbättras.

Det samlade årliga inflödet av nya idéer
uppgår till ca. 850 st. (budget 100 st.
2020) p.g.a. corona, utfallet något
lägre. På lång sikt bidrar verksamheten
också till ett breddat, hållbart och mera
kunskapsintensivt näringsliv.

Strategin bidrar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.

En strategi har tagits fram. Strategin
antogs av regionfullmäktige 2020-1125.

Effekter på kort sikt:
Den framtagna strategin ska, genom
kommande handlingsplan kopplad till
strategin, ge AB Destination Småland
utvecklade direktiv att arbeta efter.
Bolaget är helägt av Region Kronoberg.

- Förstärka näringslivets och offentligas
innovations- och förändringskraft.
- Inspirera till en arbetsmiljö i
världsklass.
- Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets-, näringsliv och företagande i
hela länet.
- Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.

Strategin har med sitt hållbarhetsfokus
på sätt och vis redan tagits i bruk under
coronapandemin redan innan den

På lång sikt ökar ungdomarnas intresse
för entreprenörskap, innovationer och i
förlängningen nyföretagsamheten.

Effekter på lång sikt: Delaktighet
Coompanion arbetar för att
verksamheter kan drivas utifrån
värdegrund och gemensamma principer
om demokrati och delaktighet.
Coompanion främjar social-,
ekonomisk-, miljömässig hållbarhet.
Coompanion ska bidra till större
mångfald av ägarmodeller inom det
svenska näringslivet. Coompanion ska
stötta människor i att vara
företagsamma.

- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
Strategin relaterar också till prioritering
2: En plats att vilja leva och bo på.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.

beslutats politiskt då många aktörer
inom näringen, med stöd av Destination
Småland, snabbt ställt om och anpassat
sitt utbud efter rådande situation.

Effekter på lång sikt:
Strategin fokuserar på hållbarhet varför
långsiktiga effekter kommer att
innebära en mer hållbar näring.
Hållbara besöksmål med hög kvalitet,
längre stanntid och fler reseanledningar
året om. Ökad attraktionskraft för
investeringar i näringen.

Business Region Kronoberg (BRK)
genomförs enligt gemensamt
framtagen handlingsplan och utgör en
samverkan mellan länets kommuner
och Region Kronoberg.

Effekter på kort sikt:
BRK innebär en synlig regional näringslivsfunktion. Kronobergsmodellen
medför en snabb och effektiv
mobilisering med gemensam målbild.

BRK har tagit fram en modell för
omställning vilken även används som
modell inom RSS-samverkan, den s k
Kronobergs-modellen. I samband med
coronapandemin har
Kronobergsmodellen effektuerats och
därmed finns en färdig struktur för det
gemensamma krisarbetet. Projektet
Kompetens i Kronoberg har
implementerats enligt plan inom ramen
för BRK.

Implementering av projektet
Kompetens i Kronoberg har möjliggjort
en snabb samordning och mobilisering
för kompetensutveckling och skapat
funktionen Kompetensmäklare. Se även
tabell 1.3.

Arbetet relaterar till insatsområde 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014–2020.
Kronoberg

Genomförandet av Business Region
Kronoberg samt effektuerandet av
Business Region Kronobergs modell för
händelser med stor påverkan på
näringsliv och arbetsmarknad i
Kronoberg; Kronobergsmodellen.
Finansiering: Region Kronobergs egna
medel.

Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
Arbetet relaterar till insatsområde 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014 - 2020.

Nätverket har skapat en webbaserad
utbildningsplattform som samlar länets
utbildningar och kurser på ett och
samma ställe. I utbildningsplattformen
finns även en form av personlig service,
där företagen kan berätta vad de har
för behov av kompetensutveckling. På
andra sidan tar en av regionens
kompetensmäklare emot önskemål och
matchar det utifrån kursutbudet som
finns i länet. Appen går att ladda ner på
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Effekter på lång sikt:
Kronoberg blir en attraktiv region för
nya etableringar och befintligt
näringsliv utvecklas hållbart och
framgångsrikt.
Kronobergsmodellens struktur och
årliga översyn ger beredskap och
medför att relevanta aktörer snabbt
kan mobiliseras och komma till arbete
vid kris.

GooglePlay eller AppStore eller gå in på
www.businessregionkronoberg.se
Kronoberg

Genomförande av Kronobergs
livsmedelsstrategi.

Arbetet relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv. Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

Arbetet genomförs tillsammans med
Länsstyrelsen, LRF och Destination
Småland.

Arbetet relaterar också till prioritering
1: Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.

Aktiviteter, kurser och andra
kompetensutvecklingsinsatser för
aktörer inom livsmedelssektorn i länet
har genomförts. En del insatser har fått
ställas in eller ställas om på grund av
pandemin. Bevakning av hur branschen
påverkats under pandemin samt kring
möjliga åtgärder för detta har skett.
Samverkan med kris och
beredskapsenheten på länsstyrelsen
har påbörjats. I samverkan med Region
Kronoberg har även ett arbete för att
öka folkhälsoperspektivet i
livsmedelsstrategin startats.

Effekt på kort sikt:
Aktörer inom livsmedelskedjan ökar sin
kompetens och stimuleras till att
utvecklas. Samverkan med kris- och
beredskap samt folkhälsa breddar
arbetet inom livsmedelsstrategin.

MAT 2020 fick på grund av rådande
pandemi ett helt nytt koncept.
Matmarknaden ersattes av en
Matrunda där närmare sextio olika
aktörer i alla länets åtta kommuner
medverkade. Under två lördagar i
september besökte över 20 000
matintresserade gårdar, gårdsbutiker,
lanthandlare, caféer och restauranger.
Seminariedelen ersattes med en digital
kunskapsbuffé med seminarier riktade
till aktörer inom livsmedelskedjan.
Totalt producerades 14 digitala
föreläsningar.

Effekt på kort sikt:
De regionala företagarna i länet
stimuleras och får möjlighet att skapa
ökad lönsamhet i sina verksamheter.
Kunskapen om den lokala och regionala
maten och matproduktionen ökar.

Utifrån genomförd analys och process
under 2019 påbörjades en
nyföretagarsatsning i två steg. Steg 1

Effekter på kort sikt:
En heltäckande regional och långsiktig
modell för nyföretagande för

Arbetet relaterar till insatsområde 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014–2020.
Kronoberg

MAT 2020.

Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

Evenemanget MAT är en nationell
mötesplats för närproducerad,
småskalig och hållbar måltid som
genomförs i Kronoberg årligen.

Insatsen relaterar också till prioritering
1: Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen relaterar till insatsområde 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014–2020.
Kronoberg

Nyföretagarsatsning i två steg.

Processen bidrar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
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Effekt på lång sikt:
Kronobergs län tar tillvara på
landsbygdens och stadens möjligheter
för en hållbar tillväxt i hela
livsmedelskedjan. Länet har en hållbar
utveckling som skapar förutsättningar
för fler företag, jobb och framtidstro på
landsbygden men också ökad
matproduktion och förädlingsgrad i
länet.

Effekt på lång sikt:
Kronobergs län tillvaratar på
landsbygdens och stadens möjligheter
för en hållbar tillväxt i hela
livsmedelskedjan. En hållbar utveckling
skapar förutsättningar för fler företag,
jobb och framtidstro på landsbygden
men också ökad matproduktion och
förädlingsgrad i länet.

Finansiering under 2020 med egna
medel. Perioden 2021–2022 sker
finansiering med egna medel och 1:1medel.

innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål 2025:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

ÄID NYPS: 20297877

Arbetet relaterar till insatsområde 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014–2020.
Kronoberg

Konsulttimmen 2.0.
Finansiering:
Region Kronoberg och ERUF.
Projektperiod:
2020-06-01–2023-04-30.

Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

ÄID NYPS: 20204341

I strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och Öarna relaterar insatsen
till insatsområde 3, att öka
konkurrenskraften hos SMF och
därmed det specifika målet, att stödja
kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser.

Kronoberg

Utvecklingscheckar.
Regionalt företagsstöd, finansieras med
1:1-medel (50 % medfinansiering av
företagen).
Företagsstödet genomförs i samarbete
med Almi Företagspartner Kronoberg
AB. (se även 6.1).
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Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.
Mål 2025:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
Arbetet relaterar till insats-område 3 –
Att öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, i Operativt
program för ERUF Småland och Öarna
2014–2020.

innebär en inspirationskampanj för
företagande med särskild inriktning
under hösten 2020 för dem som
riskerar att bli utan arbete.
Steg 2 har processats fram under 2020
inom Business Region Kronoberg och
mynnar ut i ett projekt för att forma en
heltäckande regional och långsiktig
modell för nyföretagande för
Kronoberg. Projektet startas i januari
2021.
Under 2020 har projektet fokuserat på
förberedelsearbete av de stödjande
funktioner som krävs för att erbjuda ett
enkelt och kostnadsfritt
rådgivningsstöd till samtliga små
företag i länet, såsom upphandling av
rådgivningskonsulter, leverantör av ITverktyget, samt framtagande av
hemsida där stödet förmedlas och
ansökan görs. Stödet lanseras den 1
januari 2021.

Kronoberg finns framtagen och
förankrad december 2022.
Effekter på lång sikt:
Ökat antal företag i Kronoberg med
högre överlevnadsgrad.

Mål/effekter kort sikt:
- Minst 600 småföretag i länet erhåller
företagsrådgivning. 50 % av företagen
ska drivas av kvinnor och minst 10 %
ska drivas av utrikes födda och minst 10
% av unga.
- Ökad kunskap om vad extern expertis
kan tillföra företagets utveckling, samt
ökad konsultvana.
- Region Kronobergs kunskap om länets
småföretag och deras förutsättningar
för utveckling ska öka.
Mål/effekter lång sikt:
- Små företag i länet ska ha stärkt sin
konkurrenskraft. Detta kan på sikt bidra
till diversifiering och förnyelse av länets
näringsliv, samt sysselsättningstillväxt
inom flertalet branscher.

Stödformen har nyligen genomfört den
första utlysningen (2020-10-01 – 202011-31) och bedömning av ansökningar
pågår. Näringslivet har visat ett stort
intresse för stödet och 31 ansökningar
från företag som representerar olika
branscher och delar av regionen har
inkommit.

Effekt på kort och lång sikt:
Då insatser som beviljas stöd ska ha en
positiv effekt på företagets utveckling
förväntas stödet ge beviljade företag en
starkare position både på kort och lång
sikt.

Kronoberg

Växarena 2.0
Projektperiod: 2018-01-01 till 2021-0331.
Projekt drivs av Almi och finansieras av
ERUF och Region Kronoberg.
Projektet fokuserar på en kraftfull
satsning på affärsutveckling av små och
medelstora företag med
tillväxtpotential för att accelerera deras
tillväxt och konkurrenskraft på den
regionala, nationella och internationella
marknaden.

Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF
Småland och Öarna relaterar insatsen
till insatsområde 3, att öka
konkurrenskraften hos SMF och att
stödja kapacitet för SMF att växa på
regionala, nationella och internationella
marknader.

Tillväxt och konkurrenskraft på den
regionala, nationella och internationella
marknaden.

Projektet har gett Almi möjligheter att
arbeta med företagen på en längre sikt.
Almi och har också kunnat sammanföra
olika kompetenser till företagen på ett
sätt som inte hade varit möjligt utifrån
basverksamheten. Dessutom har man
kunnat anpassa sig utifrån de behov
som företagen har och på så vis kommit
närmare med insatserna.

Effekt på kort sikt:

Många företag har genomfört
satsningar som de kanske inte hade
tänkt på innan de deltog i projektet. De
har också t.ex. tidigare lagt en del
satsningar. En annan viktig aspekt med
projektet har varit att företagen har
erbjudits en arena där de har kunnat
träffa andra företagare och på så vis
utökat sitt nätverk men också tagit
lärdom av varandra.

Vi kan också märka av att man pratar
mer och tänker mer på hållbarhet och
digitalisering i företagen.

384 företag har erhållit ett
tillväxtsamtal.

ÄID NYPS: 204064

De deltagande företagen har skapat
handlingsplaner för sin tillväxt med
fokus utifrån deras egna förutsättningar
och bransch.
De kortsiktiga effekterna kan man se i
form av att de genomför punkter som
har noterats i handlingsplanerna.

Effekt på lång sikt:
- 50% omsättningsökning 5 år efter
insats.
- 50% ökning av antalet anställda 5 år
efter insatsen.
- Projektet startade 2018 så det är lite
för tidigt att säga något om effekterna
på lång sikt.

150 deltagande företag i olika
tillväxtprogram.
30 företag har fått fördjupad coachning.
736 företag har deltagit i olika
tillväxtseminarier.
Kronoberg

Affärsutvecklingscheckar.
Direkt företagsstöd för
internationalisering och digitalisering.
Finansieras sedan 2015 av Tillväxtverket
och hanteras av Region Kronoberg.
Budget för 2020: 1 miljon kr.
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Strategin relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

Resultat:
7 checkar, vilket innebär nya
utvecklingssatsningar hos 7 företag.
Beslutade insatser är ännu inte
slutredovisade, men
genomförandekapaciteten har
sannolikt påverkats negativt av
situationen med covid-19.

Effekt på kort sikt:
Företag har fått ökad möjlighet att
satsa på respektive insats inom
digitalisering och internationalisering.
Effekten på kort sikt är olika beroende
på typ av insats, men det övervägande
synen är att stödet har gett en positiv
effekt.

Insatsen relaterar till
strukturfondsprogrammet ERUF för
Småland och Öarna till insatsområde 3,
att öka konkurrenskraften hos SMF och
att stödja kapacitet för SMF att växa på
regionala, nationella och internationella
marknader.

Hösten 2019 infördes beslutstopp för
företagsstödet vilket resulterade i att
ansökningar fick pausas och hanteras
med medel för 2020.
Affärsutvecklingscheckarna har för
2020, i jämförelse med perioden 2015–
2019, erhållit en kraftigt minskad
budget. Det är troligt att en högre

Effekt på lång sikt:
Stärkta företag med bättre
positionering, fler arbetstillfällen.

budget för stödet hade resulterat i ett
större antal företag som ansökt och
beviljats stöd för insatser under året.
Kalmar

Växande besöksnäring.
(Ärende ID 204568)
Det här projektet, som pågår till och
med sista augusti 2021, går ut på att få
näringen att växa. Innehåller översyn av
ansvar, roller och funktioner på regional
och kommunal nivå, affärs- och
produktutveckla näringen, arbeta med
nya marknader såsom Baltikum, Polen
och Kina samt utveckla arbetet
tillsammans med forskare.

Stärkt konkurrenskraft i näringslivet,
starkare koppling till akademin,
affärsutveckling och ökad
internationalisering.

Ett flertal insatser genomförts i Kalmar
län trots pandemin. Vi ställde om till
digitala mötesarenor där offentliga
aktörer mötte näringslivet.
Affärsutvecklingsprocesser som var
planerade stöptes om för att passa ett
digitalt arbetssätt. Under hela tiden
arbetade vi mycket tätt med turist- och
näringslivschefer för att hålla oss
uppdaterade om utvecklingen.

På kort sikt har vi fått mycket positiv
feedback över de insatser som vi
genomfört med kopplat till
besöksnäringen under pandemiåret
2020. Flera företag säger att de inte
hade överlevt ifall de inte hade fått den
regionala hjälpen.

Tillsammans med Regionens
kommunikationsavdelning,
smittskyddsläkaren och Länsstyrelse tog
vi fram en kommunikation som
kommunerna, destinationerna och
företagen kunde använda sig av i
marknadsföringssammanhang.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner
kronor varav hälften är från EU:s
regionala fond.

Vi tog fram ett informationsmaterial för
samtliga om att kommunicera i
kristider.
Kalmar

Kalmar

Klimatsmarta resor i besöksnäringen i
Småland och på Öland.
(Ärende ID 20204100)

Se tabell 2.1.

Projektet genomförs under åren 2020 –
2022. Några av de områden projektet
ska arbeta för är att:
- Göra det möjligt för den som inte har
egen bil att resa klimatsmart till, från
och inom destinationerna.
- Påverka resmönstret till, från och
inom destinationerna.
Glasrikets profil-evenemang.
(Ärende ID 20280820)
Syftet är att växla upp befintlig
marknadsföring men också utöka den
digitala marknadsföringen mot tidigare
år för att nå nya målgrupper.
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Bidrar till målen med ett
konkurrenskraftigt näringsliv och en
stark besöksnäring.

Projektets broschyr har blivit en
framgång och fått besökare att
spendera mer tid i Glasrikets geografi
med hjälp av tips och intressanta
aktiviteter.
En viktig insats med koppling till det
drastiskt förändrade läget med

Projektet har bidragit till överlevnad för
de aktörer i Glasriket som har
besöksnäringen som sin utkomst och
bidragit till att aktiviteter, platser i
Glasriket finns kvar för besökare nu och
i framtiden.

Kalmar

Insatserna gör att Glasriket uppfattas
som ett högt stående besöksmål.
Handla smart!
(Ärende ID 20285174)

covid-19 under säsongen 2020.

Projektet skall stötta den lokala
handeln i samband med
coronaepidemin, men även framledes.
Målgrupp: de som bor, jobbar och
besöker Emmaboda kommun.
Kampanjen är användbar i olika
skepnader även efter projektslut.
Att handla smart innebär att du handlar
lokalt. Med detta slipper du
transportkostnader och utsläpp, du
bidrar till ett levande centrum och en
levande landsbygd.
Kalmar

Omställning och omstart Kalmar län.
(Ärende ID 20287125)

Projektet syfta till att bidra till större
attraktivitet både i centralorten och på
landsbygden.
Det som tas fram i projektet kan
användas åter igen vid senare tillfälle
för att ytterligare stärka handel,
gemenskap och attraktivitet.
Social hållbarhet genom att det skapar
och bibehåller sysselsättning på
landsbygden.
Gynnar och stimulerar kvinnors och
utlandsföddas företagande.

Problem som skall lösas på sikt är:
1. Motverka handelns död på små
orter.
2. Bibehållen/ökad handel.
3. Små orters attraktivitet.
4. Ökad attraktivitet, fler handlare/ mer
service, högre fastighetspriser.
5. Skapa stolthet över bygden.

Projektets mål är att mildra effekterna
av corona och skapa bättre
förutsättningar för omstart.

Under sommaren 2020 inleddes
projektet med en upphandling av
konsulter för att erbjuda företag, med
färre än 20 anställda, kostnadsfri
rådgivning för att bättre hantera
pandemins påverkan på deras
verksamhet.

Effekterna på kort och lång sikt är att
mildra effekterna av pandemin och
samtidigt dra lärdom och erfarenheter
av situationen.

Projektet ligger i linje med RUS, Stärkt
konkurrenskraft med strategin Cirkulär
ekonomi.

Under 2020 har följande event/insatser
varit i fokus:
- Kartläggningen av potentialen för
industriell symbios, workshop om
industrivatten med LNU och IUC Kalmar
län, konferens i samband med ”open
days” i Bryssel.
- Avslutning och utvärdering av
rådgivning för kommuner och företag
kring cirkulär ekonomi (Sweco).
- Utveckling av verktyg för integrering
av jämställdhetsarbete och cirkulär
ekonomi (LNU).

Intresset har varit stort att delta i de
aktiviteter som anordnats inom
projektet. Totalt har ca 324 företag
deltagit från båda
regionerna i projektets olika delar.

- Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Regionalt utvecklingsarbete präglas av
en ständig förflyttning mot ökad
hållbarhet.

Genomförd förstudie, kartläggning av
förutsättningarna för en utökad/ny
marknad för produkter/tjänster inom
energi.

Effekter på kort sikt:
Arbete med planläggning av s.k.
energigemenskaper nu sker på tre
platser på Gotland.

Ligger i linje med flera mål om en
levande landsbygd i Kalmar län och ett
konkurrenskraftigt näringsliv.

Särskild utlysning inom ERUF Småland
och Öarna med koppling till covid- 19.

Kalmar

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län,
(Ärende ID 208174).
Projektet erbjuder föreläsningar,
workshops och kostnadsfri utbildning
och rådgivning. Deltagarna får genom
aktiviteterna tillgång till kunskap och
inspiration, verktyg och stöd,
mötesplatser för samverkan och
idéutveckling. Målet är att verksamheten
ska utvecklas och bli konkurrenskraftig
inom en cirkulär ekonomi.

Gotland

Lokal marknad i energiomställningen.
Förstudie (ERUF)
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På sikt kommer din bostad bli mer värd
och hela kommunen mer attraktiv.

Gotland

Gotland

Gotland

Etableringsråd.
Råd för att utveckla strukturer för mer
organiserad samverkan mellan
regionala utvecklingsaktörer aktörer i
det företagsfrämjande systemet.

Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.

Gotland goes global (1:1). Projekt Almi
Företagspartner Gotland AB.

Öka SMF:s internationaliseringsgrad.

Effekter på kort sikt: Struktur och
samarbetsformer etableras 2021.
Effekter på längre sikt: Ökat antal
etableringar på Gotland.

Framgångshubb (1:1).
Samverkansprojekt mellan Almibolagen
inom programområdet Småland och
Öarna (Gotland, Jönköping, Kronoberg
och Kalmar).

Gotland

Arbete påbörjat med att utveckla en
gemensam struktur för samverkan.

Projektet Zero.
Science Park Gotland, projekt som ska
utveckla och integrera nya arbetssätt
för de utvecklingsprocesser som
startups genomgår.
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Riktade affärsutvecklingsinsatser med
aktiviteter som leder mot en
internationell marknad planerade och
påbörjade.

Fler företag utveckla sina affärer och
bidra till regionens samlade tillväxt.

- Behovsanpassad rådgivning.
- Kvalificerad affärscoachning.
- Nätverksinsatser för stärkta kontakter
med akademin.

- Regionalt utvecklingsarbete präglas av
en ständig förflyttning mot ökad
hållbarhet.
- Frigjort innovations- och
utvecklingskraft i det gotländska
näringslivet.
- Öka konkurrenskraften hos SMF.
- Stöd till övergången mot en
koldioxidsnål ekonomi.

Löpande stöd erbjuds företagen i
arbetet för att utveckla nya produkter
och tjänster, bygga hållbara
affärsmodeller och utveckla en
internationell kontext.

Effekter på kort sikt:
- Almis kompetens för att förbereda,
utveckla och accelerera företagens
förmåga att agera och etablera sig på
internationella marknader har
förbättrats.
- Fler företag får tillgång till
internationaliseringskompetens på
Gotland.
Effekter på längre sikt:
- Fler företag etablerar sig på en större
marknad.
Effekter på kort sikt:
- Deltagande företag
utveckla sina affärer.
- Deltagande företag får djupare
kunskap om de nätverk och områden
inom smart specialisering som kan
bidra till deras tillväxtambitioner.
- Regionens arbete med smart
specialisering stärkts och bidrar därmed
ytterligare till små- och medelstora
företagens internationella
konkurrenskraft.
Effekter på kort sikt:
- Deltagande företag har stärkt sin
innovations-och konkurrenskraft
genom att de under
utvecklingsprocessen har utvecklat
hållbara affärsmodeller utifrån målen i
Agenda 2030.
Effekter på längre sikt:
- Stärkt regional konkurrenskraft för
produkter och tjänster från Gotland.

Gotland

Sustainable Speis.

Bidrar till flera av livsmedelsstrategins
mål exempelvis:
- Ännu fler personer i Sverige såväl som
utomlands har positiva associationer till
och väljer mat och livsmedel från
Gotland.

Tillväxt Gotland. Projekt (ERUF) som
genom ett affärsutvecklingsprogram
ska stärka förutsättningarna för
måltidsturism på Gotland.

Gotland

Blekinge

Hantverksbryggerinäringens samverkan
och betydelse för SMF tillväxt på
Gotland. Lunds universitet (FoU
förstudie)

CoDev: Insatser för att stödja små och
medelstora företag (SMF) i Blekinge
som drabbas av följdverkningarna i
spåren av coronapandemin.

Effekter på kort sikt:
- Affärs- och marknadsutveckling i
småföretag inom måltidsturism.

- Öka konkurrenskraften hos SMF.

- Affärsutvecklingsinsatser inom ramen
för en arbetsgrupp bestående av
primärproducenter och restauranger.
- Framtagandet av ett gotländskt
matvarumärke påbörjat i nära
samarbete med det övergripande
pågående varumärkesarbetet.

- Mat- och livsmedelsnäringarna satsar
på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar
och ökad förädling.
- Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Öka konkurrenskraften hos SMF.

Förstudie genomförd infattande
exempelvis:
- Värdekedjemodell för en mer hållbar
och tålig produktionskedja.
- GiS-karta för geografisk kartläggning
och logistikplanering.
- Behovslista och handlingsplan för
stärkt samverkan.

Effekter på kort sikt:
- Lägesbild skapad över samverkan och
konkurrens.
- Nyckelaktörer i hantverksölens
värdekedja identifierade.
- Behovslista och handlingsplan för
stärkt samverkan utformad.

Genom att samla de viktigaste
aktörerna i innovationssystemet i
Blekinge i projektet CoDev vill projektet
ta ett samlat grepp på alla insatser som
riktar sig mot att stödja små och
medelstora företag i Blekinge.

- Upphandling av extern utvärderare.

- En stor andel av de deltagande
företagen har ökat sin
förnyelseförmåga och har påbörjat ett
förändrings- och omställningsarbete för
att stärka sin konkurrenskraft.

CoDev kommer att arbeta inom två
insatsområden och dessutom etablera
en övergripande strategisk
samverkansplattform. Plattformen ska
fungera som en koordinerande kraft för
alla insatser, pågående eller
kommande, som riktar sig mot små och
medelstora företag i länet.
Ett av de två insatsområden i CoDev
inriktas på insatser för att förebygga
nedläggning av företag. Genom att
erbjuda olika typer av analyser av
företagens verksamhet och därpå
följande rådgivning är målet att bidra
till att företagen kan fortsätta och
utveckla sina verksamheter.
Det andra insatsområdet har ett mer
långsiktigt perspektiv och syftar till att
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- Etablerat projektets organisation,
rutiner, detaljerad projektplan och
kommunikationsplan.
- Etablerat en samverkansplattform för
alla projekt och insatser och samlat
projektledare från övriga projekt och
insatser i ett länsövergripande
projektteam för koordinering av
insatserna.
- Kartläggning av företag och dess
behov, både på kort och lång sikt.
- Övergripande bransch- och
företagsspecifika behovsanalyser har
genomförts.

Effekter på längre sikt:
- Gotländsk mat och livsmedel har fått
starkare genomslagskraft tack vare ett
synliggörande av matturism samt mat
och livsmedel på export.

Ett genomförandeprojekt planeras för
att realisera de behov som kartlagts.

- Aktörerna inom det offentligt
finansierade innovationssystemet i
Blekinge har utvecklat och
implementerat en resurssnål och
effektiv mötesplattform för samarbete
som används för att stödja och utveckla
näringslivet i Blekinge.
- En majoritet av de deltagande
företagen har med stöd av projektet
kunnat fortsätta sina verksamheter.

öka företagens förnyelse- och
omställningsförmåga.
Blekinge

Socialt Entreprenörskap, 20202377
Projektet ”socialt företagande och
entreprenörskap i Blekinges
främjandesystem” som avslutades
oktober 2020 syftade till ökad kunskap
och samverkan om socialt företagande
och entreprenörskap i Blekinges
företagsfrämjande system.

Projektet bidrar till målet i RUS:en om
att satsa på att utveckla ett
innovationsklimat som involverar
näringsliv, utbildningsaktörer,
offentliga, ideell och kreativ sektor.
Idéer lyfter och blir livskraftiga företag
och organisationer, insatsområde
Arbetsliv.

- Information – och inspirationsdag
under våren för företagsfrämjare och
upphandlingsenheter.
- Seminarium under hösten för
samhällsentreprenörer och offentlig
sektor.
- Informationskampanj
#GamechangerBlekinge under hösten.
- Det har samskapats två initiativ som
Coompanion Blekinge, Almi Blekinge,
BBI och Netport Science Park samt
Region Blekinge står bakom. Dessa
initiativ lever kvar efter projektavslut.
Dels ett gemensamt
accelerationsprogram speciellt anpassat
för samhällsentreprenörer och sociala
företag.
Dels en gemensam ingång till
främjandesystemet i form av Social
Business Boards där ovan aktörer ger
samhällsentreprenörer en samlad
ingång till rådgivning med alla
organisationer i samma rum.

Effekt på kort sikt:
En breddning av begreppet innovation
hos de befintliga företagsfrämjande
aktörerna och ökad kunskap om hur de
kan bidra till att fler företag startas med
en utmaningsdriven approach. Även en
stärkt samverkan mellan aktörerna.
Effekt på lång sikt:
Fler företag startas av personer som har
en företagsidé som bygger på en
samhällsutmaning och bidrar till ett
hållbart samhälle. Det kan skapa
förutsättningar för att fler grupper ska
attraheras av att starta företag t ex
unga entreprenörer.

Dessa två initiativ är en direkt följd av
projektet ”socialt företagande och
entreprenörskap i Blekinges
främjandesystem” som avslutades
oktober 2020 och kampanjen
#GamechangerBlekinge som drevs
inom ramen för det projektet.
Kampanjsidan och varumärket
#GamechangerBlekinge lever kvar som
ett verktyg att fylla med innehåll som
främjar sociala innovationer. Driften av
kampanjsida tas över av Netport
Science Park.
Blekinge

20205057
Acceleration förinkubator – ökad
konkurrenskraft.
Syftet är att bredda befintlig
inkubatorstruktur med en
förinkubatorsroll. Den innebär att sänka
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Projektets effekter bedöms ha en
positiv påverkan på uppsatta mål i
Blekingestrategin och särskilt
Insatsområdet Arbetsliv genom att
bidra till ett expansivt och

Ökat inflöde av idéer till inkubatorerna
från underrepresenterade målgrupper
som unga, kvinnor och utlandsfödda.

På kort sikt förväntas projektet leda till
att förenkla målgruppens deltagande i
förinkubatorsprocesser, stärkt
samverkan mellan deltagande
projektpartners och närstående aktörer

Blekinge

Blekinge

trösklarna förentreprenörer som
antingen söker upp befintliga
inkubatorer men inte matchar kraven,
eller fånga upp de entreprenörer som
inte vänder sig till länens olika
företagsinkubatorer. Detta skulle
möjliggöra ökat inflöde av idéer och på
sikt antalet nystartade företag överlag,
men också antalet nystartade företag
av grupper som idag är
underrepresenterade bland landets
företagare.

konkurrenskraftigt näringsliv, ett starkt
innovationsklimat som involverar
näringsliv, utbildningsaktörer,
offentliga, ideell och kreativ sektor.

20205698
Health and Sports Technology Initiative.
Projektet avser att möta
samhällsutmaningar inom hälsa kopplat
till ökande livsstilssjukdomar en
åldrande befolkning samt skapa
förutsättningar för regional innovation
och tillväxt inom hälso- och
idrottsteknik genom att etablera en
samverkansplattform som effektivt kan
möjliggöra integrering och
nyttiggörande av kunskap från
hälsovetenskaper, datavetenskaper och
teknikegenskaper. En nära samverkan
mellan olika aktörer gör det möjligt att
skapa ett nätverk för idrotts- och
hälsoteknik med stor tillväxtpotential.

Projektet överensstämmer med
insatsområdet Arbetsliv då projektet
bl.a. ska öka innovationsförmågan
genom kreativ samverkan mellan
kunskapsbaser och korsbefruktning
inom teknik, hälsa och IT med mål att
utveckla ett Centre of excellence inom
idrotts- och hälsoteknik.

20291962

Projektet överensstämmer med
insatsområden Arbetsliv och Bilden av
attraktiva Blekinge då projektet bidrar
till att uppfylla målen att 2020 är
Blekinge förknippat med kreativitet,
innovation, strategiskt läge och unik
kust och skärgård samt att 2020
kännetecknas Blekinge av ett expansivt
och konkurrenskraftigt näringsliv.

Co-Tourism.
Projektets syfte är att bidra till att göra
Blekinges turistprodukter hållbart
paketerade och/eller digitalt säljbara.
Parterna bedömer detta vara en
nyckelfaktor för att minska
besöksnäringsföretagens sårbarhet vid
kriser.
Co-Tourism, med hållbar utveckling
som grund, ska arbeta inom två
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i innovationssystemet. På lång sikt
förväntas effekterna av projektet bli en
ökad tillväxt av nya företag i flera
branscher i Blekinge.
Fler unga kommer att stanna i
regionen, ökat entreprenörskapstänk
bland anställda i Blekinge leder till fler
som kan bidra till innovationsarbetet i
befintliga och nya företag. Ökad andel
attraherat investeringskapital genom
att entreprenörer och intraprenörer ges
kännedom och tillgång till rätt nätverk
för att komma i kontakt med möjliga
investerare.

Projektet stämmer även överens med
insatsområde Livskvalité då produkter
och tjänster ska tas fram inom
geronteknik för att möta utmaningen
med ökad äldre befolkning.

Workshops för att öka kunskap om hur
behovsägare, akademi och näringsliv
kan arbeta tillsammans för att skapa
nya tekniska innovationer inom hälsa.
Bättre samverkan mellan
datavetenskap, teknikvetenskap och
hälsovetenskap inom BTH.
En samverkansplattform och nytt
specialiseringsområde.
Nya tekniska innovationer, start-ups
och företagsetableringar kopplade till
hälsa.

På kort sikt:
Kommer ökad kunskap om tekniska
innovationers påverkan på människors
livskvalité öka näringslivets förmåga att
producera produkter och tjänster som
leder till bättre hälsa, prestationer eller
verkar skadeförebyggande.

Projektet ska resultera i att de
deltagande företagen ska ha
implementerat digitala lösningar och
utvecklat sin digitala kompetens. Fler
hållbara turistprodukter ska vara
utvecklade, paketerade och digitalt
säljbara.
Företagen ska skapa gemensamma
hållbara erbjudanden och samarbeten.

På kort sikt ska projektet bidra till
konkreta insatser för företagen att
Företagen ska på sikt med stöd av
projektet ha ökat sina intäkter och
överlevnadsförmåga. Deras strategiska
och taktiska kompetens inom
digitalisering samt förändrings- och
förnyelseförmågan inom hållbar
innovations- och produktutveckling ska
öka. Aktörerna inom det offentligt
finansierade turistfrämjande systemet i

På längre sikt:
Utvecklas en plattform som är
nationellt ledande inom hållbar
utveckling av tekniska produkter och
tjänster. Projektet bidrar till ökad
innovationsförmåga och ekonomisk
förnyelseförmåga hos näringslivet

insatsområden; digitalisering samt
hållbar affärs- och produktutveckling
genom direkta insatser mot de
deltagande företagen. I nära samarbete
med de fem kommunernas näringslivsoch turismorganisationer kommer en
fördjupad behovskartläggning i dialog
med besöksnäringsföretag att
genomföras i inledningen av projektet.
Blekinge

20205457
Regional Exportsamverkan.
Projektets syfte är att öka företagens
tillgänglighet till exportrådgivning och
finansiering utifrån deras behov.
Samverkan sker regionalt mellan Almi,
EKN, Business Sweden och Region
Blekinge (som är sammankallande och
beslutar om företagsstöd). Projektet är
också en del i en nationell samverkan.

Blekinge ska ha stärkt sin plattform för
samverkan.

Projektet bidrar till insatsområdet
Arbetsliv och målet att Blekinge ska ha
ett expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv 2020.

Inom projektet har telefonintervjuer
med över 500 SMF i Blekinge angående
deras befintliga export och import samt
deras utvecklingsplaner genomförts.
Enkäten gav också en bild över
företagens påverkan av Brexit och
pandemin. Enkäten har genomförts i
samverkan med Exportsamverkan i
Kronoberg och Kalmar. Blekinge har en
läge andel exporterande SMF än
grannlänen.

Kortsiktigt kommer samverkan mellan
aktörerna stärkas vilket ger bättre
förutsättningar för aktörerna att nå ut
till företagen. Fler företag kommer att
nås av ett samlat erbjudande inom
exportrådgivning och finansiering.
Långsiktigt krävs ett strukturerat
exportfrämjande med fokus på att få
fler SMF att öka sin andel export och att
fler vågar ta steget och växa genom
export.

De hinder man angett är bl.a. corona,
satsning på den svenska marknaden,
åldersskäl och brist på kunskap.
Resultatet av intervjuerna är att 10
företag vill ha kontakt med Almi och
över 200 vill ha undersökningen
sammanställd och kommer att få ett
utskick med erbjudande om deltagande
i olika projekt för internationalisering
och minskning av coronas effekter.
Skåne

Exportcentrum Skåne, regional
exportsamverkan.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Beslutat och fördelat 3 400 000 kr i
internationaliseringscheckar till 18
företag. Fler än 200 deltagande företag
i genomförda aktiviteter.

Fler små och medelstora företag i
regionen växer genom
internationalisering och export.

Skåne

Big Science Sweden.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Med hjälp av utvecklingsmedel har Big
Science Swedens skånska verksamhet
kunnat förstärkas med tekniskt
kvalificerad personal. Under 2019
hämtades det hem ordrar till Sverige
för mer än 100 miljoner från de 13
anläggningar som Sverige
medfinansierar.

Hållbar tillväxt, ökad samverkan och
stärkt konkurrenskraft i hela landet.

Stöd och handledning till kvalificerade
skånska industriföretag i rollen som
teknikleverantör till relevanta
forskningsanläggningar.

65

Skåne

SPIRA Skåne är ett projekt riktat till
företag och entreprenörer för
erbjudande av stöd i olika former, som
en följd av covid-19. IUC Syd är
huvudansvarig och samverkar med start
up stödjande organisationen Minc.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Företagsanalyser genomförs enligt plan
med efterföljande expert- och
nätverksstöd. Parallellt tar MINC in
löpande start ups för stöd eller
överlämnande till andra expertstöd.
Genomförda workshops med alla
medfinansiärer, AWA, KPMG,
Sparbanken Skåne och de tre
kommunerna Helsingborg, Lund och
Kristianstad.

Fler företag som ställt om i krisen och
fler entreprenörer som startat nya
verksamheter. Ökat samarbete mellan
stödaktörer samt med kommunala och
privata aktörer. Ökat fokus på att sätta
entreprenörens eller företagets behov i
centrum.

Skåne

Sommarlovsentreprenörerna är ett
projekt i skånska kommuner
medfinansierats av Region Skåne.
Medel delas ut till kommunerna för att
stötta deras arbete med ungdomar som
får prova på att starta företag under
sommaren.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Under 2020 har 25 kommuner deltagit i
projektet. Totalt har ca 525 ungdomar
varit med och utvecklat sina affärsidéer.
Utifrån rapporter är satsningen
uppskattad av kommunerna.

Fler ungdomar får upp ögonen för att
starta företag och att intresset sprider
sig så att det skapas en starkare
entreprenöriell kultur i Skåne.

Halland

Företagsstöd - (Utvecklingscheckar,
Forsknings- och Utvecklingscheckar,
Energikartläggnings-checkar,
Affärsutvecklingscheckar samt
Översättningsstöd för
besöksnäringsföretag).

Bidrar främst till Tillväxtstrategi för
Hallands mål Stark konkurrenskraft och
det strategiska valet Halland, en region
som stimulerar till innovation, förnyelse
och ökat företagande, prioritering
Omställning och förnyelse i existerande
företag.

Prognosen pekar på 127 beviljade
beslut om företagsstöd till en summa
om ca 9,9 mkr för 2020.

Effekt på lång sikt:
Öka konkurrenskraften hos halländska
företag genom att stimulera till
vidareutveckling och förnyelse som på
sikt kan skapa nya arbetstillfällen och
ökad tillväxt.

Samtliga dessa checkar handläggs i
Nyps med enskilda Nyps-ID.

Halland

Zoom: 1

Bidrar även till det strategiska valet
Halland, en region med goda kontakter
med omvärlden och då specifikt
prioriteringen Ökad kännedom om
Hallands attraktivitet när det specifikt
gäller översättningsstödet.

Timbanken - Fem timmar kostnadsfri
rådgivning från upphandlade konsulter
för befintliga och blivande företag i
Halland.
Nyps-ID: 204079.

Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål Stark konkurrenskraft, strategiska
valet Halland, en region som stimulerar
till innovation, förnyelse och ökat
företagande samt prioriteringarna
Omställning och förnyelse i existerande
företag och Entreprenörskap och ökat
företagande.

Ca 550 entreprenörer (65 % kvinnor)
har ansökt om timmar i Timbanken
2020 och prognosen pekar på ca 1 400
slutförda rådgivningstimmar.

Tidigare utvärderingar har visat att
företag som har haft t.ex. en
konsultcheck har haft en bättre
utveckling av förädlingsvärde och
omsättning än det halländska
näringslivets snitt.

Effekter på kort sikt:
Få företagen att bli mer konsultvana
och öka dess vilja att ta in extern
kompetens. Av de företag som har
använt Timbanken under 2020 svarar
87 % att det är troligt att de kommer
köpa konsulttjänster i framtiden för att
utveckla företaget.
Effekter på lång sikt:
Öka konkurrenskraften hos halländska
företag och bidra till hållbar tillväxt och
fler arbetstillfällen.
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Halland

Hallands Matgille är ett ERUFfinansierat projekt initierat av
livsmedelsbranschen i Halland inom
området Grön Tillväxt. Projektet
erbjuder livsmedelsförädlande företag
affärsutvecklingsinsatser.
Projektet arbetar också med
hållbarhetsperspektiven ekonomi,
miljö, ledning och socialt i hela
utvecklingsprocessen i en så kallad
Hållbarhetsblomma.

Halland

Smart Industri i Regionerna 2.0.
Att systematiskt genomföra och dela
behovsinventeringar och
företagsanalyser mellan regionala
aktörer och kommunala näringslivsorganisationer.
Även knyta industrins
kompetensförsörjnings-behov närmre
det lokala utbildningsväsendet genom
att etablera och utveckla arbetssätt
som syftar till att erbjuda PRAO, APL,
Lärling och Teknikworkshops med
inriktning mot hållbarhet.

Halland

Kunskapswebbinarier klimatsmart
affärsutveckling.
Inom ramen för regeringens
hållbarhetsuppdrag har Region Halland
som en del av delprojekt 3 Finansiering
för ökad omställning mot hållbarhet,
valt att kombinera detta med ett proaktivt arbete med främjarna av det
halländska näringslivet som huvudsaklig
målgrupp. För att uppnå en effekt i
arbetet läggs fokus på att minska
näringslivets klimatpåverkan genom
klimatsmart, cirkulär affärsutveckling.
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Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål:
Stark konkurrenskraft, strategiska valet
Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande, prioritering Omställning
och förnyelse i existerande företag.

Projektet har erbjudit många olika
insatser och kunskap under året:
- Möjlighet att utveckla maträtter inom
planetens gränser med hjälp av One
Planet Plate, ett samarbete WWFsamarbete med Stockholm Resilience
Centre, RISE och SLU.

Samt till målet Hög attraktivitet,
strategiskt val Attraktiva mötesplatser,
boende- och livsmiljöer, prioriteringen
En koldioxidneutral ekonomi och
hållbar resurshantering.

- Nätverksträffar och evenemang.

Bidrar till Tillväxtstrategi för Hallands
mål:
Stark konkurrenskraft, strategiskt val
Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande, prioritering Omställning
och förnyelse i existerande företag.
Samt till målet Fler i arbete, det
strategiska valet Halland erbjuder god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet, prioritering En regional
struktur för matchning mellan
arbetsmarknad och utbildning.

Matcha industriföretagens behov mot
tillgängliga utvecklingsprojekt och
aktörers erbjudande samt mot
tillgänglig expertis inom eller utanför
regionen med hjälp av Industriell
Dynamik.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål Stark
konkurrenskraft, strategiskt val
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioritering
Omställning och förnyelse i existerande
företag samt prioritering
Entreprenörskap och ökat företagande.

Behovet av ökad kunskap kring cirkulär
affärsutveckling i praktiken är stort och
därför utvecklades och sändes
kunskapswebbinarier på olika
temaområden i samarbete med RISE
Sustainable Business:

Till målet Fler i arbete, det strategiska
valet Halland erbjuder god matchning
av kompetens som behövs i arbetslivet.
Till målet Hög attraktivitet, strategiskt
val Attraktiva mötesplatser, boendeoch livsmiljöer, prioriteringarna En
koldioxidneutral ekonomi och hållbar
resurshantering samt Insatser för

- Riskanalys och stöd för
livsmedelsförädlande bolag som
påverkats negativt av pandemin.

Intresset att delta har varit stort med ca
110 medverkande företag.
Ökad kunskap om hållbarhetsarbete
både inom företagen och inom det
företagsstödjande systemet ger en
långsiktig effekt på ett mer hållbart
näringsliv som också är en viktig del i
att bidra till behovet av att minska
matens samlade klimatpåverkan med
75%.

Öka industriföretagens attraktivitet
som arbetsgivare, framför allt mot den
yngre generationen.
Ökar industriföretagens
konkurrenskraft.

Ett uppnått resultatmål är att 50
företag har tagit emot en PRAO-elev,
50 företag har tagit emot en lärling och
50 företag har tagit emot en APL-elev
som genomfört en arbetsplatsanalys
med inriktning på hållbarhet och
attraktivitet

- Byggande och fastighetsförvaltning.
- Digitalisering och
tillverkningsindustrin.
- Kompetensförsörjning.
- Finansierings- och
försäkringsbranschen.

Dialog och utbyte med
näringslivsfrämjande aktörer i Halland
kring klimatsmart, cirkulär
affärsutveckling utifrån
företagsexempel.
Genom det fortsatta arbetet med
klimatsmart, cirkulär affärsutveckling;
stärka det halländska näringslivets
konkurrenskraft och förmåga att
innovera och utveckla cirkulära
produkter och tjänster.

förnyelsebar energi och fossilfria
transporter.
Halland

Bidrar till Tillväxtstrategins mål Stark
konkurrenskraft, strategiskt val
Stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, prioritering
Entreprenörskap och ökat företagande.

Entreprenörerna har genomgått digitala
utbildningar i självledarskap.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”. Projektet faller
primärt inom prioriterad fråga 3.
Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.

Genom riktade insatser till regionens
företag bedrivs aktiviteter som syftar
till att öka företagens kunskap om
exportfrågor. Totalt förväntas 36
företag delta samt 7 företag gå på ny
exportmarknad, 8 företag växa på
befintlig marknad samt 10 företag ökar
sin exportomsättning.

Förväntade effekter på lång sikt
inkluderar att företagen får utökade
tillväxtambitioner, förändrad insikt om
att bedriva export, kulturförändring
som öppnar upp ett mer strukturerat
erfarenhetsutbyte. Sammantaget
förväntas detta leda till fler
arbetstillfällen och starkare näringsliv i
Västra Götaland.

Extra medel till Catalys för smart och
hållbar industri (RUN 2018–00475).
Projektet syfte är att den tillverkande
industrin i Västsverige ökar sin
konkurrenskraft och lönsamhet.
Utgångspunkten för projektet är ett
gemensamt arbetssätt i hela regionen
där företagens behov står i centrum.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.

Projektet förväntas ge rådgivning till 55
företag, 40 företag som utvecklar sin
affärsmodell och 25 företag /
organisationer som samverkar. Genom
denna rådgivning ska företagens
kunskap och förmåga till innovation och
affärsutveckling öka.

Förväntade effekter på lång sikt är att
stärka företagens konkurrenskraft
genom nya affärsmodeller och
omställning till en hållbar och cirkulär
verksamhet samt säkerställa
möjligheten för små och medelstora
företagen att kunna ingå i
utvecklingsprojekt på de regionala
innovationsarenorna.

Exportcenter Västra Götaland 2020.
(RUN 2020–00048)

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.

Projektet ska genom riktade insatser
öka kunskapen om export bland företag
i regionen. Inom ramen för projektet
kommer 15 stycken
workshops/konferenser/seminarier ta

Förväntade effekter på lång sikt är att
öka exporten inom regionen genom att
underlätta / bistå små och medelstora
företag i deras internationalisering.
Samt förbättrad samverkan mellan

Young Entrepreneurs of Halland.
Är en del av det nationella nätverket för
unga entreprenörer, 18–30 år, med
samma namn.

Västra Götaland

Extra medel till Exportprogrammet.
(RUN 2019–00255)
Syftet med projektet är att under
pandemin möjliggöra för företag att
kostnadsfritt genomföra
kompetensutveckling inom
exportområdet.

Västra Götaland

Västra Götaland

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.
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Deltagande i entreprenörskonferensen
EMAX Sverige 18–20 år samt i tävlingen
EMAX Challenge som är en
entreprenörstävling. Två av de
halländska ungdomarna placerade sig i
toppen, som vinnare och som trea.
Förstapriset var en entreprenörsresa till
USA, San Fransisco.

Nätverket arbetar vidare med sitt
entreprenörskap och skapar
förutsättningar för att skapa ett
halländskt nätverk av unga
entreprenörer.

Projektet syfte är att erbjuda företagen
“en dörr in" vad gäller export och
internationaliseringsfrågor.

Västra Götaland

Industriell Dynamik.
(RUN 2020–00414)
Projektet är ett sammanhållet system
för innovation och internationalisering i
SME i Västra Götaland med 17
samverkansparter. Uppsökande
verksamhet av de industriella
utvecklingscentra (IUC) kombineras
med experthjälp och FoU-samarbeten
med institut och högskolor.

Västra Götaland

Liten möter stor.
(RUN 2020–00410)
Syftet med detta projekt är att utveckla
samarbetena, såväl förekomst av som
kvaliteten, mellan små och stora
företag inom
samhällsbyggnadsbranschen.

Västra Götaland

Navigera och parera.
(RUN 2020–00089)
Projektet syftar till att via en digital
process erbjuda företag rådgivning och
coachning för att minska
konsekvenserna av pandemin.

69

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.
Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.
Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.

vid. Sammantaget ska närmare 1000
företag fått information om
främjandestöd.

exportaktörerna genom att skapa ett
stödsystem för företag gällande
exportfrågor såväl inom regionen som
utanför.

Målet är att öka företagens kunskap
och förståelse kopplat till innovation
och förnyelse genom att företagen
erbjuds specialistkompetens inom sin
egen bransch. Totalt ska 450 företag få
rådgivning, 25 företag påbörjat en
exportsatsning, 20 miljoner kronor i
FoU-resurser.

Förväntad effekt är en ökad
innovationsförmåga och
konkurrenskraft hos de västsvenska
industrirelaterade SME-företagen. Det
faktum att denna satsning möjliggör för
SME-företag att få ta del av
specialistkompetens inom sin bransch
och fas förväntas på sikt bidra till ökad
förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft
hos företagen.

Utvärderingar av Industriell Dynamik
(RUN 2019–00011) visar goda resultat i
form av nöjdhet med involverade
aktörer samt att företagen i satsningen
har bättre omsättningsökning jämfört
med kontrollgrupp.
Ökat innovationssamarbete mellan små
bolag och stora bolag genom att skapa
en arena där företagen kan mötas.
Under projektet förväntas 10
organisationer samverka samt 4
avsiktsförklaringar från stora företag.

Den förväntade långsiktiga effekten av
denna satsning är en ökad
konkurrenskraft genom innovation,
samarbetsarenan öppnar upp för
mindre och större företag att
tillsammans utveckla samskapande
innovationsprocesser.

Öka företaget kunskap om vilka
förutsättningar som finns för att minska
de ekonomiska konsekvenserna av
pandemin. Under projekttiden
förväntas 100 företag ta del av
rådgivning samt 200 individer får ta del
av kompetenshöjande insatser.

Förväntad effekt av denna satsning är
att försöka öka företagets
innovationsförmåga och
konkurrenskraft. Bolagen ska genom
satsningen ges verktyg och kunskaper
för att kunna gå stärkta ut ur denna
kris.

Projektet faller primärt inom
prioriterad fråga 3. Främja utvecklingen
av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag. Projektet ligger
inom ramen för programmet för små
och medelstora företag och stödjer
insatsområde kunskapsöverföring.
Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.
Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av

konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.
Västra Götaland

SMART-Smart Industri Sjuhärad
(RUN 2020–00401).
Projektet syftar till att stärka företagens
långsiktiga och strategiska arbete med
omställning, innovation och
konkurrenskraft.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.
Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.

Västra Götaland

Navigera och avancera.
(RUN 2020–00425)
Projektet syftar till att digitalt erbjuda
företag en process för att avancera
(affärsutveckla) sig ur krisen som covid19 skapat.

Västra Götaland

Företagsstöd.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.

Projektet förväntas resultera i att stärka
företagens långsiktiga och strategiska
arbete med omställning, innovation och
konkurrenskraft. Detta görs genom två
spår: ena riktar sig till företagens
ledningsgrupper och förändringsarbete,
det andra rör stöd kopplat till
innovation och företagens skarpa
utvecklingsprojekt.

Öka företagens kunskap om vilka
förutsättningar som finns för en fortsatt
affärsutveckling av företagen. Under
projekttiden förväntas 100 företag ta
del av rådgivning samt 200 individer får
ta del av kompetenshöjande insatser.

Förväntad effekt av denna satsning är
att försöka öka företagets
innovationsförmåga och
konkurrenskraft. Företagen ska genom
satsningen ges verktyg och kunskaper
för att kunna gå stärkta och
affärsutveckla sig ut ur denna kris.

Under året har 431 företag fått stöd på
totalt 53 miljoner kronor. De största
posterna är stöd till nystartade
innovativa företag 14 mkr, FoU-projekt i
företag 12,4 mkr samt 14 mkr i riktade
covid-19-satsningar. Andra poster är
bland annat inköp av extern kompetens
för nya produkter, processer, tjänster
eller hitta EU-finansiering via Horisont
2020.

Den årliga uppföljningen av
företagsstöden 2020 visar att företag
som fått stöd genom konsultcheck,
sådd eller investeringsstöd under åren
2016–2019 har en snabbare ökning
gällande omsättning, sysselsättning och
produktivitet i jämförelse med
kontrollgrupp.

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora
företag. Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
företag och stödjer insatsområde
kunskapsöverföring.
Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området “Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.
Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 2. Skapa starka förutsättningar för
att förverkliga idéer och starta företag.
Projektet ligger inom ramen för
programmet för små och medelstora
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Genom rådgivning och utbildning stärka
företagens strategiska arbete och
förmåga kring omställning, hållbarhet
och innovation. 50 företag deltar i
aktivitet inom ramen för projektet,
varav 30 deltar i rådgivning och 20 antal
nya produkter/tjänster.

63% av medlen har gått till företag i
Göteborgsregionen (Göteborg, Partille,

De som har fått finansiering i form av
FoU-kort avancerat visar ingen
snabbare tillväxttakt jämfört med
kontrollgruppen nationellt, däremot

företag och stödjer insatsområde
finansiering.

Kungälv, Mölndal, Härryda, Lerum,
Alingsås, Tjörn och Stenungssund) 20%
har gått till Fyrbodal, 12% till
Boråsregionen och 5% till Skaraborg.

visar de en högre produktivitetstillväxt
jämfört med kontrollgruppen i Västra
Götaland. Mellan 77 och 100 procent av
företagen (beroende på stödform)
bedömer att stödet har haft stor
betydelse för att stärka företagets
konkurrenskraft.
Stödhanteringen hos VGR får som betyg
4,4 av 5 i enkäten. Företag som fått
företagsstöd (konsultcheck, sådd,
investeringsbidrag eller FoU-kort) har
jämförts med kontrollgrupp.

Västra Götaland

Covid-19 Extra vägledningsresurser.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området ”Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap
och företagande”.

(RUN 2020–00275)
Projektet syftar till att erbjuda fler
entreprenörer rådgivning,
affärsutveckling och coaching med
anledning av covid-19.

Antalet vägledningar har utökats med
drygt 200 % under hösten 2020, jämfört
med samma period 2019. 124 individer
har fått rådgivning och 149 företag
stöd. Totalt har 84 nya företag startats.

Den förväntade långsiktiga effekten av
insatsen är att fler personer startar
företag som ett sätt att nå försörjning
men också att småföretagare som
drabbats hårt av pandemins effekter
har större möjligheter att överleva.

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga 1.1.1 “Stimulera ökat
entreprenörskap och intraprenörskap”.
Projektet ligger inom ramen för
programmet för Entreprenörskap
2018–2020.

Region Värmland har genom Sting
Bioeconomy gått från en i stort sett
obefintlig startup-miljö inom
bioekonomiområdet till att det nu finns
ett antal aktiva startup-företag.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Det regionala innovationssystemet för
skoglig bioekonomi har förstärkts från
en redan hög nivå.

Mål 11 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen mellan 18–70 år som
helst vill vara företagare ska öka.

Regionen har blivit mer attraktiv som
miljö för etableringar och för startupbolag.

Värmland

Verksamt Värmland Företagsjour: Akut
åtgärd på grund av coronapandemin.
Hjälp för företag att guida sig rätt bland
stöd på nationell, regional och
kommunal nivå.

Stödja näringslivet under
coronapandemin. Stärkt samverkan
med företagsstödjande aktörer.

300 företagsärenden (mars-nov 2020),
fördelning kvinnor/män ca 50/50.

Företag kan ta del av de corona-stöd
som ges.
Minska antal konkurser och
uppsägningar samt i förlängningen
minska risken för arbetslöshet.

Värmland

Region Värmland samordnade tre
ansökningar som beviljades i den så
kallade Corona-utlysningen i ERUFprogrammet för Norra Mellansverige:
Ställ om, Varmt välkommen och Hållbar

Prioriterat område Fler och starkare
företag, åtgärden
Stärkt entreprenörskap och
näringslivsutveckling.

Tre projekt med sammantaget
möjligheter till anpassade insatser till
företag inom besöksnäring, livsmedel,
industri och It-företag samt insatser
som är branschoberoende.

Data saknas ännu så länge.

Värmland
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framtid - en omställningsresa med Almi
Värmland.
Värmland

Företagsstöd i form av särskild utlysning
om regionala omställningscheckar.

Stödja näringslivet under
coronapandemin.
Prioriterat område Fler och starkare
företag, åtgärden
Stärkt entreprenörskap och
näringslivsutveckling.

Av utlysningens 15 miljoner kr kom
cirka 13 mkr att utnyttjas av cirka 125
företag. Beslut om regionala
företagsstöd uppgick totalt till 38,5
miljoner kr i 205 ärenden. Förutom
omställningscheckarna beviljades 22 i
särskilt investeringsstöd och regionalt
investeringsstöd. Innovationsstöd
uppgick till 1,5 miljoner i 10 beslut.

Motverkar eller lindrar effekter av
coronapandemin för företagen genom
att underlätta en digital omställning
eller anpassning till nya marknader.

Idébärare och företag får rätt
information & stöd.

Värmland

Verksamt.se/varmland:
Utveckling av Värmlands regionala
webbsida på verksamt.se. Samlar stöd
till idébärare och företag. I år stort
fokus på att förmedla så kallade
Corona-stöd samt en ny
Utbildningsportal.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Antal besökare till webbsidan ökade
kraftigt under våren på grund av corona
med toppar på ca 2000 besökare/mån
(normalt ca 450 besökare/mån).

Värmland

Verksamt Värmland 2.0 – Utveckling av
Regional exportsamverkan (RES).
Stöd för export och etableringar.

Prioriterat område Fler och starkare
företag. Få fler företag att komma ut på
en internationell marknad, öka
exporten samt få fler etableringar.

RES har genom att samverka på
nationell nivå bidragit till
vidareutvecklingen av exportfrämjandet
i Sverige samt genom att ta emot
Utrikeshandelsministern sett till att det
regionala främjandesystemet och
företag fått uttrycka sina behov.
RES har aktivt skapat möjligheter för
värmländska företag att få tillgång till
nya marknader och ny kunskap (Global
e handel, Steps to export) genom att
koppla samman företag med Business
Swedens erbjudanden.
RES har utvecklat egna regionala
erbjudanden för företagen samt i nära
samarbete med klustren sett till att
komplettera deras erbjudanden med
exportfrämjandet:
- Snabbspår Norge: 12 företag är i
processer för att ta sig in på den norska
marknaden.
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Digitala internationella
marknadsplatser: 4 företag ges kunskap
om hur man kan förbereda sig för att
delta på internationella digitala mässor.
Värmland

Regional Exporthandlings-plan
Värmland.

Prioriterat område: Fler och starkare
företag. Få fler företag att komma ut på
en internationell marknad, öka
exporten samt få fler etableringar till
Värmland.

Kartläggning av nuvarande och
potentiell export inom specifika nätverk
(handels) och branscher. Stärkta och
spetsigare erbjudande till
innovatörer/idébärare och exportörer
med större potential.

Dialog Sverige-Norge.
Ett särskilt arbete har startats för att
stärka relationen mellan Värmland och
de norska fylkena Viken och Innlandet.

Prioriterat område: Fler och starkare
företag.

Arbetet ska öka kunskapen om Norge i
Sverige och Värmland, men också öka
kunskapen om Värmland och Sverige i
Norge. Detta för att visa på vikten av
samarbete mellan länderna.

Växthus

RUS - Näringsliv och entreprenörskap.

20204121

Bidrar till att nå målet om Ökad global
konkurrenskraft.

Påbörjat arbetet att ta fram en
handlingsplan. Handlingsplanens mål är
att (1) möta upp behov hos
innovations- och företagsfrämjande
aktörer samt de företag och idébärare
de stödjer för att dessa ska nå nya
marknader eller etablera innovationer,
samt (2) skapa en starkare
samarbetsmodell mellan RES-aktörerna
i Värmland.
Värmland

Örebro

Många små- och medelstora företag
har potential att växa på en
internationell marknad. Projektet
kommer att erbjuda företag som valt
marknad/marknader fördjupad
kunskap, kontakter och coachning för
att lyckas med en etablering.

Mål 9: Värmland ska vara mer känt för
sina styrkeområden och det vi vill att
dessa ska förknippas med.

De företag som deltar i projektet har
nått de utvalda nya
marknaderna/marknaden och hälften
av företagen har skrivit affärskontrakt
med relevanta affärspartners
alternativt forskningspartners.
Fördjupad kunskap och kännedom om
vald marknad hos deltagande företag.
Företagen ska ha fått relevanta
kontakter och tagit fram en
marknadsplan/exportstrategi.
Genom stöd av en coach har företagen
satt realistiska mål, fått insikter och
modet att ta steget.
Kontakter med företag i samma
situation och framför allt
erfarenhetsutbyte.
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Deltagande företag växer på en ny
marknad och blir mer lönsamma.
På lång sikt kanske denna modell med
de olika stegen även kan appliceras på
flera marknader i framtiden efter
företagens behov.

Örebro

Ramprojekt – Behovsstyrda
Coronainsatser.

RUS - Näringsliv och entreprenörskap:
Bidrar till att nå målet om ökad
entreprenöriell aktivitet.

20282325
Projektet ska bevilja projektmedel för
olika insatser som bidrar till att lindra
coronapandemins negativa
konsekvenser för de delar av
näringslivets små och medelstora
företag som drabbats särskilt hårt.

Örebro

Smart tillväxt 2021 – 2023.

RUS - Näringsliv och entreprenörskap.

20281523

Bidrar till att nå målet om ökad tillväxt i
näringslivet.

Projektet ska utveckla metoder för
hållbar affärsutveckling som utformas
utifrån de regionala utmaningar som
finns i respektive län.

Medfinansiering regionalfonden.

Målet för projektet är att bevilja
projektmedel för olika insatser som
bidrar till att lindra coronapandemins
negativa konsekvenser för de delar av
näringslivets små och medelstora
företag som drabbats särskilt hårt.

Projektets övergripande mål är att
mildra coronapandemins negativa
konsekvenser för Örebro läns små och
medelstora företag.

Almi har utvecklat sin
rådgivningsverksamhet på nya sätt,
t.ex. fokus på Smart specialisering.

Hållbar tillväxt i deltagande små och
medelstora företag genom att
företagarna stärks i sina ledarroller, får
ökad förmåga att driva och hållbart
utveckla sina företag, ökade insikter om
global konkurrens och om den egna
regionens styrkeområden (Smart
specialisering).

Fler av regionens SMF ska dra nytta av
kunskap och nätverk kopplat till Smart
Specialisering inklusive samarbete med
akademin.

Projektet kommer att löpande
utvärdera beslutade insatser och föra
en dialog med engagerade aktörer för
att se om insatserna ska vara
tidsmässigt begränsade, eller om de
även behövs efter projektets slut. Om
insatserna behövs efter projektets slut
ska dialog föras med inblandade
aktörer för att se hur detta ska ske på
bästa sätt.

Dra större nytta av kompetenser inom
rådgivningssystemet och bidra till en ny
struktur för rådgivning i ÖMS.
Genom behovsanpassad rådgivning och
affärscoaching öka affärsförnyelsen och
utvecklingen av hållbara affärsmodeller
i regionens företag.
Örebro

Hållbar framgång och tillväxt för
besöksnäringen i Örebro län och
Västmanlands län.
20293783

RUS - Näringsliv och entreprenörskap.
Bidrar till att nå målet om Ökad tillväxt i
näringslivet.

Almi Mälardalen ska genom projektet
erbjuda näringen och dess företag i
respektive regioner riktade
affärsutvecklingsinsatser baserat på
företagens behov.

Medfinansiering regionalfonden.

Målgruppen är etablerade företag inom
en bredd av branscher som kan kopplas
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Deltagande företag i projektet står
bättre rustade med kunskap och
kompetens kring sina
handlingsalternativ som företagare, kan
sätta mål och omsätta dessa i
tillväxtdrivande aktiviteter.

Projektet bidrar till ökade möjligheter
till tillväxt för företag inom
besöksnäringen så att regionerna har
en besöksnäring vars företag
framgångsrikt bidrar till den regionala
attraktiviteten.

1) Stärkt företagsledning.

Efter projektet har Almi som
organisation byggt kunskap om
besöksnäringens behov och
förutsättningar vilket möjliggör att
inom ordinarie verksamhet framöver
sedan stödja besöksnäringens företag

2) Stärkt förmåga att sätta mål och
genomföra hållbara förändringar i
företaget.
3) Stärkt omvärldsförståelse.

till besöksnäringen och som drabbats av
pandemins konsekvenser.
Örebro

RES 2020 Örebro och Västmanland.
20281518

RUS - Näringsliv och entreprenörskap.

Projektet ska ta fram en regional
handlingsplan för RES-arbetet i Örebro
och Västmanlands län inklusive en
marknad- och kommunikationsplan.

Örebro

med insatser i nästa fas, företrädelsevis
under olika tillväxtfaser.

Stödåtgärder riktat till kultursektorn i
Örebro län med anledning av corona.
Region Örebro län fördelar årligen cirka
100 miljoner kronor i
verksamhetsmedel till ett femtontal
kulturföretag. De har tillsammans drygt
400 anställda. I länet finns också
hundratals kulturföretag, ofta
enmansföretag, utan offentlig
finansiering.

Bidrar till att nå målet om Ökad global
konkurrenskraft.

En regional handlingsplan för RES
arbetet i två län som även innehåller en
marknad- och kommunikationsplan.

Ska leda till ett påbörjat arbete med en
regional strategisk handlingsplan för
internationalisering för RES Örebro och
Västmanland, inklusive en plan för
långsiktig finansiering och utveckling av
RES - tydlig rollfördelning inom RES och
gemensamma mål. Det ska finnas en
tydlighet i vad man mäter och hur man
mäter resultat och effekter av RESarbetet.
Den regionala utvecklingsstrategin
hävdar att den kulturella
infrastrukturen i länet ska stärkas samt
att näringslivet ska ha en ökad
entreprenöriell aktivitet samt nationell
attraktionskraft.

Både offentligt finansierade och det fria
professionella kulturlivet har drabbats
hårt av coronapandemin och de
restriktioner som varit en följd av
pandemin.
Region Örebro län har fördelat extra
stöd för inkomstbortfall, merkostnader
samt arbetsstipendier. Delvis med stöd
av extra medel från Statens kulturråd,
delvis genom omfördelning av egna
medel. Kulturföretag har även kunnat
ta del av och fått information om
ordinarie stödåtgärder riktat till
näringslivet. De regionalt finansierade
kulturaktörerna får behålla sina medel
även om verksamhet inte har kunnat
genomföras som planerat.
Om inte de årliga verksamhetsmedlen
skulle fördelas till länets regionalt
finansierade kulturaktörer trots att de
inte har kunnat verka som planerat
skulle den kulturella infrastrukturen i
länet kraftigt försvagas med flera
nedlagda kulturföretag och ökad
arbetslöshet.
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Fler exporterande företag i båda länen,
ökad export i redan exporterande
företag. Fler företag som drivs av
kvinnor tar klivet ut på en internationell
marknad.

Att professionella kulturskapare och
andra kulturföretag finns kvar i länet
även efter pandemin. Det är samtidigt
troligt att det finns kulturföretagare
utan offentligt stöd som kommer att
lägga ned/byta bransch om effekterna
av coronapandemin på kulturlivet
kvarstår under en längre period.

Övriga stödinsatser har varit ett stöd för
en del aktörer, men ett stort behov
kvarstår.
Västmanland

Utbildning för små företag i
Västmanlands besöksnäring 2020.
Nyps 20250824

RUS 2030:
4.2 Ett tillgängligt Västmanland:
Mål#10 Öka tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer.
4.2 Ett nyskapande Västmanland
genom hållbar tillväxt:
Mål#14 Öka den regionala ekonomiska
förnyelseförmågan
Mål#20 God ekonomisk utveckling.

Västmanland

RUS 2030:
Visionsmålen Hållbar utveckling och
Digital omställning:

Företag på Västmanlands landsbygd
och dess digitalisering.
Nyps 20203887

4.1 Ett tillgängligt Västmanland:
Mål#9: Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.
4.2 Ett nyskapande Västmanland:
Mål#16 Förbättrat företagsklimat.

Västmanland

RUP (beslut innan RUS):
I Regionalt utvecklingsprogram finns
målet "att lösa globala utmaningar",
där en handlingsinriktning är att öka
konkurrenskraften för små och
medelstora företag.

Extra finansiering till Almi.
Nyps 20223696

Att företag kan överbrygga en svår
ekonomisk situation är en förutsättning
för att kunna vara fortsatt
konkurrenskraftiga efter coronakrisen.

Västmanland

Utveckla socialt företagande i
Västmanland.

RUP (beslut innan RUS):
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20 deltagande företag. Samtliga
deltagare uppger att de har ökat sin
kompetens och 19 av 20 verksamheter
uppger att de stärkt
konkurrensförmågan och förbättrat
utbudet så att de är bättre rustade för
omställning och återhämtning efter
coronapandemin.

Deltagande företag har i hög
utsträckning kunnat behålla
nyckelpersoner. De har också kunnat
undvika konkurs. Därmed har
destinationen inte förlorat
betydelsefulla reseanledningar.
Dessutom har destinationen skapat
bättre förutsättningar för en hållbar
utveckling av länets besöksnäring.

Ett verktyg för framtagning av
upplevelseprodukter och paketresor
inom besöksnäringen har använts
under utbildningen och den erbjuds nu
länets besöksnäring. Över 500 personer
deltagit i webbinarierna.
Kartläggning och analys över företagen
på Västmanlands landsbygd. Enkät till
företagen för att undersöka deras
behov, förutsättningar och drivkrafter.
Resultaten presenterade för det
näringslivsfrämjande systemet under
hösten 2020 på tematräff samt i
samband med framtagning av ny
handlingsplan för näringslivet
(Affärsplan Västmanland).

En fördjupad kännedom hos det
offentliga och näringslivsfrämjande
systemet om utmaningar och behov
kring digitaliseringen som finns i företag
på landsbygden i Västmanland.
Kännedom som i sin tur användas i
egna insatser för att främja
utvecklingen/ digitaliseringen för
företag på landsbygden.

Under april till och med juni 2020 hade
cirka 57 Mkr beviljats från brygglånet
till 48 företag i länet, främsta syftet var
rörelsekapital. Närmare 25 % var
kvinnor helt eller delvis som
företagsledare och 80/20 förhållande
mellan Västerås kommun och
resterande kommuner, (något icke
representativt för målgruppen i stort).
Antal lån förhåller sig ungefär
representativt till branscher som är
coronadrabbade.

- Ökade förutsättningar för
företagsledare att hantera de
ekonomiska och affärsmässiga
konsekvenserna i sina företag orsakade
av coronakrisen.

Kunskapsinsatser till olika deltagare
inom offentlig sektor, näringslivsaktörer

- Ökad kännedom och synlighet om
länets sociala företag hos kommuner
och Regionen.

Nyps 20202835

Västmanland

Projektet genomförs enligt länets
regionala utvecklingsprograms
insatsområde, Dynamiskt Näringsliv och
bidrar till handlingsområdet
utmaningsdriven utveckling.

Framtidens Företagare 2020.
Nyps 20203993

RUP (beslut innan RUS):
Projektet syftar till att motivera
ungdomar att starta företag i framtiden
men också att få mer kunskap om
entreprenörskap. Projektet verkar inom
handlings-inriktningen att utveckla
entreprenörskap och nyföretagande.

och privata företag. Även sociala
företagare har deltagit på kunskapspass
om att göra affärer med offentlig
sektor. Kartläggningar är gjorda om
vilka sociala företag som finns i länet,
om tillgången till finansiering samt om
det näringslivsfrämjande stödet. Att ta
fram olika kommunikationsmaterial om
sociala företag har varit en viktig del.

- Att öka förståelsen och kunskapen
kring entreprenörskap för elever i
årskurs 8 och 9.
- Att öka självkänslan och "ta-sigförsamheten" hos eleverna.
- Att få samordningsvinster genom en
koordinering av insatser för hela
Västmanlands län.

- Ökad förståelse och till viss del
samverkan hos aktörer kring sociala
företag.
- Ökade finansierings-möjligheter för
sociala företag.
- Socialt företagande finns i
styrdokument, som exempelvis i RUS.
- Att stärka individen för ett framtida
yrkesliv.
- Att arbeta för en långsiktig
projektorganisation och finansiering av
konceptet.
- Att öka företagsamheten i länet.

- Att skapa en "röd tråd" kring
entreprenörskap i skolan genom att
samverka mellan konceptet
Framtidens Företagare och Ung
Företagsamhet i Västmanland.
Västmanland

Dalarna

RUP (beslut innan RUS): Målet
Västmanland löser globala utmaningar
och Öka konkurrenskraften för små och
medelstora företag.

Etablering av Företagssupporten för
extra rådgivning till följd av Corona.
Nyps 20251200

FEMINA.
Projektet syftar till att förbättra
regionala strategier genom

Bidrar till att uppfylla Region Dalarnas
vägval om innovation och företagande
med fokus på Avancerad Industri och
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Företagssupporten upprättades i
månadsskiftet april/maj som ett direkt
verktyg för att stötta företag som
drabbas av coronapandemin.
Företagssupporten har tagit emot ett
60 tal företagssamtal och stöttat i allt
ifrån hänvisningar till finansiering,
handgriplig rådgivning för hantering av
de nationella stöden, inköp av externa
konsultstöd till drabbade företag.
Ett särskilt stöd beslutades där
Företagssupporten kan bevilja 100 %
stöd för inledande expertstöd inom
olika områden.

- Enskilda företag som deltar är fortsatt
konkurrenskraftiga efter coronakrisen.

I projektet har aktörer i
innovationssystemet träffats för att
stärka arbetet med att integrera ett

Kort sikt:
Erfarenhetsutbyte med/mellan
europeiska regioner om hur det är

- Mildrade effekter av virusutbrottet på
sysselsättning och företag i länet.
- Färre antal konkurser.

erfarenhetsutbyte mellan europeiska
regioner för att öka genusdimensionen
av innovation och öka antalet kvinnor i
ledande roller inom högteknologiska
sektorer. Projekt finanserias bl.a. av
Interreg Europe (SME Competitiveness)
och projektstöd 1:1.

Energieffektivt samhällsbyggande inom
Smart specialisering.

jämställdhetsperspektiv i sina
verksamheter med särskilt fokus på
industrin i Dalarna.

möjligt att stärka kvinnligt
entreprenörskap.
Medel/lång sikt:
Stärka kvinnors anställning och karriär
inom högteknologiska SME:s.
Stärkt genusdimensionen av innovation
i syfte att förbättra Dalarnas strategier
på området.

NYPS ID: 00207502
http://www.interregeurope.eu/femina/

Ökad attraktivitet bland kvinnor för den
högteknologiska sektorn (industrin).
Dalarna

Covidcheckar
Dalarna är en innovativ region som
finner nya eller bättre lösningar som
svarar mot behov och efterfrågan i
vardagen och omvärlden.

Insatsen bidrar till målet om ”ett
konkurrenskraftigt Dalarna” i
Dalastrategin.

Dalarna

Dalarna

Kort sikt:
Beredskapsplaner som hjälpt företagare
att ta rätt affärskritiska beslut i rätt tid.

Ca 100 sökta checkar.
Kvalitativ uppföljning genom intervjuer
av checkarna.

Lång sikt:
Bibehållen eller ökad förmåga att söka
andra möjliga stöd.

Dalarna har ett näringsliv som står
starkt i nationell och internationell
konkurrens (bidrar till målet om ”ett
konkurrenskraftigt Dalarna” i
Dalastrategin).

Regelbundna träffar nationellt och
regionalt för samordning och
erfarenhetsutbyte.

Kort/lång sikt:
Närmare samarbete med regionala
investeringsfrämjare.

Försökt förmedla den regionala
verkligheten för påverkan i
utformningen av ett effektivt
exportfrämjarstödsystem.

Fler regionala insatser för att främja
exportaktiviteter.

Dalarna har ett näringsliv som står
starkt i nationell och internationell
konkurrens (bidrar till målet om ”ett
konkurrenskraftigt Dalarna” i
Dalastrategin).

Kännedom om de olika aktörerna och
deras aktuella erbjudanden till
företagen.

Ökad samordning och samverkan
regionalt.

Dalarna har ett näringsliv som står
starkt i nationell och internationell
konkurrens (bidrar till målet om ”ett

På www.verksamt.se/dalarna samlades
alla 15 kommuners insatser för covid,
alla företagsfrämjande aktörers
specifika erbjudanden, regionala stöd,

Stödet ska bidra till minskad stress och
oro hos entreprenörer och kunna bidra
till omställning.
Dalarna

Marknadsföring av covidcheckar till
företagen i länet.

Aktivt medverkat i RES nationellt.

Medverkat i RES regionalt. I nuläget ser
RUF glapp och överlappningar i det
regionala exportfrämjandet och
medverkar därför till samordningen.

Regional samlingssida för regionalt
covidstöd till näringslivet.
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Förmedlat information från det
nationella nätverket.
RUF har genom att inhämta och
presentera all information strukturerat
på ett ställe underlättat för företag att
hitta möjliga stöd, både kontakter,

Gävleborg

konkurrenskraftigt Dalarna” i
Dalastrategin).

lokala företagsakuter, nationella
insatser, aktuella webbinarier, regional
lägesrapport, FAQ, tips och
uppmuntrande solskenshistorier.

kompetens och finansiella stöd för att
klara covid-19-krisen.

Insatser för produktutveckling inom
besöksnäringen och internationell
besöksnäring.

RUS effektmål:
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Kort sikt:
Fyra nya exportmogna produkter har
tillkommit.

Stöd till destinationer och företag
gällande turistisk produktutveckling,
försäljning samt insatser för
internationell marknadsföring av dessa
produkter i samarbete med Visit
Sweden.

- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

Dialog med och rådgivning kring
exportmognad till destinationer och
turistiska företag som vill komma ut på
den internationella marknaden.

- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
17 Genomförande och globalt
partnerskap.

Gävleborg

Projektet Regional Företagsutveckling
(RFU – våren 2020) och Projektet
Hållbar Regional Näringslivs-samverkan
(HRNS- hösten 2020).
(Nyps-id: 193687 respektive Nyps-id:
20205115)
Samordning av Starta-eget utbildningar
och affärsutvecklingsutbildningar i alla
kommuner i regionen inkl.
nyföretagarutbildningar och
företagsutvecklingsutbildningar.

RUS effektmål:
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Förväntade resultat är att regionen på
sikt får fler exportmogna företag att
sälja på den internationella marknaden.
Sex artiklar i utländsk mediaDet internationella resandet blev
obefintligt under 2020 pga. pandemin.
Förväntat resultat på sikt är att få fler
utländska gästnätter till regionen som
bidrar till ökad turismomsättning och
fler arbetstillfällen.

Under våren 2020 deltog 102 individer i
starta-eget utbildning varav 52 var
kvinnor och 50 var män. Av de 102
deltagarna var 20 utlandsfödda; 7
kvinnor och 13 män.
Under samma period deltog 12
personer i affärsutvecklingsutbildning –
9 kvinnor och 3 män. En kvinna av
deltagarna var utlandsfödd.

Lång sikt:
Fler hållbara, exportmogna företag och
produkter tillkommer.
Fler utländska gästnätter till regionen
som bidrar till ökad turismomsättning
och fler arbetstillfällen.
Fler researrangörer från prioriterade
marknader inleder ett långsiktigt
samarbete med olika
besöksnäringsaktörer i Gävleborg.

Kort sikt:
- 25 företag har startats efter RFU.
- 12 företag har startats efter HRNS.
Lång sikt:
Fler företag startas och är hållbara.

Under hösten 2020 har 11
nyföretagarutbildningar och en
affärsutvecklingsutbildning genomförts.
Totalt 96 personer har deltagit i
nyföretagarutbildningen under hösten
varav 34 män och 62 kvinnor.
13 personer har deltagit i
affärsutvecklingsutbildningen under
hösten varav 4 män och 9 kvinnor.

Gävleborg

Projektet ”Vi ställer om!”
Nyps-id: 20266884

RUS effektmål:
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

79

Behovskartläggningar som fungerar
som underlag för rätt sorts insatser.

Kort sikt:
Fler företag har fått hjälp att hantera
konsekvenserna av coronapandemin.

Specifik inriktning att hantera negativa
effekterna av coronapandemin med
bl.a. insatser för besöksnäringen.
Coronapandemin innebär nya
utmaningar för SMF. Insatser ska bidra
till en ekonomisk hållbarhet genom att
stärka företagens omställningsförmåga
för att bibehålla eller stärka
konkurrenskraften, ökad beredskap, att
företagen blir mer innovativa och
digitala.

Gävleborg

- Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.

Omställningsprogram för företag inom
besöksnäringen (Kurbits omställning).
23 individer från 21 företag har deltagit.
Utbildningsprogram med
lösningsleverantörer i flera omgångar,
med fokus på digitalisering och
hållbarhet.

- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Utveckling av socialt företagande i
Gävleborg.
(Nyps id: 20202323)

RUS effektmål:

Etablerad mötesplats.

- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Kunskapshöjande insatser för
främjarsystemet.

Projekt som pågått 2019–2020. I
Gävleborg finns det en lång tradition att
arbeta med arbetsintegrerade sociala
företag. Dessa företag arbetar med
människor i utanförskap men bidrar
även till att lösa andra
samhällsutmaningar.
Insatser i samverkan med
främjarsystemet för att utveckla
sektorn för sociala företag och
samhällsentreprenörskap. Utveckling av
strategier för att möta problematiken
för finansieringslösningar för sociala
entreprenörer.

Invest in Gävleborg.

- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
Socialt entreprenörskap och social
innovation har många centrala aspekter
och beståndsdelar i att möta de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
10 Minskad ojämlikhet.
RUS effektmål:
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
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Lång sikt:
Stärkt kunskap och
omställningsförmåga hos SMF och
företagsfrämjande aktörer, vilket ger
bättre beredskap inför kommande
kriser.
Bibehållen eller stärkt konkurrenskraft i
regionens SMF.
Ett regionalt företagsfrämjande system
med bättre kunskap om hållbart
företagande, socialt, miljömässigt och
ekonomiskt, som kan tillgodose de
behov som finns hos SMF, med hänsyn
tagen till olika näringar och målgrupper.

Av de ca 500+ företag som projektet är
tänkt att nå ska minst 200 drivas av
kvinnor och minst 50 vara utrikesfödda.

Insats som stödjer regeringens strategi
”Ett hållbart samhälle genom sociala
företag och social innovation.

Gävleborg

Modeller för processmognad.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

Kartläggning av befintliga
finansieringslösningar.

Kort sikt:
Aktörer i systemet har identifierat att
de behöver uppdatera sina metoder för
att ge rätt rådgivning till sociala
entreprenörer.

Modell för en ”förinkubator” för sociala
entreprenörer, Centrum för socialt
företagande.

Utveckling av upphandling som verktyg
har gjort att det är mer dialog nu om
reserverade upphandlingar och
reserverade kontrakt.

Högskolan i Gävle har startat ett
forskningsområde med fokus på sociala
företag inom institutionen
Hälsofrämjande arbete och man har
under projekttiden släppt en rapport.

Delar av resultatet av projektet
integreras i arbetet för
innovationsstrategin för smart
specialisering och styrkeområdet
Hållbart och inkluderande arbetsliv.

Finansieringskartläggning har flyttat
fram positionerna för en etablering av
en regional mikrofond.

Lång sikt:
Bättre förutsättningar för sociala
entreprenörer att få rätt stöd vid
rådgivning och utveckling.

Bidragit till start av en social
företagspodd.

Länet har hanterat fyra RFI (Request for
Information) via Business Sweden.

Kort sikt:

Insatsen innebär att stötta och
underlätta för nationella organisationer
som Business Sweden och Node Pole
att verka i Gävleborg. Dessutom har
Invest in Gävleborg hållit workshops
och utbildningar för länets kommuner
för att skapa förbättrade möjligheter
för att attrahera utländska etableringar.

och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

Under året har 20
workshops/utbildningar hållits med
cirka 400 deltagare. Deltagarna har
representerat länets kommuner men
även representanter från företag i länet
har deltagit.

- Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.

Bättre kunskap om Gävleborgs
konkurrensfördelar gentemot andra
regioner i och utanför Sverige.
Förbättrad beredskap för att ta emot
eventuella företag som är intresserat i
att etablera sig i länet.
Lång sikt:
Fler internationella etableringar i länet.

- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Gävleborg

Kopplar till den nationella
exportstrategin och RES-uppdraget på
nationell nivå
RUS effektmål:

Projekt Regional exportsamverkan
(RES).
(Nyps-id: 198867), 1:1
(Nyps-id:20201346), ERUF
En gemensam samverkansplattform
mellan exportfrämjande aktörer i
Gävleborg (på senare tid även Dalarna)
Gemensam koordinering av insatser för
SMF.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Spridning av kunskap om vilka
erbjudanden som finns och vilka
aktörerna är i hela främjarsystemet.
Informationsinsatser och rådgivning
riktad till SMF.

- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrens-kraftigt
näringsliv.

Kort sikt:
Stärkt samverkan mellan aktörer,
koordinerade erbjudanden och insatser
till SMF som vill ut på en internationell
marknad.
Ökad kunskap om
internationaliseringsprocesser och
regional och nationella aktörer och
erbjudanden.

- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter sam-hällsutmaningar.
Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Västernorrland

Utveckling Skuleberget, Kramfors
kommun, rvn äid 20203118, TVV äid
20203299.

Projektet kopplas till RUS mål 2 och mål
3. Projektet ligger också i linje med
nationella strategin för besöksnäringen
och samt tillväxtstrategi för
Västernorrlands besöksnäring.

Projektet ska investera i ny
infrastruktur med liftanläggning och
nya produkter som downhill-bana och
andra kringsatsningar i närområdet –
och med det utveckla destinationen.

ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.

Processer för byggnationer påbörjade –
liftanläggning, down-hillbana mm.

Kraftigt stärkt attraktionskraft för Höga
kusten och närliggande kommuner.
Förväntas leda till fler nya och
kompletterande etableringar, nya
arbetstillfällen och fler besökare.
Destinationsutveckling med
kompletterande och stärkta satsningar i
Höga Kusten.
Höga kusten har ett utvecklingsmål om
800 nya arbetstillfällen och ökad
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omsättning på ca 20mkr per år för
näringslivet i Höga Kusten och
närområdet.
Västernorrland

Dynamo – utvecklingsprojekt på rull,
Sundsvalls kommun, rvn äid 20203059,
TVV äid 20203118.
Projektet, som bygger en downhillanläggning i skidområdet Södra Berget
samt kringaktiviteter, ska bidra till
stärkt regional tillväxt och en ny
attraktiv besöksanledning i
Västernorrland.

Västernorrland

SMART industri 2.0 i Västernorrland,
Region Västernorrland, rvn äid 209819,
TVV äid 209673.
Stärka industri- och industrinära SME
och deras förmåga till digitalisering,
transformation, nya affärsmodeller och
tillväxt.

Västernorrland

ROCCO Oil Sweden AB,
äid210200, företagsstöd.
Produktionsanläggningen har etablerats
i samarbete med SKF Recondoil.
Etableringen centralt i Ånge kommun är
den första i sitt slag i Sverige.

Västernorrland

Kulturarv Höga Kusten-leden,
Örnsköldsviks kommun.
Nationell finansiering från
Tillväxtverket, äid 20203820.
Projektet ska ta fram en strategisk
utvecklingsplan samt framtida
organisation för leden. Tillvaratagande
av natur- och kulturvärden.
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Projektet kopplas till RUS mål 2 och 3.
Projektet ligger också i linje med
nationella strategin för besöksnäringen
och samt tillväxtstrategi för
Västernorrlands besöksnäring.

Investeringar, nya affärsmodeller,
utvecklade affärsidéer samt ökad
förståelse för målgruppernas behov
som utgångspunkt för nya företag,
produkter och tjänster.

ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.

11 SME har deltagit i
affärsutvecklingsprogram, varav 36 %
kvinnor. Ökad kunskap om
förnyelsearbete inom SMART industri
och digitalisering, transformation och
nya affärsmodeller. Samtliga deltagare
har presenterat innovation i sin
nuvarande affärsmodell eller tillämpat
ny kunskap på en förnyad affärsmodell.

Ökad tillväxt inom länets besöksnäring
och ökat antal gästnätter, fler
arbetstillfällen och nya företag (+ 7 %,
20 arbetstillfällen samt 10 nya företag).
Stärka Sundsvalls kommun som
friluftskommun i toppklass och genom
detta ökar folkhälsa och inflyttning till
kommunen och länet. Stärker
besöksanledningarna till hela länet,
inklusive Höga kusten.
Ökad kunskap, stärkt dialog om
utvecklad samverkan för tillverkande
företag samt ett nytt gemensamt
utvecklingsarbete, SIMMIT, tillsammans
med Region Jämtland Härjedalen, IUC
och länets industrigrupper.

RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa, prioritering Fler nya och
växande hållbara företag och fler
företagsamma invånare.

Pågående investering, beräknas vara
klar mars 2021.

Syftet med etablering är att minska CO2
utsläpp i riket med mer än 3 000 ton
per år. Detta görs genom att
återanvända industrioljor med en
hållbar cirkulär teknik och affärsmodell.

RUS mål 2 2030 är Västernorrland den
plats som människor väljer för att leva
och besöka.

Ansvarsfördelning har förtydligats och
utvecklingsansvaret för leden har
överförts till Region Västernorrland.
Förtydligande har gjorts utifrån
kartläggningar om samverkansparter,
kulturella värden och
investeringsbehov. Framtagande av
klimatanpassningsanalys.
Omvärldsanalys inom bland annat
klusterutveckling, organisation och
förankring.

Syftet med projektet är att stärka
tillväxten för företagen längs
Höga Kusten-leden genom en hållbar
organisation som leder utvecklingen.

Ligger i linje med länets tillväxtstrategi
för besöksnäringen.

Hållbar besöksnäring: Ett
genomförandeprojekt som föregåtts av
en regional förstudie (äid 20202022)
som också legat till grund för nya
investeringsprojekt ex inom vandringsoch cykelturism.

Västernorrland

Stärkt och utvecklad besöksnäring i
Västernorrland, Region Västernorrland.
rvn äid 20292563, TVV äid 20292096,
20292097.

RUS mål 2: 2030 är Västernorrland den
plats som människor väljer för att leva
och besöka och mål 3 2030 är
Västernorrland platsen där företag och
organisationer väljer att växa.

Förväntade resultat: Totalt 200 företag
ska ställa om och förnya sitt utbud, mot
nya målgrupper eller marknader. 100
nya produkter har förnyats eller
skapats. 10 nav/noder/teman har
pekats ut med utvecklingsplaner för
genomförande. 15 nya/stärka nätverk.

Förväntade effekter. Förnyelse och
utveckling inom besöksnäringen, mer
innovativt tankesätt som bidrar till
spetssatsningar och hållbar
besöksnäring. Utvecklad struktur för
samverkan mellan ansvariga aktörer
(region, kommun, näring och
företagsfrämjande aktörer). Stabilitet
för näringen.

Främja företagsinvesteringar inom
forskning och innovation och utveckla
kopplingar och synergieffekter mellan
företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, RUS och
fokusområde innovation som drivkraft
och handlingsplanen innovation nya
som drivkraft. ERUF-Insatsområde 3
och investeringsprioritering 3b.

Projektet har främjat FoU-verksamhet
hos företag, utvecklat kopplingar och
synergieffekter mellan företagen samt
mellan företag och den högre
utbildningssektorn samt varit ett stöd
för teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet och tidiga
produktvalideringsåtgärder.

Förväntat resultat: Att nya eller
markant förbättrade produkter,
processer eller tjänster utvecklas. Att
företagens innovationshöjd,
forskningskompetens och
konkurrenskraft stärks. Att nya
arbetstillfällen skapas.

Västernorrland ska stå stabilt i
konkurrensen och ha ett näringsliv med
hög kompetens, kreativitet och
förnyelsekraft.

Framgångar inom området datacenter,
utbildat kommuner och universitetet
om vad utländsk marknad kräver.

Etablera gemensamt investeringskontor
i länet och ökad samsyn i hur
etablerings- och investeringsfrämjande
arbete ska genomföras i länet. Stärkt
kapacitet för att attrahera kapital till
och bidra till investeringar och nya
etableringar i Västernorrland.

Rådgivning och stöd till SMF har
bidragit till att flera företag ansökt om
och beviljats stöd för att kunna bli mer
energieffektiva.

Fler hållbara företag genom stöd från
energikontoren till företag som
genomför
energieffektiviseringsåtgärder.

Nationella regionalfondsprogrammet,
IO Öka Små och medelstora företags
konkurrenskraft.
Projektet anknyter också till
tillväxtstrategin för Västernorrlands
besöksnäring.
Västernorrland

SIKT, Höga kusten industrigrupp,
äid TVV20201693, rvn204990.
Syfte att stärka företagens
konkurrenskraft och bidra till regional
tillväxt genom att stärka företagens
forskning och utveckling.

Västernorrland

Investeringsfrämjande tjänster High
Coast Invest, Härnösands kommun, TVV
äid 20201013, rvn 193178.

RUS-människan som drivkraft och
innovation som drivkraft och
handlingsplanen för företagande och
entreprenörskap. ERUF Insatsområde 3Investeringsprioritering 3b.
Västernorrland

Regionala noder, Energikontoret Region
Västernorrland.
Samverkansprojekt mellan
Energimyndigheten och Sveriges 15
energikontor med syfte att informera
SME om de stöd om
energieffektivisering som finns samt
hjälpa till vid ansökan av dessa.
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Finansieras genom nationella ERUFprogrammet och bidrar till att
genomföra länets energi och
klimatstrategi, i linje med länets RUS,
mål 3.

På sikt ska fler SMF inkludera
energieffektivisering i sina
utvecklingsplaner.

Västernorrland

Digitala steg för tillväxt, Örnsköldsviks
kn, äidTVV20201712, rvn205017.

RUS och fokusområde innovation som
drivkraft och handlingsplanen för
företagande och entreprenörskap.

Projektets syfte är att öka
medvetenheten bland företag i
regionen om de möjligheter och hot
som digitalisering innebär, samt bidra
till en ökad förändringstakt bland
deltagande företag.

Jämtland Härjedalen

ERUF Insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.
Främja entreprenörskap, särskilt genom
att underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag, inklusive
genom företagskuvöser.

Projektet Smart Industriell
Modernisering JH.

Mål RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Syftet med projektet är att skapa
förutsättningar för förnyelse och
omställning för ökad konkurrenskraft i
små- och medelstora industri- och
industrinära företag. Projektet spänner
över områdena: finansieringsförmåga,
produktivitetseffektivisering, tjänste/produktaddering,
kompetensförsörjning samt
affärsmodeller och internationalisering.

61 företag (av förväntade 90) har hittills
deltagit i digilotsprogram/coachning.
En innovationsplattform har etablerats
som en fysisk plattform för företag och
företagsstödjande aktörer.
Studentarbeten om hur man kan stödja
företagens digitala resa i framtiden
genomförs.

Förväntat resultat efter projektets slut
är att företag nått ökad insikt kring sina
digitaliseringsbehov och fått stöd i sitt
digitaliseringsarbete genom anpassade
strukturer, metoder och verktyg. Vidare
ska företag vid projektets slut gått från
ord till handling och påbörjat sin
digitaliseringsprocess, samt etablerat
nya affärsnätverket och samarbeten.

Olika insatser har inom ramen för
projektet genomförts inom områdena
produktionseffektivisering,
tjänstefiering, affärsmodeller,
finansiering, kompetensutveckling och
internationalisering.

- De enskilda företagen ökar sin
konkurrenskraft och långsiktiga
överlevnad, genom tidigareläggande av
insatser som utvecklar företaget och
dess produkter.

Vidtagit ”corona-åtgärder” utifrån
behov hos företagen ex finns tillgång till
mer än 360 webutbildningar för
korttidspermitterad personal, 160
licenser är utlämnade.

Ärende ID i Nyps: 2020 2181
Jämtland Härjedalen

Strategisk planering av tillgång till mark,
el, fiber och vatten med fokus på
företagsetableringar med landbaserad
fiskodling (RAS) som case.
Ärende ID i Nyps: 2030 0875

Mål RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Framtagande av kommunala strategier
och översiktsplaner med fokus på
landbaserad fiskodling RAS utifrån
kommunernas tillgång till exploaterbar
mark, el, fiber och vatten.

Jämtland Härjedalen

Projekt SMICE - En Samskapande
Mittnordisk Innovationsarena för
Cirkulär Ekonomi (INTERREG).

Prioritering RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.
Mål Interreg:
- Innovativa miljöer.

Aktivering av gränsöverskridande
nätverk mellan Sverige och Norge
(INTERREG) från gräsrotsnivå till
industriella symbioser inom bo &
byggande, jordbruk & livsmedel, coworking samt besöksnäring.

Prioritering RUS:
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Stärkt den regionala
mottagningskapaciteten genom
inventering av affärsmöjligheter,

Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen - A Business
Region on the Move.
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- Skapa förutsättningar för branschen
(och andra branscher) att genomföra
investeringar med stöd av finansiella
instrument.
Region Jämtland Härjedalen svarar som
tillväxtansvarig upp mot de analyser
och rekommendationer som OECD
belagt genom sin Territorial Review
(2017).
Främja nyetableringar av företag till
länets alla kommuner. Speciellt med
fokus på den nya landbaserade
fiskodlingsindustrin RAS som nu växer i
rask takt och söker områden med god
tillgång på förnyelsebar el, vatten och
tillgänglig mark.
Mobilisera, kraftsamla och genomföra
utvecklingsaktiviteter i triplehelixsamverkan som främjar hållbar
omställning (transition) utifrån
digitalisering, cirkulär ekonomi och
affärsmodeller, samt utvecklade
metoder för distansoberoende cocreation.
Genom samverkan stärka den regionala
mottagningskapaciteten och säkerställa
kvalitet och mervärde stötta och

Öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag i regionen genom
att stödja expansionsinsatser hos
företagen och etablering av nya
företag.

marknadsunderlag för etablering- och
expansion, stärkt kunskap- och
kännedom, klusterutvecklingar m.m.
Vidare har projektet bidragit till 26
etableringar av nya företag som
tillsammans har ökat sysselsättningen i
länet med 189 personer varav 86
kvinnor och 103 män. Utöver det har
insatser genomförts för ökad
konkurrenskraft hos 137 företag. Totalt
bidrar dessa etableringar och
expansioner till ca 78 mnkr per år i
samhällsekonomiska effekter.

Ärende ID i Nyps: 0020 7955.

proaktivt arbeta för nyetablering av
företag och expansion av
sysselsättningar i befintliga företag
bidra till de regionala tillväxtmålen.
Med tillförsel och ökning av arbetskraft
och företag till länet stärks näringslivet
och konkurrenskraften ökas.

Under året har särskilda insatser
genomförts för att bevara
sysselsättningar i länet i och med covid19. Dessa insatser har kunnat
säkerställa kompetens och dialog för
företag där ca 40 företag har varit
mottagare av särskilda rådgivande stöd.
Jämtland Härjedalen

Ramprojektet
Energieffektiva företag - Jämtland
Härjedalen.

Prioritering RUS:
Resurssnålare och effektivare i
nuvarande RUS.

49 610 000 kr i stöd ut till små och
medelstora företag i länet för
energieffektivitetsåtgärder.
Projektets målsättning:
137 företag ska få stöd, 40–60 företag
ska få ekonomiskt stöd.
Energieffektivisering på 10 000 MWh.

Ökande möjligheter för små och
medelstora företag att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder.

Ärende ID i Nyps: 0020 7622

Västerbotten

Västerbottens spannmål – utveckling av
lokala spannmålsprodukter
(Hushållningssällskapet).

5.5 Vidareförädlade naturresurser
och resurseffektiva tekniker.

Förstudie för etablering av kvarn, inkl.
marknadsanalys för lokalproducerat
mjöl. Aktiviteter för att framhäva
mervärdet av lokalproducerat spannmål
samt för att bidra till produktutveckling
av nya och traditionella
spannmålsbaserade livsmedel (fokus på
ursprung och lokala smaker, hälsa och
klimat).

Projektet ska genom samverkan skapa
förutsättningar för att bygga upp och
utveckla hela förädlingskedjan för
spannmål i Västerbotten, så att lokala
produkter baserad på västerbottniskt
spannmål kan utvecklas och produceras
i länet.

Västerbotten

Tillfälliga företagsstöd till följd av covid19 (Region Västerbotten).

5.1 Fler och växande företag.

Har fördelats på omställningscheck för
företag med färre än 9 anställda,
utvecklingscheck för företag inom
besöksnäringen samt utvecklingscheck
för företag inom detaljhandeln i tio
inlandskommuner.

Bidra till att fler företag kan överleva
pandemin.
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Västerbotten

5.2 Internationalisering av små
och medelstora företag

Projekt Arctic Design of Sweden.

Aktiviteter för att stärka och synliggöra
regionens produkter och företag på 3
nivåer lokal- via utvecklade nätverk och
kompetensinsatser.
Nationellt arbeta med regionala aktörer
som Svenska Institutet, Svensk Form,
Business Sweden men även via
påverkanskanaler som Bonniers och
olika mediahus för att lyfta våra
företag.

Öka export och förbättra möjligheterna
att entreprenör inom KKN sektorn i
Västerbotten och Norrbotten och
därmed öka omsättning och stimulera
fler arbeten och produktioner i
regionen.

Internationellt via Ambassaden i
Köpenhamn och Oslo,
Generalkonsulatet i New York,
Handelskammaren New York, Nordiska
Rådet, Svenska Institutet i Paris och
ambassaden i Tokyo.
Västerbotten

Impact Academy 2030 (Coompanion
Västerbotten).

5.1 Fler och växande företag.

Utvecklingsprogram, stödfunktioner
och rådgivning för impactentreprenörer
i Västerbotten.

Det övergripande målet med Impact
Academy 2030 är att bidra till en
hållbar näringslivs- och
samhällsutveckling i Västerbotten.
Med ökad kompetens kring målen för
Agenda 2030, uppdaterade och
relevanta affärsmodeller samt ett
tydligt ansvar för social och ekologisk
hållbarhet bygger vi framtidssäkra
företag med starka konkurrensfaktorer.
Impact Academy 2030 kommer vara
med och bygga ett mer jämställt,
rättvist och hållbart samhälle.

Västerbotten

Näringsliv i samverkan - NIS 6.0
(Robertsfors kommun).

Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft.

Coacha företag inom
företagsutvecklingsfrågor, skapa
nätverk och mötesplatser för
kunskapsinhämtning och
erfarenhetsutbyte, utveckla
samordning mellan kommuner,
företagsfrämjare samt kartlägga och
verka för koordinering av de olika
stödmöjligheter som erbjuds företagen.

Stärkt konkurrenskraft och större
marknad för deltagande företag.

Norrbotten

Teknikstöd via RISE SMF-kontor i övre
Norrland (id 20204901).

Projektet bidrar till RUS effektmål om
stärkt entreprenörskap företagande

Resultaten blir att företag får direkt
hjälp att lösa problem som gör att de i

Effekterna på kort sikt är att företagen
får direkt hjälp att lösa problem. På lång
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Ltu Business AB.
Projektet arbetar till största del med
företagsbesök hos produktägande SMF
där behov analyseras och
problemformuleringar formuleras.
Sedan blir företaget ihopkopplat med
rätt del av RISE, universitetet eller
annan lämplig organisation i
innovationsstödsystemet.

Norrbotten

Demo North.
(id 20203196)
Invest in Norrbotten AB.

Bidrar till ERUF:s insatsområde Att öka
små och medelstora företags
konkurrenskraft och
investeringsprioritering Stödja kapacitet
för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser.
Projektet bidrar till Norrbottens ”smart
specialiseringsstrategi” genom att det
framförallt synliggör våra prioriterade
näringar och skapar affärsmöjligheter.

Projektet paketerar och visar upp
konkreta erbjudanden för att attrahera
internationella investeringar inom
demonstration och test till Norrbotten.

Norrbotten

Bidrar till ERUF:s insatsområdet Att öka
små och
medelstora företags konkurrenskraft
och investeringsprioriteringen Stödja
kapaciteten för små och medelstora
företag att satsa på tillväxt på
regionala, nationella och internationella
marknader och ägna sig åt
innovationsprocesser.
Projektet bidrar till RUS effektmål om
ökad exportförmåga. Andel av SMF som
exporterar produkter och tjänster ska
öka från 17 % 2016 till 23 % 2030.

Export Camp.
(20204876)
IUC Norr AB.
Projektet ska bidra till en ökande andel
exporterande små och medelstora
industri- och industrinära företag som
arbetar med hållbara erbjudanden och
hållbara affärsmodeller.

Norrbotten

och en högre förnyelsegrad dvs. att
SMF ökar andelen som investeras i
forskning och utveckling.

Loket.
(id 20203242)
Klusterutvecklingsprojekt som Region
Norrbotten driver. Deltagande kluster
inom branscherna rymd, gruva, biltest,
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Bidrar till ERUF:s insatsområde Att öka
små och medelstora företags
konkurrenskraft och
investeringsprioritering Stödja kapacitet
för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser.
Insatsen bidrar till att realisera
”Norrbottens smarta
specialiseringsstrategi” genom att
utveckla kluster inom de prioriterade
branscherna.

flera fall investerar och utvecklar sin
konkurrenskraft. I vissa fall blir också
resultaten att företagen inte investerar
på de sätt de tänkt för att lösningen
inte var bra.

sikt handlar det om att företagen gör
investeringar och stärker sin
konkurrenskraft, de tillförs
spetskompetens som de hade haft svårt
att hitta annars och får en ingång till
institut eller universitet som eventuellt
leder till fortsatt samverkan.

Insatserna i projektet bygger på
företagens behovsbild. Projektet har
identifierat exportmognadsgapet hos
de deltagande företagen och gett
exempelvis rådgivning, workshops och
mentorskap för att bygga kunskap om
hur man överbygger gapen. Pandemin
har försvårat deltagandet hos en del
och aktiviteter har fått skjutas upp.

Det förväntade resultatet är att efter
projektperioden, dvs på kort sikt, skall
20 företag ha ökat sin förmåga att ta
steget ut på en större marknad.

Demo North genomförde precis innan
pandemins utbrott en internationell
summit som lockade deltagare från
hela Sverige och många delar av
världen. Här visades Norra Sveriges
förmågor upp och kopplades till
världskända varumärken.

Effekter på kort sikt är att regionens
erbjudanden blir synliga och leder till
fler internationella affärer och
investeringar. På lång sikt förväntas
projektet bidra till att Norrbotten tar
position som en världsledande region
inom demonstration & test.

Klusterinitiativen samlar befintligt
näringsliv och fungerar som neutrala
samverkansmiljöer. Genom att ge
klusterledarna kompetens och nätverk

På kort sikt förväntas insatsen bidra till
bättre organisering inom klustret och
mer genomtänkta erbjudanden till
befintliga klustermedlemmar.
På lång sikt kan starka kluster fungera
som en magnet för att attrahera

På lång sikt: Förväntas en andel av de
deltagande företagen ha kontinuerlig
export.

komposit, KKN och industriellt
byggande.
Norrbotten

Norrbotten

Beviljade regionala företagsstöd
inklusive riktade insatser som
affärsutvecklingscheckar,
coronacheckar och livsmedelsförädling.

Tilläggsprojekt - Business Capacity
Development in Swedish Lapland.
(id 20293530)
Swedish Lapland Visitors Board.
Pandemin har drabbat besöksnäringen
hårt och förlängningen ska fortsätta att
stödja små och medelstora
besöksnäringsföretag för att säkra en
långsiktigt hållbar tillväxt i regionen.
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Bidrar till ERUF:s insatsområde Att
stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation.
Ligger i linje med RUS samt Norrbottens
”smart specialiseringsstrategi” genom
att bidra till stärkt entreprenörskap och
företagande, ökad exportförmåga,
attraktiva livsmiljöer.

Projektet bidrar till RUS och Smart
specialiseringsstrategi genom insatser
för smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap. Detta förväntas bidra
till smart diversifiering och ökad
konkurrenskraft hos små och
medelstora företag inom
besöksnäringen i regionen.
Bidrar till ERUF:s insatsområde Att öka
små och medelstora företags
konkurrenskraft och målet Fler små och
medelstora företag växer på
internationella nya marknader.

förväntas de kunna utveckla
samverkansmiljöerna.

kompetens och bidra till ökad tillväxt
för företag inom klustren.

77 miljoner kronor i investeringsstöd
har beviljats till 208 företag. De totala
investeringarna uppgår till 201 miljoner
kronor. Tre av fem företag beviljades
stöd. Stöden är indelade i följande
huvudområden vilka utgår från de
regionala strategierna: Besöksnäring,
testverksamhet, tillverkningsindustri,
tjänster, hantverk och kreativa näringar
och innovationsstöd.

Förväntad sysselsättningsökning med
anledning av investeringarna är totalt
532 personer varav 256 är kvinnor, 276
är män.

- Fler företag som ökat sin
exportmognad.

På kort sikt:
Dämpa de negativa effekterna som
pandemin för med sig och på lång sikt
bidra till en snabbare upphämtning,
större sysselsättning och starkare
konkurrenskraft i branschen.

- Fler attraktiva och hållbara produkter i
distribution.
- Ökad digital mognad hos företag inom
besöksnäringen.
- Ökad synlighet på prioriterade
marknader.
- Öka antal gästnätter och omsättning
på bearbetade marknader.

Effektuppföljning, se tabell 1.3.

På lång sikt:
Ökad konkurrenskraft hos små och
medelstora företag samt att företag
inom besöksnäringen i regionen växer.
Detta leder in sin tur till fortsatta
positiva effekter och ökad
attraktionskraft för kommuner såväl
som för regionen.

1.3

Tidigare insatser inom innovation och företagande

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat eller effekter har uppstått?

Stockholm

Stockholm Archipelago (SA)
Är en långsiktig regional samverkan med syfte att skapa förutsättningar för en starkare
internationell besöksnäring i Stockholms skärgård, året runt. Projektet marknadsför
Stockholms skärgård internationellt främst mot privatresesegmentet genom utländska
researrangörer. Det övergripande syftet med samtliga marknadsaktiviteter är att bidra
till fler kommersiella gästnätter i Stockholms skärgård och därmed ökad
turistomsättning.

Riktningen för SA har på grund av coronapandemin tillfälligt ställt om 2020 mot den
svenska marknaden. En utarbetad samverkansform ger stabilare grund i arbetet vid
oförutsedda händelser som till exempel pågående pandemin. Under 2019 har
fokuseringen ökat på naturturism. Den huvudsakliga målgruppen i SA är: “Den
naturfokuserade nyfikne upptäckaren”. Inriktningen mot nya säsonger som är en del
av skärgårdsstrategin påbörjades 2019 med en manual som lyfter erbjudanden som
finns under hösten. Manualen har använts mot travel trade under 2020. Det är svårt
att ta fram mätbara effekter eftersom coronapandemin under 2020 hade stor
påverkan på besöksnäringen.

Uppsala

Region Uppsala stöder ekonomiskt åtta främjaraktörer i företags- och
innovationsstödssystemet. Inrapporterade kvantitativa resultat för första halvåret
2020:

1 980 företag som fått stöd att starta eller växa (aug 2020). Att jämföras med 390
företag på helåret 2019.

Uppsala

Exempel på resultat 2020 från Uppsala Innovation Centre som en av de åtta
stödmottagarna. Även resultat 2019 anges eftersom 2020 var ett exceptionellt år.

Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest och utvalda affärsänglar gör en satsning på
Linnéa Capital och de bolag som uppfyller kriterierna för att antas till UIC Business
Accelerator. Hälsoföretaget Deversify, ICT-företaget Indicio Technologies, Ehälsoföretaget preVet och Life Science-bolaget Inossia, har fått finansiering under
våren 2020. Batteriföretaget Altris, life science-bolaget Oncodia, ICT-företaget
Stardots och teknikföretaget Percyroc är de som hittills har fått finansiering sedan
första omgången i våras.
Under 2019 utvärderade 244 affärsidéer vilket resulterade i 85 tillväxtbolag.
- Utvärdering 2019 visar att 9 710 av alumnbolag är fortsatt livskraftiga.
- Nytt rekordår för investeringar på 668 Mkr i bolag inom UIC 2019. Investeringarna i
UIC-bolag under 2019 är de högsta
noteringarna sedan UIC bildades 1999. Bolagens omsättning var totalt 512 miljoner
kronor.
- Utvärdering 2019 visar att offentliga investering i UIC ger 16 gånger pengarna.

Uppsala

ALMI Invest Fond ll.

Uppföljning 2019:

Marknadskompletterande investeringar i tillväxtbolag.

1000 investeringspropåer vilket resulterade i:
Ett dealflow på 129 investeringar motsvarande 17,3 mkr. Kan jämföras med ett
dealflow på 84 investeringar motsvarande 7,5 mkr 2017.
Exitmultipeln 2019 var 1.3.

Uppsala

Start_Up_sala och Nyanlänt företagande.
Utveckla möjligheterna för nyanlända att starta och driva företag.
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”Företagslabbet” etablerat i Gottsunda, ett socioekonomiskt utsatt område.

Sörmland

Det pågående utvecklingsarbetet inom innovationssystemet pågår sedan flera år.

Se tabell 1.1.

Sörmland

ÖMS-samarbetet kring Smart specialisering.

Se tabell 1.1.

Sörmland

Regioninternt arbete med Smart specialisering.

Se tabell 1.1.

Östergötland

Företagsjouren i Östergötland (2013-)
Insatsens mål var att hjälpa företag som av olika anledningar råkat ut för problem,
finansiella men också strukturella problem. Företagsjouren är en neutral stödjande
funktion för företag i svårigheter, med uppdraget att rädda arbetstillfällen och företag.

Östergötland har under ett antal år lagt grunden för, och byggt upp, en företagsjour.
Det är en tidskrävande uppgift att etablera en företagsjour då det
krävs erfarna rådgivare och konsulter. Tack vare tidigare insatser fanns företagsjouren
på plats och var en permanentad verksamhet när pandemin slog till. Ett viktigt stöd för
företagen fanns på plats redan från början. Företagsjourens insatser är viktiga även
under normala förhållanden men blir än viktigare
i en krissituation.

Östergötland

East Sweden Business Region (pärlbandsprojekt 2011-)
East Sweden Business Region (ESBR) är en samverkansplattform för samtliga aktörer i
det regionala stödsystemet och kan även ses som en arbetsyta för
näringslivsfrämjande projekt och initiativ. Plattformen verkar för samhandling och
maximerande av nyttan.

Verksamheten har gett mycket positiva effekter, sammantaget har ett stort antal
företag och arbetstillfällen kunnat räddas sedan verksamheten startade.
Se även tabell 7.
Arbetet med att skapa en gemensam regional plattform för det näringslivsfrämjande
arbetet har varit framgångsrikt. Ett systematiskt arbete, som har pågått sedan 2011,
har gett en betydande förändring. Ett genomgripande och långsiktigt uppbyggnadsarbete har lett till att ett stabilt stödsystem där alla aktörer har en god kännedom
om, och ett gott förtroende för, varandra. Detta konsekventa arbete har även
möjliggjort utvecklingen av arbetet med, och strategin för, smart specialisering samt
satsningar som Visual Sweden och Agtech 2030.
Arbetet med plattformen når aldrig sitt slut, eftersom behoven hos företagen som
ESBR verkar för förändras i samma takt som omvärlden utvecklas. Detta har visat sig
väldigt tydligt under pandemin, då insatser snabbt har kunnat mobiliseras och
anpassas för att kunna erbjuda företagen bästa möjliga stöd. Aktörerna har på ett
generöst sätt bidragit och levererat på bästa sätt.
Det fortsatta utvecklingsarbetet med ESBR är även värdefullt för att Region
Östergötland ska kunna bibehålla ett regionalt ledarskap.

Jönköping

Länsarbete i Science Park firade20 år 2020. I Jönköpings län är Science Park fysiskt
bemannat i samtliga kommuner och genom Innovation Runway, som är en extern
innovationsresurs för företag, erbjuder man hjälp med att utveckla innovationer i nya
produkter, tjänster och affärsmodeller. Genom affärscoacherna ute i kommunerna
utvecklas ständigt nya företag och affärsmodeller.

Under ett år coachar Science Park i Jönköpings län människor med över 1000 idéer,
varav ca 300 leder till nya företagsstarter.
På grund av covid-19 har något färre idéer och företagsstarter registrerats. Genom
inkubatorverksamhet, såddkapitalbolag, medriskkapitalbolag och investeringsbolag
har kapital och attraherats in i deras bolag.
Ett nära samarbete med näringslivsorganisationerna i länet möjliggör en hög
effektivitet i arbetet med att identifiera presumtiva nyföretagare och innovationer.

Jönköping

SPARK

Region Jönköpings Län medfinansierade med 50% tillsammans med JU från 2014, de
första tre åren av SPARK i syfte att förbereda inför en kommande ansökan till KKstiftelsen för långsiktig finansiering. Deltagande företag medfinansierar i tid med minst
samma belopp som RJL och JU tillsammans.
Under de inledande åren då sammantaget 15 mnkr medfinansierades från RJL byggdes

SPARK är numera en s.k. ”KK-miljö” på Jönköping University (JU) gällande
samproduktionsforskning inom området ”kunskapsintensiv produktframtagning” med
stöd från KK-stiftelsen.
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https://ju.se/center/spark.html

arbetssätt och rutiner upp parallellt med de 10-talet första forskningsprojekten. Detta
utgjorde grund och styrkte ansökan till KK om att såväl administrativ- som akademisk
kompetens fanns på JU för att driva en
KK-miljö. År 2016 godkändes SPARK som en KK-miljö inom kunskapsintensiv produktframtagning med start från 2017 med
potentiell långsiktig finansiering på 500 mnkr.
Beslutade insatser för 2021 ligger på 66,6 mnkr från KK stiftelsen.

Jönköping

Träregion Småland
Som ett led i att möte effekterna av den kraftiga konjunkturinbromsningen som
skedde 2008 inleddes i Småland ett arbete att stärka den trärelaterade industrin
genom en antagen ”Trästrategi” med treåriga handlingsprogram från år 2011.
https://prowood.se/
https://smarthousing.nu/

Inom träregion Småland initierades via handlingsprogrammet olika insatser. Bl.a.
identifierades att mycket lite nationella FoU-medel hamnar i småländska företag. Som
ett led i detta inleddes ett arbete i att få tillstånd en industridoktorandsatsning i
samverkan med lärosätena i Småland. Detta resulterade i att det från 2014 med stöd
av KK-stiftelsen finns en industridoktorandutbildning ”Prowood” som leds av Tekniska
Högskolan i Jönköping. Ungefär samtidigt
utsågs Vinnväxt-ansökan ”Smart Housing Småland” som vinnare (hösten 2013) med
10-årig medfinansiering från Vinnova.
Utöver ovan drevs en stor mängd mindre insatser inom Träregion Småland i syfte att
stärka näringens attraktivitet, kompetensförsörjning samt affärs- och
produktionsutveckling bl.a. via ett omfattande företagscoachningsprojekt lett av
Träcentrum i Nässjö.
Sedan 2018 har arbetet inom trästrategin inordnats inom den gemensamma Skogsoch trästrategin, vilken kommer att uppdateras under 2021.

Kronoberg

Kompetens i Kronoberg
Projektet är ett länsgemensamt projekt. Initiativet bygger på en pilotstudie som
genomförts i Ljungby kommun. Projektets syfte är att små och medelstora företag i
Kronobergs län utvecklar gemensamma kartläggningsmetoder för kompetensbehov
och bland annat genomför kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och
arbetsgivare. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och Region
Kronoberg.

- Nätverk inom strategisk kompetensförsörjning. Ett antal företag medverkar och
fortsätter sin kompetensutvecklingsresa med fokus på implementering av projektets
resultat.

Projekttid: 2017-11-15 - 2020-01-15.
ÄID NYPS: 201448

Kronoberg

Under 2019 har projektet haft 831 deltagare, varav 250 kvinnor och 581 män och
projektet har varit mycket framgångsrikt. Projektets resultat och effekter har
implementerats inom ramen för Business Region Kronoberg. Modellen för projektets
implementering bygger på att tillskapa en regional funktion för strategisk
kompetensförsörjning inom ramen för Business Region Kronoberg. Som en följd av
projektet har följande insatser genomförts under år 2020:

- Utbildningsplattform som samlar länets utbildningar, kurser och erbjudande på ett
och samma ställe. I utbildningsplattformen finns även en form av personlig service,
där företagen kan berätta vad de har för behov av kompetensutveckling. På andra
sidan tar en av regionens kompetensmäklare emot önskemål och matchar det utifrån
utbudet som finns i länet.

CRKKL- Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
Projektperiod 2018-09-01 till 2021-06-30.
ÄID NYPS: 206448
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CRKKL har bidragit direkt eller indirekt till en rad ”spinn-offs”, d.v.s. positiv utveckling i
cirkulärekonomisk riktning hos andra aktörer. Linnéuniversitetet har arbetat fram
verktyg och en modell för cirkulär omställning i företag och organisationer, som
inkluderar normkritik och jämställdhetsintegrering.

Kronoberg

Nationalparksdestination Åsnen
Projekttid 2016-09-01 till 2020-09-30.

Projektet har genomsyrats av ett hållbarhetsperspektiv och företagens behov har varit
i fokus genom hela projektet. Den samlade bilden, resultatmässigt, är att området
utvecklats väl som destination, både ur aktörs- och destinationsperspektiv.

Medfinansiering Region Kronoberg
Projektet har drivits AB Destination Småland, Region Kronobergs helägda bolag för
utveckling av besöksnäringen. Projektet har avslutats under 2020 och har haft som
långsiktiga mål att Destination Åsnen ska vara en exportmogen destination enligt Visit
Swedens kriterier, att destinationen ska ha ett bra utbud av kvalitetssäkrade
produkter inom hela leveranskedjan, att naturvärdena har ökat i området och att
antalet gästnätter ska ha ökat till följd av ett större exportmoget produktutbud.
ÄID NYPS: 196101

Kalmar

Växande värde – Livsmedelsstrategi Kalmar län antogs hösten 2015. Den omfattar hela
livsmedelsbranschen, d.v.s. all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord.
Livsmedelsstrategin innehåller mål, strategier och framgångsfaktorer och har antagits
av de tre huvudmännen, nämligen LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Region
Kalmar län.

Resultat, utdrag:
- 78% av företagen anger att de ökat sin omsättning jämfört med 2016.
- Mer än 20 produkter från fler än 12 företag finns representerade på digitala
plattformar.
- 74% av företagen uppger i enkät att de upplever bättre samverkan med företag både
i och utanför destinationen.
- Engelskspråkig edition av Åsnenboken/Åsnenguiden.
- Samtliga intressenter/företag anger i enkät att de har bättre kunskap än tidigare om
destinationens unika värden och kan förmedla detta mervärde till besökare.
- Destinationen har vid projektslut en tydlig, förankrad och ekonomiskt hållbar
driftsorganisation. Finansiering från både det offentliga och näringslivet.
De tre huvudmännen har under år 2020 tagit fram ett nytt handlingsprogram 2020–
2022, med 29 prioriterade aktiviteter. Genomförandet av detta handlingsprogram
pågår, med årlig uppföljning. Länk till handlingsprogrammet:
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Närin
gsliv/Livsmedel/Livsmedelsstrategi_handlingsprogram_slutlig_2020.pdf

Mer information här: https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regionalutveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/
Livsmedel (bioekonomi) är ett prioriterat område i regionens förslag till smart
specialiseringsstrategi.
Gotland

Projektet ökad livsmedelsförädling (projektets eg. namn är samverkansplattform för
tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland), Gotland Grönt Centrum.
Projektet erbjöd insatser för kapacitets- innovations- och marknadsutveckling i småoch medelstora företag inom livsmedelsnäringen. Projektet ska även bidra till att
etablera en plattform för denna utveckling där företag inom livsmedelsnäringen,
akademi och offentliga aktörer kan samverka.

Resultat/effekter kort sikt:
- Flera mötesplatser för aktörer i livsmedelssystemet har skapats vilket stimulerat till
utveckling, innovation och affärsmässig samverkan.
Förväntade effekter:
- Ökad tillväxt och affärsmässighet och tillväxt hos mat- och livsmedelsföretag över
hela Gotland genom samverkan, hållbar förnyelse och ökad förädlingsgrad.

Aktiviteter/prestationer:
- Nätverksbyggande.
- Samverkan med forskningsaktörer.
- Förmedling av forskningsinformation.
- Seminarieserier för ökad livsmedelsförädling (för exempel se:
http://grontcentrum.se/gront-naringsliv/projekt-okad-livsmedelsforadling/seminarierokad-livsmedelsforadling/)
Gotland

Projektet Gotland är mat- mat är Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län
Syftet med projektet var att med stöd i en samlad strategisk plan driva, koordinera och
intensifiera genomförandet av insatser för att nå målen i livsmedelsstrategin.
Projektet ska även delta i utvecklingen av en struktur som driver, koordinerar och
intensifierar sådana insatser långsiktigt.
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Resultat/effekter kort sikt:
- Nya samarbetsformer har skapat mervärden för de enskilda företagen (18 nya
samarbeten inom distribution, förädling, marknadsföring och produktion).

- Ökad kunskap och stärkt motivation.
Aktiviteter/prestationer:
- Koordinering och genomförande av handlingsplan.
- Mätningar av mat- och livsmedelsstrategins uppfyllda målbilder.
- Planering/genomförande Gotlands mat- och livsmedelskonferens.

Gotland

Fossilfritt kött på Gotland, Lantbrukarnas riksförbund Gotland. id 203080.
Projektet syfte var att undersöka- och synliggöra möjligheten att ställa om till en
fossilfri produktions- och förädlingskedja.
Aktiviteter/prestationer:
- Faktainsamling och kartläggning.
- Träff med pilotgårdar och andra aktörer i kedjan.
- Konsumentundersökning för stöd i kommande arbete.
- Kommunikationsplan.

- Värdet av försäljningen av gotländsk mat har ökat (12 %).
- Samverkan med länsstyrelsen och finansiering av ett projekt för att utveckla en
näringslivsdriven modell för effektivare samverkan inom mat- och livsmedelssystemet.
Förväntade effekter:
- Stärkt livsmedelsnäring på Gotland och en mer hållbar produktion av mat- och
livsmedel.
Resultat/effekter kort sikt:
- Ökad kunskap om och förståelse för vad som är möjligt och inte möjligt i
pilotgårdarnas energiomställning.
- Stöd i kommande arbete baserat på konsumenternas efterfrågan.
- Mer strategiskt förhållningsätt i kommunikation av projektets insatser och resultat.
- Första leverans av fossilfritt nötkött från en av pilotgårdarna.
Förväntade effekter:
Fler köttproducenter har ställt till fossilfri produktion och förädling av kött och fler
företag exporterar sina produkter utanför ön.

Gotland

Innovationsmiljö Gotland, Science Park Gotland
Projektet syftade till att genom samverkan mellan det offentliga, näringsliv och
akademi bidra till etablerandet av en plattform för digitalt företagande på hela
Gotland.
Aktiviteter/prestationer har genomförts inom öppen innovation, prototyputveckling
och internationalisering;
- Temafrukostar, prototyputveckling och geografisk expansion.
- Konsultstöd i produkt/tjänsteutveckling.
- Implementering av nya inkubatorprogram där både prototyputveckling och
internationalisering är delområden.
- Seminarium om speltrender, och mat- och livsmedelstrender.
- Energiseminarium - Vilka är innovationerna som ska ställa om Gotland och hur får vi
hit dem?
- Innovation Day - Studenter arbetar med faktiska utmaningar i organisationer. Detta
år var det Gotlansdshem som stod värd.

Resultat/effekter kort sikt:
- Deltagarna i SPG Summit har fått ökade kunskaper om prototyputveckling och ökad
förståelse för vad som krävs och vad som är viktigt att tänka på vid export.
- Bolag har sina första produkter/tjänster som kan verifieras och i bästa fall användas
för tidig försäljning.
- Bolag har fått ökade kunskaper och i vissa fall praktisk erfarenhet av
prototyputveckling och ett ökat internationellt mindset.
- Deltagare har fått ökad kompetens kring branschtrender internationalisering och
produktutveckling.
- Deltagarna har fått ökad kunskap om nya innovationer och möjligheter för en grön
omställning.
Förväntade effekter:
- Stärkt konkurrenskraft, forskning, utveckling och tillväxt i små - och medelstora
företag på Gotland genom öppna innovationsprocesser, digitalt entreprenörskap och
ökad samverkan regionalt - nationellt och internationellt.

Gotland

I Tjelvars fotspår - hållbar och upplevelsebaserad kultur och naturturism på Gotlands
landsbygd, Uppsala universitet
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Resultat/effekter kort sikt:

Projektet byggde på ett forskningsprojekt med fokus på kulturlandskapets utveckling
vid fornlämningsmiljöer på Gotlands landsbygd. Intentionen har varit att akademisk
kunskap om kulturarv ska utvecklas och förvaltas av det regionala näringslivet.

- Ny kunskap hos lokala aktörer i form av berättelser om de arkeologiska lämningarna
som kan användas i lokal guideverksamhet.
- Leaderansökan utveckling av och mötesplats för att kunna ta emot fler besökare.

Aktiviteter/prestationer:
- Samverkansmöten med sockenföreningar.
- Samverkansmöte för utveckling av skyltning och skötselplan för Länsstyrelsens
vandringsled i aktuellt område.
- Utformning av informationsmaterial i om fornlämning.
- Utveckling av digitala cykelleder kring i projektet utpekade besöksmål.

- Ny kunskap hos regionala aktörer om besöksmålens potential att ingå i olika
turistsatsningar och guidade turer.
- Ny kunskap om hur Augmented History kan skapa ett mervärde i en
upplevelsebaserad turism.
Förväntade effekter;
- Två attraktiva besöksmål runt vilka lokalt näringsliv utvecklat sin verksamhet och som
förvaltas gemensamt av lokala och regionala aktörer, till exempel hembygdsföreningar
och Gotlands museum.

Gotland

Gotland

Hållbara besök- mellan kartan och besökarens upplevelse, Uppsala universitet
Projekt som kartlagt och analyserat kryssningsturisters rörelsemönster i syfte att
främja en hållbar destinationsutveckling.

Resultat/effekter kort sikt:
- Besöksnäringen och Region Gotland har fått ökad kunskap om förutsättningar för
hållbar destinationsutveckling.

Aktiviteter/prestationer:
- Datainsamling av kryssningsbesökarnas rörelsemönster och uppfattningar sommaren
2019 samt analys av data.
- Presentation och diskussion av resultat i flera olika forum och konstellationer tex
under Företagardagen samt vid andra möten där både besöksnäring, Region Gotland,
Science park m.fl. har deltagit.

- Besöksnäringen och offentlig verksamhet på Gotland har ökat sin kunskap om
besökarens intressen och beteendemönster.

Hållbart vattenbruk, något för Gotland? Länsstyrelsen i Gotlands län
Projektet har syftat till att öka kunskap om, och intresse för, utvecklingen av hållbart
vattenbruk på Gotland. Projektet har genomförts i samverkan med Blått centrum och
bidrog därmed även till uppbyggnaden av detsamma.

Resultat/effekter kort sikt:
- Förstudierapport.

Aktiviteter/prestationer:
- Förstudier som inventera behov och förutsättningar, samt samverkan mellan
relevanta intressenter inom näringen.

Förväntade effekter:
- Kunskapsbaserad och hållbar utveckling av besöksnäringen på Gotland.

- Förvaltning av resultatet genom ett fortsatt kunskapssamarbete, utbildning samt
pilot- och demoutställning.
- Start av vattenbruksföretag.
Effekter:
- Resultatet har förvaltats vidare inom Blått centrum, ett kunskapssamarbete mellan
Region Gotland, Uppsala universitet och Länsstyrelsen vilket i sin tur resulterat i en
utbildning, samt en pilot- och demoutställning. Tre nya vattenbruksföretag har bildats
och fler är i projekteringsstadium.
- Utfallet av projektet pekar på ett snabbt växande intresse som passar gotländska
förutsättningar.

Gotland

Digital Innovation Gotland, Uppsala universitet.
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Resultat/effekter kort sikt:
- Utvecklad kunskap kring etik och digitalisering.

Projektet syftade till att bidra med kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation och
kompetensutveckling till Science Park Gotland med ambitionen om att skapa synergier
mellan grundutbildning, forskning, näringsliv och offentlig sektor.

- Synlighet för Uppsala universitet Campus Gotland.
- Skapande och kultivering av relationer som kan leda till spin-offs.

Aktiviteter/prestationer:
- Öppen innovationsmiljö som erbjudit workshops med temakunskapsspridning kring
hållbarhet med forskare och praktiker samt tema etiska frågor vid digitalisering av
offentlig sektor.
- Kommunikation och tillgängliggörande av forskning inom området.

Projektet har resulterat i fler spinoff-effekter än förväntat. Hittills har följande
identifierats:
- Digital Innovation Graduate Academy (DIGGA); en operativ samverkan genom
forskarutbildning som ger ökad förståelse för akademin inom näringsliv och offentlig
förvaltning.
- Mat- och tekniknytt; gröna nyheter via ett projekt som syftar till att stärka
primärproduktion och livsmedelsförädling på Gotland genom digitalisering av
omvärldsbevakning via Facebook, RSS och web.
- Turorbot; ett projekt med syfte att upparbeta kompetens kring hur AI-drivna
chatbots kan integreras i verksamhetsprocesser som ett komplement till andra former
av interaktion.
- ERDA, Effektiv Regional Digital Agenda; Avser operativ samverkan mellan Region
Gotland och Uppsala universitet för att bidra till digital tjänsteinnovation på Gotland.
Förväntade effekter av direkta resultat:
Mer kunskapsdrivna samarbeten i digitaliseringssatsningar bidrar till en mer hållbar
utveckling.

Gotland

Besöksnod Norr, Bungemuseet AB
Projektet har syftat till att ta fram ett fysiskt koncept för en besöksnod på norra delen
av Gotland med ett omgivande nätverk av besöksmål och verksamheter. Projektet har
genomfördes i form av en förstudie med sikte på ett genomförandeprojekt.
Aktiviteter/prestationer;
- Förankringsarbete genom referensgruppsmöten, samarbetsgruppsmöten och
workshops.
- Framtagande av bygglovsfärdiga handlingar samt kostnadsberäkning för
besökscentret på Bungemuseet I nära samarbete med en arkitekt har.

Resultat/effekter kort sikt:
- Nätverket Besöksnod norr (aktörer från besöksnäringen på norra Gotland) med
referensgrupp är etablerat och aktiverat.
- Ökad medvetenhet i besöksnäringen om möjligheterna med samverkan på norra
Gotland.
- Ökad samverkan och stärkt tillhörighet mellan besöksnäringens intressenter på norra
Gotland.

- Utarbetande av koncept och strategi för genomförande av kommande
genomförandeprojekt.

Förväntade effekter: En besöksnod på norra Gotland med ett starkt omgivande
nätverk av besöksmål och verksamheter runt noden.

Blekinge

Kraftsamling fordon- och finanskris (2009–2013).

Erfarenhet från tidigare Kraftsamling har tagits till vara på vid. Kraftsamling kopplat till
arbetsliv/näringsliv som drabbats med anledning av corona, snabb omställning. Även
omställning tillsammans med myndigheter (TVV) för allokering av resurser.

Blekinge

Kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet. (2013–2018)

Etablering av navigatorcentrum i samtliga kommuner.
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Blekinge

Långsiktig kraftsamling kopplat till fordonsindustri/formningsteknologi genom
klustersamverkan TEchTank.

En regionalisering av kluster och industrisatsning tillsammans med fler parter har lett
till etablering av IUC och Rise i länet.

Blekinge

Medfinansiering av innovationssystemet bl.a. till Vinnova – Blekinge Business Incubator,
Science Parks o Almi Invest mm.

Flera företagsetableringar (och som lämnat inkubatorn) och växande bolag i regionen.

Blekinge

Långsiktig satsning på besöksnäring och marknadsföring.

Beslut om ett gemensamt offentligt ägt marknadsföringsbolag med breddat uppdrag
för marknadsföring av länet för fler besökare,
investeringar och talanger.

Blekinge

Southern Sweden International (förlängt).
Projektet ska bidra till att öka internationaliseringsgraden hos det skånska och
blekingska näringslivet genom att få fler utländska investeringar och ökat antal
exportaffärer för företag i södra Sverige. 80 SME företag ska få hjälp att stärka deras
konkurrenskraft utanför Sveriges gränser genom utbildningar som handlar om export
och hur man gör affärer utomlands, samt hjälp att hitta internationella affärspartners.

Under 2020 har projektet ställts om med anledning av minskade möjligheter till
internationella events. Branschinriktade konsultinsatser
inom t.ex. livsmedel och automation har genomförts för att hjälpa företagen hitta
internationella kontakter. Blekinges value proposition (värdeerbjudande) har tagits
fram med de viktigaste argumenten för att investera i Blekinge med ett särskilt fokus
på styrkeområdena Informations- och kommunikationsteknik, marinteknik och
formning (materialbearbetning). Starkare relation mellan regionen (i samarbete med
kommunerna) och de större utlandsägda bolagen har börjat ta form där målet är att
underlätta framtida expansioner. En modell för intra-export har tagits fram i projektet
vilket syftar till att hjälpa företag att identifiera partners inom närområdet i stället för
att söka dessa utanför Sverige. Det bidrar till hållbar produktion och ökad
sysselsättning på lång sikt. Projektet har fått ökad budget av ERUF och regionerna och
har förlängts vilket ökar möjligheterna för fördjupad regional samverkan.

På längre sikt ska samarbetet mellan regionerna öka för att förbättra möjligheterna att
skapa långsiktigt hållbara processer och metoder som bidrar till internationalisering av
näringslivet i hela södra Sverige så att Skånes och Blekinges sårbarhet vid
konjunkturnedgångar minskar och antalet arbetstillfällen kan öka.

Blekinge

Centre of Excellence – stamping (avslutat).
Projektet var förstudie vars mål var att utveckla en komplett verksamhetsplan för ett
Center of Excellence inom områdena/aktiviteterna stamping och formning.

Skåne

ProNano - etablering på LTH med RISE i ledarskap.
Region Skåne, Lunds universitet, RISE och andra samarbetsparter har sedan 2014
arbetat med utveckling av de världsledande forskningsstyrkorna kring nanoteknik. En
av byggstenarna som tidigt identifierades var en öppen anläggning för företagens
pilotproduktion av applikationer inom nanoteknik (ProNano) eftersom de
tillämpningar som kommer ur forskningen har idag svårt att utvecklas kommersiellt i
Sverige. Satsningen på nanoteknologi är även den första hörnstenen i utvecklingen av
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Projektet tog fram en verksamhetsplan som avsåg att etablera ett Center of Excellence
– stamping och formning i Olofström vilket skedde våren 2019 då RISE IVF etablerade
ett forsknings- och testbäddscenter. Dessutom har arbetet resulterat i att en
utredning ”Status och utvecklingsmöjligheter för industriell verksamhet och forskning
med koppling till formningsteknologi inom region Blekinge och dess närområde”
som pekar på utmaningarna men också möjligheterna som finns med att stärka
företagens möjligheter att vidga sina affärsområden och produkterbjudande. Den visar
på att kompetensen om formning av material som finns hos företagen kan tillämpas
både inom fordonsindustrin men även inom annan tillverkning. Under 2020 hölls en
internationell konferens digitalt med föreläsare från hela världen, vilket både ökar
kompetensen hos deltagande företag och aktörer i regionen men bidrar också till
regionens stärkta position som en internationellt konkurrenskraftig nod vad gäller
materialbearbetning.
RISE har etablerat ProNano där deras första kund började använda anläggningen i
oktober 2020. Detta innebär att företaget vidareutvecklar sin produkt i Sverige och
kan växa. Dialog pågår med fler potentiella kunder för ProNano och verksamheten
väntas expandera under det kommande året.

det system som behöver finnas runt ESS och MAX IV för att skapa den samhällsnytta
som satsningarna är tänkta att leda till.
Skåne

Klusterutvecklingsprogram 2017–2021.
Region Skåne finansierar åtta klusterorganisationer och har en utvecklingsplan för att
få dem fungera än mer som öppna innovationsarenor.

Ökad omsättning och sysselsättning i klusterorganisationernas medlemsföretag i
perioden 2017–2019, enligt utvärdering. En utveckling mot mer öppna
innovationsarenor, men ännu inte fullt ut neutrala, öppna plattformar för tillväxt.
En starkare roll för klusterorganisationerna i arbetet med innovationsstrategins sex
områden och de tillhörande FIRS-grupperna. Ökad samverkan mellan
klusterorganisationerna vilket ger ett starkare erbjudande till deras
medlemsföretag.

Skåne

Verksamhetsfinansiering av SMILE Incubator
Tillsammans med Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village har Region
Skåne finansierat SMILE inkubatorn i ett program för 2017–2020 för att
stimulera nyföretagandet inom Life Science-området.

Genomför inkubatorprogram för 25 bolag inom Life Science. Ungefär ett tiotal nya
bolag varje år utifrån runt 100 utvärderade idéer. Uppstart av nya digitala moduler för
affärsutveckling, t.ex. eCampus tillsammans med GE Healthcare och Philips
inom ramen för EU-plattformen EIT Health, som Region Skåne är partner i.

Skåne

Affärsutvecklingscheckar.

Utvärdering av affärsutvecklingscheckarna för perioden 2005–2016 visar att de
företag som beviljats en check genererar i snitt två fler arbetstillfällen än företag i
kontrollgrupp, totalt cirka 900 nya jobb.

Halland

Långsiktig satsning på området Hälsoinnovation genom bland annat projekt i Leap for
Life Halland.

Inom det utpekade styrkeområdet Hälsoinnovation har det skett en förskjutning från
Hälsoteknikcentrum som en allmän hälsoinnovationsplattform
till större fokus på datadriven vård. Under året har man därför arbetat med en
varumärkesprocess där man genom den nya benämningen ”Leap for Life:
Innovationscentrum för informationsdriven vård” tydliggör detta. Genom Leap for Life
kan entreprenörer få tillgång till kunskap och test inom vård och omsorg.
Fokus ligger på Informationsdriven vård med koppling till Högskolan i Halmstads
forskning inom AI och kopplat till Region Hallands
datalager med patientdata som kan användas för denna forskning. Detta möjliggör att
utveckla produkter och tjänster som syftar till en
vård och omsorg med fortsatt god kvalitet som möter hälsoutmaningarna som
växande hälsoklyftor; där förekomsten av såväl övervikt som
psykisk ohälsa blir allt vanligare, innebär, liksom det ökade behovet av kvalificerad
vård och omsorg som en växande åldrande befolkning innebär.
Sammantaget har Hallands och Högskolan i Halmstads position inom området AI och
datadriven vård stärkts avsevärt. I det fortsatta regionala innovationsarbetet kommer
det undersökas hur man bäst kan bygga vidare på detta i det halländska näringslivet.

Halland

Under flera år har Region Halland satsat på destinationsutveckling och internationell
marknadsföring genom Visit Halland.

Effekterna av denna satsning syntes tydligt vid mätningar tidigt 2020 där antalet
turister från Hallands målmarknader hade ökat betydligt mer än i våra grannregioner.

Västra Götaland

Nationella investeringar inom innovationsmiljöer.

Flera av de satsningar som kommit till stånd under året har varit möjliga på grund av
tidigare gjorda insatser såsom satsning på ASSAR Industrial Innovation Arena, AZ Bio
Venture Hub, AstaZero med mera.
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Västra Götaland

Långsiktiga satsningar på inkubatorer och science parks Västra Götalandsregionen
satsar långsiktigt på regionens sex science parks och åtta inkubatorer vilket löpande
ger resultat och effekter.

Förutom ovan nämnda insatser så bidrar Västra Götalandsregionens långsiktiga
satsningar på sex science parks och åtta inkubatorer till stora satsningar
och utvecklingsmöjligheter i länet. Exempel på detta är Framtidens Fabrik i på
Innovatum i Trollhättan samt fortsatt satsning på Science Park Skövde,
Sweden Game Arena. Det genomfördes en fördjupad uppföljning 2018 på företag som
mottagit stöd genom främjandeaktörerna, vid grov jämförelse visade uppföljningen
att stödföretagen haft en bättre utveckling gällande omsättningstillväxten jämfört
med riksgenomsnitt.

Västra Götaland

Arbete med och prioritering av företagsstöd.

Den årliga uppföljningen av företagsstöden 2020 visar att företag som fått stöd genom
konsultcheck, sådd eller investeringsstöd under åren 2016–2019 har en snabbare
ökning gällande omsättning, sysselsättning och produktivitet i jämförelse med
kontrollgrupp. De som har fått finansiering i form av FoU-kort avancerat visar ingen
snabbare tillväxttakt jämfört med kontrollgruppen nationellt, däremot visar de en
högre produktivitetstillväxt jämfört med kontrollgruppen i Västra Götaland. Mellan 77
och 100 procent av företagen (beroende på stödform) bedömer att stödet har haft
stor betydelse för att stärka företagets konkurrenskraft. Stödhanteringen hos VGR får
som betyg 4,4 av 5 i enkäten. Företag som fått företagsstöd (konsultcheck, sådd,
investeringsbidrag eller FoU-kort) har jämförts med kontrollgrupp.

Västra Götaland

STAR Impact (RUN 2019–00370) NYPS: 2020–3854 Projektets huvudsyfte är att bidra
till hållbar utveckling genom att säkerställa att de innovationer, företag och
organisationer som GU Ventures och dess samarbetspartners arbetar fram genererar
ekonomisk tillväxt och en positiv global utveckling i linje med FN:s globala
hållbarhetsmål. Projektet är ett fortsättningsprojekt.

Satsningen har lett till fler nya och hållbara företag med koppling till Göteborgs
universitet. Fler gjorda impact-investeringar. Samt att fler investeringar som gjorts i
startups gjorts i bolag och organisationer som i högre grad bidrar till det samhället
”behöver” utifrån Agenda 2030-målen.

Västra Götaland

Långsiktigt arbete med företagsstödjande systemet.

Att regionen långsiktigt satsat på att bygga ett väl fungerade företagsstödjande
system, likt de aktörer som listas i exemplen under tabell 1.1 och 1.2,
har gjort att när covid-19 slog till så kunde stödsystemet snabbt anpassa till att göra
insatser för att mildra de negativa effekterna av pandemin.

Värmland

Verksamt.se/varmland. Webbplats som ger en samlad bild över regionens stöd och
aktuella händelser för invånare som driver eller vill starta företag.

Viktig kanal för att samla och nå ut till företag med information under corona-krisen.

Värmland

Akademin för smart specialisering. Samarbete mellan Region Värmland och Karlstads
universitet för perioden 2016–2020 med Forsknings- och innovationsprojekt inom
samtliga specialiseringar.

Regionen har lyckats utnyttja befintliga styrkor och generera nya kunskapsnätverk. Att
föra tydliga prioriteringar till den regionala agendan har underlättat fördelningen av
tillgängliga resurser.
Akademin för smart specialisering har främjat och finansierat en rad innovativa och
entreprenöriella aktiviteter med en stark koppling till lokala företag, inklusive:
värdeskapande tjänster; skogsbaserad bioekonomi; digitalisering av välfärdstjänster;
avancerad tillverkning och komplexa system; natur, kultur och platsbaserade
digitaliserade upplevelser; och systemlösningar med solceller. Akademin arbetar också
med att integrera genusfrågor i den regionala strategin för smart specialisering.
Utvärdering av Akademin för smart specialisering har gjorts av OECD och visar att
smart specialisering har verkat transformativt i Värmland genom att
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främja nya specialiseringar och färdigheter inom en rad olika sektorer, bland annat
skogsbaserad bioekonomi, IKT och vård, smart industri och turism. De flesta av
programmen och projekten som genomförts av akademin har genererat värde för
både den regionala strategin för smart specialisering och för Karlstads universitet.
Örebro

Aimee Nyps id 201048.
Projektet ska bidra till att öka antalet FoU-projekt mellan industri och akademi inom
dessa teknikområden och utgöra en strategisk resurs för testning, utveckling och
innovation.

Projektet har handlat om att belysa den starka regionala kunskapsbasen som finns
inom AI och autonoma system, inte minst inom Örebro universitet,
till en bredare målgrupp inom näringslivet och innovationssystemet. I det perspektivet
har projektet varit väldigt framgångsrikt. Före projektet var regionen en relativt
anonym aktör inom AI men har genom projektet nu profilerat sig som en stark AI
spelare i många sammanhang. Ett kvitto på detta är att projektet blivit inbjudet som
representant i flera framstående plattformar, exempelvis i AI Sweden genom Vinnova.
En struktur för samverkan har skapats av projektet som också motsvarar de
förväntningar som finns för att kunna initiera och utveckla olika praktiska
tillämpningar tillsammans med aktörer. Här finns det dock ett fortsatt behov för att på
ett bättre sätt få in små och medelstora företag i den strukturen. Lärdomar och
erfarenheter kommer bland annat att tas vidare i projektet AI.ALL.

Örebro

MIND – Matrix for Industrial Network Development.
20203873
Förstudien syftar till att ge en tydligare och mer träffsäker bild av var
tillverkningsindustrin i regionen är och ser på sin framtida utveckling utifrån
teknikområden kopplat till Industri 4.0.

Kartläggningsarbetet som genomförts är en förstudie för att ge en indikation.
Trots en population på 28 företag så är bedömningen att underlaget ger en god
indikation vad gäller industri generellt i regionen.
I uppdraget finns tre leveranser, en kartläggning av nuläge, ge förslag rörande en
industriell HUB, en organisation för industriell utveckling, samt ge en RoadMap för
industriell utveckling och skapande av ovan nämnda HUB.
Projektet har uppfyllt projektmålet genom en nulägesanalys av regionens företag.
Utifrån data har en roadmap tagits fram med förslag på industriell utveckling i
regionen.
Det förekommer diskussioner om att bilda en industrihub i regionen men det är inte
klart under vilka former och hur det arbetet ska se ut. Ambitionen från flera aktörer är
att etablera en industrihub i regionen under 2021.

Örebro

Förstudie AM.
Region Örebro län projektleder en nationell förstudie med syfte att få fler små- och
medelstora företagen intresserade av och möjliga användare av AM-tekniken (3Dprinting) i Sverige. Övriga deltagande aktörer är bland annat RISE och IUC. Finansiering
sker via Tillverksverket. Förstudien kommer att lämna ett förslag på en nationell
samordnad satsning, ökad nationell samordning inom AM-området. Detta skapar
fortsatta goda utvecklingsmöjligheter för det ÖMS-övergripande arbete som beskrivs
ovan inom ramen för ACES.

Örebro

Projektet Socialt företagande i Örebro län.
20202430
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Förstudien har bidragit till en ökad samverkan och gemensam förståelse och lärande
gällande AM tekniken samt AM-landskapet i Sverige mellan aktiva aktörer på området.
I förstudien har även tagit fram en plan och rekommendationer för en fortsatt
nationell satsning inom AM.

Projektet har levererat a) regionens första enkät och kartläggning av socialt
företagande i länet inom civilsamhället, b) ett förslag på en självvärderingsmetod för
att bedöma samhällsnytta hos sociala företag och andra företag samt c)
samordningsträffar för sociala företag.

Projektets ska synliggöra socialt företagande och socialt entreprenörskap som
utvecklingskraft i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.
Örebro

Projektet Nya finansieringsformer för civilsamhälle och social ekonomi.

Projektet har levererat en kartläggning av de problem och utmaningar som
civilsamhälle och social ekonomi står inför när det gäller
finansieringsmöjligheter. Projektet har också presenterat alternativa vägar framåt.
En ökad kunskap om behovet av att stärka och utveckla finansieringsformer för
civilsamhälle och social ekonomi.

Västmanland

Synerleap.

Synerleap, innovation growth hub, har på den korta tid man funnits etablerade, d.v.s.
sedan 2017, utvecklats starkt. Region Västmanland beslutade om att delfinansiera
verksamheten vid uppstarten tillsammans med Västerås stad och Vinnova. Idag har
verksamheten mer än 80 medlemsföretag från inte bara Sverige utan även från andra
delar av världen. Ca 110 samarbetsprojekt mellan medlemsföretag och ABB har
utvecklats. Verksamheten har vunnit flera stora priser för sitt sätt att arbeta med start
up bolag. Idag har det också inletts samarbeten med andra parter, så som
Westinghouse och Mälarenergi, något som planeras utökas ytterligare.

Västmanland

Järnvägsklustret
Satsning på järnväg, som ett av länets styrkeområden.

Järnvägsklustret har etablerat en grund genom att ha ca 60 flera stora och små företag
anslutna till sig. Senaste resultatet är ett testspår för företag inom järnväg att testa
nya lösningar på, det enda i sitt slag i Sverige. Vidare har utvecklat arbete skett med
utbildningar både gymnasier och högskola (KTH), ett antal nationella aktörer har
deltagit seminarier under året (Trafikverket, SJ, Vinnova, Infrastrukturminister m fl)
och det finns en ökande internationell samverkan inom bl.a. ERCI det europeiska
samarbetsorganet inom järnvägsområdet som också leder till Horisontansökningar
och andra satsningar.

Västmanland

Future Automation Region (2017–2019)
Vinnväxt-initiativ på automation, ett styrkeområde i länet.

Automation Region (AR) utvecklas alltmer till ett nationellt kunskapscenter för
automation. En större grupp företag är engagerade och bidrar till utvecklingen av AR. I
samarbete med RISE har ett testcenter för Bigdata etablerats, Digicore. Det årliga
arrangemanget Automation Summit genomfördes digitalt, något som gav många
positiva erfarenheter. Fler kunde delta och formerna för samarbete i olika workshops
fungerade mycket bra. Under året har arbete bedrivits kring att ingå i en ansökan om
Europeisk Digital Innovationshub (EDIH) tillsammans med parter inom och utanför
länet. Beslut fattas av Europeiska kommissionen under 2021. Automation Region har
under året också beslutat att delta i projekt som ingår i det gemensamma arbetet
kring smart specialisering i Östra Mellansverige (Västmanlands-, Uppsala-,
Östergötlands-, Sörmlands-, Örebro län). Dessa samverkanssatsningar ökar tillgången
till bl.a. AI, Visualiseringsteknik, industrialisering/produktion med avancerade material
och hållbar produktion.

Västmanland

Ung Företagsamhet – satsningar under flera år för att stärka UF-programmet och
entreprenörskap i skolan.

Västmanland är nu topp i Sverige på deltagande elever i Ung Företagsamhet. I
november nåddes en ny högstanivå för länet då mer än 1 600 elever fanns
registrerade. Andelen tjejer som deltar och som är VD i dessa UF företag ökar alltjämt.
Detta bidrar till att vi når RUS målet – öka den ekonomiska förnyelseförmågan i länet
där en indikator är just deltagare i UF.

100

Västmanland

Nyföretagarcentrum.

Verksamheten är nu etablerad i länets samtliga 10 kommuner. Rådgivning genomförs
lokalt i respektive kommun. Rådgivare har anställts som har någon förankring och
kontakter i respektive “länsdel”. Verksamheten har påverkats av coronapandemin,
med en stor del digitala möten. Beslut om att införa gemensam modell för
nyföretagarstöd fattades för ett drygt år sedan. Genomförandet har skett i etapper –
den sista under året. Modellen bygger på ett samspel med Almi, där en slussning av
kunder sker och även med andra främjande aktörer. Det är för tidigt att utläsa effekter
och årets verksamhet har påverkats av corona, men det finns en fortsatt stark
förväntan om att det är en bra modell som skapats.

Dalarna

Region Dalarna har inga tidigare insatser som kan härledas till resultat/effekter under
2020 att rapportera.

Gävleborg

Samordning av att starta eget-utbildningar och affärsutvecklingsutbildningar i alla
kommuner i regionen inom projektet Regional Företagsutveckling (RFU: 2016-01-01-2020-06-30)

1080 individer har gått nyföretagarutbildningen och vid kursslut startades 196 företag
totalt i Gävleborg. I affärsutvecklingsutbildningen har 132 individer deltagit.

Gävleborg

Resultat av olika insatser över en längre period har resulterat i att antalet gästnätter
ökat varje år i en tioårsperiod men speciellt kraftig under 2019. Resultaten för hela
2020 släpps i februari 2021.

Utveckling av gästnätter under 2019 jmf 2018:
- Utländska gästnätter: + 28 %.
- Svenska gästnätter: + 8,8 %.
- Totala antalet gästnätter: +10,7%.
Gävleborg hade den största procentuella ökningen i Sverige under 2019.
Under 2020 jan-okt (jmf med samma period 2019) har det totala antalet gästnätter
minskat med 15%. Det är den minsta minskningen av antalet gästnätter i Sverige. Alla
regioner har haft minskningar p.g.a. pandemin.
Även kapacitetsutnyttjandet av rum jan-okt var bättre än riket, för Gävleborg låg det
på 41% mot rikets 36 % samt storstadsområdenas 38 %.
Gästnätterna på camping har ökat med 6,6 % i Gävleborg jan-okt.

Gävleborg

Projekt Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt. Slutrapport 2019.
Projektets nya arbetssätt att upphandla gav möjligheter för innovativa start ups att
svara på upphandlingen. Exemplet var Bollnäs kommuns skolor som hade problem
med akustik och belysning. Genom funktionsupphandling upphandlades istället
tjänsten ljus. Genom att integrera cirkulärt framtagna ljusplattor i akustikplattorna fick
skolorna en modulerbar ljussättning och en mer miljövänlig och ekonomiskt hållbar
lösning.

Ökad legitimitet och intresse för funktionsupphandling i offentlig sektor. Det har
under 2020 visats genom intresse från andra regioner som Västra Götaland och Region
Skåne och från akademier som Linköpings Universitet och Chalmers. Arbetssättet med
bred involvering i upphandlingsprocessen gav resultat som idag används som gott
exempel och bevis på vad som är möjligt inom ramen för lagen om offentlig
upphandling och hur upphandling framgångsrikt kan bidra till innovation och hållbara
lösningar.

Västernorrland

Regionala skogsprogrammet, äid 20202636.

Projektet som beviljades regionala utvecklingsmedel 2019 har bidragit till att bredda
framtagandet av ett regionalt skogsprogram. Programmet antogs av Stora
samverkansrådet i dec 2020 och kommer beslutas av Länsstyrelsen Västernorrland i
början av 2021. Ett separat utvecklingsprojekt som syftar till att öka jämställdheten
inom skogsbranschen (äid20204126) har beviljats under 2020.

Västernorrland

Idésluss - Sundsvallsregionen, äid198518.

Projektet hade nationell finansiering från Vinnova, som modell för idéslussar.
Projektverksamheten har övergått till ordinarie verksamhet, avdelning digitalisering
och innovation (14 anställda). Nya arbetssätt har initierats för gränsöverskridande
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samarbete i arenor (analysarena m fl). Samarbetet med Vinnova och SKR fortgår på
nationell nivå, inom ett SKR projekt ”innovationsförmåga i Sveriges kommuner”. Stärkt
samverkan med regionala aktörer. Ökat intresse ute i offentliga verksamheter att delta
i utvecklingsprojekt, vilket också utvecklar kulturen och tilliten till innovation och
innovationsförmåga hos medarbetare.
Västernorrland

Förstudie Spelkluster, äid 20204601.

Förstudien har resulterat i en förtydligad utvecklingsplan. Arbetet har påbörjats och
har också beviljats ERUF-medel i slutet av 2020. Nya utbildningsformer har initierats.

Västernorrland

E-samverkan, äid 20201171.

Utvecklat utbudet och servicen av kommunala e-tjänster för medborgare och företag.
Helt eller delvis automatiserade ärendeprocesser. Implementering av nya tjänster som
tagits fram i Västernorrland i över hälften av landets kommuner. Övergått i ordinarie
verksamhet med ett gemensamt digitaliseringsråd där samtliga kommuner ingår.

Västernorrland

RISE Processum, äid ex 187760, 189908, 192568, 192704, 197484, 198481, 20202043,
20203050.

Regionala projektmedel har under ett antal år beviljats till Processum Framtidens
bioraffinaderi (idag RISE Processum) i syfte att bygga en internationell forskningsmiljö
för bioraffinaderi och framtidens användning av skoglig råvara. Processum har också
varit Vinnväxt-vinnare med nationella medel från Vinnova. Stärks nu ytterligare i sitt
uppdrag med riktade nationella forskningsanslag.

Jämtland Härjedalen

SIIR-JH: Smart Industri i Region Jämtland Härjedalen.

Företag som deltog i pilotprojektet såg behov av att fortsätta att utvecklas, och deltar
nu i Smart Industriell Modernisering i Jämtland Härjedalen (SIM JH) med enskilda
insatser för att befästa och öka sin marknadsandel.

Syftet med detta pilotprojekt var att skapa förutsättningar för förnyelse och
omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industrier och industrinära
företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri.
Västerbotten

Tabell ej ifylld.

Norrbotten

Social Media Selling, projektet startade 2019. Målet i projektet är att minst 15 SMF
använder sociala medier som en integrerad del av marknadsbearbetningen vid
projekttidens slut och på sikt växer sina affärer på internationella nya marknader.

I och med pandemin så har vissa företag haft det för kämpigt för att fokusera på
deltagande i projektet och vissa för mycket att göra för att delta. Men några av de
deltagande företagen har gjort nya exportaffärer 2020 (utan att kunna resa och
bearbeta kunderna), de har även gjort en digital fjärrinstallation och digitala tester
med kunder utanför Sverige.

Norrbotten

Small sat express-fas C studie har varit ett projekt som haft ett övergripande mål att få
förmågan att skjuta upp små satelliter från Esrange på plats. Projektet har arbetat
med att få till stånd kritiska delar av konstruktionsfasen, fas C där bland annat
förprojektering, tillståndshantering och utveckling av flygsäkerhetssystem ingår.

Under 2020 meddelade Regeringen att de skjuter till 90 miljoner över tre år för kunna
börja skjuta upp satelliter vid Esrange. Det är ett konkret resultat. Som ett led i det
arbete som pågått vid Esrange har vi börjat få etableringar till regionen, fler som
levererar mot rymd av Norrbottens befintliga företag och nya rymdrelaterade företag
som dyker upp. Effekterna förväntas öka när uppskjutningsförmågan helt är på plats.

Norrbotten

Framtagandet av Norrbottens Smart Specialiseringsstrategi.

Att ha en smart specialiseringsstrategi ger ingångar till EU som annars skulle vara låsta.
Ett exempel är att vi tillsammans med Luleå tekniska universitet, SSC, North Sweden
och LTU Business just nu arbetar för att ta lead inom området Interregionala
innovationsinvesteringar inom EU. Detta kan på sikt stärka Norrbotten som
rymdregion inom området innovation och företagande än mer.
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Norrbotten

Näringslivsutveckling i Arjeplog och Arvidsjaur. Projektet stöttar företag till ökad
tillväxt genom att på olika sätt jobba utifrån olika identifierade behovsområden.

Norrbotten

En intern effektuppföljning på beviljade företagsstöd är gjord under 2020 och rör 85
företag vars stöd har slututbetalats år 2016. Syftet med uppföljningen är att kunna se
vilka effekter som stödet ger, ge en återkoppling av hanteringen av stödet och nyttan
av stödet upplevs av företagen samt ge underlag till hur det framtida praktiska arbetet
med stöden kan utformas. 74,5 % av företagen har svarat.

I och med att Arjeplog och Arvidsjaur hade detta projekt har de kunnat göra insatser
för företagen under pandemin. De har kartlagt och analyserat företagens behov för att
förstå vilka utmaningar som drabbat och väntar. Projektet har utifrån detta arbetat
med rådgivning och specifika insatser hos deltagande företag, främst inom
affärsutveckling men även digitalisering, omställning till nya marknader,
kapitalförsörjning samt ekonomisk- och juridisk rådgivning.
Totalt har 133 nya arbetstillfällen skapats, 57 till kvinnor och 76 till män, vilket
motsvarar i genomsnitt ca 1,5 nytt arbetstillfälle per företag. Detta är mycket positivt
eftersom många av företagen är små. Störst ökning visar besöksnäringen där det också
är en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Tillverkningsindustrin visar på näst
störst ökning.
Företagen är små företag där en stor andel både ökar sin omsättning och visar på
positivt resultat. Det visar på att stöden riktats rätt utifrån företagsstorlek och att
ekonomin utvecklas i positiv riktning. Nästan hälften av företagen har någon form av
exportförsäljning vilket faller väl in i företagsstödens syfte.
Investeringsstödets betydelse anges som stor/mycket stor. Majoriteten av företagen
har uppgett att stödet framför allt har möjliggjort och påskyndat investeringen och
ökat sysselsättningen vilket faller väl in i syftet med stöden.
De allra flesta företagen (95 %) bedriver verksamhet idag vilket visar på att stödet
riktats till livskraftiga företag.
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Bilaga 2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet

2.1

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Region

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Bidra till genomförande av den rumsliga
inriktningen och plankartan i RUFS
2050.

Öka bostadsbyggandet.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:
En tillgänglig region med god livsmiljö,
En resurseffektiv och resilient region,
En ledande kunskapsregion och En
öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Identifierat insatser i regionen som
bidrar till de regionala prioriteringarna
och därmed ett genomförande av RUFS
2050.

RUFS 2050 mål:
En tillgänglig region med god livsmiljö
och En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Regional mobilitets- och
trafikutvecklingsrapport.
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Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort sikt: Ökad förståelsen för hur den
regionala utvecklingsplaneringen
samverkar med såväl kommunal/lokal
planering som nationella mål och
strategier.
Lång sikt: Planering och utbyggnad i
linje med RUFS 2050 och de regionala
prioriteringarna.

En analys av hushållens köpkraft och
möjlighet att efterfråga nyproducerade
bostäder i länet, Regionala politiska
bostadssamtal, Kunskapsunderlag om
effekten av flyttkedjor, Analys av
hushållens möjligheter att efterfråga
bostäder efter behov samt Genomfört
Forum för regionplanering med fokus
på bostadsefterfrågan.

Kort sikt: Ökad kunskap om hinder för
bostadsbyggandet och
bostadsförsörjningen och hushållens
möjligheter att efterfråga bostäder.

En tillgänglig region med god livsmiljö
och En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande utsläpp.

2020 års rapport som kartlägger och
analyserar regionens olika transporter
ur ett systemperspektiv samt
invånarnas och företagens mobilitetsoch transportbehov.

Korts sikt: Öka kunskapen om trafikoch mobilitetsutvecklingen.

RUFS 2050 mål:
- En tillgänglig region med god livsmiljö.

ÅVS för Behov för utveckling av
pendeltåg, Framkomlighet E4/E20

Kort/lång sikt: ÅVSer styr mot den
regionala utvecklingsplanens mål,

RUFS 2050 mål:

Åtgärdsvalstudier (ÅVS) för
transportsystemet.

Dela erfarenheter och bygga
samverkansformer för att hantera
utmaningar på olika planeringsnivåer.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt

Lång sikt: Trygga bostadsförsörjningen
samt starkare regional samsyn och
samverkan för den regionala
bostadsförsörjningen och
bostadsbyggandet.

Lång sikt: En sammanhållen strategisk
planering för samtliga trafikslag och
sammanföra aktörer för att utveckla
arbetet och hitta synergieffekter.

- En resurseffektiv och resilient region.
- En ledande kunskapsregion och en
öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Södertäljebroarna, Tillgänglighet i
stråket Häggvik-Roserskälla, Bytespunkt
Flemingsberg samt Tillgänglighet och
miljö – del av inre Järvakilen och
Brunnsviksrektangeln.

strategier och bebyggelsestruktur,
Stärkt samordning med nationell,
regional och kommunal planering.

Stockholm

Genomförandet av regionala
cykelplanen och cykelkansliet.

RUFS 2050 mål:
- En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

Beslut om förslag till remissversion för
reviderad regional cykelplan, Årligt
cykelbokslut och Stråkstudie.

Kort/lång sikt: Ökad cykling i länet,
Påskyndande av utbyggnaden av det
regionala cykelvägnätet samt
Cykelplanen bidra till regionens arbete
för att nå en jämlik och förbättrad
folkhälsa.

Stockholm

Stärkt genomförande av ÖMS 2050.

RUFS 2050 mål:
- En tillgänglig region med god livsmiljö.

Ett kunskapsunderlag om nodstäderna i
ÖMS och de regionala stadskärnorna.
med storregional uppkoppling i
Stockholms län.

Kort/lång sikt: Förbättrade relationer
mellan regionerna och nodstäderna,
samt nodstäderna emellan. Ökad
förståelse för de olika nodstädernas
förutsättningar och utmaningar.

Planera och genomföra
Östersjökommissionens
transportarbetsgruppsmöten, yttrande
över samråd från EU angående TEN-T
samt Webbinarium om first- and lastmile oktober.

Kort/lång sikt: Öka förståelsen för
Region Stockholms roll i nationella och
internationella samverkans forum samt
Synliggöra och uppmärksamma TEN-T:s
betydelse för kommunerna i TEN-Tstråken.

Ökad tillgänglighet för fler, framför allt
personer med funktionshinder samt
ökad attraktivitet för kollektivtrafiken.

Kort sikt: Tillgänglighetsanpassad
infrastruktur på plats, fler reser med
kollektivtrafiken.

- En resurseffektiv och resilient region.
- En ledande kunskapsregion och En
öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.
Stockholm

CPMR - Bedriva internationell
samverkan i transportfrågor.

RUFS 2050 mål:
- En tillgänglig region med god livsmiljö,
en resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.
ÖMS mål: Stärkt hållbar
konkurrenskraft.

Uppsala

100 Uppåt.
100 busshållplatser byggs om i Uppsala
län.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser på
statlig väg (RUS – en växande region).

Lång sikt: attraktivare att bo utanför
stadskärnorna, fler väjer att bo där. Fler
väljer att resa kollektivt istället för med
bilen.
Uppsala

Multikoll.
Till skillnad från 100 uppåt är det inte
bara hållplatserna som ska
tillgänglighetsanpassas enligt utan även
möjligheterna att ta sig till och från
platsen på ett trafiksäkert sätt har fått
stort fokus. Det kan vara åtgärder som
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Det ska vara attraktivt att resa kollektivt
även utanför storstäderna och inte
minst för personer med
funktionsnedsättning. Därför
genomförs satsningar som ska göra det
enklare för alla att ta bussen även på
landsbygden. Detta gäller åtgärder på
statlig väg. (RUS – en växande region)

Ökad tillgänglighet och ökad
attraktivitet för kollektivtrafiken
utanför stadskärnorna.

Kort sikt: Tillgänglighetsanpassad
infrastruktur på plats, fler reser med
kollektivtrafiken.
Lång sikt: attraktivare att bo utanför
stadskärnorna, fler väjer att bo där. Fler
väljer att resa kollektivt i stället för med
bilen.

exempelvis anslutande vägar eller säkra
passager.
Uppsala

Mobilitetsarbete Morgongåva.
Arbetet syftar i sin helhet i att öka de
hållbara resorna och transporterna till
och från Morgongåva.

Arbetet bidrar till att förbättra
trafiksituationen i och kring
företagsparken för de som bor och
arbetar i Morgongåva. Arbetet skapar
bra förutsättningar för stärkt
tillgänglighet i form av hållbara
personresor och hållbara
godstransporter till och från tätorten.
Projektet ska säkerställa att fler
arbetsresor görs med kollektivtrafiken.
(RUS – en växande region).

En unik överenskommelse om
samverkansprojektet för utveckling av
Morgongåva tätort är framtagen och
ska signeras under 2020.
Undertecknare av projektet är Region
Uppsala, Heby kommun och
Morgongåva Företagspark, tillsammans
med företagen Apotea, Adlibris,
Babyland och Widforss som alla har sitt
logistiklager i Morgongåva. Inom ramen
för överenskommelsen har en
handlingsplan med aktiviteter tagits
fram.

Exempel på aktiviteter med effekt på
kort och lång sikt:
- Utreda om arbetstiderna kan
anpassas efter kollektivtrafiken
eller/och kollektivtrafiken kan anpassas
till skifttiderna.
- Installera realtidsinformation om
kollektivtrafiken (tider, förseningar
mm) på de större arbetsplatserna i
företagsparken.
- Arbeta för att en vägplan finns
fastställd för en gång- och cykelväg
mellan Vittinge och Morgongåva.
- Arbeta för att öka andelen resande
som använder kollektivtrafik.

Uppsala

Överenskommelse avseende utveckling
av kollektivtrafiken och infrastrukturen
i Gimo tätort.

Syftet med överenskommelsen är att
reglera parternas åtaganden avseende
utveckling av trafikeringen
av kollektivtrafiken och cykeloch kollektivtrafikinfrastrukturen i
Gimo tätort. (RUS – En växande
region).

Införandet av en ny bytespunkt och
därtill hörande infrastruktur samt
ambition om mobilitetståtgärder.

Antalet hållbara resor och transporter
ökar till och från Gimo. Gimo blir mer
tillgängligt.

Uppsala

Program Uppsala inklusive projekt
Uppsala spårväg.

Samverkan med Uppsala kommun
kopplat till utbyggnad till fyrspår mellan
Uppsala och Stockholm avseende bland
annat spårväg, ny järnvägsstation i
Bergsbrunna, utveckling av Södra
staden samt Resecentrum. (RUS – en
växande region).

Skapa förutsättningar för en kraftig
utveckling av Uppsala stad på ett
hållbart sätt.

Öka andelen hållbara transporter. Bidra
till hållbar regionförstoring.

Ökar andelen hållbara transporter.

Uppsala

Cykelforum och cykelbokslut.

Lyfta fram aspekter som påverkar
möjligheten att utveckla cyklingen i
länet. (RUS – en region för alla)

Ökad cykling som bidrar såväl till ett
hållbart resande som till folkhälsan.

Fler ser cykeln som det främsta
färdmedlet, bidrar till en mer hållbar
och attraktiv framtid.

Uppsala

Transportplan för hållbar mobilitet

För Knivsta kommun, staten och Region
Uppsala är transportplanen viktig för
uppfyllandet av det så
kallade Fyrspårsavtalet.

Transportplanen har samråtts och
förväntas antas under 2021.

Ett hållbart och resurseffektivt
transportsystem. Transporteffektivt
samhälle där samspelet mellan
bostadsbyggande och
transportinfrastruktur är
extra viktigt.

En prototyp provas för kommunal
Transportplanering med syftet att
skapa ett hållbart och resurseffektivt
transportsystem. Prototypen
genomförs med Knivsta kommun som
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Avtalet har tydliga klimat- och
hållbarhetskrav som ska genomsyra

Uppsala

exempel och är ett arbetssätt inspirerat
av regional och nationell
transportplanering, kombinerat med de
lokala verktyg som en kommun kan
använda i
samhällsplaneringen.

det framtida arbetet. (RUS – En
växande region)

Revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram för Uppsala
län.

Trafikförsörjningsprogrammet, Regional
utvecklingsstrategi och Länsplan för
transportinfrastruktur utgör
tillsammans de viktigaste
styrdokumenten på regional nivå i
länet. Det är angeläget att dessa tre
stöttar varandra och leder mot samma
målbild för att det regionala
perspektivet ska kunna få genomslag i
de kommunala styrdokumenten. (RUS –
samtliga mål).

Trafikförsörjningsprogrammet är
fastställt i Regionstyrelsen.

Externa aktörer kan på ett tydligt sätt
jacka i den utveckling som beskrivs i
trafikförsörjningsprogrammet. Således
skapas attraktiva och tillgängliga
miljöer.

Strukturbilden utgör en del av RUS och
utgår från samma mål; och ska bidra till
de prioriterade inriktningarna Växande
arbetsmarknad och Fungerande
bostadsmarknad.

Projektet Tillväxt i Sörmland kräver
planering 2018–2020, som
medfinansierats av Tillväxtverket,
resulterade i att regionala
utvecklingsnämnden i oktober i år
fastställde Sörmlands första
strukturbild, som därmed blev en del i
RUS. Därutöver etablerades en
samverkansstruktur på chefsnivå inom
samhällsplanering och
näringslivsutveckling.

Projektet förväntas resultera i att stärka
kopplingen mellan ÖP och RUS, och
förbättra samordningen av
bebyggelsens och transportsystemets
utveckling. Det förväntas även resultera
i att stärka de funktionella perspektiven
i det regionala utvecklingsarbetet.

Fokus under året har varit att ta fram
kunskap kring nodstädernas roller och
funktioner för storregional integration
av arbets-, bostads- och
utbildningsmarknader.

Insatsen förväntas bidra till insatsen
regional fysisk planering, då
planeringsfrågorna inte avgränsas av
administrativa gränser. Stärkt koppling
mellan RUS/strukturbild och ÖMS 2050
gemensamma inriktning.

Trafikförsörjningsprogrammet har
uppdaterats för att bättre matcha
aktuella mål och kommande
utmaningar.

Sörmland

(20301728)
Regional fysisk planering:
Arbetet med att utveckla de fysiska
perspektiven i det regionala
utvecklingsarbetet. Bidrar till att stärka
kopplingen mellan lokala, regionala och
storregionala planeringsprocesser. Har
skett inom ramen för projekten:
Tillväxt i Sörmland kräver planering
- Framtagande av en första strukturbild
för Sörmland.
- Stärka samverkan mellan
näringslivsutveckling och
samhällsplanering.

Vid fastställandet av strukturbilden
utgår arbetet med regional fysisk
planering även utifrån strukturbildens
redovisade ortsstruktur och samband,
samt de tre strategiska områdena, som
rör Omvärld, Tillgänglighet och
Attraktiva miljöer. Regionala
handlingsplaner och insatser som görs
bör ha ett fysiskt perspektiv som utgår
från strukturbilden.

Strukturbild Sörmland 2.0:
- Utveckla strukturbild Sörmland utifrån
ett näringslivsperspektiv (påbörjade dec
2020).
Sörmland

(20301729)
ÖMS 2050:
Samverkan inom storregional fysisk
planering, sju län i östra Mellansverige
och Mälardalsrådet.
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Tack vare Sörmlands läge och
förutsättningar är många frågor
gemensamma inom ÖMS varför
storregional samverkan behövs för att
nå RUS och strukturbildens mål.

Konkret har det resulterat i en
nodstadsrapport, som fungerar som
utgångspunkt i fortsatt process.
Sörmland

(20301734)
Länstransportplan:
Framtagande och genomförande av
länsplanen för regional
transportinfrastruktur.

Regional infrastrukturplanering är en av
hörnstenarna i arbetet med
utvecklingen av ett hållbart
transportsystem och ett verktyg för att
uppnå målen i RUS.
Regionen ser LTP som en handlingsplan
för att både arbeta mot regionala och
nationella mål.

Under 2020 togs det politiska beslutet
att påbörja arbetet med en ny
länstransportplan för perioden 2022–
2033 i länet. Det statliga uppdraget är
ett processarbete med analys,
kunskapsbyggande, dialog och
förankring hos länets aktörer. Den
pågående processen lägger ett stort
fokus på att utveckla
konsekvensbedömningen av planen
genom en omfattande
hållbarhetsbedömning.
I det årliga arbetet ingår också att
genomföra och följa upp den regionala
planen i samverkan med Trafikverket,
kommunerna och Länsstyrelsen.

Sörmland

(20301738)
Transportsystemets utveckling:
Löpande regionalt arbete och processer
för utvecklingen av ett hållbart
transportsystem.

Regionens utvecklingsprocesser kopplat
till det transportpolitiska området är en
förutsättning för att kunna arbeta
gemensamt med andra aktörer mot
uppställda mål.

Regionen har under året fortsatt med
olika utvecklingsprocesser inom
transport och infrastrukturområdet
genom att vara drivande, genomföra
strategier och aktivt arbeta med
infrastrukturplanering. Arbetet med
våra regionala och storregionala
nätverk har pågått under året som en
del i samverkan och utvecklingen av ett
hållbart transportsystem. En stor vikt
har lagts på storregional samverkan och
framtagandet av en ny systemanalys
tillsammans med sex andra län genom
EBS arbetet.
Regionen stödjer och är verksam i olika
organisationer och processer för att
bevaka Sörmlands och medlemmarnas
intressen nationellt, regionalt och
lokalt. Regionen är bland annat
delägare i Nyköping Östgötalänken AB
och medfinansiär till Biogas Öst.
Exempel på andra projekt och
processer som pågått under 2020 inom
ramen för arbetet med ett hållbart
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Projektet ska ta fram en ny länsplan för
regional transportinfrastruktur för
Sörmlands län enligt de direktiv vi fått
från regeringen. Länsplanen ska stärka
Sörmlands utveckling och stödja de
övergripande mål som finns i
Sörmlandsstrategin.
Vårt arbetssätt med
hållbarhetsbedömning av LTP förväntas
medföra en större medvetenhet om
vad planen kan åstadkomma med
koppling till regionala utvecklingsmål
och nationella transportpolitiska mål.

En bättre och mer integrerad
samhällsplanering. Systemperspektiv i
planeringen. En effektivare planering
och genomförande i
infrastrukturplaneringen. Bättre
samverkan med olika intressenter.
Samsyn i frågor. Kunskapsunderlag för
bättre beslut i samhällsplaneringen.

transportsystem inom länet är projekt
för turismcykling, potentialstudie cykel
och framtagande av underlag inför
arbetet med en ny länstransportplanen
för Sörmland.
Östergötland

Analys av bostadsmarknaden och
marknadsdjupet i Östergötland
(NYPS-id 205354)
Samt Fördjupad studie av
bostadsmarknaden i Östergötland.
(NYPS-id 205354)

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Region Östergötlands olika forum för
samverkan med kommunerna har
fungerat som grund för arbetet.
Konsultinsatser och gemensamt
utvecklingsarbete har varvats. Presentation har skett på särskilt seminarium och löpande diskussioner har
skett i olika samverkansforum.
Länk till rapporter:
https://www.regionostergotland.se/Re
gional-utveckling/regionalplanering/strategisk-rumsligplanering/Kunskapsunderlag-forRegional-utveckling-och-regional-ochkommunal-planering/

Östergötland

Rapport inom Östra Mellansverige om
nodstäderna.

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Utveckla Östergötlands
roll i ett storregionalt sammanhang i
det regionala utvecklingsprogrammet.

Fördjupad samverkan mellan regionerna i ÖMS 2050 – Stockholm, Uppsala
län, Västmanland, Örebro län, Sörmland
och Gävleborg. Region Östergötlands
olika forum för samverkan med
kommunerna har fungerat som grund
för arbetet på hemmaplan.
Konsultinsatser och eget gemensamt
utvecklingsarbete har varvats.
Presentation har skett på särskilt
seminarium och löpande diskussioner
har skett i olika samverkansforum.
Länk till rapport:
https://www.regionostergotland.se/Re
gional-utveckling/regionalplanering/strategisk-rumsligplanering/Kunskapsunderlag-forRegional-utveckling-och-regional-ochkommunal-planering/
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Effekter på kort sikt:
Fördjupad kunskap i region och
kommuner. Fördjupad dialog med
kommunerna har åstadkommits. En förståelse för respektive organisations
uppdrag.
Effekter på lång sikt:
En mer sammanhållen bostadsmarknad
i Östergötland vilket skapar förutsättningar för ytterligare utveckling
och tillväxt.

Effekter på kort sikt:
Ett väl förankrat kunskapsunderlag för
kommande insatser som bidrar till att
nå den strategiska inriktningen i ÖMS
2050.
Effekter på lång sikt:
Förväntas på sikt skapa förutsättningar
att uppnå målen i ÖMS 2050.

Östergötland.

Östergötland

Östergötland

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Fördjupad samverkan i Östergötland
kring samhällsplanering.

Regional rumslig strategi.

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Medverkan i projektet Placemaking in
the Nordics.

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Den satsning som följde i spåren efter
antagandet av Strukturbild
Östergötland 2017 har avslutats.
Satsningen har genom kunskapsunderlag och samverkan med kommunerna skapat förutsättningar för en
fördjupad regional samhällsplanering
där den rumsliga strategin är nästa
steg.
Beslut om att inleda arbete med en
regional rumslig strategi som del i RUS

Effekter på kort sikt:
Förutsättningar finns för en fördjupad
regional samhällsplanering.
Effekter på lång sikt:
En effektiv samhällsplanering i
Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Öka förståelsen för Östergötlands
funktionalitet i region och kommun.

Satsningen har precis inletts.

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för att skapa attraktiva
miljöer. Ett mer aktivt arbete i
kommunerna med placemaking. Mer
attraktiva miljöer som bidrar till
Östergötlands utveckling.

Effekter på lång sikt:
Bidra till att skapa förutsättningar för
hållbar utveckling i Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Konkreta insatser på kommunal nivå
med regional medfinansiering, t.ex.
Artscape, mer information via
https://artscape.se/projects/2020form/
Effekter på lång sikt:
Attraktiva livsmiljöer i Östergötland.

Östergötland

Östergötland

Kartläggning av bild- och formområdet.

Metodprojekt om hållbart kulturarv
Utvecklingsprojekt via Kulturrådet i
samverkan med Östergötlands museum
och Länsstyrelsen i Östergötland.
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Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stärk Östergötland
som en flerkärnig stadsregion i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Skapat en bild av området i Östergötland med särskilt fokus på kultur på
landsbygden och hur kulturen kan bidra
till exempelvis platsutveckling på
mindre orter.
Utforma strategiska prioriteringar
utifrån kartläggningen samt ta med den
i det sektorsövergripande arbetet med
platsutveckling/placemaking. Mer
effektivt med riktade insatser utifrån en
kartläggning.
Metodprojekt med regional bas för
kunskapsbyggande och fördjupad
samverkan om kulturarvets utvecklingsmöjligheter med kommunerna och
kulturarvsaktörer. Bidra till att skapa
förutsättningar för bättre dialog och
kunskap om länets kulturarv och dess
utvecklingsmöjligheter.

Effekter på kort sikt:
Ger förutsättningar för att arbeta med
kulturens roll i platsutveckling i hela
Östergötland.
Effekter på lång sikt:
En mer tillgänglig kultur i hela
Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap och nya
samverkanssammanhang för kulturarv.
Effekter på lång sikt:
En regional kulturarvsplan för
Östergötland.

Jönköping

Ett innovativt, diversifierat och hållbart
besöksnäringsliv.
(Drivs av Smålands turism med medel
från Tillväxtverket och anslag 1:1).

En välutvecklad besöksnäring med
fokus på både internationella,
nationella och lokala besökare skapar
hållbarhet, tillgänglighet och flexibilitet
över tiden samt bidrar till Jönköpings
läns regionala utvecklingsstrategis
(RUS) mål för 2035.

Startade 2020-10-01 men förväntat
resultat är att företagen inom sektorn
kan förändras och anpassas till den nya
situationen efter pandemin.

Livskraftigare företag med fler
arbetsplatser som skapar en
inneboende attraktivitet som lockar
både kapital och företag till länet för att
säkerställa en hållbar tillväxt för hela
länet.

Jönköping

Konsultcheckar för besöksnäringen
kopplade till ovanstående projekt
(medel från Tillväxtverket)

Bidra till målen inom attraktivitet i
RUS:en.

Pågående, bidrar till hållbar tillväxt och
konkurrenskraftiga företag i länet.

Se ovan.

Jönköping

Utbildning för Kulturella och kreativa
näringar (Coronastöd) RU-medel.

För att rusta de kulturella och kreativa
näringarna inför framtiden och därmed
bidra till att länet ska nå målet en
attraktiv region och samtidigt stödja
egenföretagare och små företag som är
tufft drabbade av den pågående krisen
inom KKN i Jönköpings län.

En betald digital utbildning
genomfördes under sex veckor med 17
deltagare.

Företagen utvecklades och då särskilt
deras digitala kunskaper.

Jönköping

Utbildning för besöksnäringen
(Coronastöd).

Bidra till målen inom attraktivitet i
RUS:en.

En betald digital utbildning
genomfördes med 36 företag.

Företagen utvecklades genom nya
kunskaper, till exempel digital
kommunikation, marknadsföring och
språk.

Jönköping

Stöd hållbar besöksnäring motverka
Coronakrisen, marknadsföring
Smålands turism, RU-medel.

Bidrar till mål inom en attraktiv, hållbar
och smart region i RUS:en.

Projektet handlade om att locka
svenska turister till länet (och
Kronobergs län) för att väga upp för alla
uteblivna besök av utländska turister.
Svenska turister ökade med 11,1 % i
juli.

Fler av länets besöksnäringsföretag
överlever krisen.

Jönköping

Digital kulturfestival, 1:1 och RU-medel
(Coronastöd).

Bidrar till delstrategin om ett attraktivt
kultur- och fritidsutbud inom
attraktivitet i RUS:en.

Via kulturfesten.nu kunde alla invånare
kostnadsfritt uppleva konst- och
kulturupplevelser från ett stort antal av
länets professionella kulturutövare i 23
programakter. Över 4000 unika
besökare tog del av festivalen.

De medverkande fria kulturaktörerna
har genom projektet fått värdefull
exponering för en bredare publik, i en
tid då det är svårt att nå sin publik som
tidigare.

Kronoberg

Trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål:
- ökad attraktivitet
- fler ska välja att bo i Kronoberg
- klimatpåverkan ska minska

Programmet tas fram i en bred dialog.
Dialoger med länets kommuner, andra
samhällsaktörer samt med
länsinvånarna liksom med
omkringliggande regioner och statliga
myndigheter sker planerat under
processen.

Effekter på kort sikt:

En strategi för länets kollektivtrafik som
tills stor del handlar om att öka
tillgängligheten till kollektivtrafik för
hela länet och förbättra
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Att bibehålla och utveckla det
kollektivtrafiksystem vi har, både i
Kronoberg, men även i Sydsverige i
stort.

förutsättningarna för att nå länets
utsläppsmål.

Kronoberg

Länstransportplan för Kronobergs län.
En strategi för planering av ny och
utvecklad infrastruktur för länet.

Insatsen skapar också förbättrade
förutsättningar att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom
transportsektorn, vilket är en
prioritering inom ERUF Småland och
öarna.

En rad olika utredningar genomförs för
att både identifiera ett nuläge och
behov och planering framöver i länet.
Det handlar om ökad tillgänglighet för
fler målgrupper och geografier.

Länstransportplanen har kopplingar till
båda målområdena i den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
2025, Vi växer i öppna och hållbara
livsmiljöer samt Vi växer av en cirkulär
ekonomi med förnyelseförmåga.

Enligt förordning 1997:263 om
länsplaner för regional
transportinfrastruktur 1 § …upprättas
en länsplan till ledning när medel för
investeringar och förbättringsåtgärder
ska fördelas.

Insatserna i Länstranportplanen bidrar
främst till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.

Region Kronobergs prestation
angående Länstransportplanen skedde
när planen lämnades över till
Trafikverket i december 2018. Det är
sedan Trafikverkets ansvar att
genomföra planen samt att ta fram
underlag för utpekade brister till
kommande planrevideringar.

Mål:
- Ökad attraktivitet -fler ska välja att bo
i Kronoberg.
- Klimatpåverkan ska minska.

Att visa länets ambitionsnivå för den
nationella nivån, vilket kopplar till
resursfördelning.
Effekter på lång sikt:
Skapa förutsättningar för att stärka
regionens attraktivitet med klimatsmart
och resurseffektivt
kollektivtrafiksystem. Att
kollektivtrafiken är en naturlig del av
länets öppna och hållbara livsmiljöer.

Insatsen skapar också förbättrade
förutsättningar att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom
transportsektorn, vilket är en
prioritering inom ERUF Småland och
öarna.

Effekter på kort sikt:
Att standardförbättringar sker på de i
länstransportplanen utpekade vägarna
under perioden 2018–2029.
Att mindre investeringar genomförs för
att förbättra länets cykelvägnät i
enlighet med understrategin Cykla i
Gröna Kronoberg och
kollektivtrafikåtgärder.
Att statsbidrag delas ut till åtgärder på
det kommunala vägnätet för att
förbättra Trafiksäkerhet och miljö samt
kollektivtrafikanläggningar och till
enskilda vägar samt driftsbidrag till
Växjö flygplats.
Att Trafikverket genomför utredningar
som underlag och vägledning för
Region Kronobergs prioriteringar till
kommande planeringsomgångar.
Effekter på lång sikt:
Bra och tillgänglig infrastruktur för att
skapa en hållbar regional utveckling och
tillväxt.

Kronoberg

Hållbar mobilitet.
Ett projekt som pågått mellan 2017 och
2020 med det övergripande målet att
minska CO2-utsläppen i Kronobergs län.
ÄID NYPS: 200203
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Insatsen bidrar till prioriteringen 1 i
Gröna Kronoberg 2025: utveckla
attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet.

Utsläppen har minskat på regional nivå
men det är svårt om inte omöjligt att
härleda det till detta projekt såklart –
det är många faktorer som gör att
denna minskning har skett. Projektet
kan bara svara på vad aktiviteterna som

Effekter på kort sikt:
Deltagare i projektet har genomfört
åtgärder för mer CO2-effektiva
transporter.
- Alla deltagande arbetsplatser har
genomfört aktiviteter.

Mål:
- Klimatpåverkan ska minska.

genomförts inom projektets ramar har
bidragit till.

Projektet bidrar till målet Att stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom transportsektorn, i det
operativa programmet för ERUF i
Småland och Öarna.

Baserat på uppföljningarna av
aktiviteter och den uppföljande
resvaneundersökningen som gjorts så
har projektets aktiviteter lett till
minskade utsläppen från transporter i
länet. Uppföljningarna visar att fler
använder sig av aktiva transporter och
resfria möten. Och de som kör ensam i
bil har förändrat sitt drivmedel och
bensindrivna bilar har minskat med tre
procent på arbetsplatserna mellan 2018
och 2019.
Målet om att fler använder sig av aktiva
transportsätt och reser kollektivt har
delvis uppnåtts. Elcyklar har verkligen
fått ett genomslag medan
kollektivtrafiken har backat i utveckling.
Andelen resfria möten, det som är det
första man ska tänka på enligt
transporttrappan ”att inte resa alls” har
verkligen fått sig en boom och ökat
med 230% på de deltagande
arbetsplatserna, på vissa enskilda
arbetsplatser har ökningen varit över
400% fler resfria möten. Både resfria
möten och tillbakagången av
kollektivtrafiken kan ju direkt kopplas
till pandemin och beror med stor
sannolikhet inte enbart på insatserna i
detta projekt.
Övriga mål som jämställda transportval,
och ökad folkhälsa är svårare att mäta
på kort sikt i ett projekt. I våra 11
testcyklistgrupper samt
kollektivtrafikkampanjer har våra
testresenärer varit representativa (sett
till andelen kvinnor och män som
erbjudits ett hållbart sätt att resa på har
lika stor andel kvinnor och män testat
på ett annat sätt att resa på). Vi har i
samtliga aktiviteter kartlagt kvinnor och
mäns beteende och analyserat dessa
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- Andelen persontransporter med
kollektivtrafik, cykel och gång
deltagande organisationer har ökat.
- Aktiva transporter har ökat.
- Andelen transporter med fossildrivna
transportmedel har minskat i
deltagande organisationer. Ja för
personbilar. Data för godstransporter
finns inte i nuläget.
- Deltagare i projektet har genomfört
åtgärder för att kvinnor och män ska ha
samma inflytande i det regionala
tillväxtarbetet.
- Genom att kartlägga datan samt alla
aktiviteter baserat på kön innebär det
att kunskapen om kvinnor och mäns
transportbeteende i Kronoberg ökar
och således kan det regionala
tillväxtarbetet utformas jämställt.
Effekter på lång sikt: (svårt att
analysera direkt efter projektslut):
- Bestående minskning av CO2utsläppen från transportsektorn i
Kronoberg.
- Deltagare i projektet har genomfört
åtgärder för att kvinnor och män ska ha
samma inflytande i det regionala
tillväxtarbetet.
- Alla arbetsplatser som deltagit har
tagit fram data mm baserat på kön.

och i detta projekt i dessa aktiviteter
ser vi inte särskilt stora skillnader
mellan kvinnor och mäns transportval.
Folkhälsa har vi mätt för våra
testresenärer som testat att cykla och
där ser vi en upplevd förbättrad hälsa
hos de som deltagit (detta mäter vi
efter kampanjen, 3 månader efter och 6
månader efter).
Kronoberg

Samplanering Kronoberg.
Är ett samarbete inom strategisk
rumslig planering mellan kommunerna i
länet, Länsstyrelsen, Trafikverket
Region Syd och Region Kronoberg, med
Region Kronoberg som
sammanhållande kraft.

Kronoberg

Bymässa 2030.
En förstudie finansierad av Region
Kronoberg egna medel och 1:1 med
syftet att skapa en bättre förståelse för
vad en bymässa i Kronoberg år 2030
kan vara och ge samt lägga grunden för
att ta nästa steg.
ÄID NYPS: 20204101

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet och
flera olika mål men främst målet:
- Ökad attraktivitet - att fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen skapar också förbättrade
förutsättningar att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom
transportsektorn, vilket är en
prioritering inom ERUF Småland och
öarna.
Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet och
flera olika mål men främst målet:
- Ökad attraktivitet - att fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen skapar också förbättrade
förutsättningar att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom
transportsektorn, vilket är en
prioritering inom ERUF Småland och
öarna.

Projektet Samplanering Kronoberg har
övergått i ordinarie verksamhet.
Verksamhetsplan och årlig
handlingsplan har upprättats.
Fem större dialogmöten med länets
kommuner, Trafikverket och
Länsstyrelsen Kronoberg har
genomförts under året.

Effekter på kort sikt:
Kommunerna, regionen och statliga
myndigheter är överens om
huvuddragen för länets rumsliga
utveckling.
Effekter på lång sikt:
Hållbara livsmiljöer i hela länet genom
stärkt och långsiktig samplanering.

Projektmedel för att vidareutveckla
planeringsatlas har beviljats.

En förstudie under namnet Bymässa
2030 har tagits fram.
Regionala utvecklingsnämnden har
beslutat att fortsätta att utreda om en
bymässa kan vara ett intressant verktyg
för att stärka länets
utvecklingsförutsättningar och skapa
levande och socialt hållbara livsmiljöer
utanför städerna. Ambitionsnivån för
bymässan är att den är nationellt
relevant och lokalt avgörande
samhällsutvecklingsmässa.

Effekter på kort sikt:
Hitta hållbara lösningar för boende i
byn och utanför storstäder.
Effekter på lång sikt:
Öka boendeattraktiviteten i Kronoberg
och dess kommuner, så att fler stannar
kvar och en bredare grupp än i
dagsläget lockas att flytta till länet.

Dialog med länets kommuner,
Länsstyrelsen i Kronobergs län och
andra aktörer sker främst genom
plattformen Samplanering Kronoberg.
Nationell uppvaktning har påbörjats.
Kronoberg

Stationssamhället som regional resurs
(2017–2021)
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Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet och

En rapport som fokuserar på
förutsättningarna för fjorton av
stationssamhällena i Kronobergs län.

Effekter på kort sikt:
Identifiera utvecklingsförutsättningar
för länets stationssamhällen som

Ett projekt som syftar till att stärka
utvecklingskraften i länets
stationssamhällen. Detta sker i dialog
med samtliga av länets kommuner,
Trafikverket region Syd och andra
aktörer.

flera olika mål men främst målen:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i Kronoberg.
- Klimatpåverkan ska minska.
Insatsen skapar också förbättrade
förutsättningar att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom
transportsektorn, vilket är en
prioritering inom ERUF Småland och
öarna.

Fyra olika delprojekt har utvecklats
inom projektet i fem av länets
kommuner.
- Arbetshubb, Markaryds kommun. En
förstudie för att undersöka hur
kommunen kan stödja utvecklingen av
en kreativ mötesplats, i form av en
arbetshubb i den mindre orten.

regional resurs för hållbar tillväxt. Och
visa hur dessa resurser kan tas tillvara
och förstärka dem i samarbete mellan
region, kommun och andra aktörer.
Effekter på lång sikt:
Hållbar regionförstoring.

- Gestaltningsprogram, Lessebo
kommun. Genom att använda kultur
och konstnärliga praktiker som metod
för att öka delaktighet i utvecklingen av
stationsområdet.
- Förstudie till ett gestaltningsprogram
för stationsområdet, Tingsryds
kommun.
Konstnärsresidens Stationssamhällen
Kronoberg Handlar om att utforska
andra metoder för att få med fler
perspektiv och värden i planeringen och
synliggöra kunskap om platsen.
Genomförs på liten skala under 2020–
2021 med inbjudna konstnärer Zandra
Ahl, Amanda Cardell, Lina Sofia Lundin
på olika stationer i länet. Alvesta,
Ljungby och Lessebo kommun.

Kalmar

Klimatsmarta resor i besöksnäringen.
(Ärende ID 20204100)
Projektet ska testa, utvärdera
och sprida lösningar för klimatsmart
och attraktivt resande till, från och
inom Astrid Lindgrens Värld, Glasriket
och Öland. Lösningarna ska utgöra goda
exempel på klimatsmarta och attraktiva
resor, tillgängliga för alla, och lyckade
lösningar ska permanentas.
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Projektet bidrar positivt till målen i RUS
om Hållbar samhällsplanering samt till
Stärkt konkurrenskraft. Genom att
minska bilberoendet och stärka
kollektivtrafik, cykel och gång påverkas
även målen Delaktighet, Hälsa och
Välbefinnande samt God miljö för barn
och unga.

Projektet har endast pågått ett år och
rådande pandemi har skapat
begränsningar för vad som har varit
möjligt att genomföra hittills. Under
projektets första år har strukturer och
samarbeten arbetats fram och
arbetsgrupper för utveckling av olika
aktiviteter har skapats. Några av de
aktiviteter som har genomförts är:
- Paketering och marknadsföring av
cykelslingor på Öland, syns i kampanjen
öländska pärlor.
- Paketering och marknadsföring av
möjliga sätt att resa hållbart i Glasriket

Framåt finns följande väntade effekter:
- Göra det möjligt för den som inte har
egen bil att resa klimatsmart till, från
och inom destinationerna.
- Påverka resmönstret till, från och
inom destinationerna.
- Lyfta fram Småland och Öland som ett
gott exempel på en hållbar
besöksregion med möjlighet att resa
klimatsmart.
- Öka kunskapen i regionens
besöksnäring om klimatpåverkan från
besöksnäringens resor samt om
förutsättningar för hur klimatsmarta

Kalmar

REDIT(Ärende ID 203864)
Fokus är att ta fasta på det regionala
näringslivets digitala transformation.
För att skapa en bild av läget kontaktas
länets näringsliv för att:

är gjord genom kampanjen På Tur.
- Samarbete med biluthyrare om
fossilfria hyrbilar har inletts och en
första kampanj är lanserad.
- Dialog med kollektivtrafikmyndighet
har påbörjats.
- Kunskapsseminarium har hållits.
- Upphandlat stöd till entreprenörer för
installation av laddstolpar.

resealternativ kan utveckla branschens
attraktivitet.

Ökad kunskap och
erfarenhet om samt lägesbild av
digitaliseringsprocessens
genomförande bland företag i Kalmar
län.

Under året har så studien regional
digital barometer avslutats. Totalt
kontaktades 1284 företag, varav 475 st.
tackade ja till att delta. Studiens
resultat har analyserats

Kopplar an till målen i RUS och den
Regionala Digitala Agendan.

och diskuterats, både internt i
arbetsgruppen, externt med
representanter för regionen, och

Ett intressant mervärde på kort och
lång sikt är att projektets referensgrupp
har kommit att utgöra en arena för
personer inom nyckelorganisationer
kring regional digital transformation. En
arena på vilken diskussioner har skett
och samverkan initierats kring aktuella
som kommande initiativ för den
aktuella och gemensamma
målgruppen.

1. Få en bild av företags genomförande
av digitaliseringsprocesser och digitala
initiativ.
2. Insikt och underlag till arbetet med
Digital Agendan och RUS, ökad kunskap
i akademin om digitalisering för ökat
värdeskapande och konkurrenskraft.

med kolleger som besitter
metodologisk expertkompetens.
Resultatet publiceras framför allt via
författad rapport. Syftet med
barometern var att få fram en generell
bild av företags digitala transformation i
Kalmar län samt sprida kunskap och
engagemang i hela länet.
Under hösten har studien: företagets
digitala avtryck genomförts. Totalt har
167 st. företags digitala närvaro och
engagemang studerats. Analys av
studiens resultat har påbörjats och
förväntas bli färdig under våren 2021. I
projektet producerades 2 rapporter
under 2020. REDIT 2020:03, Regional
Digital Barometer; REDIT 2020:04,
Digitala möjligheter och företagets
verklighet.

Gotland

Leva, bo och verka.

- God kunskap och förståelse för vad
som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.

Projekt som samlat identifierar
drivkrafter för en positiv
befolkningsutveckling och konkreta
insatser för att utveckla
platsvarumärket Gotland.

- Ökat antal människor som bor och
verkar på Gotland.
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Under året har projektet levererat
följande prestationer:
- Kvantitativa undersökningar
genomförda, analys påbörjad.

Effekter på kort sikt:
- Ökad kunskap om vilka faktorer som
påverkar människors val av Gotland
som plats att bo, leva och verka på.
- Ökat samarbete mellan olika delar
inom Region Gotland

- Arbetsgrupp tillsatt, med bred
representation från Region Gotland,
samt Uppsala universitet.
Gotland

Lokala utvecklingsplaner.
(LUPar)
Region Gotland har under de senaste
åren satsat på att utveckla
arbetsformer för landsbygdsutveckling.

Tillväxtprogrammets mål om en
levande och attraktiv landsbygd på
Gotland – året om – som utgör en
central del av platsvarumärket Gotland.

- Uppföljning av befintliga LUPområden.

I det arbetet ingår LUPar som syftar till
gemensam bild av nuläge, vision och
prioriterade insatser och kunskap om
verktyg för insatsers genomförande.
Processen leds av Region Gotland men
arbetet sker av lokala
utvecklingsaktörer på respektive plats.
Gotland

Konferensen 92 möjligheter.
Region Gotland är en av sex arrangörer
till konferensen 92 möjligheter. Det är
ett publikt evenemang som arrangerats
sedan 2016. Kunskapsspridning och
nätverkande är centrala områden. Cirka
500 deltagare på konferensen varje år.
Det är den största konferensen med
fokus på landsbygdsutveckling i Sverige
som arrangeras på årlig basis.

Gotland

Gotländska ståndpunkter – om
kommunikationerna till och från
Gotland. Revidering genom Trafikrådet.

- Samverkan inledd kring utarbetande
av lokala utvecklingsprocesser- och
planer för de utvalda geografiska
områdena.

Förväntade effekter på sikt:
- Öka antal boende på Gotland i
arbetsför ålder.
- Utökad och bättre demokratisk dialog
mellan det lokala och det offentliga.
- Ett strukturerat arbetssätt/dialog som
identifierar nya
utvecklingsområden/behov över hela
Gotland.

Tillväxtprogrammets mål om en
levande och attraktiv landsbygd på
Gotland – året om – som utgör en
central del av platsvarumärket Gotland.

Planering och genomförande.

Stort genomslag på Gotland, hos
deltagare men även via god
mediabevakning. I och med det stora
antalet deltagare är det ett effektivt
sätt att sprida information och
inspiration kring lokal och regional
utveckling.

Gotland har en transportstruktur som
stärker gotländsk konkurrenskraft
genom en mycket god tillgänglighet till
fastlandet avseende res- och
transporttid, pris, turtäthet, ankomst
och avgångstider samt kapacitet.

Revidering genomförs. En ny version av
ståndpunkterna antogs i september
2020.

- Hållbarhet, långsiktighet och god
tillgänglighet.

Region Blekinge har givit sin syn på
Trafikverkets förslag till inriktning.
Förhoppningen är att det ska resultera i
en god medelsfördelning för befintliga
nationella projekt i Blekinge fullföljd

Stärkt och utvecklad infrastruktur i
Blekinge för såväl väg, järnväg och
cykelväg.

- Det gotländska samhället och
näringslivet har goda föreutsättningar
att bidra till tillväxt i hela landet.

Gotlands kommunikationssystem är
välintegrerat i de nationella och
internationella trafiksystemen, för såväl
gods- som persontrafiken.
Blekinge

Ny planomgång för den nationella
infrastrukturplaneringen 2022–2033
(2037).

Arbetet med en ny planomgång för
nationell plan och regionala planer för
transportinfrastrukturen har påbörjats.
Region Blekinge har kommer med
synpunkter till inriktningsunderlaget
samt så smått påbörjat det initiala
arbetet med länstransportplanen.
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Insatsen bidrar till en stärkt
infrastruktur i regionen på sikt.
Medverkar till regional utveckling och
mål för transportpolitiken.

och det ges utrymme för nya objekt i
kommande plan.

Blekinge

Sydostlänkenintressenterna.
Gemensamt arbete med berörda
kommuner, regioner och näringslivet
för att bevaka arbetet med att få till
stånd Sydostlänken.

Bidrar till transportpolitiska mål kopplat
till gods och eventuellt personresor.

Ett av få järnvägsobjekt i landet som
skapar helt nya systemeffekter för
industrin att transportera gods mellan
sjöfart och järnväg vilket stärker
svenska exportmöjligheter.

Förbättrade möjligheter för
godstransporter till och från
Karlshamns hamn och vidare, nytt
godsstråk som binder samman Blekinge
med Kronoberg och resten av Sverige.
Förbättrade möjligheter för
persontrafik inom Blekinge och vidare
mot södra stambanan.

Blekinge

Genomförande av åtgärder i nationell
plan. Vägplan för E22 Lösen-Jämjö har
vunnit laga kraft. Planerad byggstart
2022.

Regional utveckling, transportpolitiska
mål.

Bättre förutsättningar för snabbare och
säkrare transporter från Blekinge och
österut mot Kalmar, för såväl gods på
väg som för persontrafik.

Ökad trafiksäkerhet och trygghet och
högre standard för europavägen.

Blekinge

Påbörjat projekt för att öka kunskapen
om bostadsmarknaden i länet (NYPS
20205555).

Projektet kopplar till attraktiva
livsmiljöer, goda och tillgängliga
boendemiljöer, attrahera unga till länet,
samt bilden av attraktiva Blekinge.

Kartläggning av demografiskt
bostadsbehov samt efterfrågeanalys av
nya bostäder i länet, där ekonomiska
förutsättningar och preferenser för
nybyggnation kommer utredas.

Underlaget ger en gemensam grund för
ökad dialog kring bostadsmarknaden i
länet mellan aktörerna inom områden.
Kartläggningen är även en förutsättning
för att på sikt få en bostadsmarknad i
balans i länet och att det som byggs i
länet matchar det som efterfrågas.

Blekinge

Resvaneundersökning för Blekinge
(NYPS 20202997).

Goda och tillgängliga bondemiljöer,
samt attraktivt och hållbart
transportsystem.

Resvaneundersökningen har gett en
ökad kunskap om hur länets invånare
reser, val av färdmedel etc.
Undersökningen har även gjort det
möjligt att följa upp hur resandet i länet
har förändrats sedan den senaste
regionala resvaneundersökningen
gjordes 2012.

Ökad kunskap inför kommande
samhälls- och transportplanering,
exempelvis cykelplaner, samt övrig
infrastruktur- och bebyggelseplanering.

Blekinge

Trafikförsörjningsprogram 2020–2023.
Beslutades 13 maj.

I RUS:ens mål under livskvalitet ska
Blekinge kännetecknas av tillgängliga
boendemiljöer och god samhällsservice
där kollektivtrafiken är en del.

Trafikförsörjningsprogrammet
innehåller många mål under flera
områden, men ett av dessa är större
andel av Blekingeborna som kan pendla
till skola och arbete. Det andra är
tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och
Malmö vilket flyttar Blekinge närmare
Malmö- och Öresundsregionen.

Effekter av bättre persontransporter
såväl lokalt som till våra grannregioner
ökar Blekinges konkurrenskraft i form
av att locka fler invånare och företag till
länet vilket ökar skattekraften och
därmed utvecklingsmöjligheterna.
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Blekinge

Arbete med en tågstrategi för Blekinge
inleddes under 2020.

En mer konkurrenskraftig tågtrafik
berör flera mål, men ett mycket aktuellt
är målet under livskvalitet om miljöoch klimatarbete. Under arbetsliv
främjar en modern tågtrafik även målet
om tillgång till kompetent arbetskraft
då pendling möjliggörs på längre
avstånd.

Målet är att uppnå en mer tillförlitlig
tågtrafik med kortare restider och
bättre service såväl på tåget som på
stationerna. Tåget ska vara en plats för
både vila och arbete.

En viktig del av miljöarbetet är att
erbjuda bra alternativ till bilen som står
för en stor del av utsläppen av
växthusgaser. På sikt ska
kollektivtrafiken kunna ersätta många
bilresor och därmed minska utsläppen.

Blekinge

Projektet TRAM (NYPS 191490).

Öka möjligheterna att förbättra
transportsystemet i Blekinge, övergång
till mer hållbara lösningar och på så sätt
bidra till en koldioxidsnål ekonomi.

Erfarenhetsutbyte samt framtagning av
handlingsplaner.

På kort sikt har vi fått inspel till nya
satsningar på hållbar mobilitet. Dessa
vävs in i framtida handlingsplaner och
strategier vilket ger effekt på lång sikt.

Blekinge

Kombinerad Mobilitet i Blekinge:
projekt som syftar till att minska
koldioxidutsläpp från persontransport i
Blekinge.

Berör insatsområde Tillgänglighet i den
regionala utvecklingsstrategin: 2020 har
Blekinge ett attraktivt och hållbart
transportsystem som utvecklas utifrån
invånarnas, arbetsmarknadens och
besökarnas behov.

Under 2020 fick många
projektaktiviteter inom Kombinerad
Mobilitet skjutas upp, bland annat
lanseringen av de cykeltävlingar som
ska genomföras. Ett resultat är dock
den framtagna appen för Växla Upp,
inom vilka vi kommer administrera
tävlingarna. Appen och de tillhörande
cykeltävlingarna förväntas ge
ytterligare resultat genom att
uppmuntra fler att välja cykeln för
kortare resor samt ge insamlat
resmönsterdata för cykelresor.

Insamlat resmönsterdata förväntas på
lång sikt ge ett ökat kunskapsunderlag
för de aktörer i Blekinge som arbetar
med infrastrukturplanering, fysisk
planering och hållbar mobilitet.

Blekinge

Etablering av nationell dansscen i
Karlshamn, regionalt
konstresurscentrum i Ronneby samt en
regional litterär nod i Olofström.

Insatserna bidrar till ett inkluderande
Blekinge präglat av öppenhet och
deltagande med ett nyskapande
kulturliv med bredd och kvalitet i den
regionala utvecklingsstrategin.

I samfinansiering med respektive
kommun har de olika satsningarna
kommit på plats och är en resurs för
hela Blekinge; kommunerna,
föreningsliv samt professionella
kulturskapare i regionen.

Effekt på kort sikt:
Handlar om att tjänstepersoner i
kommunerna får mer kunskap om
respektive område, de professionella
kulturskaparna får en arena att verka
ifrån samt att invånarna i Blekinge
kommer få/har fått ett kulturutbud som
de inte tidigare har haft möjlighet till i
Blekinge.
På lång sikt:
Kommer detta bidra till att
professionella kulturskapare kan verka
och bo i Blekinge vilket bidrar till ett
samhälle som utvecklas genom
kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet, vilket bidrar till ett mer
attraktivt samhälle och stolta invånare.
Det kommer också öka invånarnas
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möjlighet att få uppleva och få delta i
kulturlivet vilket ger ett mer öppet och
inbjudande samhälle.
Blekinge

Samverkan och utveckling inom
gestaltad livsmiljö.

Målen handlar om att stärka
arkitekturens, formens och designens
värde och betydelse för individen,
livsmiljön och den hållbara
samhällsutvecklingen vilket bidrar till
den övergripande målbilden av
Attraktiva Blekinge där fler vill bo,
arbeta och komma på besök.

Konst i Blekinge har ansvarat för att
tillsammans med Statens konstråd,
Boverket, BTH, Ronneby och
Karlshamns kommun med flera
genomfört nationellt lärande om
konstnärlig gestaltning genom bland
annat digital konferens med deltagare
från akademi, privat och offentlig
sektor från hela Sverige.

Effekter på kort och lång sikt förväntas
bli att kunskapen ökar och
implementeras om gestaltad livsmiljö
som ett samlande område mellan
arkitekter, planerare, stadsutvecklare,
gata-parkutvecklare, konstnärer,
konstkonsulenter, förvaltare och
forskare för att forma den
gemensamma livsmiljön utifrån
människans behov, i dialog och genom
deltagande av invånare.
Effekterna av ett väl utvecklat arbete
och samverkan om gestaltad livsmiljö
handlar om människors välbefinnande
och platsens förmåga att få människor
att mötas.

Skåne

Ortsutveckling längs Ystad- och
Österlenbanan.
Rapport med utvecklingsförslag för fem
stationsorter längs Ystad- och
Österlenbanan.

Skåne

Hållbar småstad - Planering av levande
kvarter.
Handbok framtagen i samarbete med
Bjuvs kommun och Samordningen för
bostadsbyggande för att stödja arbetet
med utvecklingen av den nya
stadsdelen Selleberga i Bjuv.

Skåne

Game of homes.
Pilotstudie om framtidens bostäder
tillsammans med Sydsvenska Industrioch handelskammaren.
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Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Rapporten ger förslag både på åtgärder
för enskilda kommuner och åtgärder
som förutsätter ett samarbete mellan
flera aktörer. Särskilt fokus på att
identifiera åtgärder som kan
genomföras på lokal nivå för att stärka
det stationsnära läget och öka det
hållbara resandet.

Välfungerande stationsområden och
stationsnära lägen är betydelsefulla för
att stärka Skånes utveckling och
flerkärnighet.
God tillgänglighet till kollektivtrafik
leder till minskade utsläpp och bättre
tillgång till arbetstillfällen och
fritidsaktiviteter.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Handbok med syfte att höja
ambitionsnivån för det småskaliga
stadsbyggandet.
Exempel på konkreta och
kostnadsberäknade åtgärder för att
göra nya kvarter i småstaden mer
socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbara.

Ökad social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Kunskapsutveckling och lärande i
samverkan med näringslivet. Projektet
ska bidra till en välfungerande
bostadsmarknad genom att ta fram
innovativa lösningar för framtidens
boendelösningar. I fokus just nu är

Projektet bidrar till innovation för
framtidens bostäder och en mer
välfungerande bostadsmarknad.

energilösningar för bostäder
tillsammans med Sony och Kraftringen.
Skåne

Bostäder för äldre.
Förstudie i samarbete med Lunds
kommun i syfte att undersöka
möjligheten till ett större projekt om
den ökande äldre befolkningens behov
avseende bostäder och framtidens
vård- och omsorg.

Skåne

Projekt Elbilslandet Syd (ERUF-projekt).
Region Skåne deltar i detta
samverkansprojekt som ska stödja
näringslivet i arbetet med att ställa om
till fossiloberoende lätta transporter.

Skåne

Supercykelstråk i Skåne.
En uppgradering av Skånes viktigaste
cykelvägar för pendling pågår enligt
koncept för Supercykelstråk i Skåne.
Detta som ett sätt att locka fler att välja
cykeln och hantera ökade flöden.

Skåne

Projektet SLADDEL (Interreg).
Region Skåne arbetar inom projektet
tillsammans med Viken i norr till Region
Hovedstaden i söder för att påbörja
omställningen till en ökad andel
elektriska lastbilar både i städer och för
regionala godstransporter.

Halland

Antagen Regional cykelplan i Halland
för åren 2020–2029.
Den regionala cykelplanen bidrar till ett
hållbart transportsystem och en bättre
folkhälsa och är i linje med de
intentioner som finns beskrivna i
Regional utvecklingsstrategi och
regionens tillväxtstrategi. Genom ett
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Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Förbättrat kunskapsunderlag för Region
Skåne att eventuellt forma ett
samarbetsprojekt med fler skånska
kommuner. Förstudien beräknas
färdigställas 2021.

Ökad kunskap om den äldre
befolkningens behov ger bättre
planeringsförutsättningar och ökar
möjligheten att tillfredsställa dessas
behov.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 4: Skåne ska ha en god miljö
och en hållbar resursanvändning.

Ökad kunskap om såväl tillgängliga
fordon på marknaden, egna erfarenheter från testkörning av
fossiloberoende fordon i den egna
verksamheten, tillgång till
kostnadsanalyser för det egna företaget
som underlag för beslut mm.

Ökad acceptans för eldrivna transporter
och en snabbare omställningstakt för
att nå målet om en fossiloberoende
fordonsflotta.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 4: Skåne ska ha en god miljö
och en hållbar resursanvändning.

En höjd standard och anpassad
utformning efter ökade och förväntade
flöden på Skånes viktigaste regionala
cykelvägar.

En ökad andel cyklister, minskad
trängsel in till Skånes större städer,
förbättrad folkhälsa och minskade
utsläpp av partiklar och växthusgaser.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 4: Skåne ska ha en god miljö
och en hållbar resursanvändning.

Sprida information om möjligheter för
regionala godstransporter med
elektriska lastbilar samt stimulera
intressentengagemang och
nätverksskapande kring elektrifiering av
tunga transporter. Bygga kluster
bestående av
transportköpare/varuägare, åkerier,
nätägare, kommuner m.fl. som kan gå
före i omställningen.

Kommunikativa påver-kansåtgärder
ökar acceptansen för ny teknik som
leder till en högre marknadsandel för
fossilfria hållbara transporter.

Cykelplanen hanterar ämnen såsom
attraktivitet, folkhälsa och miljö, och
bidrar främst till tillväxtstrategins mål
”hög attraktivitet” och de strategiska
valen ”Halland, en region med god
tillgänglighet” och ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt

Fastställd regional cykelplan i Halland
för åren 2020–2029.

Förväntad effekt på kort sikt är att
region Halland, tillsammans med
kommunerna, kan växla upp arbetet
med det strategiska arbetet med cykel
som transportmedel.
Effekter på lång sikt är att den regionala
cykelplanen ska bidra till cykelplanens

Halland

nära samarbete med de halländska
kommunerna är cykelplanens
prioriteringar i linje med kommunernas
övergripande målsättningar.
Antaget Regionalt
Trafikförsörjningsprogram.
Det regionala
trafikförsörjningsprogrammet bidrar till
ett hållbart transportsystem, förstorade
arbetsmarknader och möjligheter att ta
sig till studier.
Trafikförsörjningsprogrammet bidrar till
den halländska tillgängligheten inom
och mellan kommuner och regioner.

hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.

Det regionala
trafikförsörjningsprogrammet bidrar till
tillväxtstrategins mål ”hög
attraktivitet”, det strategiska valet
”Halland, en region med god
tillgänglighet” med följande
prioriteringar:

målsättning: fler andel cykelresor i
Halland 2029 i relation till 2020.

Fastställt regionalt
trafikförsörjningsprogram.

Effekt på kort sikt är en strategisk
inriktning för utveckling av ett hållbart
transportsystem.
Effekter på lång sikt är fler kollektiva
resor i Halland, att kollektivtrafiken ska
få en större marknadsandel samt att
kollektivtrafiken ska bidra till
utvecklingen i ett växande Halland och
sydvästsverige.

”Regionförstoring genom utveckling av
kollektivtrafik och infrastruktur, såväl
söderut som norrut. Fortsatt arbete för
goda förbindelser med Stockholm”.
”Utvecklade former för samverkan och
samplanering mellan kollektivtrafik,
infrastruktur, samhälls- och
bebyggelseplanering”.
”Attraktiva stadsmiljöer med
mötesplatser som främjar
företagsamhet, innovationer och
kultur”.
”En koldioxidneutral ekonomi och
fossiloberoende transporter”.

Halland

Samverkan i samverkansforum inom
regionen, i Regionsamverkan
Sydsverige (RSS) och Greater
Copenhagen samt STRING för att bidra
till den regionala- och kommunala
samhällsplaneringen.
Samverkan och samplanering är viktigt
för att bidra till kommunal- och regional
hållbar utveckling. Region Halland,
tillsammans med kommuner och andra
relevanta aktörer, samverkar i olika
strategiska forum för att skapa goda
förutsättningar i den strategiska
planeringen.

Halland

Uppstart av projektet MarkE för att
beskriva näringslivets behov utifrån ett
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En mängd olika frågor hanteras i
regionens samverkansforum. Insatserna
bidrar dock främst till tillväxtstrategins
mål ”hög attraktivitet” och de
strategiska valen ”Halland, en region
med god tillgänglighet” och ”Halland,
en region som erbjuder attraktiva och
socialt hållbara mötesplatser, boendeoch livsmiljöer”.

Regelbundna träffar i
samverkansforum.

Projektet bidrar till att främja
näringslivets behov och utveckling,

Projektet har förankrats med de
halländska kommunerna samt

Effekter på kort sikt:
Är en stärkt samverkan inom och
utanför regionen, samt framtagande av
gemensamma strategiska riktningar och
målbilder.
Effekter på lång sikt:
Är att forumen för samverkan ska bidra
till en kommunal- och regional hållbar
utveckling, för att generera attraktiva
livsmiljöer och tillgänglighet.

Effekter på kort sikt är att projektet ska
leda till ökad samverkan mellan

mark- och energitillgångsperspektiv.
Finansiering kommer ifrån
Tillväxtverkets utlysning ”Stärk den
regionala planeringen”.
Projektet syftar till att ta fram och
samverka kring nya strategiska
planeringsunderlag och
planeringsprocesser som hanterar
näringslivets behov av mark och energi.

Halland

Ett flertal stora åtgärdsvalsstudier har
pågått under året i nära samverkan
med Trafikverket, kommuner och
Hallandstrafiken:

vilket formuleras i regionens
styrdokument. Främst bidrar projektet
till tillväxtstrategins mål ”stark
konkurrenskraft” och prioriteringen
”Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande”.

Länsstyrelsen eftersom samtliga
identifierat mark- och energitillgång
som utmaningar för att främja
näringslivets utveckling. Att identifiera
detta, samt att tillsammans samverka i
projektets utformningsfas, är de första
resultaten i projektet.

Effekt på lång sikt:
Är förbättrade förutsättningar för
nyetablering, utveckling, förnyelse och
omvandling utifrån ett mark- och
energiperspektiv.
Åtgärdsvalsstudierna bidrar till
tillväxtstrategis mål ”hög attraktivitet”
och det strategiska valet ”Halland, en
region med god tillgänglighet”.

ÅVS:erna har färdigställts under 2020
och resultatet utgör underlag till
nationell och regional plan.

ÅVS Varberg-Göteborg. ÅVS väg 158,
ÅVS Halmstad järnvägssystem och ÅVS
väg 15.

Halland

Delta som en av parterna i det
västsvenska paketet.
Samplanering för åtgärder inom det
västsvenska paketet. I syfte att bland
annat knyta ihop arbetsmarknader
genom att tillgodose hållbar skol- och
arbetspendling.

Halland

Påbörjat arbete med revidering av
Nationell- och regional
infrastrukturplan.
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regionen, de sex kommunerna samt
samverkan med andra viktiga aktörer
som hanterar frågor relaterat till markoch energitillgång. Kunskaper om
näringslivet mark- och energibehov ska
stärkas.

Effekter på kort sikt:
Av insatserna är ökade kunskaper om
brister och behov av investeringar i
infrastrukturen.
Effekter på lång sikt:
Är att de åtgärderna som ÅVS:erna
landar i bidrar till Hallands och
sydvästsveriges attraktivitet,
tillgänglighet, samhällsnytta och
regionala utveckling. Resultaten från
åtgärdsvalsstudierna ska bland annat
bidra till att stärka Hallands attraktivitet
och flerkärnighet.

Insatsen bidrar till tillväxtstrategis mål
”hög attraktivitet” och det strategiska
valet ”Halland, en region med god
tillgänglighet”.

Utbyggnad av Västlänken genom
projektinsatser som berör såväl Halland
som Göteborg.

Den nationella- och regionala
infrastrukturplanen bidrar till de
regionala mål som är formulerade i RUS
och tillväxtstrategi med förstorade
arbetsmarknadsregioner, i huvudsak
tillväxtstrategins mål ”hög attraktivitet”
och det strategiska valet ”Halland, en
region med god tillgänglighet”.

Förväntat resultat är uppdaterade
planer som prioriterar nödvändiga
infrastrukturinvesteringar för ett
växande Halland.

Effekter kort sikt:
Är stärka förutsättningar för
tillgänglighet och utökad kollektivtrafik.
På lång sikt:
Ska det västsvenska paketet stärka
Hallands och sydvästsveriges
attraktivitet, tillgänglighet,
samhällsnytta och regionala utveckling.

Förväntade resultat är att generera
samhällsutveckling genom.

Effekten på kort sikt:
Ska vara ökad kunskap om
infrastrukturbehov, samt utpekade
strategiska riktningar för
infrastrukturbehov i Halland, vilket ska
leda till investeringar i infrastruktur.
På lång sikt:
Ska infrastrukturplanerna, genom

investeringar i järnvägen, bidrar till
omställningen av transportsystemet,
minskade CO2-utsläpp från
transportsektorn och ett mer hållbart
transportsystem.
Västra Götaland

Utveckling av hållbara och
kvalitetssäkrade leder.
(RUN 2020–00289).
VGR beviljade 10 800 000 kronor till
detta projekt med Västkuststiftelsen
som samordnare. Syftet är att öka
tillgängligheten och skapa ett nät av fler
kvalitetssäkrade och trygga regionala
leder i Västra Götaland.
Västkuststiftelsen tar en samordnande
roll i samarbete med kommuner,
kommunalförbund, Turistrådet
Västsverige, Förvaltningen för
kulturutveckling samt länsstyrelsen.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region som syns och engagerar” i
VG2020, och prioriterad fråga “satsa på
internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka
besöksnäringen”. Projektet bidrar även
till prioriterad fråga “främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag”.
Projektet kommer också att bidra till att
göra Västra Götaland till modell för
hållbar landsbygdsutveckling genom att
kommuner, region och näringsliv
samverkar för att utveckla
arbetstillfällen och näringsliv.

Ett resultat är en direkt samordning och
ett övergripande regionalt ansvar för
ledutveckling i hela Västra Götaland.
Projektet kommer också att bidra till
ökad turism, både nationell och
internationell, genom att projektet
utvecklar och stärker regionen som
vandrings- och cykeldestination.
Samverkansmodellen för drift och
underhåll av vandringsleder i Västra
Götaland kan också spridas regionalt
och nationellt.

Utvecklingen av lederna stärker
besöksnäringen på lång och kort sikt
vilket även påverkar de företag som
verkar inom andra branscher på
platsen. Satsningen har även långsiktiga
effekter för folkhälsan. Genom att
kommuner, region och näringsliv
samverkar för att utveckla
arbetstillfällen, stärker det Västra
Götalands natur- och kulturarv.

Västra Götaland

Utbildningspaket för besöksnäringen i
samverkan med Turistrådet i
Västsverige där företag fick stöd för lön
då de deltog i utbildningen. Vårens
utbildningssatsning nyttjade 9 miljoner
kronor av det statliga anslaget för
företagsstöd, 1:1-medel 2020.
Turistrådet stod för utbildningens
genomförande och bekostade
föredragshållare och tekniklösning för
utbildningen inom ramen för ordinarie
anslag från regionutvecklingsnämnden.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region som syns och engagerar” i
VG2020, och prioriterad fråga Satsa på
internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka
besöksnäringen. Projektet bidrar även
till prioriterad fråga Främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag.

Närmare 200 företag fick möjlighet att
ersätta personalkostnaden upp till 70 %
för en anställd som deltog i
utbildningen. Förutom att erbjuda
ersättning för lönekostnader, var syftet
att stärka och utveckla västsvenska
besöksnäringsföretag genom utbildning
inom viktiga områden såsom
hållbarhet, digitalisering,
marknadsföring och värdskap med
mera.

Effekten på kort sikt är att fler företag
inom besöksnäringen kan överleva
post-corona. Effekter på längre sikt är
besöksnäringsföretag med större
hållbarhet och konkurrenskraft på
andra sidan pandemin vilket stärkes
Västra Götalands konkurrenskraft och
attraktionskraft.

Västra Götaland

Samverkan destination Göta kanal.
(RUN 2018–00646).

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region som syns och engagerar”
och prioriterad fråga Satsa på
internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka
besöksnäringen. Projektet bidrar även
till prioriterad fråga Främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag.

Med finansiering av projektet kan
aktörerna runt Göta kanal ges
förutsättningar att utveckla samarbeten
i en gemensam plattform.

På kort och lång sikt gynnas många
småföretagsutveckling längs kanalens
sträckning och i närområdet. Parallellt
med projektet görs en storsatsning på
landbaserad naturturism längs kanalen,
framförallt kopplat till etableringen av
en nationell cykelled och dessa två
satsningar kan därmed får större effekt
i att skapa attraktiva miljöer för boende
och turister i området.

Projektet är en fortsättning av en längre
satsning på samverkan och
företagsutveckling kring
besöksnäringen runt Göta kanal. Syftet
med projektet är att genom samverkan
skapa bättre förutsättningar för
företagande utmed Göta kanal. Inom
ramen för satsningen deltar

124

Projektet kommer också att bidra till att

Västra Götaland

kommunerna och företagen längs
kanalen.

göra Västra Götaland till modell för
hållbar landsbygdsutveckling genom att
kommuner, region och näringsliv
samverkar för att utveckla
arbetstillfällen och näringsliv.

Dalslands kanal – sammankopplade
transportlösningar.
(RUN 2020–00247).

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region som syns och engagerar”,
primärt inom prioriterad fråga satsa på
internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka
besöksnäringen, och sekundärt inom
prioriterad fråga 1: stimulera ökat
entreprenörskap.

Med finansiering av projektet kan
båttrafiken och rälsbusstrafiken ges
förutsättningar att hänga ihop och
överleva långsiktigt.

På sikt är målet att de kommande
satsningarna på affärsutveckling och att
bredda produktutbudet ska öka
intäkterna i verksamheterna så att
trafiken/transportlösningarna för
turism kan stå sig ekonomiskt.

Projektet knyter an till VG2020-temat
En region för alla, genom att främja
Tillgång till kommunikation för arbete,
utbildning och livskvalitet och där man
investerar i transportinfrastruktur som
driver regional och nationell utveckling.

Delmål för förstudien är att:
(1) Identifiera och analysera
kommuners behov.

(4) Ta fram en modell för ett
genomförandeprojekt.

På sikt har man lyckats tillgängliggöra
den outnyttjade potential som finns för
bebyggelse i stationsnära lägen och
utvecklat metoder för fysisk
utformning, jämlik tillgång till service
och kollektivtrafik kombinerat med
känslan av trygghet, delaktighet och
tillgänglighet. På sikt skapar det
attraktiva platser vilket bidrar till
konkurrenskraft och utveckling för
boende och företag.

Projektet knyter an till VG2020temat”En region för alla”, projektet är
en viktig del av Urban Futures satsning
på området gestaltad livsmiljö.

Utveckling och testning av en ny metod
i att tillgängliggöra attraktiva miljöer på
förorenad mark som kan komma att
användas på fler platser i landet (f.d.
industrimark).

På sikt tillgängliggörs attraktiva
offentliga miljöer för boende och
företag vilket på längre sikt skapar
möjlighet till bostadsbyggande och
företagande på annars obrukbar mark.

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region för alla” genom att främja
Tillgång till kommunikation för arbete,
utbildning och livskvalitet och där man
investerar i transportinfrastruktur som
driver regional och nationell utveckling.

En analysmetod för utvärdering av
tillgänglighet och täthet utifrån de
globala målen, särskilt mål 11: Hållbara
samhällen - förtätning av stationsnära
områden för god tillgänglighet i städer
och samhällen.

Analysen förväntas leda till insikter om
möjliga konflikter och synergier mellan
sociala, ekonomiska och ekologiska
effekter, men också mellan
Trafikverkets och kommunernas
uppdrag och mål. Analysresultatet blir

Syftet med projektet är att säkra
sammankopplade transportlösningar
mellan båttrafiken på Dalslands kanal
och rälsbusstrafiken under 2020.

Västra Götaland

Förstudie levande
stationssamhällen.
(KTN 2019–00158).
En satsning finansierad genom
Kollektivtrafiknämnden. Projektet drivs
av Göteborgsregionens
kommunalförbund m fl. och syftar till
att undersöka behov och
förutsättningar för fördjupad regional
samverkan med fokus på
stationssamhällens utveckling.

Västra Götaland

Healing Heritage - Remediation of
polluted landscapes and rural public
space.

(3) Kartlägga befintliga metoder.

Samverkansprojekt mellan Not Quite,
RISE, Mistra Urban Futures m fl. En del
av MISTRA Urban Futures där VGR är en
av finansiärerna.
Syftet med projektet, är att utveckla
innovativa metoder för att ta hand om
markföroreningar med hjälp av växter.
Västra Götaland

Urbana stationssamhällen - förtätning
av stationsnära områden för god
tillgänglighet, ett samarbetsprojekt
mellan Mistra Urban Futures m flera.
Syftet är att bygga kunskap kring
konsekvenser av bebyggelse i
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(2) Identifiera relevanta aktörer för att
utveckla levande stationssamhällen.

stationsnära lägen.
Järnvägen skapar möjligheter men kan
få negativa konsekvenser för social och
ekonomisk hållbarhet, såsom buller,
vibrationer och dålig luftkvalitet. Inom
förstudien görs en värdering av
lösningar utifrån de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030.
Värmland

Plattformen Social innovation
Värmland. Mötesplats för sociala
entreprenörer och sektorsövergripande
samarbete.

Projektet kommer också att bidra till
hållbar stadsutveckling,
landsbygdsutveckling och samspel stad
och land.

ett viktigt beslutsunderlag i
kommunernas och Trafikverkets
gemensamma planering och utveckling
av framtida stationsområden och samhällen i Sverige.
På sikt är resultatet bättre planering
och utveckling av framtidens
stationssamhällen.

Mål 10 i Värmlandsstrategin: Antalet
nystartade företag per 1 000 invånare
närmar sig genomsnittet.

Genomfört två Co-Days med totalt ca
300 deltagare från alla sektorer.

Uppmärksamhet och kunskap om social
innovation.
Uppstartade innovationsprocesser.

Nyttan med projektet i allmänhet och
för Region Örebro.
Utveckling av en modell för konkret
effektutvärdering av åtgärder som
genomförs regionalt.
Möjlighet att värdera energianvändning
och beräknade utsläpp baserat på mer
verklighetsnära fordonsdata.

Målet är att samtliga lastbilar i tre
åkerier inom Närkefrakt ska vara
uppkopplade med avseende på deras
bränsleförbrukning samt att deras last
ska rapporteras redovisas för att
möjliggöra uppföljning av relativa
utsläpp. Det är dessa fordon som ska
uppnå projektets effektmål.

Mål 11 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen mellan 18–70 år som
helst vill vara företagare ska öka.
Örebro

Publik upphandlingsplattform för
hållbara transporter.

RUS – Transporter och infrastruktur.

Att utveckla en plattform för extern
leverantörsuppföljning baserat på reella
verksamhetsdata som möjliggör
mätning och uppföljning av steg 1 och
steg 2 åtgärder inom transportlogistik.
Plattformens datainnehåll ska bygga på
hög grad av automatiserad datafångst
och rapportering som genom stickprov
verifieras av tredje part.

Örebro

Elväg Örebro – Hallsberg
20204922

Bidrar till målet om minskad
klimatpåverkan.

Möjlighet att mäta effekter av steg 1
och steg 2 åtgärder som initieras i
regionen. I ett tioårsperspektiv är
bedömningen att energibesparingar på
10–30% kan nås. Viktigast är dock att
även effekten av små förändringar kan
mätas.
RUS – Transporter och infrastruktur.

Projektet syftar till att leverera det
underlag som Trafikverket behöver
inom ramen för Trafikverkets
elvägspilot Örebro-Hallsberg, som kan
leda till att sträckan Örebro-Hallsberg
blir en av de först byggda sträckorna på
ett svenskt elvägsnät.
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Bidrar till målet om ökad nationell
attraktionskraft.

Ta fram underlag som bidrar till att
Trafikverket/regeringen beslutar att
elväg ska byggas på sträckan Örebro –
Hallsberg.
Delmål 1 Färdig hemsida.
Delmål 2 Färdig rapport om
affärsmodell.
Delmål 3 Färdig vägplan.

Genom att Örebroregionen får bygga
elvägen kan bland annat följande
effekter fås:
Skapar förutsättningar för ett hållbart
transportsystem. Utvecklar Örebro län
som nod längs internationella och
nationella transportstråk.
Ökad tillväxt i näringslivet samtidigt
som klimatpåverkan minskas.
Kunskapsspridning till och mellan
regionala aktörer som bidrar till att

ännu fler transportörer vill köra
laddhybrid-lastbilar.
Örebro

Produktlabb - utvecklingsinsats för
företag och
föreningar inom länets besöksnäring.
Företagen får hjälp att utveckla sina
företag i produkt- och prissättning samt
paketering med syftet att stärka upp
sitt erbjudande mot fler kunder och
gäster.

RUS – Upplevelser och evenemang.

32 deltagare under de 3 olika
produktlabben.

Hållbara företag, enskilt och i
samverkan. Kunskap, utveckling och
nätverk.

Coronainsats för att stärka företagens
digitala närvaro. 26 företag deltog.

Stärka tillgängligheten,
bokningsmöjligheten, försäljningen och
gästvolymen.

Kunskapsbaserad coronainsats som
länets alla
cityorganisationer/företagarföreningar
tagit del av för sina medlemmar.

Stärka cityhandeln genom att bli mer
digitalt närvarande och tillgänglig.

10 kommuner ansökte och blev
beviljade stöd för hemesterkampanj
inför sommaren.

Stärka omställningen av hemester eller
”svemester” då företagen behövde
vända sig till den svenska besökaren.

Affärskontakter och internationella
gäster till länets företag som påverkats
med negativa resultat under 2020. Dock
har 2020 inte genererat avbokningar av
resor utan snarare ombokningar till

Öka gästvolymen av internationella
gäster, öka attraktionen för nya
målgrupper, långsiktiga internationella
affärsmässiga avtal.

Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.

Verksamhetsbudgeterad finansiering.
Örebro

Digitalt Framsteg.

RUS – Upplevelser och evenemang.

Insats för att stärka företagen i sin
digitala omställningsförmåga att nå
kunder under pandemitiden när
bokningsmönstret och reserestriktioner
begränsar resandet under sommaren
2020.

Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.

Kopplat till projektet Behovsstyrda
insatser Corona.
Örebro

Digitalt utbildningsmaterial och
utvecklingsinsats för att stärka den
digitala närvaron för företag i
cityhandeln för att nå ut när
resemönstret och reserestriktioner
begränsar resandet och handeln under
sommaren 2020.

RUS – Upplevelser och evenemang.
Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.

Kopplat till projektet Behovsstyrda
insatser Corona.
Örebro

Örebro

Hemesterkampanjer kopplat till
projektet Behovsstyrda insatser
Corona.

RUS – Upplevelser och evenemang.

Matchning researrangörsledet.

RUS – Upplevelser och evenemang.

Arbete med att matcha kontakter
mellan företag och internationella

Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.

Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.
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researrangörer på de tysktalande
marknaderna.

Örebro

2020. Intresset för Örebroregionen är
idag större än tidigare år och fler nya
kontakter genererar nya bokningar
inför kommande år.

Hållbarhetsdagen.

RUS – Upplevelser och evenemang.

Utvecklingsinsats inom ramen för ÖRTA
– Örebroregionens Turismakademi.

Bidrar till att nå målen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad
tillväxt i näringslivet.

Gemensam Hållbarhetsdag för länets
besöksnäringsföretag, politiker och
kommuner där ca 100 personer deltog.

Stärka samsyn av Hållbar Turism i
samverkan med Länsstyrelsen genom
ökade dialogforum.

Exempel på aktiviteter:
- Rådgivning för produktutveckling och
ökad försäljning mot Den globala
resenären.
- Rådgivning för bättre gästupplevelse
och ökad hållbarhet genom den
nationella metoden Swedish Welcome.
- Rådgivning för effektivare arbete med
digitala kanaler.
- Workshopar och rådgivning för
beteendesmarta lösningar för ökad
hållbarhet och försäljning.
- Visningsresor för affärspartners och
media.

Förväntade resultat är bland annat en
hållbar utveckling av de verksamheter
som deltar i den regionala
turismorganisationens
utvecklingsprocess samt att länets
besöksnäring är ett föredöme gällande
hållbarhet, innovativa lösningar och
framgångsrikt företagande.

Byggande av cykelvägar och
trafiksäkerhetsåtgärder på väg har
genomförts inom ramen för
länsplanens prioritering med koppling
till Regional systemanalys och målen i
Dalastrategin – Dalarna 2020, som ett
led i att öka tillgängligheten.

Dalarna har i nuläget landets högsta
ekonomiska utfall/genomförandetakt i
länsplan beroende på hög
mognadsgrad i planläggningsprocessen;
cirka 100 procent mer än gällande
länsplans tilldelade ekonomiska
planeringsram.

Kort/lång sikt:
Byggande av nya cykelvägar, vägar och
övriga trafiksäkerhetsåtgärder bidrar till
en ökad attraktivitet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet.

Storregional samverkan inom
infrastrukturutveckling bidrar till
uppfyllelse av Dalastrategin - Dalarna
2020 målet om att Dalarna lever i ett
aktivt utbyte med omvärlden – ett
utbyte som underlättas av ständigt
förbättrade kommunikationer.

Inom samarbetet Botniska korridoren:
Gemensamt framtagande av rapporter
och remissvar till regeringen inför nästa
infrastrukturplan. Arrangerande av
flertalet seminarier, som en del av
påverkansarbetet för en stärkt
infrastruktur och tillgänglighet i norra
och mellersta Sverige.

Kort sikt:
Utvecklad kunskap om påverkansarbete
på nationell och EU-nivå.

Verksamhetsbudgeterad finansiering.
Västmanland

Tematisk utveckling hållbar
besöksnäring (TUHB) 2020–2021
(20280225)

RUS 2030:
4.2 Ett tillgängligt Västmanland
Mål#7 Öka kollektivtrafikens
marknadsandel
Mål#10 Öka tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer
4.2 Ett nyskapande Västmanland
genom hållbar tillväxt
Mål#14 Öka den regionala ekonomiska
förnyelseförmågan
Mål#15 Öka antalet exporterande
företag
Mål#19 Öka andelen sysselsatta
Mål#20 God ekonomisk utveckling

Dalarna

Genomförande av Länsplan Regional
transportinfrastruktur 2018–2029.
NYPS: 204137

Dalarna

Storregional samverkan inom
transportinfrastruktur – medlemskap i
samarbetet Botniska korridoren och i
Mälardalsrådet/En Bättre Sits.
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Lång sikt:
Utvecklad infrastruktur ökar
tillgängligheten, förstorar
arbetsmarknadsregionerna, stärker
regionens och landets konkurrenskraft

Gemensamt framtagande av 3–4
positioner till EU-kommissionen:
1. Revidering av TEN-T förordningen (2
st.).

liksom sammanhållningen i
länet/landet/mellan regioner.

2. Strategin för smart och hållbar
mobilitet.
3. Direktivet om infrastruktur för
alternativa bränslen.
Dalarna

Dalarna

Projektet HÅLLSAM (hållbar strategisk
samhällsplanering i Dalarna).

”EFFEKT4Dalarna”
Förstudie effekthushållning i Dalarna.
Projektägare Länsstyrelsen Dalarna.
Finansierat med 50% av 1:1 anslaget via
Region Dalarna.

Dalarna

Projektet ”Hela Dalarna Cyklar 2.0”.
Projektägare Länsstyrelsen Dalarna.
Syftet med projektet är att skapa en
arena/ nätverk för samhandling inom
organisationer (tvärfunktionellt) och
mellan organisationer utifrån en
befintlig utmaning. Detta för att dela av
sig kring verktyg, metoder och
erfarenheter.

Gävleborg

Samarbetet Botniska korridoren - stärka
transportinfrastrukturen och förbättra
förbindelserna mellan norra Sverige och
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Genom projektet tillföra och återföra
viktig kunskap och bidra till utveckling
av processer, nätverk, samverkan
mellan aktörer inom strategiskt hållbar
samhällsplanering. Övriga aktörer i
projektet:
- Högskolan Dalarna.
- Länsstyrelsen.
- Trafikverket.
- Byggdialog Dalarna.
- Dalarnas kommuner.

Deltagande i ett flertal seminarier samt
arrangör av seminarium med fokus på
regional utvecklingsstrategi och
strukturbilder.

Förstudien ligger i linje med
Dalastrategin – Dalarna 2020 vägval
”Tillgänglighet och infrastruktur” då
projektet tittar på svagheter och
begräsningar i elnätet så att man kan
vara proaktiva inför en allt högre
belastning och uttag av effekt från
elnätet i vår region.

Framtagande av rapport för nuläget i
Dalarna pågår.

Satsningar på cykelinfrastruktur och
andra cykelåtgärder i länets kommuner
med målen att:
-Stötta kommuner att ta fram eller
aktualisera cykelstrategier/planer.
- Skapa en regionalplattform för
erfarenhetsutbyte och gemensamt
arbete/gemensamma projekt kring
cykling/cykelfrågor.

Aktiv medverkan till projektet samt
medverkan och deltagande i 2–3
seminarier.

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,

Botniska korridoren är del i
stomnätskorridoren och kan från och
med årsskiftet delta i

Deltagande i 7–8 referensgruppsmöten
under året.

Medverkande i seminarier samt
partnermöten med andra aktörer som
är involverade i studien.

Kort sikt:
Bilda nätverk och knyta kontakter över
aktörsgränserna.
Lång sikt:
Stärkt samverkan mellan de olika
planeringsprocesserna inom
samhällsplaneringen;
Infrastrukturplaneringen,
kollektivtrafiken och
bebyggelseplanering.
Kort sikt:
Kartläggning av nuläget av
effektutmaningen i Dalarna.
Lång sikt:
Underlag för framtida åtgärder och
beslut hos berörda aktörer såsom
elnätsbolag, kommuner och region.
Kort sikt:
Kunskapshöjande insatser för länets
aktörer, framför allt kommunerna.
Lång sikt:
Öka förutsättningar för ökad cykling
och därmed bidra till målen för lägre
klimatutsläpp, säkrare skolcykelvägar,
bättre folkhälsa.

Kort sikt:
Det skapas bättre
finansieringsmöjligheter för kommande

övriga Europa och knyta samma norra
Skandinavien.
Insatsen verkar för en
dubbelspårsutbyggnad på
Ostkustbanan. Bland annat har frågan
om ett sammanhållet nät för 250 km/h
hamnat högt på agendan.

företagande och besökare.
- Gävleborg har robust och
kapacitetsstark infrastruktur med hög
tillgänglighet för godstransporter och
personresor inom länet och över
länsgränser.

Infrastrukturdepartementets
korridorsforum.
Genomslag i nationell debatt om vikten
av ett järnvägsnät som svarar gentemot
nuvarande och kommande behov.

infrastrukturinvesteringar. Samhandling
mellan län visar för nationell nivå en
enda bild och prioritering inför arbetet
med kommande
infrastrukturproposition.
Lång sikt:
Högre prioritering och utbyggnad av
järnvägen längs södra norrlandskusten.

- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.
Globala mål:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och sam-hällen.
Gävleborg

Storregional samverkan inom östra
Mellansverige (ÖMS) med syfte att
stärka samverkan och regional
integration över länsgränser i ett
storregionalt perspektiv. Medverkande
län är Gävleborg, Uppsala, Stockholm,
Västmanland, Örebro, Sörmland,
Östergötland, samt Mälardaslsrådet.
Samverkan och insatser sker med
utgångspunkt av inriktningsdokumentet
”ÖMS 2050” för storregional
samhällsplanering som är vägledande
för regioner och kommuner.

RUS effektmål:
Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
- Gävleborg har robust och
kapacitetsstark infrastruktur med hög
tillgänglighet för godstransporter och
personresor inom länet och över
länsgränser.
- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.
- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
Globala mål:
7 Hållbar energi för alla.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
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Framtagande av två aktuella
kunskapsrapporter som färdigställts
och kommunicerats under 2020:

Kort sikt:
Stärkt samverkan mellan och kunskap
om ingående ÖMS-regioner.

”Kraftförsörjning i östra Mellansverige”,
som belyste situation brister och
möjligheter för en hållbar elförsörjning
inom ÖMS.

Lång sikt:
Stärkt hållbar konkurrenskraft genom
effektiv resurs- och markanvändning
och samverkan i en storregional
struktur som främjar den funktionella
sammankopplingen i östra
Mellansverige.

”På väg mot en mer integrerad bostads, utbildnings- och arbetsmarknad i östra
Mellansverige”, som belyste
regionstädernas (nodstädernas) roller,
stadsutveckling och funktionella
samband.

11 Hållbara städer och samhällen.
12, Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringar.
Gävleborg

Arena Elkraft Gävleborg.
(Ärende ID: 20291882)
För att förebygga brister i
elkraftsförsörjning i Gävleborg på kort o
lång sikt, har Region Gävleborg
tillsammans med lokala, regionala och
nationella aktörer bildat
samverkansnätverket ”Arena Elkraft
Gävleborg”.
Syftet är att tillsammans öka förståelse
och kunskap som tydliggör problem,
brister och behov på kort och lång sikt,
med målet att säkra förutsättningarna
för hållbar och konkurrenskraftig
elkraftförsörjning i hela länet.
För stöd till Arenans arbete finns även
projektet ”Elkraftsförsörjning och
regional planering i Gävleborgs
tillväxtarbete”, som möjliggjorts genom
Tillväxtverkets nationella program
Tillväxtskapande samhällsplanering.
Region Gävleborg är projektägare för
projektet 2020–2022.

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.

Start av Arena Elkraft under hösten
2020 bestående av lokala, regionala och
nationella aktörer.
Behov av framtagande av
kunskapsunderlag, samt strategiska
områden för insatser och samverkan
inom arenan har definierats under
hösten 2020, för genomförande 2021.

- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

Kort sikt:
- En etablerad samverkansarena finns
med fokus på hållbar elkraftsförsörjning
i Gävleborg, representerad av relevanta
aktörer från lokal, regional och
nationell nivå.
- En gemensam kunskapsbild finns och
är kommunicerad i länet, som ger ett
regionalt systemperspektiv över
elförsörjningens olika delar, funktion,
behov och utmaningar, över nuläge och
framtida utveckling av utbud och
efterfrågan.
- Arenan verkar proaktivt för att
tillsammans utforska, påverka och lösa
de problem, hinder och utmaningar
som definierats.

- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.

Lång sikt:
- Effektiva planerings-, besluts- och
genomförandeprocesser kopplade till
elförsörjning i Gävleborg, i nära
samverkan mellan berörda aktörer och
nivåer.

Globala mål:
7 Hållbar energi för alla.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
11 Hållbara städer och samhällen.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringar.

- Långsiktigt hållbar och
konkurrenskraftig elkraftsförsörjning i
Gävleborg.
- Utveckling stärks i Gävleborg, och
möjliggör utveckling och etablering av
elintensiva företag och verksamheter,
samt påskyndar omställningen till ett
fossilfritt näringsliv, transportsektor och
ett digitaliserat och uppkopplat
samhälle.

Gävleborg

Skogsprogrammet
En bred process att ta fram ett
regionalt skogsprogram utifrån det
nationella, lanserat 2018, tillsammans
med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Syftet är att identifiera länets bidrag till
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RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
- Gävleborg har robust och

Genomförd process har ökat samverkan
mellan huvudaktörerna kring skogliga
frågor, och ökat engagemang, kunskap
och aktivitet hos en bredd av länets
aktörer kring skogliga frågor.

Samverkan mellan offentlig sektor har
stärkts vilket gett ökad tydlighet kring
roller och komplexa frågor. På kort och
lång sikt gagnar det länets aktörer.

nationell strategi samt frågor som är
viktiga för länet att gemensamt
adressera för en utveckling av skogliga
frågor.

kapacitetsstark infrastruktur med hög
tillgänglighet för godstransporter och
personresor inom länet och över
länsgränser.

Har nära koppling till arbetet med
innovation och smart specialisering där
(skoglig) bioekonomi är ett av fem
områden i Gävleborg.

- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.
- Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
- Gävleborg har en offentlig sektor som
ställt om och drivit på samhällets
omställning till en cirkulär och mer
biobaserad ekonomi.
- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.
- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.
Globala mål:
3 Hälsa och välbefinnande.
5 Jämställdhet.
7 Hållbar energi för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringen.
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Ett förslag till skogsprogram har
behandlats politiskt inom Region
Gävleborg och varit ute på bred remiss.
Kunskapen och insikten om de skogliga
frågornas närvaro och betydelse för
regional utveckling har ökat.

Gävleborg kommer att ha ett brett
skogsprogram med bred förankring
vilket bäddar för en konstruktiv process
med handlingsplaner och aktiviteter.
Även graden av hållbarhetsintegrering
borgar för en konstruktiv process där
många aspekter blir belysta och kan
hanteras gemensamt.

15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Gävleborg

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018–2030.
Arbete för genomförande av
handlingsplanen i samverkan mellan
ansvariga organisationer (Region
Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och
LRF). Ett koncept för implementeringen
har skapats, vilket är lyckat och har
väckt intresse nationellt. Målet är att ta
fram en handbok.
Utvärdering och uppföljning av
projektet pågår. Arbetet med att hitta
en långsiktig och beständig lösning för
utvecklingsarbetet med hela
livsmedelskedjan har påbörjats.

Gävleborg

Projekt Regional
digitaliseringskoordinator.
(Nyps-id: 209916)

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Samtliga kommuner har påbörjat
arbetet med att formera och starta
lokala styr-/arbetsgrupper.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Fyra kommuner har antagit
handlingsplanen politiskt och påbörjat
implementeringen. Övriga kommuner
förväntas ta politiskt beslut under 2021.

Cykla mera Gävleborg
Samlar länets kommuner och andra
aktörer kring frågan om ökad och säker
cykling i Gävleborg. Gemensamma
satsningar utvecklas för att främja
cyklingen för flickor, pojkar, kvinnor och
män.
Arenan påverkar kommunernas arbete
med cykelfrågor i hög utsträckning och
bidrar till ett hållbart samhälle.

Ett regionalt livsmedelsnätverk har
startats och haft två träffar under 2020.

Lång sikt:
Produktionsvärdet för den totala
livsmedelsproduktionen samt
sysselsättningen inom jordbruk och
förädling har ökat i länet.

RUS-effektmål: Gävleborg har tagit
tillvara digitaliseringens möjligheter i
hela samhället.

Ett stort antal intervjuer och dialoger
samt en workshop med kommunerna
och regionen har resulterat i ett forum
för regional digital samverkan för att
parterna bättre ska kunna uppnå
gemensamma mål och ambitioner samt
samordning gentemot de nationella
nivåerna.

Kännedom om olika insatser i regionen
och nationellt bidrar till att nya
tematiska samarbeten har påbörjats
inom digitalisering, vilket leder till att
den digitala transformationen med nya
arbetssätt och ökad tillgänglighet
påskyndas i regionens och
kommunernas och verksamheter.

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Arbetet inom arenan har stärkt
samverkan mellan länets kommuner
och gett cykelfrågan större tyngd inom
det kommunala arbetet. Arbetet har
bidragit till en hållbarare region.

Cykla mera Gävleborg har stärkt
samverkan mellan offentlig sektor och
kommunal sektor vilket har gett ett
ökat engagemang och större kunskap i
komplexa cykelfrågor.

Processen med att ta fram en cykelplan
för Gävleborg har förankrats inom
arenan.

Denna samverkan påverkar länet
positivt både på kort och lång sikt

- Gävleborg har robust och
kapacitetsstark infrastruktur med hög
tillgänglighet för godstransporter och
personresor inom länet och över
länsgränser.
- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
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Antalet företagsstöd (27) respektive
projektstöd (12) med koppling till
livsmedelskedjan har ökat.

Globala mål:
Agenda 2030 är integrerat i arbetet och
kopplar till åtgärder i handlingsplanen,
främst till:
2 Ingen hunger.
8 Anständiga arbetsvillkors och
ekonomisk tillväxt.
3 God hälsa och välbefinnande.
11 Hållbara städer och samhällen.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
13 Bekämpa klimatförändringen, hav
och marina resurser.
15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Process att bilda och utveckla en
regional digitaliserings samverkan, RDS,
för länets kommuner och Region
Gävleborgs verksamhet.
Gävleborg

Kort sikt:
Det tvärsektoriella arbetet på lokal och
regional nivå för en sammanhållen
livsmedelskedja har stärkts.

Arenan har påverkat kommunernas
planer för cykling gällande prioritering
av cykelbanor, utformning och
användning med mera, vilket ger effekt
på möjligheterna för länets invånare att
cykla för lång tid framöver.

resande.
Globala mål:
3 Hälsa och välbefinnande.
5 Jämställdhet.
11 Hållbara städer och samhällen.
13 Bekämpa klimatförändringen.
Västernorrland

Botniska korridoren, Norrtåg AB, rvn äid
20202691.

Ligger i linje med RUS och prioriteringar
inom såväl mål 1 som 3.

Projektet syftar bland annat till att ta
fram kunskapsunderlag för
påverkansarbete för utbyggnad av
transportinfrastruktur längs det
utpekade stråket.
Västernorrland

Förbättrad transportinfrastruktur längs
Botniska korridoren för stärkt regional
tillväxt och sysselsättning.

Påverkansarbete i Bryssel och nationellt
inom olika fokusgrupperingar.

Stärkt samarbete med övriga regioner
längs korridoren.

Förslag för ny TEN-T-karta från 2023.

Energieffektiv och flexibel ventilation,
Region Västernorrland, äid TVV
20201539.

Stödja övergång till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer, ökad
energieffektivisering inom offentlig
sektor och bostadssektorn ERUF IO4,
investeringsprioritering 4 b.
RUS Mål 3.

Västernorrland

Kunskapsunderlag och systemanalyser,
se tabell 7, samt webbinarier för
kunskapsöverföring.

Koll 2020, Region Västernorrland, äid
TVV 20201383.

Ligger i linje med RUS, mål 2.

Projektet syftar till att öka
tillgängligheten i kollektivtrafiken,
genom utredningar och analyser,
information, marknadsföring och
Mobility Management,
infrastrukturinvesteringar och
utveckling av ny landsbygdstrafik.

Vägledande för hur man kan bygga om
och anpassa befintliga
ventilationsanläggningar med höga
kvalitetskrav på inomhusklimat.
Projektet har genomförts enligt plan
och kommer bidra till minskad
energianvändning och klimatpåverkan.
Denna typ av insatser bidrar till att
Region Västernorrland är den region i
Sverige som minskat
energianvändningen mest av alla
landstingsorganisationer.

Utveckla en energieffektiv metod som
ska leda fram till ett generellt och
flexibelt ventilationskoncept som ny
standardlösning. Effekter på sikt: Att
årligen reducera koldioxidbelastningen
med 420 ton koldioxid och
energianvändning med 1850 MWh.

Ny busshållplats vid sjukhuset i
Sollefteå, utökad reseinformation,
taktilstråk och säkra gångöverfarter har
ökat andel hållbara transporter till och
från sjukhuset.

Ökad regional tillgänglighet i länet.

Ombyggnation av 27 busshållplatser
har gett säkrare och mer tillgängliga
hållplatser med plattform, taktilstråk
och förbättrad information.
Ett antal pågående och avslutade
analyser och kunskapsunderlag listas
under ÅR5, i syfte att nå uppsatta mål i
RUS och länets
trafikförsörjningsprogram.
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Öka andelen hållbara kollektiva resor
med buss och tåg samt ökad tillgänghet
i kollektivtrafiken samt att
kollektivtrafikens marknadsandel av det
totala motoriserade transportarbetet
ökar.

Utvecklad mobilapp för
kollektivtrafiken har gett nya tjänster
som digitala färdbevis,
trängselinformation och realtidsinfo.
Västernorrland

Stolpe in för stad och land,
BioFuelRegion AB rvn äid 204813, TVV
20201718.
Projektet ska bidra till att skapa en
fullgod kombinerad laddinfrastruktur i
hela Mellersta Norrland samt öka
kunskap om laddbara bilar och hur de
laddas.

Stödja övergång till koldioxidsnål
ekonomi, främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i
företag. ERUF IO4,
investeringsprioritering 4b.
Ligger i linje med RUS mål 2 och 3.

Snabbladdare har etablerats i Sollefteå
och Kramfors.

Projektet är ett samarbete mellan
Region Jämtland Härjedalen och
Västernorrland, med input från
motsvarande projekt i Övre Norrland.

Västernorrland

Nätverk för fordonsansvariga och
upphandlare i kommuner och regioner
för att på sikt underlätta
omställningsarbete av
organisationernas egna fordon.

Förnybart i tanken, Region JH och Bio
Fuel Region, äid TVV 20202593, Lst Y
20202533.

Ligger i linje med RUS och ERUF IO4.

Syftet är att stärka klimatarbetet för en
fossilfri fordonsflotta i Jämtlands och
Västernorrlands län – genom stärkta
samverkansplattformar, ökad tillgång
och efterfrågan på förnybara och
hållbara drivmedel och därmed nya
marknader.

Västernorrland

Kunskapsbyggande insatser till företag,
bostadsrättsföreningar och kommuner
samt riktade insatser till
besöksnäringens företag.
Påverkansarbete i dialog med
Trafikverket för att 2021 kunna söka
medel för att ”täppa till vita fläckar” i
laddinfrastrukturen.

Digga Hälsocentral, Region
Västernorrland, Mittuniversitetet och
Premicare.

Ett nätverk har upprättats tillsammans
med SiSL Mellersta för
fordonsansvariga och upphandlare i
kommuner och regioner i syfte att på
sikt underlätta omställningsarbetet av
organisationernas egna fordon och på
så sätt minska utsläpp och
klimatpåverkan.
Ligger i linje med RUS mål 2.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen
på digital vård. Projekt Digga
Hälsocentral ska bidra till att öka takten
i utvecklingsarbetet i Västernorrland.
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Informationskampanjer har resulterat i
att flera nya ED95-lastbilar börjat rulla i
länet.

Prova och införa nya tekniker och nya
arbetssätt ”digitalt när det går, fysiskt
när det behövs”.

Minskad förbrukning av fossila
bränslen, minskade utsläpp av
koldioxid, minskad klimatpåverkan och
nya affärsmöjligheter hos företag.
Etablera snabbladdning på orter som
saknar det idag.
Utvecklat samarbete med Trafikverket
och universitet och högskolor (Umeå
Universitet, designhögskolan) för fler
tillgängliga laddplatser har rönt stort
intresse och nationell spridning. har lett
fram till samverkan med parter i
Västergötland och inom DHR.

Minskade koldioxidutsläpp, minskad
användning av fossila bränslen
genomförande av länens energi- och
klimatstrategier, nya affärsmöjligheter
samt öka regionala näringslivets
konkurrenskraft.

Förbättrad och mer effektiv vård
genom nya arbetssätt och digital teknik.
Förbättrad tillgänglighet till vård, mer
patientsäker vård till fler invånare på
kostnadseffektivt sätt.
God och jämlik vård för Västernorrlands
invånare.

Jämtland Härjedalen

Prioritering RUS:
- Resurssnålare och effektivare.

Interreg-projektet GreenFlyway,
testarena för el-flyg och drönare.

- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Jämtland Härjedalen

Projektet Strukturanalys Jämtlands län.
Framtagande av systemanalys och
strukturbilder på länsnivå.

- Bidrar till RUS som helhet då det utgör
underlag i revidering.

Ärende-ID Nyps: 206 815
Västerbotten

Se tabell 4.

Norrbotten

Kulturturism - Formstark Norrbotten
(id 20205758)
Region Norrbotten.

Interreg
Insatsområde: Hållbara transporter.
Specifikt mål: Öka gränsöverskridande
rörligheten med koldioxidsnåla
transporter.
RUS-mål:
- Infrastruktur och samhällsservice.

Projektet beviljades medel inom Region
Norrbottens utlysning inom ramen för
en utlysning för att främja regional
kulturturism, som hölls under 2019.
Projektet skapar nya förutsättningar att
mötas och dra nytta av kompetenser
inom två branschområden;
besöksnäringen och professionella
utövare inom konsthantverk, hantverk,
slöjd och design, samt offentliga
aktörer och organisationer som verkar
inom dessa områden. I syfte att skapa
nya typer av tjänster, ta fram lokalt
producerade produkter och därmed
generera attraktivare destinationer i
Norrbotten och fler uppdrag till lokala
utövare.
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Projektet bidrar till effektmålet
attraktivt boende och närmiljö i RUS
inom insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer.

Bibehålla eller öka tillgängligheten
genom hållbara och klimatneutrala
transporter.

Projektet bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling av flyget samt till
samverkan och utveckling mellan
Sverige och Norge. Resultatet kommer
att kunna bidra till långsiktigt hållbara
transportlösningar.

Projektet har tagit fram två rapporter,
Strukturanalys Jämtlands län och
Strukturbilder Jämtlands län.

Rapporterna bidrar som faktaunderlag
vid beslut om tillväxt eller långsiktiga
regionala utvecklingsåtgärder.

Resultat:
- Under projektets första år har utövare
och besöksnäringen utbildats i
kommunikation, designmetodik samt
prissättning och offerering.

Kort sikt:
Den utvecklade plattformen för nätverk
och affärer mellan utövarna och
besöksnäringen bidrar till nya tjänster
och produkter. Plattformen bidrar även
till att besöksnäringens kompetens
kring lokalt hantverk stärks.

- Via webbinarium haft sammanlagt 466
deltagare live och över 550 unika
visningar i efterhand på projektets
YouTube-kanal.
- Sju team har bildats som kommer att
ta fram en unik produkt/tjänst kopplad
till aktörens verksamhet.
- Formutövarna deltar i ett
mentorskapsprogram där de blivit ihopparade med konsthantverkare, slöjdare,
designers från hela Sverige samt Norge.
- Projektet har påbörjat arbetet att ta
fram en produktkatalog med
konsthantverk, hantverk, slöjd och
design från länet med målet att sprida
information till större bolag samt
regionala och kommunala för att öka
inköpen av lokalt konsthantverk i länet.

Lång sikt:
Norrbottens attraktivitet och
varumärke har stärkts, nya
arbetstillfällen har skapats och utövare
inom konst, konsthantverk, hantverk,
slöjd och design. Försäljning och
inkomst har fått ökade förmågor och
nätverk till affärsverksamhet.

Norrbotten

Creative Ebeneser - Mötesplatsen,
Inspiration och Kompetens.
(id 20274920)

Insatsen bidrar till att främja det i RUS
prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Kulturföreningen Ebeneser.
Projektet utgör en nod för KKN i Luleå
som även har till uppgift att synliggöra
KKN och samverka inom länet. Via
projektet samlas regelbundet ett
nätverk bestående av andra noder och
KKN-projekt i Norrbotten. Samverkan
sker utifrån ett strategiskt perspektiv
där man driver gemensamma
strategiska frågor för en starkare
branschutveckling.

Norrbotten

SÖK- samverkan och överenskommelse
mellan civila samhället och offentlig
sektor.
(id 20202771)
Region Norrbotten.
Projektet arbetar med att ta fram en
formaliserad samverkan mellan
offentlig sektor Region Norrbotten,
Länsstyrelsen och regionala
civilsamhällesorganisationer.

Norrbotten

Projektet bidrar till att främja det i RUS
prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer i
RUS. I regionala utvecklingsnämndens
plan för 2020 prioriteras ett livskraftigt
län, attraktiva livsmiljöer, och ett starkt
civilsamhälle.

Prestationerna handlar hittills främst
om att samla ett KKN-nätverk i
Norrbotten. Dessa består i dagsläget av
Kultur Norr (Edefors Akademin) i
Harads, Go Business (inkubator KKN) i
Luleå och Piteå, Vallje (mötesplats för
samiska entreprenörer) i Gällivare,
Creative North (delklusterför byråer) i
Luleå, Piteå och Boden, Innovation
Game 2.0 (projekt för
spelbranschutveckling) i Luleå, Boden,
Piteå och Skellefteå, Formstark (projekt
Bild och form + besöksnäring) Luleå och
länet, Jokkmokksnoden (KKN) i
Jokkmokk, Creative Ebeneser i Luleå
och länet. Det förväntade resultatet är
en stärkt KKN-näring i Norrbotten.

Kort sikt:
Stärka nätverk inom KKN Norrbotten
som kan bidra till samhandling.

- En överenskommelse för formaliserad
samverkan har under 2020 tagits fram
som beskriver hur partnerna ska
samverka.

Kort sikt:
Ökad kunskap inom organisationen och
överenskommelsen om civilsamhället
och bildande av nya former av
partnerskap. Dialoger och insatser
bidrar till ökade förmågor att möta
samhällsutmaningar och bidra till
genomförandet av Agenda 2030 via ett
starkt civilsamhälle.

-En handlingsplan och aktiviteter för
gemensamt genomförande av olika
insatser har tagits fram mellan
parterna.
- Agenda 2030 finns med som en del av
arbetet.

Intensifiering- Norrbotniabanan 2020–
2024 (id 20205610)
Skellefteå kommun.
Det övergripande målet är att projektet
ska bidra till att beslut fattas om att
Norrbotniabanan byggas i sin helhet
med ett färdigställande i närtid till
2030.
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Insatsen bidrar till att främja det i RUS
prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer samt
ligger även i linje med det prioriterade
insatsområdet Hållbara transporter och
tillgänglighet.

- Kunskapshöjande insatser har
genomförts bland deltagande aktörer
vad gäller ökad kunskap om
civilsamhället, samverkan och Agenda
2030.
Projektet har ett omfattande
nätverksarbete som medverkar till att
stärka argumenten för Norr
Botniabanan och att banan ska vara en
del i EU:s prioriterade stomnäts- och
godskorridor.
Under 2020 har påverkansarbetet
bedrivits för att även sträckan
Skellefteå-Luleå ska finnas med i nästa
nationella plan för

Lång sikt:
Branschen har stärkts och aktörerna
inom nätverket initierar och driver
större samverkansprojekt som främjar
branschens konkurrens- och
innovationskraft.

Lång sikt:
Den formella samverkansstrukturen på
regional nivå bidrar till att uppfylla
Agenda 2030 och skapar former för hur
vi i partnerskap möter olika
samhällsutmaningar.

På kort sikt genomförs aktiviteter som
ska leda till en samsyn hos
målgrupperna om att bygget av Norr
Botniabanan behöver realiseras för att
säkerställa råvaruförsörjningen i Europa
genom tillfredsställande kapacitet och
robusthet i järnvägssystemet.
På lång sikt utgör Norr Botniabanan en
viktig del i att skapa en livskraftig region
för ett mer hållbart samhälle samtidigt

transportinfrastruktur.

som banan bidrar till en klimatneutralt
och hållbar miljöutveckling.

Projektet tar också fram
kompletterande och nytt underlag om
Norr Botniabanans nyttoområden och
effekter och informationsspridning sker
i olika kanaler såsom podd, närvaro vid
politiska sammankomster,
branschmässor för logistik och
transport samt i
näringslivsammanhang.
Norrbotten

Botniska korridoren och dess
anslutande stråk - fungerande
transporter i norra Sverige för fortsatt
hållbar tillväxt.
(id 20202690)
Region Norrbotten.
De sju nordligaste svenska regionerna
arbetar tillsammans för att på lång sikt
stärka transportinfrastrukturen och
förbättra förbindelserna mellan norra
Sverige och övriga Europa och knyta
samma norra Skandinavien.
Grundläggande utgår Botniska
korridoren från planupprättarnas
regionala utvecklingsuppdrag.
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Insatsen bidrar till att främja det i RUS
prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer samt
ligger även i linje med det prioriterade
insatsområdet Hållbara transporter och
tillgänglighet.

Övergripande mål de kommande fyra
åren för att sträva mot syftet är en
gemensam bild av nyttan och behoven
av en väl utbyggd och fungerande
järnväg i norra Sverige där
slutrapporten övergripande
systemanalys med delrapporter är
resultatet.
Projektet skapar en ökad samhörighet
och samsyn i norra Sverige. Samarbetet
är en plattform för att ta fram underlag
och kunna agera gemensamt på
nationell och EU-nivå som vid
hearingar, remissvar och
positionspapper.

På kort sikt förväntas projektets
aktiviteter leda till en ökad förståelse
för norra Sveriges och Europas ekonomi
hos nationella beslutsfattare.
På lång sikt förväntas effekter av en
utvecklad infrastruktur för snabba
persontransporter mellan orterna längs
med korridoren skapa fler jobb och
företag samt större tillgänglighet till
utbildning och arbetskraft.

2.2

Kommersiell och offentlig service

Region

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Driftstöd till särskilda butiker på
landsbygd och skärgård.

RUFS 2050 mål:

Cirka 5 miljoner har betalats ut under
2020, detta för att främja kommersiell
service.

Uppsala

Påbörjat uppdatering av det befintliga
regionala serviceprogrammet.

Är en del av revideringsprocessen av
Riktlinjer för hantering av Region
Uppsalas regionala tillväxtanslag 1:1.

En nytt regionalt serviceprogram 2021
(RSP).

Sörmland

(20301824)
Utökat hemsändningsbidrag: I samband
med corona har ökat
hemsändningsbidrag erbjudits till
kommunerna för att minska
smittspridningen.

Mål i regionala serviceprogrammet:
- Utöka och bibehålla servicen på
landsbygden.

Fler personer har kunnat ta del av
hemsändning än tidigare då villkoren
ändrats tillfälligt i samband med FHM:s
rekommendationer.

Kort sikt: Minskad smittspridning och
minskad oro för personer att behöva
visas i en dagligvarubutik.

Östergötland

Serviceplan.
Serviceplanering ska bidra till attraktiva
livsmiljöer och god tillgänglighet till
grundläggande kommersiell service

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Workshops har genomförts för enskilda
kommuner inför arbetet med att ta
fram en serviceplan. Tre kommuner har
påbörjat arbetet.

Effekter på kort sikt:
Kommunerna har en aktuell
serviceplan.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Flera digitala träffar för partnerskapet
kring regionalt serviceprogram har
genomförts. Bland annat kring
omställning av drivmedel, kartläggning
av tomma hus för att möjliggöra
inflyttning i befintligt bostadsbestånd,
erfarenhetsutbyte med Västervik,
genomgång av Närtrafiken samt

Stockholm

Östergötland

Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

En ledande tillväxt- och
kunskapsregion.

Partnerskapet kring regionalt
serviceprogram.
I partnerskapet ingår kommunerna,
Länsstyrelsen Östergötland och Region
Östergötland.
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Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort/lång sikt: Ökade förutsättningar
för människor och företag att bo och
verka var de vill i länet och erbjudas
god servicenivå inom rimliga avstånd.

Effekter på lång sikt:
Kommunala serviceplaner ger underlag
till kommande regionalt serviceprogram
och däri utpekade geografiska områden
som prioriteras för att säkra en god
tillgänglighet till grundläggande kommersiell service i hela Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap kring, och förståelse för,
hur service påverkar en plats
attraktivitet och förutsättningarna att
leva, bo och verka.
Effekter på lång sikt:
En samordnad serviceplanering i
Östergötland.

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Regionalt serviceprogram.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Genomgång och justering av interna
handläggningsrutiner för stöd.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Införande av stödformen
investeringsbidrag.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Säkrande av grundläggande
betaltjänster.

Enkätundersökning om effekter av
coronapandemin.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Integrering av service i
planeringsdokument.

Insatsen bidrar till strategierna Arbeta
för en utveckling av Östergötlands alla
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stödformer och främjande-insatser för
servicegivare.
En aktualitetsprövning av befintligt
serviceprogram har genomförts och
sammanställts i en rapport över arbetet
med Regionalt service-program
Östergötlands län 2014–2020. Den
fungerar som underlag inför en
förlängning 2021–2022 och förstudie
inför ett nytt program.
Handläggningsrutiner för samtliga
stödformer inom kommersiell service
(SFS 2000:284) finns framtagna.

Då medel för investeringar inom
kommersiell service inom Landsbygdsprogrammet beräknades ta slut
under året öppnade Region
Östergötland för möjligheten till investeringsbidrag enligt förordning om
stöd till kommersiell service (2000:284)
under 2020. Regler, prioriteringar,
handläggningsrutiner och budgeterade
medel finns för investeringsbidrag.
En projektplan är framtagen för hur
Region Östergötland kan arbeta med
grundläggande betaltjänster på platser
där tillgängligheten är sårbar.

För att samla kunskap kring effekterna
av coronapandemin har Region
Östergötland sammanställt en enkät
som dagligvarubutiker som erhållit
driftstöd under året har svarat på. Den
samlade bilden är att lokala
servicegivare i landsbygder har en ökad
omsättning främst i och med minskat
resande och möjligheten att i ett litet
företag erbjuda flexibla och smittsäkra
sätt för kunden att handla.
Ett systematiskt arbete med att synliggöra vikten av tillgänglighet till

Effekter på kort sikt:
Beslut om förlängning av nuvarande
regionalt serviceprogram.
Effekter på lång sikt:
Erfarenheter från nuvarande program
tas i arbetet med det nya programmet.
Effekter på kort sikt:
Minskade risker inom stödhantering.
Effekter på lång sikt:
Minskade risker inom stödhantering.
Effekter på kort sikt:
Stärkta servicegivare samt säkrad
tillgänglighet till grundläggande
kommersiell service.
Effekter på lång sikt:
En säkerställd tillgång till service i hela
Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Projekt kan starta 2021.
Effekter på lång sikt:
En metod testad för hur Östergötland
kan arbeta lokalt med frågan samt
säkrad tillgänglighet på utpekade
platser.
Effekter på kort sikt:
Ett kunskapsunderlag finns framtaget.
Effekter på lång sikt:
Säkerställde att de serviceställen som
finns, fortfarande finns kvar efter
pandemin.

Effekter på kort sikt:

delar och Tillvarata och utveckla
Östergötlands attraktivitet i det
regionala utvecklingsprogrammet.

kommersiell service görs av Region
Östergötland i och med att service
integreras i Region Östergötlands svar
på kommunala översiktsplaner (ÖP,
FÖP och TÖP). Genom att vikten av
serviceplanering lyfts i svaren på
kommunala planer lyfts frågan bredare.

Yrkeskategorier som planerare och
kommunala politiker nås, utöver de
tjänstepersoner som vanligen handhar
servicefrågor i en kommun.
Effekter på lång sikt:
En god tillgänglighet till grundläggande
kommersiell service i hela Östergötland
säkras.

Jönköping

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.

Bidrar till mål inom hållbarhet,
attraktivitet och tillgänglighet inom RUS
och mål inom i RSP kring tillväxt,
tillgänglighet och samverkan.

I vårt län har 15 butiker fått stöd vilket
på kort sikt lett till att ingen butik lagts
ner under året och några har kunnat
utvecklas.

Bidrar till en levande landsbygd med
service.

Jönköping

Hemsändningsbidrag.

Bidrar till mål inom hållbarhet,
attraktivitet och tillgänglighet inom RUS
och mål inom i RSP kring tillväxt,
tillgänglighet och samverkan.

Fler kommuner än tidigare har sökt
stödet på grund av pandemin då fler
äldre har haft behov av hemleverans av
dagligvaror.

Gynnar butikerna men främst servicen
på landsbygden.

Jönköping

Coachingprojekt för handlare på
landsbygden (RU-medel)
(Fick avbrytas i förtid då Länsstyrelsens
1:1-medel uteblev som skulle betalat
hälften).

Bidrar till mål inom hållbarhet,
attraktivitet och tillgänglighet inom RUS
och mål inom i RSP kring tillväxt,
tillgänglighet och samverkan.

Ett tjugotal butiker i länet har fått
besök med rådgivning och stöd.

Hjälper butiker att överleva och
utvecklas.

Kronoberg

Definiera en fungerande servicestruktur
och ta fram ett nytt regionalt
serviceprogram.

Insatsen bidrar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.

Efter besked om att riktlinjer för nya
programperioden kommer tidigast
2021 har revideringen av RSP skjutits
upp. Giltighetstiden för nuvarande
program har förlängts till och med 2021
och programmet har kompletterats
med en nulägesbild över länets
servicestruktur.

Effekt på kort sikt:
Material för framtagning av ett nytt
regionalt serviceprogram och analys av
en fungerande servicestruktur finns
delvis på plats. En kommun har tagit
fram en ny kommunal serviceplan.

Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen bidrar även till prioriterat
område:
1) Effektiva attraktiva dagligvarubutiker
och drivmedelsanläggningar, till
prioriterat området.
2) Lokalt engagemang och samverkan
och till prioritering.
3) Kommunernas ansvar och
medverkan i det regionala
serviceprogrammet.
Insatsen relaterar även till prioriterat
fokusområde 6. Främja social
utveckling, bekämpa fattigdom och
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Förberedelser för att ta fram ett nytt
program och underlag till analys av en
fungerande servicestruktur har dock
delvis arbetats fram. Dialog har förts
med kommunerna om utveckling av
kommunala serviceplaner.

Effekt på lång sikt:
Servicefrågan är en självklar del vid
utvecklingen av attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet i länet. Det finns
kommunala planer såväl som en
regional plan över hur en fungerande
servicestruktur i länet ska se ut.

skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.
Kronoberg

Insatsen bidrar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.

Handläggning av stöd enligt
förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service.

Insatsen bidrar även till prioriterat
område 1) Effektiva attraktiva
dagligvarubutiker och
drivmedelsanläggningar, område 3)
Kommunernas ansvar och medverkan
samt område 4) Tillgänglighet till
betaltjänster, i det regionala
serviceprogrammet.
Insatsen relaterar även till prioriterat
fokusområde 6. Främja social
utveckling, bekämpa fattigdom och
skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.

Kronoberg

Insatsen bidrar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.

Pipos Serviceanalys.

Samtliga stödberättigade servicegivare
och kommuner har fått sina
ansökningar beviljade utifrån
tillgängliga medel och andra
omständigheter.
Ett servicebidrag, fyra
investeringsbidrag samt tretton
särskilda driftstöd har betalats ut under
året. Fyra kommuner har beviljats
hemsändningsbidrag.

Insatsen bidrar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
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Effekt på lång sikt:
Stöden bidrar till att främja
tillgängligheten till kommersiell service
och bevara den nuvarande
servicestrukturen i länet. Invånarna i
länet har fortsatt god tillgänglighet till
service.

Samtliga kommuner i länet har
erbjudits tillgång till analysverktyget
Pipos Serviceanalys samt utbildning
inom programmet. Deltog på
utbildningen gjorde även
tjänstepersoner från Region Kronoberg
samt Länsstyrelsen i Kronoberg.

Effekt på kort sikt:
Fler tjänstepersoner i länet har
möjlighet att göra aktuella analyser
kring service. En del kommuner såg t ex
direkt nyttan av att kunna få fram
underlag för planering av
hemsändningsverksamheten under
pandemin.
Effekt på lång sikt:
Arbetet med servicefrågor är mer
strategiskt och baseras på aktuella
analyser. Servicefrågor integreras i
högre grad i den breda
samhällsplaneringen.

Insatsen relaterar även till prioriterat
fokusområde 6. Främja social
utveckling, bekämpa fattigdom och
skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.
Arbetsgrupp digitalisering och
obemannade butiker.

Stöden har möjliggjort att flera butiker
har ökat sin attraktivitet och i vissa fall
minskat sina energikostnader. Ett stort
antal människor har kunnat få
dagligvaror hemlevererade vilket bland
annat har skyddat riskgrupper samt
undvikit smittspridning under
pandemin.

I mars genomförde Region Kronoberg
en snabbutredning av
hemsändningsbidraget för att
säkerställa att riskgrupper i gles- och
landsbygd skulle få möjlighet till
hemsändning av dagligvaror under
pandemin. Under året har Region
Kronoberg haft kontinuerlig kontakt
med kommunerna för att följa
utvecklingen av hemsändningar.

Insatsen bidrar även till prioriterat
område 3) Kommunernas ansvar och
medverkan i det regionala
serviceprogrammet.

Kronoberg

Effekt på kort sikt:

Region Kronoberg deltar i
arbetsgruppen digitalisering och
obemannade butiker. Erfarenhetsbyte

Effekt på kort sikt:
Ökad kompetens kring frågor om
digitalisering och obemannade butiker.

Arbetsgruppen består av RSP-ansvariga
från fyra regioner och samordnas av
TVV.

- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen bidrar även till prioriterat
område 1) Effektiva attraktiva
dagligvarubutiker och
drivmedelsanläggningar, i det regionala
serviceprogrammet.

kring goda/dåliga exempel,
omvärldsbevakning, diskussion om hur
regionerna kan arbeta proaktivt samt
diskussion kring riktlinjer för
stödgivning inom området.

Effekt på lång sikt:
Region Kronoberg har kunskap och
verktyg för att kunna stötta
servicegivare i den digitala utveckling
som sker.

Workshopen ”Kommersiell service och
hållbarhet” planerades och
genomfördes med representanter från
Region Kronoberg, Länsstyrelsen i
Kronoberg, kommuner samt handeln.
Analys av kommunikationen kring
kommersiell service är påbörjad.
Undersökning av vilka hållbarhetskrav
som kan ställas på stödsökande
undersöks i arbetsgruppen. Verktyg för
hållbarhetssäkring av kommande RSP
har testats.

Effekt på kort sikt:
Ökad kompetens kring kommersiell
service och hållbarhet. Delvis en
samsyn på hållbarhet hos olika aktörer
som arbetar med service.

Ett nätverk för landsbygdsutveckling
och kommersiell service i regional regi
har byggts upp i Kalmar län, där
representanter från samtliga
kommuner i länet samt länsstyrelse och
region deltar.

Ett väl fungerande nätverk med
landsbygdsutvecklare i Kalmar län och
ett utbrett kontaktnät med lokala
grupper har etablerats under perioden
där även ett antal olika initiativ för att
stärka servicen har initierats. En viktig
effekt är nya kunskaper kring
serviceutveckling och många nya
kontaktvägar för samtliga inblandade.

Insatsen relaterar dessutom till
prioriterat fokusområde 6. Främja
social utveckling, bekämpa fattigdom
och skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.
Kronoberg

Kommersiell service och hållbarhet.
- Arbetsgrupp hållbarhet
(arbetsgruppen består av RSP-ansvariga
rån nio regioner och samordnas av
TVV).
- Regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar
regional utveckling 2020–2022”.

Insatsen bidrar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.
Insatsen bidrar även till prioriterat
område 1) Effektiva attraktiva
dagligvarubutiker och
drivmedelsanläggningar, område 3)
Kommunernas ansvar och medverkan, i
det regionala serviceprogrammet.

Effekt på lång sikt:
Region Kronoberg har kunskap och
verktyg för att främja en hållbar
utveckling inom kommersiell service.

Insatsen relaterar även till prioriterat
fokusområde 6. Främja social
utveckling, bekämpa fattigdom och
skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.
Kalmar

Flernivåsamverkan för stärkt regional
service.
(Ärende ID 203547)
Det regionala servicearbetet är
beroende av en väl fungerande
flernivåsamverkan, från lokal (ortsnivå)
till kommunal och regional nivå.
Pilotprojektet syftade till att stärka det
samlade servicearbetet i Kalmar län
genom nya metoder för samverkan
över flera nivåer.
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En studieresa till Skottland har
genomförts för att studera
landsbygdsutveckling och
samverkansformer mellan offentliga
institutioner och lokala krafter.

Kalmar

Regional Bygdepeng.
(Ärende ID 206158)

Bidrar till en levande landsbygd och
flera mål i den regionala serviceplanen.

Målgruppen är föreningar och grupper
som kan söka bidrag för mindre
utvecklingsinsatser som främjar
bygden.
Gotland

Gotland

Gotland

Löpande arbete för genomförande av
Regionalt serviceprogram Gotlands län
2014–2020.

Bidrar till målet i RSP om att: ingen
invånare på Gotland skall ha längre än
20 minuter till närmaste
butik/bensinmack.

Stöd för speciellt utsatta butiker i
glesbygd (Nyps id 216342, 216605.

Bidrar till målet i RSP om att: ingen
invånare på Gotland skall ha längre än
20 minuter till närmaste
butik/bensinmack.
Tillväxtprogrammets mål om:
en levande och attraktiv landsbygd på
Gotland – året om – som utgör en
central del av platsvarumärket Gotland.

Koncept för servicepunkter.
Projekt Region Gotland.

Följande aktiviteter är genomförda:
1. Samverkan mellan aktörer, program
och strategiskt förekommande insatser
på regional nivå.
2. Processtöd och dialog för delaktighet
och engagemang bland kommunerna i
servicearbetet.
3. Analys gällande
kompetensutvecklingsbehovet inom
service bland kommunerna samt bland
servicegivare.
4. Regional landsbygdskonferens.
5. Studieresa till Skottland.
6. Dokumentation och
resultatspridning.
Tillsammans med Länsstyrelsen
finansierar vi bland annat en regional
bygdepeng för att främja lokal
utveckling på landsbygderna i Kalmar
län. Det kan exempelvis handla om
kostnader för hyra av lokal eller
föreläsare, ordna dialoger och möten
eller för att genomföra en studieresa.
Deltagande på Tillväxtverkets erfaträffar för kommersiell service.

Ökad kunskap och samverkan.

Kvartalsvisa avstämningsmöte med
Länsstyrelsen och Leader Gute
avseende kommersiell service.

God servicetillgängslighet över hela
Gotland.

Bidrag beviljat till två butiker som är
berättigade stöd.

God servicetillgänglighet i länet.

Två RUS-dialoger genomförda med
service som ett tema levererade
kunskap om vad service är för
gotlänningarna.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap om vad service innebär
för medborgarna samt kunskap baserad
på erfarenheter från piloterna.

Utredning av koncept för
servicepunkter på Gotland genomförd.

Effekter på längre sikt:
Servicepunkter på sju platser över hela
ön har etablerats och bidrar på ett
effektivt sätt till en levande och
attraktiv landsbygd.

Beslut om att testa utredningens
förslag vilket innebär två konceptpiloter
liksom att använda biblioteken som
fysisk plats.
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Insatserna skulle utvärderas under 2020
men på grund av att flera aktiviteter
som beviljats medel blev framskjutna
under året har även uppföljningen
flyttats framåt.

Ökad konkurrenskraft för butikerna.

Blekinge

Projektet ”Stärkt regionalt
servicearbete”.
Samlad satsning mellan Region Blekinge
och Blekinges fem kommuner, kring
servicearbete.

Insatsen bidrar till följande mål i RUS:
- Ökad attraktionskraft och möjligheten
att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).
- Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat som involverar
näringsliv, utbildningsaktörer,
offentliga, ideell och kreativ sektor.
Idéer lyfter och blir livskraftiga företag.
- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra (RUS).

Arbetet påbörjat med tillämpning/test
av koncept på två platser.
Prestation:
Gemensamma utvecklingsinsatser som
möjliggör samverkan i ett regionalt
perspektiv.
Under 2020 har arbetet bedrivits
framför allt mellan Region Blekinge och
Blekinges 5 kommuner. Samt att ett
internt arbete inom Region Blekinge har
vidareutvecklats inom ett flertal
strategiska områden. Samarbetet
mellan Regionen och Länsstyrelsen har
vidhållits framför allt kopplat till de
olika stödformerna.
Insatserna beskrivs separat, se nedan.

Insatsen bidrar också till följande mål i
RSP:

Effekt på kort sikt:
Närmare dialoger och tätare samarbete
mellan olika aktörer som arbetar för att
främja tillgång till service och attraktiva
platser.
Enhetliga satsningar som ger större
utväxling och en mer jämlik service i
hela länet.
Effekt på lång sikt:
Den samlade kompetensen och de olika
uppdragen används effektiv mellan
olika aktörer. Samsyn på strategisk nivå
skapar en förändringsprocess där vi går
mot gemensamma mål och långsiktiga
insatser förstärker varandra.

- Lönsamma, ändamålsenliga och
fräscha dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer.
- Butiker som tillhandahåller ett brett
utbud av service.
- Välfungerande och lönsamma
butiker/drivmedelsstationer på
landsbygden.
Beskrivning av insatsen:
Inom projektet sker insatser både på
strategisk och mer operativ nivå.
Flernivåsamverkan och
sektorsövergripande samverkan är två
viktiga perspektiv i arbetet. Arbetet
startades upp under 2019.
Blekinge

Strategiska noder
Utpekande av strategiskt viktiga noder i
länet.

145

Insatsen bidrar till följande mål i RUS:
- Ökad attraktionskraft och möjligheten
att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).

Prestation:
Vi har i en interregional grupp tagit
fram ett förslag på definition och
utpekande av strategiska noder i
Blekinge. Platserna är viktiga för de
egenskaper de besitter, den

Effekt på kort sikt:
Insatser sker strategiskt, systematiskt
och samordnat mellan olika strategiska
områden, som exempelvis:
digitalisering, service,
samhällsplanering, infrastruktur, kultur
och näringsliv.

- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra (RUS).
Insatsen bidrar också till följande mål i
RSP:
- Lönsamma, ändamålsenliga och
fräscha dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer.

utvecklingspotential de har eller
platsernas geografiska läge.
Förslaget är samverkat med
representanter för länets fem
kommuner och kommer att gå på
remiss tillsammans med den nya
Regionala utvecklingsstrategin.

Effekt på lång sikt:
Då satsningar kan göras samordnat
mellan olika aktörer regionalt och lokalt
i länet utvecklas vår geografiska
struktur på ett samordnat sätt och med
likartad karaktär.

- Butiker som tillhandahåller ett brett
utbud av service.
Beskrivning av insatsen:
Inom insatsen samverkar olika
strategiska områden i syfte att
synliggöra befintliga strukturer i
Blekinges geografi, samt att peka ut
vilka platser som ur ett regionalt och
funktionellt perspektiv är strategiskt
viktiga. Genom att peka ut strategiska
noder vill vi underlätta samordning av
våra resurser och skapa större avtryck.
Blekinge

Serviceplaner.

Insatsen bidrar till följande mål i RUS:
- Ökad attraktionskraft och möjligheten
att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).
- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra (RUS).
Insatsen bidrar också till följande mål i
RSP:
- Lönsamma, ändamålsenliga och
fräscha dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer.

Prestation:
Vi har tagit fram underlag till nya
serviceplaner för samtliga fem
kommuner i Blekinge samt en
övergripande regional plan. I den
regionala planen finns förslag på
gemensam viljeinriktning och riktlinjer
för bedömning och prioritering av stöd.
Syftet är att skapa mer likvärdiga villkor
för servicegivare och invånare i
Blekinge.

Effekter på kort sikt:
Insatsen bidrar till att synliggöra
befintliga strukturer, möjligheter och
sårbarhet på lokal nivå.

Prestation:
Vi har i samverkan mellan Region
Blekinge, Blekinges kommuner och ett
innovationsbolag, tagit fram en metod

Effekter på kort sikt:
Metoden förväntas bidra till ett ökat
lokalt engagemang. Metoden främjar
också dialog inom bygden och mellan

Effekter på lång sikt:
Insatsen förväntas bidra till ett
attraktivt och relevant serviceutbud för
befintliga och framtida invånare på
orten. Insatsen förväntas även bidra till
mer likvärdiga förhållanden för
servicegivare oavsett vilken kommun
man tillhör.

Beskrivning av insatsen:
Framtagning av serviceplaner.
Blekinge

Smart village innovation – map the
future. Metodutveckling.

Insatsen bidrar till följande mål i RUS:
- Ökad attraktionskraft och möjligheten
att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).
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- Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat som involverar
näringsliv, utbildningsaktörer,
offentliga, ideell och kreativ sektor.
Idéer lyfter och blir livskraftiga företag.
- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra (RUS).

för lokal utveckling med möjlighet att
accelerera servicelösningar.
Utmaning i arbetet har varit och är
covid-19-pandemin som gjort att vi
ännu inte har haft möjlighet att testa
och implementera metoden. Detta
hoppas vi kunna göra under 2021.

civilsamhälle, näringsliv och det
offentliga.

Prestation:
Med anledning av covid-19-pandemin
tillförde Region Blekinge medel till
hemsändningsbidraget genom
omfördelning inom anslaget. Läget med
smittspridningen ställer stora krav på
att den grundläggande servicen
fungerar. Genom
hemsändningsbidraget kan Region
Blekinge bidra till att upprätthålla en
god service för personer inom
riskgrupper.

Effekt på kort sikt:
Stärkta dagligvaruhandlare på orter
med strategisk betydelse för länet.
Fler invånare kan bo i
landsbygdsområde och ha rimliga
avstånd till service.
Ökad möjlighet för alla boende på
landsbygden att ha tillgång till service,
oavsett möjligheterna att fysiskt själv
kunna ta sig till butik.

Effekter på lång sikt:
Metoden förväntas bidra till nya
servicelösningar och ett aktivt
utvecklingsarbete på lokal nivå.

Insatsen bidrar också till följande mål i
RSP:
- Lönsamma, ändamålsenliga och
fräscha dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer.
- Butiker som tillhandahåller ett brett
utbud av service.

Blekinge

Beskrivning av insatsen:
Inom insatsen har vi tagit fram en
metod för att identifiera olika behov av
service och andra inslag som ökar
platsens attraktivitet.
Insatsen bidrar till följande mål i RUS.
- Ökad attraktionskraft och möjligheten
att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).

Stöd till kommersiell service.

- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra (RUS).
Insatsen bidrar också till följande mål i
RSP:
- Lönsamma, ändamålsenliga och
fräscha dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer.
- Butiker som tillhandahåller ett brett
utbud av service.
Beskrivning:
Stöd kan beviljas i form av
investeringsbidrag, servicebidrag och
hemsändningsbidrag. Via medel från
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Fyra av fem kommuner i Blekinge har
ansökt och beviljats
hemsändningsbidrag. Ett särskilt
driftstöd har beviljats.

Effekt på lång sikt:
Ökad attraktionskraft och möjlighet att
bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge. Hemsändningsbidraget
möjliggör för fler personer som inte har
möjlighet att ta sig till dagligvarubutik
att kunna bo kvar på landsbygden.

Skåne

Tillväxtverket har också särskilt
driftbidrag kunnat beviljas.
Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Ett hållbart Skåne genom socialt
företagande.

I ett delprojekt har tio utvalda företag i
Skåne fått tillgång till ett skräddarsytt
stöd för att utveckla sina
affärsmodeller. I ett delprojekt har en
metod tagits fram för lokal
platsutveckling som kan användas för
andra orter runt om i Skåne.

Genom projektet har socialt
företagande stärkts i en bred
samverkan av företagsfrämjare och
möjliggörare med syfte att bidra till att
lösa breda samhällsutmaningar.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Redan idag finns ett löst nätverk i Skåne
av små lanthandlare som ser
gemensamma utmaningar och
möjligheter. Coompanion kommer
tillsammans med aktuella kommuner,
lokala producenter och distributörer att
utveckla och driva detta nätverk vidare
framåt.

Projektet bidrar till att skapa livskraftiga
lanthandlare runt om i Skåne och
främja lokal produktion, nya tjänster
och service, samt bidra till en mer
levande landsbygd.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 3: Skåne ska stärka
mångfalden av goda livsmiljöer.

Ekonomiskt stöd till livsmedelsbutik på
Ven som grundades 1996.

Stödet bidrar till att stärka en utsatt
lanthandel och främja lokala tjänster
och service, samt bidra till en mer
levande landsbygd.

Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”, prioritering ”Utveckling
av livsmiljön för boende och arbete på
landsbygden”.

Möten för samordning av servicefrågor
under pandemin.

På kort sikt leder nätverken till goda
idéer, tips, och nödvändiga
erfarenhetsutbyten. På lång sikt leder
erfarenhetsutbytena till
gränsöverskridande lösningar och
samstämmighet i olika frågor,
exempelvis bygglovshandläggningen.

Syftet med detta projekt har varit att
stärka socialt företagande med
utgångspunkt i en företagsfrämjande
exkubator, stöd- och
samverkansinsatser till offentlig sektor
samt insatser för att integrera sociala
företag i lokal hållbar platsutveckling.
Skåne

Skåne

Halland

Skånska lanthandlare.
Projektet som nyligen startat syftar till
att skapa en gemensam organisation
för skånska lanthandlare i syfte att
bygga kapacitet. Många lokala
lanthandlare tvingas läggas ner på
grund av dålig lönsamhet och för stor
konkurrens från stormarknaderna.
Kommersiell service/Särskilt driftstöd i
sårbara och utsatta lägen.
Ärendenummer i NYPS: 216176.

Nätverk landsbygdsutveckling.

Erfarenhetsutbyten rörande
obemannade butiker.

Halland

Särskilt driftstöd Ätran, NYPS 21 60 65.

Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”, prioritering ”Utveckling
av livsmiljön för boende och arbete på
landsbygden”.

Beviljat driftstöd om 300 000 kr.

Upprätthållen service.

Halland

Särskilt driftstöd Kungsäter, NYPS 21 56
20.

Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”, prioritering ”Utveckling
av livsmiljön för boende och arbete på
landsbygden”.

Beviljat driftstöd om 145 978 kr.

Upprätthållen service.

Halland

Särskilt driftstöd Gällinge, NYPS 21 60
91.

Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”, prioritering ”Utveckling

Beviljat driftstöd om 160 247 kr.

Upprätthållen service.
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av livsmiljön för boende och arbete på
landsbygden”.
Västra Götaland

eDIT förstudie.
(RUN 2020–00285).
Förstudien ska utreda och förtydliga
eDIT (ett Dalsland i tillväxt) uppdrag,
verksamhet, finansiering med mera för
att säkra en framgångsrik verksamhet.

Förstudien knyter an till VG2020-temat
”En region för alla” i tillväxt- och
utvecklingsstrategin VG2020 och då
primärt till fråga 2.2 ”livslångt lärande
för ökad delaktighet och
konkurrenskraft”, punkt 4, ”utveckla
samordning inom utbildningssystemen
för att möta framtidens
kompetensbehov”.

Syftet med förstudien var att säkra en
framgångsrik verksamhet i
företagarföreningen eDIT så att den blir
en naturlig plattform i Dalsland där
näringsliv, kommuner och föreningar
kan samlas och forma gemensamma
insatser. Fokus för verksamheten är att
bidra till höjd kompetensnivå och
säkrad kompetensförsörjning av
näringslivet.

Effekt på kort sikt är att eDIT nu samlat
sin verksamhet och kan vara en
tydligare part för företagens
kompetensförsörjning i Dalsland. På
längre sikt bidrar detta till Dalslands
konkurrenskraft och tillväxt.

Västra Götaland

Särskilt driftsstöd till 26 butiker i länet.
NYPS ID: 215252, 215341, 215501,
215557, 215657, 215664, 215671,
215733, 215774, 215942, 215962,
215980, 215990, 216013, 216018,
216026, 216044, 216072, 216114,
216116, 216124, 216131, 216132,
216169, 216237, 216666.

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En ledande kunskapsregion” med Ett
gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande och
bidrar även till den prioriterade frågan
om att göra Västra Götaland till modell
för hållbar landsbygdsutveckling.

Ett konkret resultat är att de 26 butiker
som erhåller driftsstöd kan finnas kvar i
länets glesare geografier och därmed
ge boende och företag tillgång till
service.

Effekten på kort sikt är att boende och
företag i Västra Götaland har en god
tillgänglighet till dagligvaror och
ombudsservice. Effekter på längre sikt
är att Västra Götaland får större
möjligheter att säkra ett gott liv för
boende och företag i hela länet.

Västra Götaland

Hemsändningsbidrag till 8 butiker samt
ändrade riktlinjer i och med pandemin.

Projektet knyter an till VG2020-temat
om en ledande kunskapsregion med
Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande och
bidrar även till den prioriterade frågan
om att göra Västra Götaland till modell
för hållbar landsbygdsutveckling.

Resultatet är utbetalda stöd och
ändrade riktlinjer som kan följa
behoven som ändras i och med en
pågående pandemi.

Effekten på kort sikt är att boende och
företag i Västra Götaland har en god
tillgänglighet till dagligvaror och
ombudsservice. Effekter på längre sikt
är att Västra Götaland får större
möjligheter att säkra ett gott liv för
boende och företag i hela länet vilket
bidrar till attraktivitet och
konkurrenskraft.

I och med covid-19 beslutade Västra
Götalandsregionen om ökade
möjligheter att erhålla
hemsändningsbidrag. Gruppen som inte
bedöms kunna ta sig till butik på egen
hand inkluderar nu personer som är 70
år eller äldre eller tillhör riskgruppen
enligt Folkhälsomyndigheten.
NYPS ID:
215235, 215237, 215248, 215250,
215264, 215466, 215586, 215588,
Värmland

Stödinsatser.
Totalt 4 mkr fördelat på:
Investeringsbidrag 2,5 mkr (9 ärenden)
Hemsändningsbidrag 1,0 mkr (8
ärenden)
Servicebidrag 0,4 mkr (2 ärenden).
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Bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla, Fler och starkare företag, Höjd
kompetens på alla nivåer.

På lång sikt tror vi att stödinsatserna
medverkar till mer livskraftiga och mer
moderna företag.
Pilotprojektet med obemannad
landsbygdsbutik visar att den nya
tekniken möjliggör utökad service för
boende och besökare på landsbygderna

Dessutom har regionen hanterat 12
företagsstöd i form av särskilt driftstöd
till utsatta butiker i glesbygd. Till
exempel har regionen genom
stödinsats till en landsbygdsbutik
bidragit till ett pilotprojekt för digital
och obemannad butik på landsbygden i
regi av Ica.

samt förbättrad lönsamhet för den
enskilde handlaren. På detta sätt kan
man nå både nya och gamla
kundgrupper och erhålla ett högre
snittköp per kund. Pilotprojektet föll väl
ut och under slutet av 2020 blev den
obemannade lösningen permanent. Ica
kommer sannolikt att gå vidare och
erbjuda handlare att införa tekniken i
sina landsbygdsbutiker.

Värmland

En kartläggning av post och
paketombuden har slutförts under
2020. Även en kartläggning av paket
och postombuds utsatthet gällande
nätdroger och stölder.

Bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla, Fler och starkare företag, Höjd
kompetens på alla nivåer.

Kartläggningens syfte var att identifiera
om ytterligare insatser behövs i
regionen och om genomförda
stödinsatserna behöver förändras
framgent. Metoden är hämtad från
Region Västernorrland för att arbeta
med förebyggande åtgärder kring dessa
frågor. Kartläggningen påbörjades
under 2019 men slutfördes i mars 2020.

Värmland

Befintlig handlingsplan för att ta fram
serviceplaner i kommunerna har
anpassats till de lokala förutsättningar
som finns. Serviceplanerna har fungerat
som ett verktyg och underlag i
samarbetet mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunerna.

Bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla, Fler och starkare företag, Höjd
kompetens på alla nivåer.

Vid årsskiftet var 12 kommunala
serviceplaner klara av totalt 15 st.:
Säffle, Sunne, Karlstad, Hagfors,
Filipstad, Eda, Årjäng, Torsby, Arvika,
Munkfors, Grums, Filipstad. Hammarö
kommer inte att lämna in någon.

Örebro

Inga insatser att redovisa i tabellform,
se regionens återrapportering avsnitt
1.3.2.

Västmanland

Projektet Digital kompetens 60+
Ett samverkansprojekt med
länsstyrelsen och Västmanlands
folkbildningsförbund. Invånare över 60
år eller som har ett annat språk än
svenska ges utbildning att kunna ta del
av digital offentlig service samt hantera
digitala lösningar då samhället blir
alltmer digitalt.
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De återstående serviceplanerna är
under bearbetning och kommer att
färdigställas under 2021. Detta arbete
har försenats på grund av pandemin.

RUS 2030:
Visionsmål Digital omställning
Alla ska ges möjlighet att ta del av
digitaliseringen och de fördelar den för
med sig. Det handlar om att utveckla
och kunna använda sin digitala
kompetens med också att på ett säkert
sätt kunna ta del av, ta ansvar för och
känna sig trygg i det digitala samhället
(ref. Nationell digitaliseringsstrategi).

45 cirklar genomförda, 7 pausade i
höstas och 9 har inte kunnat
genomföras.
Ökad anslutning till mobilt bank-ID,
internetbank och Swish. Flera har
loggat in på 1177 och känner till
bibliotekens e-tjänster. Vidare känner
fler mindre oro inför bedrägerier på
nätet och om informationen är sann
eller falsk.

Arbetet har visat sig att höja
servicefrågornas status i de kommuner
som upprättat serviceplaner.
Servicefrågorna har också arbetets in i
andra kommunala planer. Dialoger
med kommunerna om huruvida
kommunernas serviceplaner ska
integreras i deras översiktsplaner är ett
steg i riktning för ökad samverkan.

Genomförda studiecirklar i länets
kommuner som bidrar till ett ökat
användande av digital offentlig service
samt ökad användning av alternativa
betalmetoder då samhället blir mer och
mer kontantfritt samt att banker på
mindre orter läggs ned.

Västmanland

Särskilt driftstöd till fyra butiker samt
tre hemsändningsbidrag.

Den regionala utvecklingsstrategi är
kopplad till vårt regionala
serviceprogram som säger att samtliga
åtta orter i länet som har prioriterade
lanthandlare ska fortfarande ha butik
vid utgången av 2020.

Genomförda satsningar har medfört att
pengar betalats ut till olika aktörer som
främjar kommersiell service.

Genomförda satsningar har medfört att
de prioriterade butiker vi har kvar på
landsbygden inte blivit färre 2020 samt
att befolkningen på landsbygden inte
fått orimligt långt till kommersiell
service.

Dalarna

Plattform för samverkan och service
2021–2030.
Digitala möten för att hålla kontakt
med RSP arbetsgrupp och andra aktörer
på lokal, regional och nationell nivå.
Syfte: Att hålla ihop nätverket och
fortsätta arbetet med kommande RSP.

Insatserna bidrar till ett flertal mål i den
tidigare regionala utvecklingsstrategin
samt i den föreslagna strategin. Det
övergripande målet är att det ska finnas
goda boendemiljöer och grundläggande
service i alla delar av länet.

Ett förslag till en reviderad 2 årigövergångs RSP för 2021–2022 är under
bearbetning för beslut i början av 2021
och ett kunskapsunderlag för
kommande RSP har tagits fram och ska
sammanställas och diskuteras i RSP
arbetsgrupp.

Kort sikt: Plattform för samverkan på
plats 2021 och ett RSP 2021–2022.

Se ovan.

Representanter för kommuner,
myndigheter, lanthandlare, ideella
föreningar och andra organisationer har
deltagit i kunskapsseminarierna och nås
även med information via nyhetsbrev
och hemsida.

Kort/lång sikt: Ökad kunskap på
området för de som arbetar med
servicefrågor på landsbygder.

Se ovan.

Genom RSP Dalarna har bl.a. kontakter
förmedlats, kommuner fått stöd kring
frågor som rör hemsändning och
serviceplaner, och handlare och
mackägare har fått stöd i olika frågor.

Kort sikt: Att kommuner och
servicegivare upplever att RSP stärker
deras möjligheter att skapa bra
servicelösningar.

RUS: Principer för genomförandet: Att
ta tillvara olika platsers förutsättningar
och möjligheter.

Lång sikt:
Ökad tillgänglighet till grundläggande
service.

RUS: Regionala prioriteringar för ett
sammanhållet Dalarna:
Öka tillgänglighet till service för
boende, företag och besökare.
RUS: Från ord till handling:
- Gemensam förändringslogik.
- Kunskapsbaserat arbetssätt.
- Analys för kunskap om utmaningar
och omvärld.
- Gemensamt lärande.
- Samsyn.
Dalarna

Kunskapsseminarier och
Omvärldsbevakning, bl.a.
Utmaningar och trender utifrån
hållbarhet.
Pågående projekt och
utvecklingsarbete.
Betaltjänster och stöden till
kommersiell service.

Dalarna

Fortsatt vägledning och processtöd till
servicegivare och pågående projekt i
länet.
Processledaren deltagit i
samverkansmöten i projektbyarna och i
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arbetsgrupper. Vägledning och
kunskapsstöd till servicegivare och
kommuner.
Dalarna

Dalarna

Gävleborg

Verkat för att landsbygd och service
synliggörs i RUS
Information och dialogmöten där RSP
arbetsgrupp medverkat.

Se ovan.

Analys av tillgänglig service och
investeringsbehov
Tagit fram en enkät till hushåll och
företag, dels om tillgänglighet till
service men även vilken
serviceföretagen prioriterar.

Se ovan.

Projekt Stärkt regional
serviceutveckling.

Regionalt serviceprogram
3.1 Kommunal och regional planering.

(Nyps-id:194601)

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare - med starka
funktionella samband inom länet och
över länsgränser.

Samverkan med andra regioner i
gemensamma frågor har också ägt rum.

Lång sikt: Ökad tillgänglighet till
grundläggande service.

RUS-processen har varit bred och
transparent. De som deltagit via RSP
har dels upplevt sig delaktiga, dels fått
en förståelse för själva framtagandet
och den politiska gången.

Kort sikt: RSP är förankrat i RUS.

Pågående arbete.

Kort sikt: Underlag för framtagande av
nytt RSP.
Lång sikt: Ökad tillgänglighet till
grundläggande service.

1:1 och EU:s jordbruksfond
Projektet har slutredovisats och i
samband med detta togs ett magasin
fram som en del av slutrapporten.

Ett magasin (slutrapport) har tagits
fram och distribuerats till 400 lokala
företag och föreningar, kommunalt
regionalt och nationellt.
En e-tidning har tagits fram som spridits
lokalt, kommunalt och nationellt.

Stärka det lokala servicearbetet.
Samarbeta med kommunerna för att ta
fram serviceplaner, etablera
servicepunkter och stödja lokala
handlare. För att företagen ska kunna
söka investeringsbidrag krävs att
kommunen har en aktuell och
uppdaterad serviceplan.
Regelbundna besök hos lanthandlare
och bensinstationer tillsammans med
kommunerna för att öka den lokala
samverkan.

Regionalt serviceprogram:
3.1 Kommunal och regional planering
3.2 och 3.3 Tillgänglighet till dagligvaror
och drivmedel.
RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
Globala mål:
11 Hållbara städer och samhällen.

Kort sikt:
Frågan om service på landsbygden har
synliggjorts. Arbetet med service på
landsbygden har fått uppmärksamhet,
vilket i sin tur ger ökad legitimitet för
fortsatt arbete med serviceutveckling.
Lång sikt:
Detta bidrar till förbättrade möjligheter
till service på landsbygden.

Globala mål:
11 Hållbara städer och samhällen.
Gävleborg

Lång sikt: RUS är en fungerande strategi
för länets utvecklings.

- Två nya serviceplaner har beslutats i
Söderhamn respektive Gävle kommun.
- Två kommuner har reviderat sina
serviceplaner.
- 10 ytterligare servicepunkter har
införts i två kommuner. Totalt finns 20
servicepunkter i länet.
Besökt 15 handlare av totalt 40 som är
prioriterade i regionala
serviceprogrammet.

Kort sikt:
Genom att upprätta serviceplaner får
frågorna om service på landsbygden
bättre förankring och uppmärksamhet i
kommunerna.
Kommunernas möjligheter att
informera boende på landsbygden ökar
genom att ha servicepunkter på
landsbygden.
Besöken hos handlare och mackar
bidrar till dessa företags överlevnad.
Lång sikt:
Serviceplanerna medför en bättre
planering för service på landsbygden.
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På lång sikt skapar det lokala
servicearbetet bättre förutsättningar
att bo, leva och verka på landsbygden.
Gävleborg

Innovationstävling
Samarbete mellan sex organisationer,
bl.a. Region Gävleborg, Sveriges
paketombud, Tillväxtverket och Ljusdals
kommun.
”Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och
förutsägbara transporter och
användaranpassade pakettjänster i
Sveriges gles- och landsbygder genom
datasamverkan?”

Gävleborg

Utökat hemsändningsbidrag
Finansieras av Regionala
utvecklingsmedel Anslag 1:1.

RUS:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Utveckling av regionalt servicearbete.
Region Västernorrland. Ärende-id:
00209821.

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Aktiviteterna är utformade för att bidra
till målen för regionala
serviceprogrammets samtliga
prioriterade områden.
Insatser tillsammans med
Länsstyrelsen ligger i linje med
regionala handlingsplanen för
genomförande av
landsbygdsprogrammet.
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Kort sikt:
Förmågan för utforskande arbetssätt
har stärkts.

Hemsändningsbidrag är beviljat till 8 av
länets 10 kommuner. Stödet betalas ut
retroaktivt och prognosen pekar på att
Region Gävleborg kommer betala ut ca
4 mnkr jämfört med 1,5 mnkr för 2019.

Kort sikt:
Ett stort antal personer har fått tillgång
till hemsändning av sina livsmedel.
Samtidigt har smittspridningen av
coronaviruset begränsats genom att
riskgrupper och äldre inte besökt
livsmedelsbutikerna.

Teamsmöten med gruppen för
flernivåsamverkan, där Leader, länets
kommuner, länsstyrelsen och region
ingår, för att föra gemensamma
aktiviteter framåt.

En formaliserad och hållbar regional
samverkan har ökat kunskaps- och
aktivitetsnivån för kommersiell service i
hela länet.

Lång sikt:
Ett digitalt verktyg har skapats och
kommer att testas för att på lång sikt
lösa de utmaningar som transporterna
innebär och bidra till effektivisering och
optimering av transporterna på
landsbygden.

Globala mål:
11 Hållbara städer och samhällen.
Projektet bidrar till regionala
utvecklingsstrategins princip “ta vara på
potentialen i både stad och land ”och
de tre målområdena.

Projektet syftar till att förstärka
flernivåsamverkan i länet och stärka
genomförandet av det regionala
serviceprogrammet.

Tillämpning av utforskande arbetssätt i
form av innovationstävling. Fyra
tävlingsbidrag kom in och vinnande
bidrag hade en konkret och innovativ
lösning på utmaningen.

Globala mål:
11 Hållbara städer och samhällen.
Regionalt serviceprogram
3.2 Tillgång till dagligvaror.

Kommunernas möjlighet att under
coronapandemin erbjuda hemsändning
till grupper som tidigare inte haft rätt
till det har bidragit till att äldre och
riskgrupper fått livsmedel levererade
hem till sina bostäder.
Västernorrland

Regionalt serviceprogram
3.1 Kommunal och regional planering.

Utveckling av lokalt anpassade
servicelösningar.
Prestationerna har bidragit till att alla
aktörer i regionen har delgivits lyckade
arbetssätt och goda exempel på
kommunalt och lokalt arbete med
service. Vi har tillsammans kunna hitta
ett arbetssätt för flernivåsamverkan
som bedöms långsiktigt
hållbart. Utveckling av lokalt anpassade
servicelösningar gör att
servicepunkterna hittar nya sätt att
samverka med andra aktörer i
närområdet och utvecklar sin

Ökad kunskapsnivå hos chefer och
politiker efter genomförd konferens
säkerställer beslutsfattande och
strategisk planering av
servicerelaterade frågor.
Servicefrågorna förankras tydligare i
kommunerna och gör kommunerna
bättre rustade att möta framtida
utmaningar och ändrade
förutsättningar. Gemensam behovsbild
på kommunal och regional nivå
säkerställer hållbara insatser för
kommersiell service i utsatta och
sårbara lägen i hela länet.

servicepunkt på ett sätt som säkrar
dess fortlevnad. I arbete med
serviceplaner har de kommuner som
helt saknat serviceplaner prioriterats i
först hand och där har Regionen agerat
som stöd i framtagandet av planer.
Västernorrland

Landsbygd 2.0,
Härnösands kommun.
Utveckla service, boenden och
näringsliv på landsbygd.

Projektet bidrar till Regionala
serviceprogrammets prioriterade
område samordning och utvecklade
servicelösningar. Aktiviteter som bidrar
till mötesplatser och service med
utveckling av befintliga servicepunkter.

Öppning av biblioteksnoder i anslutning
till befintliga servicepunkter och
utveckling av lokala besöksmål. Med
utveckling av förtag kopplade till
besöksnäring och service.

En levande landsbygd med förbättrade
förutsättningar för näringsliv, där fler
väljer att bosätta sig.

Jämtland Härjedalen

Arbete med Service-Z, Arbetsgrupp
med kommunernas
landsbygdsutvecklare.

Prioritering RUS:
- Infrastruktur och samhällsservice
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Mycket god kontakt mellan Region
Jämtland Härjedalen, länets kommuner,
länsstyrelsen och de kommersiella
aktörerna.

Arbetet med att stödja de små
butikerna på landsbygden både på lång
och kort sikt fungerar mycket bra.

Jämtland Härjedalen

Regionen har avsatt 2 miljoner för
investeringsbidrag under 2020.

Prioritering RUS:
- Infrastruktur och samhällsservice
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Investeringar har gjorts för att stärka
kommersiell service i länet.

Långsiktigt starkare näringsidkare.

Jämtland Härjedalen

Samarbete med Länsstyrelsen
angående landsbygdsprogrammet.

Prioritering RUS:
- Infrastruktur och samhällsservice.
- Företagande, innovation, forskning
och utveckling.

Att säkerställa att insatser för
kommersiell service finns med under
övergångsåren 2021–2022.
Region Jämtland Härjedalen har varit
med i arbetet med framför allt
övergångsåren i nya
landsbygdsprogrammet.

Säkerställa att Kommersiell service
finns med även i nästa programperiod.

Jämtland Härjedalen

Investering i ny bränslestation Kälarne
Bräcke kommun:
Ärende-id Nyps 00216758.

Prioritering RUS:
- Infrastruktur och samhällsservice.

Möjligt att starta en ny
drivmedelstation och skapa en
tillfredställande service för en viktig del
av Bräcke kommun.

Säkerställa tillgång till drivmedel i hela
länet.

Västerbotten

Ny stödform – investeringslån.

5.1 Fler och växande företag.

Stödform framtagen.

Möjliggör fler ägarbyten, investeringar
och långsiktigt fler överlevande
lanthandlare.

Norrbotten

Smarta hållbara byar
(id 20202501).

DigiBy är ett paraplyprojekt som ska
förbättra glesbygdens förutsättningar
till god service på landsbygden
genom att fokusera på:
- Ökad samordning av serviceslag
inom offentlig och kommersiell
service.

- Uppstartade pilottester av Predictive
Movement som nu körs i skarpt läge i
en kommun och flera följer.

Bättre kunskap och förutsättningar för
att etablera servicepunkter där
traditionella och digitala tjänster och
digitala kommunikations-lösningar för
koordinering och kommunikation
erbjuds i syfte att öka tillgängligheten
till service och göra det möjligt att bo
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- Uppstart av ”digitala butiker” på två
orter.

- Utveckla och testa nya transportoch logistiklösningar för ökad
servicetillgänglighet.
- Stöd till utveckling av
servicelösningar och stöd för att
bevara servicefunktioner i utsatta
områden.
- Utveckla samverkan mellan
Länsstyrelsen, kommuner, Region
Norrbotten och lokalsamhället.

- Pilottester av rullande digidelcentran i
form av digital rådgivning i bokbussar.

och vara verksam på landsbygden och
även på längre sikt locka till inflyttning.

- Digitala informationsskärmar på
servicepunkter.
- Stöttning för nödvändiga investeringar
i butiker och drivmedelsstationer
(cisterner och frysar)
Uppstart av paketboxar för att
underlätta upphämtning av paket i
glesbygd.

- Satsningar på nya tekniska,
innovativa lösningar för en förbättrad
samordning av service.
- Öka digital mognad och därigenom
möjlighet att dra nytta av digitala
servicelösningar.

2.3
Region

Bredbandsutbyggnad
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Stockholm

Webbinarium Belysa 5G ur
planeringsperspektiv.

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt och kunskapsregion.

Insats med dialog under och efter
webbinariet med representanter från
regioner, kommuner, Stokab, PTS samt
Lunds universitet.

Kort/lång sikt: Ökad kunskap och
påbörjad diskussion skapar bättre
förutsättningar för att låta nya tekniker
så som 5G och annan digital
infrastruktur ta plats i regional och
kommunal planering.

Uppsala

En gemensamt framtagen skrivning
med ett flertal regionala
bredbandskoordinatorer gällande

Möjligheten att söka stöd för
bredbandsutbyggnad leder till ökad

Insatsen bidrog till att regeringen
fattade beslut om att lägga tillbaka

Ger nätbyggare chansen att söka stöd
för bredbandsprojekt. Ger fler invånare
en bredbandsuppkoppling.
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indraget bredbandsstöd inom
landsbygdsprogrammet. Skrivningen
skickades till Jordbruksverket och
Näringsdepartementet.

måluppfyllelse för de uppsatta
bredbandsmålen i RUS.

pengar för bredbandsstöd inom
landsbygdsprogrammet.

Uppsala

En gemensamt framtagen skrivning
inom storÖMS med politiken som
avsändare. Syftet var att lyfta frågor om
finansiering, fortsatt uppdrag för
regionala bredbandskoordinatorer samt
PTS-bredbandsstöd. Mottagare var
Energi- och Digitaliseringsminister,
Anders Ygeman.

Innehållet i skrivningen och dess
budskap bidrar på längre sikt till en
ökad utbyggnadstakt för bredband
vilket kopplar an till målen i RUS.

Insatsen bidrog till att politiken i
storÖMS fick ett möte tillsammans med
Anders Ygeman för att diskutera
frågorna vidare.

En dialog mellan politiken i storÖMS
och Anders Ygeman om
bredbandsfrågor. Ger kunskap och
förståelse hos samtliga parter.

Uppsala

Ett gemensamt framtaget
remissyttrande inom
Bredbandssamverkan Mellansverige (7
regioner). Remissen gällde EU-reglering
av bredbandsstöd.

Förhoppningsvis blir det bättre efter att
inkomna remissvar omhändertagits
vilket kommer leda till en ökad
bredbandsutbyggnad, som i sin tur
bidrar till målen i RUS.

En reviderad EU-reglering av
bredbandsstöd.

En förbättrad EU-reglering av
bredbandsstöd. Fler projekt som
ansöker om bredbandsstöd.

Uppsala

Arrangerat ett webbinarium med temat
5G-ur ett planeringsperspektiv
tillsammans med Region Stockholm.

Ingen direkt koppling till de nuvarande
målen i RUS. I den reviderade RUS:en
finns regeringens mobilmål för 2023
med. Webbinariet bidrog till kunskap
vilket kan ge en positiv effekt för
mobilmålets måluppfyllelse.

Kunskap inom området för
tjänstepersoner på kommuner,
regioner och länsstyrelser.

Webbinariet bidrog till kunskaper vilket
kan leda till bättre
planeringsförutsättningar, både på kort
och lång sikt.

Uppsala

Genomfört en studie inom
Bredbandssamverkan Mellansverige (6
regioner) om efteranslutningar och
samhällsportar med hjälp av a-focus.

Både efteranslutningar och
samhällsportar kan bidra till
måluppfyllelse för bredbandsmålen i
RUS, något som är viktigt att få en
förståelse för.

Studien gav oss ett underlag i form av
två rapporter, en om efteranslutningar
och en om samhällsportar. Resultatet
av studien presenterades först för oss
regioner och sedan även för länets
kommuner.

Ökad kunskap och insikt i frågan.

Sörmland

Analys av potentialen i distansarbete.

Den hypotes vi arbetar efter skall visa
att distansarbete har en positiv
inverkan på såväl arbets- som
bostadsmarknaden. RUS-prioritering En
fungerande bostadsmarknad.

Resultatet skall kunna användas i den
fysiska planeringen och vara ett
väsentligt underlag i planeringen av
infrastruktur och kollektivtrafik.

Förhoppningsvis kommer vi se att
företagen får lättare att rekrytera
personal och att vi får en bättre
fungerande bostadsmarknad.

Sörmland

Utarbetande av ett regionalt
bredbandslyft.

Den kompetenshöjande insatsen
kommer förhoppningsvis bidra till att
bredbandsfrågorna i större utsträckning
än idag hamnar på den politiska
dagordningen. Detta i sin tur gynnar
samtliga uppställda regionala mål.

En pilot är genomförd i Värmland med
positivt resultat.

I den aktuella regionen har
bredbandsfrågan direkt fått en större
plats i den politiska dagordningen.
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Östergötland

Uppföljning av regional
bredbandsstrategi.

Insatsen bidrar bland annat till strategierna Arbeta för en utveckling av
Östergötlands alla delar och Tillvarata
och utveckla Östergötlands attraktivitet
i det regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till regionala och
nationella bredbandsmål.

En uppföljning och utvärdering av
bredbandsstrategin har genomförts där
det bland annat framkommit att
kommunerna önskar en mer aktiv roll
från Region Östergötland.
Målen i den regionala strategin är att:
-År 2020 bör 95 procent av alla hushåll
och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.

Effekter på kort sikt:
Möjlighet att applicera träffsäkra
åtgärder i syfte att komma närmare de
regionala bredbandsmålen.
Effekter på lång sikt:
Uppfyllande av de regionala målen i
bredbandsstrategin.

- År 2023 bör hela Östergötland ha
tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet.

Östergötland

Nätsamverkan.
Nätsamverkan mellan kommuner,
offentliga nätägare,
kommunalförbundet ITSAM och Region
Östergötland m fl.

Östergötland

Nätverksanalys.

Insatsen bidrar bland annat till
strategierna Arbeta för en utveckling av
Östergötlands alla delar och Tillvarata
och utveckla Östergötlands attraktivitet
i det regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till regionala och
nationella bredbandsmål.

- År 2025 ska hela Östergötland ha
tillgång till snabbt bredband och bland
annat ska 95 procent vara faktiskt
anslutna till ett bredbandsnät om minst
100 Mbit/s.
Ökad samverkan mellan offentliga nät i
Östergötland i syfte att stärka
robusthet och driftsäkerhet gällande
elektroniska kommunikationer i
Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Mer driftsäkra bredbandsnät i regionen.
Effekter på lång sikt:
Uppfyllande av de regionala målen i
bredbandsstrategin.

Insatsen bidrar bland annat till strategierna Arbeta för en utveckling av
Östergötlands alla delar och Tillvarata
och utveckla Östergötlands attraktivitet
i det regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till regionala och
nationella bredbandsmål.

En utbyggnadsanalys (nätverksanalys)
är genomförd gällande fast bredband
på landsbygden i Östergötland, Örebro,
Södermanland, Västmanland, Uppsala
och Värmland.

Effekter på kort sikt:
Bättre underlag för framtida beslut.
Effekter på lång sikt:
Uppfyllande av de regionala målen i
bredbandsstrategin.

Jönköping

Projekt: Jönköpings län helt uppkopplat
2025 (finansieras delvis av
Länsstyrelsen i Jönköpings läns s.k. 1:1
medel).

Bidrar till att uppfylla målet ”en
tillgänglig region” del strategipunkt 8
Skapa hållbar digital utveckling i hela
länet genom tillgång till
höghastighetsuppkoppling.

Ökad kunskap och ökad
bredbandsutbyggnad.

Kortsiktig effekt: Ökad förståelse för
bredbandets komplexitet och
kommunerna egna utmaningar.
Långsiktiga effekter: En ökad takt på
bredbandsutbyggnaden i länet.

Jönköping

Samarbete genom Regionsamverkan
Sydsverige (RSS).

Samarbete i regiongemensamma frågor
mellan regionerna: Jönköping, Kalmar,
Kronoberg, Halland, Blekinge och

Interregional samverkan över
länsgränsen i flera frågor som rör
bredband.

Öka andelen tillgänglig digital
infrastruktur som är redundant och
säker och för att nå en digital
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Skåne. För Regional utveckling finns en
särskild arbetsgrupp för bredband.
Kronoberg

Stödjande dialog med utvecklare och
samordnare hos länets kommuner.

Insatsen relaterar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.

delaktighet för alla medborgare och
företag i den gemensamma geografin.
Stödjande dialog med kommuner och
aktörer i deras geografi samt
uppföljning av utbyggnadsprojekt.

Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.

Effekter på kort sikt:
Dialog vid planering och projektering av
byggande av nät. Hjälp till
marknadsaktörer och nätbyggare i
kontakt med kommuner, stadsnät och
energibolag.
Effekter på lång sikt:
Koordinatorn kan vara en bidragande
faktor till att ett projekt blir genomfört
genom hjälp i samtal med olika
inblandande intressenter.

Kronoberg

Löpande kartläggning av utbyggnad i
länets kommuner.

Insatsen relaterar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.

Löpande dialog och kartläggning med
kommunala samordnare och
energibolag gällande fortsatt
bredbandsutbyggnad.

Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.

Effekter på kort sikt:
I arbetet synliggörs och diskuteras vilka
områden i regionen som är på tur för
utbyggnad alternativt förtätning.
Effekter på lång sikt:
Insatserna bidrar till att länet i större
utsträckning uppnår de nationella
bredbandsmålen.

Kronoberg

Insatsen relaterar till prioritering 1:
Utveckla attraktiva miljöer med god
tillgänglighet, i Gröna Kronoberg 2025.

Underlag PTS bredbandsstöd.

Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.
Kopplat till uppdraget som koordinator.
Att på begäran från PTS sammanställa
underlag för att bistå myndigheten i
beslutsprocessen om prioriterade
byggnader inom utpekade
stödområden.

Kalmar

Positionering - Navigation Kommunikation för ett framtida UTM

Påbörjat arbete med behov av digital
infrastruktur för framtida UTM. Det är
en del av målet med digital
kommunikation i hela Kalmar län samt
158

Arbete med analys och kartläggning i
samband med PTS bredbandsstöd.

Effekter kort sikt:
Region Kronoberg verifierar i samråd
med länets kommuner vilka
stödberättigade byggnader som finns i
respektive kommun.
Efter översyn av länet prioriterar
Region Kronoberg ett utvalt antal
byggnadspunkter som stöd i PTS
urvalsprocess.
Effekter lång sikt:
Under 2021 kommer PTS
bredbandsstöd bidra till det nationella
bredbandsmålet om god tillgänglighet.
På kort sikt ger arbetet ett bättre
underlag för dialoger med nätägare om

(Unmanned Traffic Management
System).

är en insats i den regionala digitala
agendan.

utbyggnad av digital infrastruktur.
Särskilt 4G/5G-utbyggnad.
På längre sikt ger en väl utbyggd och
tillgänglig digital infrastruktur och väl
fungerande UTM-S möjligheter till
effektivisering och utveckling av
mobilitet och logistik, gröna näringar,
m.m.

Kalmar

Arbeta med bredbandsinfrastrukturens
förutsättningar för samhällets digitala
omställning och klimatomställning.

Pågående arbete som ökar förståelsen
vad den digitala omställningen driver
för behov av digital infrastruktur. Det är
en del av målet med digital
kommunikation i hela Kalmar län.

På kort sikt stärka kunskap om
näringslivets behov av digital
infrastruktur som en snabb digital
omställning skapar. Det placerar
tillgången till effektiva, säkra och
robusta elektroniska kommunikationer i
ett strategiskt regionalt
utvecklingsperspektiv.
På lång sikt att den digitala
infrastrukturen finns och utvecklas så
den underlättar hållbar miljömässig,
ekonomisk och social utveckling.

Kalmar

Utredning av och beslut om regional
finansieringsmodell för
bredbandsutbyggnad.

För att förbättra förutsättningarna för
en fortsatt snabb utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur. Det bidrar till
målet med digital kommunikation i hela
Kalmar län.

Beslutad regional finansieringsmodell
samt investeringsram fastlagd i budget
2021–2023.
På kort sikt stödja en fortsatt
utbyggnad av bredband i länet.
På lång sikt att invånare och näringsliv
har tillgång till mycket snabbt bredband.

Gotland

Se regionens återrapportering avsnitt
1.3.3. Inga insatser för
bredbandsutbyggnad men
föranslutning.

Blekinge

Projektet Digitala Blekinge (200883)
Ett regionalt utvecklingsprojekt som
främjar utveckling inom tre
huvudområden, digitalinfrastruktur,
digitalisering och samverkan. Projektet
är finansierat av Region Blekinge och
Tillväxtverket inom regionala
utvecklingsfonden (insatsområde
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Projektet bidrar till ökad
bredbandsutbyggnad, ökad förståelse
för behov av digitala omställningen
samt skapar samverkan i länet genom
aktiviteter inom ovan
utvecklingsarbeten.

Ökad förståelse om beroendet av
tillgång av digital infrastruktur och
möjlighet till digital omställning.
Det strategiska ansvaret flyttas från
utföraren (kommunala bolag) till
kommunen för att tydliggöra rollerna
och öka effektiviteten i arbetet.

Ökad utbyggnadstakt genom
reducering av antalet hinder för
bredbandsutbyggnad. Ökat incitament
för snabbare utbyggnadstakt genom
bättre förståelse av samhällets behov
av digital omställning.

bredband). Projektets löptid är under
perioden 2018–2021.
Blekinge

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) –
digital infrastruktur.
Region Blekinge driver
samverkansarbete inom utveckling av
digital infrastruktur tillsammans med
regionerna i Halland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg och Skåne.
Uppdraget är att tillsammans och
genom regionövergripande samarbete
ta fram en interregional handlingsplan
för hur vi når de nationella och
regionala bredbandsmålen.

Under 2020 har arbetet fokuserats på
att kartlägga nuläget för
bredbandsutbyggnaden för att se
mönster till möjligheter för
interregional samverkan. Gruppen har
samverkat genom gemensamma
remissvar och även genomfört
utbildningsinsatser för ledande politiker
och tjänstepersoner inom RSS geografi.

Ökad förståelse om beroendet av
tillgång av digital infrastruktur och
möjlighet till digital omställning.
Erfarenhetsutbyte mellan de sex
regionerna. Ökad förståelse att tillgång
till bredband har stor betydelse för
samtliga regionala insatsområden.

Ökad utbyggnadstakt genom
reducering av antalet hinder för
bredbandsutbyggnad.
En mer storskalig samverkat ger
samordningsvinster som annars är
svåra att nå för en enskild region.

Resultatet av insatsen är en högre
förståelse för vilka nätägare som
befinner sig var. Detta är i sin tur
kritiskt då samverkan är det främsta
verktyget i arbetet med en fortsatt (och
fullständig) utbyggnad av den digitala
infrastrukturen.
Genom att föra en dialog med befintliga
nätägare ökar förståelsen för vad som
planeras och vad som måste till för att
byggnationen ska fortskrida och
inkludera de som idag inte har tillgång
till relevant digital infrastruktur.

På kort sikt kunskap om vilka som bör
ingå i en samverkansdialog. På lång sikt
ökar sannolikheten att säkerställa en
fullständig utbyggnad av den digitala
infrastrukturen.

Insatsen bidrar till samtliga visionsmål i
den regionala utvecklingsstrategin.

Belysa marknaden för potentiell
utbyggnad i ett interregionalt
samverkansperspektiv

Kostnadseffektiva projekt identifieras
och ökade förutsättningar för fortsatt
utbyggnad även där kommersiellt
intresse saknas.

Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”, prioritering ”God tillgång
till bredband med hög hastighet”.

Framtaget underlag med GISinformation över nätägare på
fastighetsnivå.

På kort sikt leder insatsen till
detaljkunskap kring behov av och
ansvar för utbyggnad.

Skåne

Kartläggning av nätägare och
fastigheter i geografin.

Insatsen bidrar till samtliga visionsmål i
den regionala utvecklingsstrategin.

Skåne

Dialog med nätägare.

Insatsen bidrar till samtliga visionsmål i
den regionala utvecklingsstrategin.

Skåne

Parterna ska aktivt söka samarbetspartners för att säker-ställa att
marknadens olika aktörer tillsammans
medverkar till den utbyggnad som läggs
fast i Plan för Interregional Utbyggnad.
Finansiella principer och plan för
interregional utbyggnad.
Planen ska vid genomförandet i första
hand grunda sig på en marknadsdriven
utbyggnad och finansiering. Där så inte
är möjligt avser parterna att
gemensamt verka för att finna
alternativ finansiering.

Halland

Fördjupad kartläggning av nätägare.
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En inkluderande utbyggnad ska vara
genomförd.

På lång sikt kommer insatsen
underlätta att nå bredbandsmålen
2025.
Västra Götaland

Västra Götalandsregionens arbete med
bredbandsutbyggnad genomförs av de
regionala bredbandskoordinatorerna.
Detta redovisas i separat
återrapportering och därmed har
Västra Götalandsregionen inga insatser
att redovisa under denna punkt.

Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland
(Ärendeid: 2020 0622).

Projektet förväntas bidra till den
övergripande målbilden för Värmland,
det vill såga att år
2020 ska alla företag i Värmland ha
tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Målbilden definieras i
Värmlandsstrategin, delmål 33, Region
Värmlands bredbandsstrategi 2014–
2020 samt i kommunala
bredbandsstrategier.
Region Värmland bidrar med 25
procent offentlig medfinansiering i
projektet, motsvarande cirka 15
miljoner SEK från regionala 1:1-medel.

Projektet berör 5 av länets 16
kommuner och ger 436 företag möjlig
tillgång till bredband med hög
kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 22 sträckor.

Projektets övergripande mål är att öka
de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel, genom
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
lands- och glesbygder.
Vid projektavslut förväntas fler företag
på landsbygderna i Värmland ha en
ökad möjlighet att få tillgång till snabbt
bredband.
Av beräkningar som angivits i ansökan,
gällande samhällsekonomiska effekter
framgår att det tar 10 månader att
återgälda insatsen från det offentliga.
En bättre fungerande
bredbandsinfrastruktur gynnar det
värmländska näringslivets
strukturomvandling från
varuproducerande tung industri, till en
modern industri med högre
tjänsteinnehåll. Ett högre
tjänsteinnehåll, liksom företagens
medverkan i globala värdekedjor
luckrar upp den traditionella
könsuppdelningen på
arbetsmarknaden, då tjänste- och
kunskapsintensiva verksamheter är
attraktiva även för kvinnor (som har
högre utbildningsnivå
än män).
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Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 2 i Värmland
(Ärendeid: 2020 0971).

Projektet förväntas bidra till den
övergripande målbilden för Värmland,
det vill säga att år
2020 ska alla företag i Värmland ha
tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Målbilden definieras i
Värmlandsstrategin, delmål 33, Region
Värmlands bredbandsstrategi 2014–
2020 samt i kommunala
bredbandsstrategier.

Projektet berör 7 av länets 16
kommuner och ger 533 företag möjlig
tillgång till bredband med hög
kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 47 sträckor.

Vid projektavslut förväntas fler företag
på landsbygderna i Värmland ha en
ökad möjlighet att få tillgång till snabbt
bredband. Av beräkningar som angivits
i ansökan, gällande
samhällsekonomiska effekter framgår
att det tar 10 månader att återgälda
insatsen från det offentliga.

Region Värmland bidrar med 25
procent offentlig medfinansiering i
projektet, motsvarande 10 miljoner sek
från regionala 1:1-medel.
Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 3 i Värmland
(Ärendeid: 2020 1398).

Projektet förväntas bidra till den
övergripande målbilden för Värmland,
det vill säga att år
2020 ska alla företag i Värmland ha
tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Målbilden definieras i
Värmlandsstrategin, delmål 33, Region
Värmlands bredbandsstrategi 2014–
2020 samt i kommunala
bredbandsstrategier.

Projektet berör 8 av länets 16
kommuner och ger 1073 företag möjlig
tillgång till bredband med hög
kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 55 sträckor.

Bredbandsutbyggnad, del 4 i Värmland
(Ärendeid: 2020 3731).

Projektet förväntas bidra till den
övergripande målbilden för Värmland,
det vill säga att år
2020 ska alla företag i Värmland ha
tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.
Målbilden definieras i
Värmlandsstrategin, delmål 33, Region
Värmlands bredbandsstrategi 2014–
2020 samt i kommunala
bredbandsstrategier.
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Projektets övergripande mål är att öka
de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel, genom
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
lands- och glesbygder.
Vid projektavslut förväntas fler företag
på landsbygderna i Värmland ha en
ökad möjlighet att få tillgång till snabbt
bredband. Av beräkningar som angivits
i ansökan, gällande
samhällsekonomiska effekter framgår
att det tar 10 månader att återgälda
insatsen från det offentliga.

Region Värmland bidrar med 25
procent offentlig medfinansiering i
projektet, motsvarande cirka 23
miljoner sek från Region Värmlands
egna kapital.
Värmland

Projektets övergripande mål är att öka
de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel, genom
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
lands- och glesbygder.

Projektet berör 3 av länets 16
kommuner och ger 78 företag möjlig
tillgång till bredband med hög
kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 11 sträckor.

Projektets övergripande mål är att öka
de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel, genom
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
lands- och glesbygder.
Vid projektavslut förväntas fler företag
på landsbygderna i Värmland ha en
ökad möjlighet att få tillgång till snabbt
bredband. Av beräkningar som angivits
i ansökan, gällande
samhällsekonomiska effekter framgår

att det tar 13 månader att återgälda
insatsen från det offentliga.
Värmland

Örebro

Bredbandsutbyggnad, del 5 i Värmland
(Ärendeid: 2028 2608).

Västra Logsjön.
20246218

Projektet förväntas bidra till den
övergripande målbilden för Värmland,
det vill säga att år
2020 ska alla företag i Värmland ha
tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Målbilden definieras i
Värmlandsstrategin, delmål 33, Region
Värmlands bredbandsstrategi 2014–
2020 samt i kommunala
bredbandsstrategier.

Projektet berör 3 av länets 16
kommuner och ger 98 företag möjlig
tillgång till bredband med hög
kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 19 sträckor.

RUS - Transporter och infrastruktur:
Bidrar till att nå målet om Ökad tillväxt i
näringslivet.

Lekebergs kommun har avsatt 1 miljon i
syfte att få till bredbandsutbyggnad i
område där det råder ett
marknadsmisslyckande. Region Örebro
län har beslutat att stödja projektet
med motsvarande summa. Det
förväntade resultatet är ökad tillgång
till snabbt bredband på landsbygden.

Projektet ska genomföra en
bredbandsutbyggnad i Tångeråsa i
Lekebergs kommun så att både
företagare och privatpersoner kan
erbjudas tillgång till fiber.

Vid projektavslut förväntas fler företag
på landsbygderna i Värmland ha en
ökad möjlighet att få tillgång till snabbt
bredband. Av beräkningar som angivits
i ansökan, gällande
samhällsekonomiska effekter framgår
att det tar 16 månader att återgälda
insatsen från det offentliga.

Projektmål:
Företag och fastighetsägare har tillgång
till fiber efter projektets slut.

Västmanland

Västmanland

Digital kompetens 60+. Ge målgruppen
ökade kunskaper i att använda digitala
medier. Ge ökad tillit och stimulera
användandet av digitala tjänster.

RUS 2030:
Visionsmål Digital omställning.

Del av ”Utveckla företag på
landsbygden i Västmanland.”
(20203887)

RUS 2030:
Visionsmål Digital omställning.

Ett tillgängligt Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.

Ett tillgängligt Västmanland:
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Projektets övergripande mål är att öka
de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel, genom
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i
lands- och glesbygder.

Genom att bidra till kommuners
satsning på bredbandsutbyggnad
hoppas regionen att fler ska se
möjligheten att utveckla ett väl
fungerande bredbandsnät
Övergripande mål:
Projektet bidrar till att nå regeringens
satta mål på andel medborgare som ska
ha tillgång till fiber 2020.
Långsiktighet:
När projektet är avslutat så kommer
företagare och hushåll i området ha
möjlighet att erbjudas tillgång till fiber.

Stimulera efterfrågan på snabbt
bredband och en stabil IT-infrastruktur
för att nå de nationella
bredbandsmålen som antogs av Region
Västmanland 2018. Men även för att nå
en hållbar social utveckling.
45 studiecirklar har genomförts under
2020.

Ökad efterfrågan från berörd målgrupp
och på så sätt stimulera utbyggnaden
av snabbt bredband. Skapa ekonomiska
förutsättningar för fortsatt utbyggnad.

Planeringsunderlag för fortsatt
strategisk planering för att nå de
nationella bredbandsmålen som antogs
av Region Västmanland 2018.

Ge företagen på landsbygden i
Västmanland tillgång till en snabb och

Västmanland

Västmanland

Dalarna

Kartlägga företagens digitala mognad
och tillgången till IT-infrastruktur.

Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.

Under året har Region Västmanland
tillsammans med fem andra regioner i
Mellansverige tagit fram två rapporter,
en om välfärdsportar samt en om
efteranslutningar.

RUS 2030:
Visionsmål Digital omställning.

Utveckla en metod för att mäta
mobiltäckning och åskådliggöra detta
på ett pedagogiskt sätt.

RUS 2030:
Visionsmål Digital omställning.

Samverkansprojekt för
bredbandsutbyggnad i Dalarna ERUF1,
1.5, 2, 3, 4, 4.5, 5 och 5.5.

Insatsen bidrar till att uppfylla målen
inom Insatsområde 2 ”Öka tillgången
till, användningen av och kvaliteten på
informations- och
kommunikationsteknik, i det regionala
strukturfondsprogrammet i Norra
Mellansverige. Samt att uppfylla målen
i nationell och regional
bredbandsstrategi.

Ett tillgängligt Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.

ERUF3 är medfinansierat med 1:1medel, ärende ID: 00206129.

Gävleborg

Ett tillgängligt Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.

Fiber till Gävleborg 2, 3, 4 och 5
(Nyps-id: 189309).
Syftet med projekten är att möjliggöra
en fortsatt utbyggnad av snabbt
bredband, med fiber, till länets företag
för att därmed skapa förutsättningar
för att leva, bo och verka i Gävleborg.
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RUS effektmål:
- Gävleborg har en robust och
kapacitetsstark infrastruktur.
- Tillgången till snabbt bredband har
ökat för både hushåll och företag och
skillnaderna i tillgång mellan
glesbebyggda och tätbebyggda

Under 2020 har kartläggning och analys
över företagen på Västmanlands
landsbygd genomförts. Vidare har en
enkät skickats till företagen för att
undersöka deras behov, förutsättningar
(däribland snabbt bredband) och
drivkrafter.

säker IT-infrastruktur och därmed skapa
förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Kunskapsunderlag för fortsatt strategisk
planering för att nå de nationella
bredbandsmålen som antogs av Region
Västmanland 2018.

Stimulera utbyggnaden av snabbt
bredband på landsbygden och ge
möjlighet för kommun och region att
utveckla vård och omsorg i hemmen.
Lösa problematiken runt dyra
efteranslutningar och på så sätt lättare
nå bredbandsmålen.

Ett planeringsunderlag för strategiska
beslut för att förbättra mobiltäckningen
i dialog med marknadens aktörer.

Öka mobiliteten och följa upp
bredbandsmålet att “År 2023 bör hela
Sverige ha tillgång till
stabila mobila tjänster av god kvalitet”.

Räknar man samman alla ERUFprojekten påverkas områden med 3 823
arbetsställen (enligt SCB) så till vida att
man får förbättrade möjligheter till
fiberanslutning genom att fiber till
området realisera(t)s.
Effekterna på lång sikt bedöms vara
ökad konkurrenskraft, bättre
förutsättningar för
verksamhetsutveckling samt
förbättrade möjligheter för människor
att bo och verka i de aktuella
områdena.
Projekten har byggt/bygger
fibersträckor fram till orter och byar i
Söderhamn, Hofors, Ockelbo, Gävle,
Ovanåker, Hudiksvall, Nordanstig,
Bollnäs, Ljusdal och Sandviken.
Cirka 200 företag i länet har under året
fått ökad möjlighet till 1 Gbit/s.

Kort sikt:
Accessnät har byggts/kommer att
byggas i anslutning till dessa
fibersträckor.
Lång sikt:
Utbyggnaden bidrar till att Gävleborg
blir en attraktiv region för boende,
besöksnäringen, inflyttare, utbildning,

Region Gävleborg äger projekten,
planerar för nya projekt och
koordinerar de befintliga. Arbetet sker i
nära samverkan med länets kommuner
som utför utbyggnaden.

områden har minskat.

nyetableringar och för utveckling av
befintliga företag.

- Tillgången till stabila mobila tjänster
av god kvalitet har ökat.
ERUF:
Öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik.
Globala mål:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Västernorrland

Dig2020 - bredband, Länsstyrelsen
Västernorrland, rvn äid 187360, TVV äid
20200633.
Projektet syftar till att bygga ut
ortssammanbindande fibernät och ta
fram kunskapsunderlag och analyser för
framtida prioriteringar av
bredbandsinvesteringar.

Bidrar till RUS samtliga mål, genom att
skapa förutsättningar för
Västernorrland att utvecklas, för
företag, invånare och besökare.
ERUF IO 2, investeringsprioritering 2a.

Förväntat resultat:
skapa förutsättningar för utbyggnad av
ortssammanbindande bredbandsnät till
prioriterade orter i länet. I bred
samverkan skapa förutsättningar för
genomtänkt och kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband i
Västernorrlands län. Fler företag och
hushåll som erbjuds tillgång till snabb
internetuppkoppling.
Stor samsyn vid prioritering av extra
medel från PTS 2020.

Västernorrland

Exempel medfinansiering
bredbandsprojekt inom ERUF, rvn äid:

Fler hushåll och företag som har
bredbands-uppkoppling, i linje med
nationella mål.
Ökad tillgång till god
internetuppkoppling som möjliggör
arbete och boende i alla delar av länet
samt möjliggör ökad tillgång till digitala
tjänster.
Genomtänkt och kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband i länet,
pågående samt planerad.

Utbyggnad av ortssammanbindande
fibernät.

Fler hushåll och företag erbjuds tillgång
till snabb internetuppkoppling.

Se ovan.

20202276, (Servanet AB), 20202329
(Sollefteå kn), 20202332 (Kramfors
Mediateknik AB), 20203127 (Sollefteå
kn).
Jämtland Härjedalen

Medel för utbyggnadsprojekt bredband
genom ERUF samt möjligheter till
medfinansiering genom anslag 1:1
regionala tillväxtåtgärder.

Prioritering RUS:
- Infrastruktur och samhällsservice.

Finansieringen har bidragit till att fler
områden i länet har tillgång till
bredband.

Den digitala tillgängligheten ökar både
attraktivitet och säkerhet.

Västerbotten

Samverkansprojekt Bredband till fler
där 15 kommuner bygger
ortssammanbindande nät med AC-Net
som projektägare.

6.3 En fast och mobil IT-infrastruktur
med hög täckningsgrad, kapacitet och
effektivitet.

Byggande av nät för att ansluta fler
orter och även master för mobil
infrastruktur.

Fler får tillgång till uppkoppling och på
längre sikt en bättre mobiltäckning.
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Västerbotten

Digitala Västerbotten bredband 2020+
(Region Västerbotten).
20204201.

6.3 En fast och mobil IT-infrastruktur
med hög täckningsgrad, kapacitet och
effektivitet.

Byggande av nät för att ansluta fler
orter.

Fler företag kan växa och utvecklas
genom bättre förutsättningar att nå
såväl den nationella som den
internationella marknaden, högre grad
av service samt nå nya och befintliga
kunder.
En god bredbandsinfrastruktur skapar
nya tjänster och produkter samtidigt
som den möjliggör platsoberoende
näringsverksamhet som i sin tur kan
skapa nyetableringar, ger tillväxt och
utveckling till länet.

Norrbotten

2.4

Bidrar till det i RUS prioriterade
insatsområde Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer och effektmålet
målet att 2025 ska 98 % av hushållen ha
tillgång till fiber.

Framtidssäkrat Regionalt Fibernät.

Ökad fibertillgång har redan nyttjats av
Datacenterföretag genom utbyggnader
av i deras anläggningar. Ytterligare
utbyggnad kan förväntas.
Ett länsgemensamt Datacenter för
länets kommuner håller på att
etableras, satsningen på ökad
bredbandskapacitet var en
förutsättning för att detta ska kunna
genomföras.

Ökad fiberkapacitet ger ökade
möjligheter till etablering av ny och
utökad datacenterverksamhet inom
länet, samt tillgång till mer fiber för
ortssammanbindande nät vid
utbyggnad av lokalt fibernät till
hushållen.

Tidigare insatser inom attraktiva miljöer och tillgänglighet

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat eller effekter har uppstått?

Stockholm

Rumslig inriktning i RUFS 2050 såväl som i tidigare RUFS:ar samt plankartan med
förhållningssätt. Dessa pekar ut hur planen rumsligt ska genomföras till år 2050.
Detta är vägledande för främst kommunernas översiktsplanering men även för
lokalisering av exempelvis infrastruktur, hälso- och sjukvård, näringsliv och teknisk
infrastruktur.

Genomslag i kommunala översiktsplaner och utbyggnadsplaner, utveckling av
regionala stadskärnor, inriktning i program och planer för transportsektorn och
kollektivtrafikmyndighet mm.

Stockholm

Kunskapsutveckling och ökad samverkan om den regionala bostadsförsörjningen.

Framtagande av ny kunskap och dialog med olika centrala aktörer har bidragit till
ökad insikt bland tjänstepersoner och politik när det gäller förutsättningarna för ett
ökat bostadsbyggande och det regionala målet om at färdigställa 22 000
bostäder/år. Kunskapsunderlaget har använts som underlag till de bostadspolitiska
samtalen och framtagandet av gemensamma positioner. Kunskapsunderlaget har
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också använts som underlag i Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning
samt av länsstyrelsen i deras årliga uppföljning av läget på bostadsmarknaden.
Stockholm

Stärkt genomförande av ÖMS 2050 (Östra Mellansverige).
Inom ÖMS - samverkan har fyra delprojekt påbörjats inom de prioriterade
områdena för perioden 2018–2019. Delprojekten är Funktionella samband med
fokus på nodstäderna, Kraftförsörjning för tillväxt och etablering, En digitaliserad
planeringsprocess regionalt och storregionalt samt Uppföljning av delmål och
indikatorer.

Stockholm

De regionala stadskärnorna
Utvecklingen av Stockholmsregionens regionala stadskärnor är en del av den
rumsliga inriktningen och stadsutvecklingen måste gå hand i hand med utveckling
av tillgängligheten för att stimulera den ekonomiska tillväxten. De åtta regionala
stadskärnorna ska komplettera såväl varandra som den centrala regionkärnan,
inom vilken den största delen av utvecklingen har skett sedan tidigare. Målet är att
utveckla tillgängliga och smarta regionala stadskärnor med hög tillgänglighet dem
emellan, samt hög specialisering och ett kunskapsintensivt näringsliv såväl i de
regionala stadskärnorna som i den centrala regionkärnan. De regionala
stadskärnorna ska vara en naturlig lokaliseringsplats för innovation, näringsliv,
kultur, utbildning, forskning och vård.

De fyra delprojekten har gett en tydlig ram för fortsatt storregional samverkan och
fördelningen av delprojekt ger en god plattform för att nå uppsatta mål.

Nätverket för regionala stadskärnor syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap
samt stödja varandra och samarbeta i utvecklingen av de regionala
stadskärnorna. I nätverket tas kunskapsmaterial fram som ökar kunskapen och
hjälper parterna i det fortsatta arbetet.
Framtagande av två kunskapsunderlag: Näringslivsstatistik i de regionala
stadskärnorna och Kunskapsinnehåll i de regionala stadskärnorna.

Uppsala

Lansering av nya tåg.

Komfortablare pendling, fler sittplatser.

Uppsala

Principer för pendlarparkeringar.

Strukturerade bedömningar av ansökningar för medel till pendlarparkering inom
ramen för statlig medfinansiering.

Sörmland

Projekt: Service i Sörmland
Initierades för att förankra och utveckla arbetet med det regionala
serviceprogrammet i Södermanland under 2018 och 2019.

Projektet lyfte upp kommunala serviceplaner som en möjlighet att stärka service på
landsbygden. Efter avslutat projekt har nu två kommuner i länet antagna
serviceplaner. De har även startat upp processen där kommunen ska kunna handla
mer i lokala landsbygdsbutiker genom skafferiavtal till sina mindre enheter.

Sörmland

Servicebidrag till lanthandlare under 2019.

Ett riktat servicebidrag betalades ut under 2019 till en lanthandlare som hamnat i
tillfälliga, ekonomiska bekymmer. Butiken har under 2020 utvecklat sin verksamhet
genom bland annat digitalisering och är nu mer anpassat till rådande
omständigheter och ekonomin mer i balans.

Östergötland

Definiera den regionala rollen i bostadsförsörjningen
Under 2019 genomfördes ett arbete för att i samverkan med kommunerna
definiera vad den regionala rollen kan vara. Skapa förståelse för det regionala
uppdraget. Detta ledde till en handlingsplan med fem fokusområden som sedan
håller på att genomföras.

Genom att genomföra handlingsplanen har gemensam kunskap om
bostadsmarknaden i Östergötland skapats och det har skapats förutsättningar för
ett fördjupat arbete med rumslig planering.

Jönköping

Tabell ej ifylld.
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Kronoberg

Utredningar för framtagande av nytt Trafikförsörjningsprogram, se tabell 2.1.

Tre olika utredningar om nuläge har tagits fram, se nedan. Resultat från dem har
arbetats in i Trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafikens tillgänglighet och nåbarhet:
Utredning av kollektivtrafikens förutsättningar för förbättrad tillgänglighet i hela
länet för alla. Kunskap om nuläge och utmaningar samt rekommenderade åtgärder.
Kollektivtrafik över länsgräns:
Utredning av kollektivtrafikens förutsättningar för förbättrad tillgänglighet över
länsgräns. Kunskap om nuläge och utmaningar samt rekommenderade åtgärder.
Kollektivtrafik i länets glesa miljöer och landsbygder:
Utredning av kollektivtrafikens förutsättningar för förbättrad tillgänglighet i länets
glesare miljöer. Kunskap om nuläge och utmaningar samt rekommenderade
åtgärder.

Kronoberg

Samplanering Kronoberg, se tabell 2.1.

Projekt har övergått och blivit en del av den ordinarie verksamhet.
Ett nytt nätverk har bildats i länet under paraplyet Samplanering Kronoberg. Det är
trafik- och samhällsplanerare på statlig, regional och kommunal nivå som träffas
regelbundet. Region Kronoberg är sammankallande.

Kronoberg

Stationssamhällen som regional resurs, se tabell 2.1.

Utifrån projektet Stationssamhällen som regional resurs har diskussionen om länets
stationssamhällen fördjupats i en rad olika sammanhang:
- Arbetet med arbetshubbar i Markaryd har fortlöpt och augusti 2021 kommer
Markaryds kommun tillsammans med företag i Markaryd att inviga lokalerna.
Lokalerna ska innehålla mer än en arbetshubb och exakt vad är under utveckling i
skrivandets stund.
- Inom projektet ett transporteffektivt Kronoberg handlar en insats om att ta fram
och testa en prototyp för en mobil arbetshubb. Utgångspunkt är de 14
stationssamhällena i Kronoberg samt intresse från olika kommuner i länet. Första
pilotprojektet sker i Markaryds kommun.
- I samverkan mellan Region Kronoberg, Konstnärscentrum Syd och Markaryds
kommun startade under 2020 Residens i Markaryds kommun. Residenset innebär
att ett skissarbete genomförs till konstnärlig gestaltning längs stråket som binder
ihop stationsområdet och Science-center, som en del i planerings- och
dialogunderlag för området. Arbetet av slutas hösten 2021.
I förstudien bymässa 2030 lyfts stationssamhällen i länet ut som ett
exempelscenario, Framtidens stationssamhällen, som bygger vidare på utveckling
av stationssamhällen i länet.

Kronoberg

Hållbar Mobilitet, se tabell 2.1.

417 personer i Kronoberg testade att cykla elcykel under projektets tid. 70 procent
kan, tack vare testperioden, tänka sig att byta ut bilresor mot cykel. Medan det var
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32 procent som uppgav att de fortsatt att cykla efter testperiodens slut.
Tillsammans cyklade de 60 123 kilometer vilket motsvarar ett och ett halvt varv
runt jorden. Genom att de bytte ut bilen mot cykel dessa kilometrar har de sparat 8
657 kilo koldioxidutsläpp.
Kalmar

Tabell ej ifylld.

Gotland

Genomlysning av det gotländska varumärket
2019–2019.
Aktiviteter/prestationer:
Belyste strategiska frågor avseende innehåll i det gotländska varumärket.

Resultat/effekter kort sikt:
- Bild av hur samverkan har fungerat de senaste åren avseende varumärke och
attraktionskraft, vilket resulterade i förstudie Digital plattform samt i projektet Bo,
leva och verka på Gotland.
- Förslag på förändring i vision och kärnvärden inom ramen fört nya regionala
utvecklingsstrategin.
- Samverkan inom Region Gotland och med externa intressenter har ökat avseende
varumärke och attraktionskraft.

Blekinge

Strukturbild Blekinge.

Etablerad samverkan kring samhällsplanering och strategiska noder som underlag
till kommande RUS.

Blekinge

Attractive Hardwoods, samverkansprojekt i södra Östersjöområdet för utveckling
av ädelskog.

Samaverkansplattform för ledhuvudmannaskap och utveckling av leder för paddling
och vandring mm.

Blekinge

Långsiktig satsning på besöksnäring och marknadsföring, Visit Blekinge.

Beslut om ett gemensamt offentligt ägt marknadsföringsbolag med breddat
uppdrag för marknadsföring av länet för fler besökare, investeringar och talanger.

Blekinge

Digitala Blekinge, medfinansiering av projekt ERUF.

Digital omställning och ökad utbyggnadstakt, även på landsbygden.

Skåne

Region Skåne strategi för gestaltad livsmiljö – form, design arkitektur antogs 2018.
Strategin för gestaltad livsmiljö syftar till att området ska stärkas för att möta
rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara
livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Strategin synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och
prioriteringar av strategiska insatser. Strategin är ett styrdokument i både det
interna och det externa arbetet. Den fungerar som orienteringskarta och tydliggör
färdriktning och gemensamma mål. Arbete pågår med att bredda arbetet och
integrera gestaltad livsmiljö i Region Skånes processer. Region Skåne har under året
samarbetat med Form/Design Center, nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Halland

Hållbart resande i tjänsten var ett samverkansprojekt i Halland som, på sikt, ska
leda till ett mer hållbart och energieffektivt resande på jobbet. Projektet pågick
mellan november 2018 och oktober 2020.

Enkätundersökningarna som genomfördes 2019 gav projektet information om vad
som behöver göra för att det hållbara resandet ska öka. Undersökningen blev ett
underlag för aktiviteter som genomfördes under 2020 bland de medverkande
organisationerna, exempelvis revidering av mötes- och resepolicys, införande av
klimatväxling, åtgärdsplaner för hållbart resande, inköp av tjänstecyklar,
uppdatering av bokningssystem för fordon och mycket annat.

Under 2019 genomfördes resvaneundersökningar i Region Halland och i de
halländska kommunerna.
Västra Götaland

Samverkan för regional serviceutveckling.
Under perioden 161001–191231 genomförde Västra Götalandsregionen projektet
med medfinansiering från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Västra

Projektet har bidragit till att stärka mindre orters näringsliv, serviceutbud och
attraktivitet. Här finns nu en större grad av tvärsektoriell organisering och
samverkan och större förmåga att ta hand om nya utmaningar och idéer.
Källö-Knippla, har en paraplyförening som har ansvar för handlingsplanen och
driver arbetet framåt vilket bland annat resulterat i gemensam hemsida för
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Götalands län. Projektet utvecklade metoder inom platsutveckling med fokus på
samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer.

boendemöjligheter. Fengersfors, har en paraplyförening där man arbetar vidare å
bredden inom olika områden, Bland annat kring kommunens fysiska planering av
platsen. I och med att samverkan finns mellan kulturaktörer, näringsliv och service
ville någon ta över butiken och driva vidare.
Rossö har fortsatt en organisering för platsens utveckling. VGR har även byggt en
ökad kompetens kring platsutveckling som kunnat nyttjas i efterföljande
servicesatsningar såsom projektet Maritim serviceutveckling och den
platsutvecklingsutlysning som initierats.

Västra Götaland

Projektet Kosters Framtid, Syftet med projektet var att vända den negativa
utvecklingen och få Koster att fortleva och utvecklas som ett levande samhälle med
en väl fungerande service. Målet var att etablera ett lokalt utvecklingsbolag med en
modell för en långsiktig ekonomisk hållbarhet med bland annat tjänster,
erbjudanden/aktiviteter och finansiering för utvecklingsprojekten: service året runt,
långsiktig hållbar turism, Koster som unik livsmiljö och boende.

Kosters Framtid blir nu bildat ett aktiebolag för utvecklingen av Koster där man har
ekonomisk bäring för att driva arbetet framåt i olika delprojekt.

Värmland

NAV för bredbandsfrågor i Värmland.

Fondsamordning av bredbandsstöden i Landsbygdsprogrammet och regionalfonden
samt koordinering med bredbandsutbyggnad som sker på kommersiell grund.
Insatsen startade 2016 och har fortgått under åren 2016–2020 och har slutförts
under 2020.

Örebro

Projekt Scandria2act

Projektet har bidragit till att potentiella godsflöden som skulle kunna flyttas från
väg till järnväg från Centraleuropa till Örebro har kartlagts. Projektet visade
möjligheter och hinder för att åstadkomma ett modalt skifte.

Projektmål - Mer trafik till och från Central Europa genom minst en intermodal
terminal i regionen. Bättre infrastrukturplanering genom större kunskap om
godsflöden och företagens behov. Avslutades under 2019.

Ytterligare ändamål med projektet var att skapa ett fortsatt samarbete med
projektpartners även efter projektets slut. Detta resulterade under 2019 i
grundandet av samarbetsorganisationen Scandria Alliance. Genom detta har
förutsättningar skapats för fortsatt samarbete med regioner längs det
transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) och transportkorridoren ScanMed.
Under 2020 har flertalet träffar inom Scandria Alliance hållits bl. a. för att sprida
kunskap om arbetet med elvägspiloten, Oslo-Sthlm 2.55 etc.

Örebro

2019 genomfördes workshop med Östra Mellansveriges större städer i samverkan
med regionerna i Stockholm, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Östergötland
samt Uppsala som syftade till att diskutera förutsättningar för ökad funktionell
integrering. Från Örebro län deltog Örebro kommun.

Örebro kommuns delaktighet utvecklade bilden av Örebro stads storregionala
betydelse och potential samt bidrog till intresse för fortsatt samverkan.

Örebro

Växtkraft Örta.

God kännedom om besöksnäringens-företagens behov och utmaningar, god
kännedom i främjarsystemet om varandras verksamhet och företagens behov samt
en nyskapad samverkansarena har skapats och som kommer att leva vidare
kommande år. Företag in om branscherna inom besöksnäringen har fått en bättre
inblick i främjarsystemet, delar av främjarsystemet har fått en bättre inblick i
företagen och deras behov samt att fortsatt arbete kommer att ske från Almis sida

Samverkansprojekt mellan Region Örebro län och ALMI Företagspartner som syftar
till att identifiera, mobilisera, kraftsamla och lösa de specifika problem som
besöksnäringen i Örebroregionen står inför. Region Örebro län med
främjandesystemet behöver föra en dialog om hur de bästa förutsättningar kan ges
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så att besöksnäringen kan ta del av kompetensförsörjningsarbetet och insatser så
att företagens förädlingsvärde ökar.

att arbeta med branschspecifikt med besöksnäringen. Förhoppningsvis kommer en
förflyttning och utveckling ske hos företagen.
Projektet har också kartlagt kompetensförsörjningsbehov och utbildningsaktörer
och en dialog i samverkansarenan är skapad. Efter projekttidens slut kommer
denna fråga att workshops och leder ev. fram till ett nytt samverkansprojekt för att
komma tillrätta med utmaningarna kring kompetensförsörjning hos
besöksnäringen.

Örebro

Samarbetet inom ÖMS kring turismutvecklingsfrågor.

Genomförd förstudie klar under hösten 2020 och som resulterat i ett framtaget
förslag kring strategisk samverkan inom ÖMS-regionerna. Gemensam
programskrivning gällande kommande ERUF-programmering. Implementeringen av
det nya förslaget till fortsatt samverkansmodellen påbörjas i januari 2021
tillsammans med övriga ÖMS regioner.

Örebro

Tobins Q.

Projektmålet var ökad kunskap avseende länets bostadsmarknad och dess
förutsättningar för utveckling. Med hjälp av Tobins Q underlättas bra planering där
förutsättningar ges för att bygga bostäder i attraktiva lägen med goda
pendlingsmöjligheter.

Tobins Q är ett mått som beskriver huruvida bostadsmarknaden i ett område/ort är
i balans eller inte. Det gjordes en studie 2010 som beräknade Tobins Q värden för
samtliga kommuner i länet. Efter 2010 har kollektivtrafiken i länet byggts ut,
infrastrukturen har förbättrats samt befolkningen har ökat kraftigt. Det finns därför
anledning att studera Tobins Q med nya värden och förutsättningar och se hur
dessa förändringar påverkat Tobins Q i kommunerna.

Förstudien resulterade i en rapport som beskriver lokala förutsättningar för
bostadsbyggande under normala marknadsmässiga villkor i Örebro län, både för
småhus och för bostadsrättslägenheter. Resultaten pekar på en tydlig koppling
mellan trafiksystemets utformning och lokal attraktivitet på bostadsmarknaden.
Jämfört med 2010 har Tobins Q ökat från 0,66 till 1,07 som ett genomsnitt för
kommunerna i länet. Nästan alla studerade områden (95%) har fått förbättrade
förutsättningar för bostadsbyggande sedan 2010, dvs bostadspriserna har ökat i
snabbare takt än produktionskostnaderna. Resultaten visar på ett starkt samband
mellan tillgänglighet till arbetsplatser och bostadspriser i Örebro län.
Resultaten från rapporten kommer att användas i det fortsatta arbetet inom
området samhällsplanering. Det handlar om att definiera vilka områden som har
störst potential för vidare exploatering, stöd vid svar på remisser kring översiktsoch detaljplaner.

Örebro

Anropsstyrd närtrafik – test av ny modell.
Projektets mål är att testa en modell av anropsstyrd närtrafik i Askersund och Nora
kommun. Projektet ska bidra till att skapa en bättre bild av ekonomin inför en
eventuell lansering av närtrafikkonceptet i hela länet samt hur marknadsföringen
bör läggas upp.
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Övergripande så har projektet gett en bild över hur efterfrågan på anropstyrd
närtrafik ser ut i de båda kommunerna vilket har varit positivt för den fortsatta
planeringen och utvecklingen.
Ett planeringsarbete har startats med målet att lansera närtrafiken i hela länet
enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län i december 2020. Till
att börja med kommer närtrafiken att erbjudas i Askersund och Nora kommun fram
till sommaren 2021 enligt nuvarande upplägg. Till hösten 2021 ska närtrafiken
lanseras för hela länet med lite justeringar beroende på vad planeringsarbetet
kommer fram till. En särskild satsning på barn och ungdomars fritidsaktiviteter görs
genom att tillhandahålla närtrafik även kvällstid måndag-torsdag.

Västmanland

Projekt: Hållbar, tematisk produktutveckling och försäljning (HTPF) 2018–2019
(203961).

Det kan noteras att fler turismverksamheter ökar sin digitala närvaro och förbättrar
sin kvalitet och hållbarhet. Hållbar utveckling genomsyrar arbetet och det sker
framför allt genom rådgivning enligt Swedish Welcome-metoden. Digitaliseringen
främjas genom en metod som bygger på individuell handledning i digitala kanaler.
Beteendeekonomi har etablerats som en metod för hållbar utveckling inom länets
besöksnäring.

Västmanland

Tematisk utveckling och försäljning av naturturism (TUFN) 2018–2019.
Genomfördes inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att stärka
besöksnäringen på landsbygden.

Insatsen har bland annat resulterat i ett långsiktigt hållbart affärsdrivet nätverk
bestående av deltagande aktörer och deras samarbetspartners. I samarbete med
andra regionala och nationella turismorganisationer/myndigheter har en
internationell kongress, Adventure Travel World Summit (ATWS) genomförts i
Sverige 2019.

Dalarna

Genomförande av Länsplan Regional transportinfrastruktur 2018–2029.

Ökade satsningar på cykelvägar i länsplanen (bl.a. i enlighet med regeringsdirektiv)
under den senaste femårsperioden. Cirka 15–20 cykelvägar, kombinerade med
övriga trafiksäkerhetsåtgärder, har genomförts under åren 2014–2020. Vidare har
satsningarna i länsplanen stärkts genom särskilda projektinsatser för att stödja
kommunernas arbete med cykelfrämjande i länet.

Gävleborg

Överenskommelse mellan Region Gävleborg och Trafikverket om samarbetsformer.

Tydliggörande av konkreta avstämningsbehov under året, fortsatt arbete med att
utveckla hantering av avvikelser i genomförandet av infrastrukturåtgärder, ökat
samarbete i form av delaktighet i respektive organisations kommunsamråd.

Gävleborg

Programplan Trafikpusslet Gävle – antagandehandling. Samarbetsforum mellan
Gävle kommun, Trafikverket samt Region Gävleborg om kommande storskaliga
infrastruktursatsningar i Gävle.

Förtydligat och intensifierat samarbete i form av exempelvis fastslagen
programorganisation; programgrupp, programstyrgrupp, kommunikationsgrupp
mm. Påbörjat arbete med tidplan och konsekvenshantering samt såväl intern som
extern samordning av kommande planbehov.

Gävleborg

Förlängning av EU:s stomnätkorridor längs hela norra Sverige.

EU:s stomnätkorridor förlängs i och med antagandet av EU:s långtidsbudget. Ökade
möjligheter till att ta del av EU-medel vid byggande av framtidens järnvägsnät.

Gävleborg

Inom projektet ”Stärkt regional serviceutveckling” genomfördes två fokusgrupper
under 2019 på temat; ”Vikten av närhet till ett paketombud”.

Rapporten presenterades på nationell nivå för Post och telestyrelsen (PTS).
Tillsammans med underlag från Sveriges paketombud har PTS börjat titta på en
förordningsändring som ska bidra till en hållbar pakethantering på landsbygden.
Nuvarande krav på lönsamhet omprövas till förmån för en modell där delar av
pakethanteringen kan vara samhällsfinansierad.

Nuvarande postlag ställer krav på att Post Nords verksamhet ska vara
självfinansierad med vinstkrav. För att upprätthålla en god service på landsbygden
krävs det en ändring. En levande landsbygd där avstånden är längre och kunderna
färre blir pakethanteringen dyrare och ger inga incitament till att öppna
paketombud.
Gävleborg

Projektet ”Stärkt regional serviceutveckling” fokuserar på en levande landsbygd där
avstånden är längre och kunderna färre vilket innebär att pakethanteringen blir
ekonomiskt och miljömässigt ineffektivt vilket också leder till sociala och
ekonomiska effekter för boende och företag.
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Region Gävleborg har i samverkan med Post- och Telestyrelsen tagit initiativ
gentemot Näringsdepartementet med önskan att i bred regional och nationell
samverkan ta fram modeller till lösning samt metod för att identifiera behoven för
hållbara post- och paketleveranser i Sveriges lands- och glesbygder genom
funktions/innovationsupphandling.

Västernorrland

Projekt ”Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv” fokuserar på att
utveckla modeller och metoder för att driva utveckling genom offentlig
upphandling.

Initiativet bygger på att identifierade behov, kompetenser och erfarenhet ifrån
Region Gävleborgs arbete med både kommersiell service och
innovationsupphandling.

Dig 2020 och investeringsprojekt i bredbandsutbyggnad, se också tabell 2.3.

Gemensam kunskapsplattform i länet som bidragit till gemensamma prioriteringar
av bredbandsutbyggnad. Kunskapsunderlag och analyser har använts vid
framtagande av ny regionala bredbandsstrategi och framtagande av
prioriteringsunderlag vid extra finansiering 2020 från PTS. Projektet har bidragit till
samsyn om samtliga investeringsprojekt för bredbandsutbyggnad som finansierats
under projekttiden.

I bred samverkan skapa förutsättningar för genomtänkt och kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband i Västernorrlands län.

Antalet hushåll som har tillgång till minst 100 Mbit/s ökade med 3,6 % från 2018–
2019, enligt PTS senaste mätning.
Västernorrland

Mittstråket, Länsstyrelsen Västernorrland (äid TVV20200672).
Stärka Mittstråket som funktionellt och gränsöverskridande transportstråk.

Projektet har resulterat i ökad kunskap hos berörda aktörer för ökat hållbart
resande och hållbara godstransporter längs Mittstråket. Det ekonomiska utfallet för
fysiska åtgärder har mer än fördubblats. Trafiksäkerheten har ökat, med de
åtgärder som genomförts för minskande risk för olyckor i väg- och järnvägstrafiken.
Samsyn hos regioner och kommuner om vikten av ett formaliserat samarbete för
att ta tillvara resultat av analyser och utredningar och fortsatta gemensamma
prioriteringar.
Ett formaliserat partnerskap mellan regionerna och berörda kommuner längs
sträckningen från 2021.

Västernorrland

Koll 2020 (2018–2020) TVV äid: 20201383.
Delaktiviteter: Din Turs mobilapp med olika funktioner, Bussgata vid sjukhuset i
Örnsköldsvik.

Förbättrad resenärsinformation, som bidrar till ökat kollektivt resande. Funktion
som visar risk för trängsel har varit till stor nytta under coronapandemin.
Ökad tillgänglighet och ökat kollektivt resande till och från sjukhuset i Örnsköldsvik.

Västernorrland

Botniska korridoren, rvn äid 20202691.

Formellt inbjuden till Corridor Forum som del av Scan Med Corridoren. Ett
påverkansarbete som tagit många år och hanterats inom ramen för Nya
Ostkustbanan, Botniska Korridoren och Europaforum Norra Sverige i syfte att
inkludera norra Sverige i EU:s strategiska transportstråk, som kan finansieras
centralt av EU. Möjliggör nu kompletterande EU-finansiering till
infrastrukturinvesteringar längs norrlandskusten.

Jämtland Härjedalen

Projektet ”En attraktiv region”.

Projektet har utbildat kommuner, region och företagare i hur man jobbar med
Talant Attraktion Management TAM, för att lyfta fram länets attraktionskraft och
möjligheter.

Västerbotten

Lanthandlardagen 2019.

Handlarna får utbildning och ser att frågan tas på allvar.

Västerbotten

Kommunala serviceplaner, i 11 av 15 kommuner.

Satsningar på kommersiell service blir mer långsiktigt hållbara när kommunerna
prioriterar.

Västerbotten

Bygderåd i Storuman med flera kommuner.

Bättre överblick ger bättre underlag för utvecklingsinsatser.
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Norrbotten

Utveckling av pendeltågstrafik i Norrbotten.

Projektet har medverkat till en start av pendeltågstrafik Luleå-Boden 1 april 2019
och marknadsföringsaktiviteter för påverkan av val av transportsätt. Inom ramen
för projektet pågår förberedande arbetet för pendeltågstrafik Luleå-Haparanda
med trafikstart 2021. Projektet har även genom dialog med Finland skapat
förutsättningar för en utvecklad trafik mellan Haparanda/Torneå- Uleåborg.
Finland har under 2020 arbetat med förberedande planering för elektrifiering av en
sträcka och i samarbete med Trafikverket på svensk sida arbetat med den tekniska
funktionen för tågtrafiken över landsgränsen. Projektet bidrar till omställningen
mot ett fossiloberoende samhälle och tillskapar möjlighet för ett hållbart resande.

Norrbotten

Flygbil.

I april 2016 startades ett 3-årigt försök till anropningsstyrd anslutningstrafik till
Luleå Airport från Jokkmokk, Älvsbyn, Övertorneå och Haparanda. Trafiken bidrar
till ökad tillgänglighet för kommuner som har stora brister i interregional
tillgänglighet. Då tillgänglighetseffekterna varit goda kommer trafiken att fortsätta
och utvecklas i ett pilotprojekt tillsammans med Trafikverket med trafikstart från 1
april 2020. I pilotprojektet deltar även Kalix kommun.

Norrbotten

Regional strategisk samverkan för hållbar tillväxt i Norrbotten.

Projektet påbörjades 2018. Under 2020 har insatser i projektet resulterat i en
benchmark och omvärldsanalys om hur regional samverkan sker i andra regioner
och med besöksnäring som exempel på tillämpningen i samverkan. Arbetet lägger
grunden till arbetet med Strukturbild för Norrbotten genom att ta fram goda
exempel och tydliggöra formella och kontextuella förutsättningar för regional fysisk
planering.

Norrbotten

Agenda för kulturella och kreativa näringar i Norrbotten 2018–2021.

Agendan bidrar till att stärka KKN-näringen och att personella och ekonomiska
resurser finns för att göra efterfrågade insatser som stärker näringen.
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3

Bilaga 3. Kompetensförsörjning

3.1

Insatser utifrån framtagna analyser och prognoser

Region

Stockholm

Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Veckovisa lägesrapporter
Fördjupande rapport över näringslivets
och arbetsmarknadens utveckling till
följd av coronapandemin.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål: En öppen, jämställd,
jämlik och inkluderande region.

Förankrat analysarbetet inom Region
Stockholm och utbyte av analyser
kopplat till arbetsmarknaden och
näringslivet mellan regionala aktörer.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort sikt Förutsättningar och behov för
regionens hela arbetsmarknad och
näringsliv och coronapandemins
påverkan på dessa synliggörs löpande.
Lång sikt: Bättre möjligheter att inom
förvaltningen göra analyser av
kompetensförsörjningen i regionen.

Stockholm

Kompetensförsörjning i
Stockholmsregionen
- Utifrån de regionala
matchningsindikatorerna.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
ta tillvara kompetensen och öka
matchningen på regionens
arbetsmarknad och utveckla arbetet
med Kompetensarena Stockholm på
kort och lång sikt.

Kort/lång sikt: Bättre identifiera och
arbeta med regionala förutsättningar
som påverkar regionens förutsättningar
för framtida efterfrågan, utbud och
matchning av arbetskraft.

Stockholm

Nulägesanalys Besöksnäringen.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
utveckla arbetet med Kompetensarena
Stockholm på kort och lång sikt.

Kort/lång sikt: Inledande samverkan
med regionens aktörer för att skapa
samsyn kring utvecklingsfrågor och
fungerar som underlag för
framåtsyftande gemensamma insatser.

Stockholm

Kompetensförsörjning Landsbygd.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
utveckla arbetet med
kompetensförsörjning på
landsbygderna på kort och lång sikt.

Kort/lång sikt: Bättre möjligheter att
belysa och adressera insatser som
behövs för att genomföra olika insatser
för att bidra till en bättre
kompetensförsörjning på
landsbygderna.
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Stockholm

Analys av kompetensförsörjning bygg,
besöksnäring, handeln, transport,
teknik/industri samt IT- och telekommunikation.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
utveckla samarbetet med branscher
och arbetet med Kompetensarena
Stockholm på kort och lång sikt.

Kort/lång sikt: Etablering av
branschsamverkan för att nå en bättre
matchning mellan utbildning och
bransch inom arbetet med
Kompetensarena Stockholm.

Stockholm

Förstudie för etablering av
Teknikcollege i Stockholms län.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
utveckla arbetet med Teknikcollege.

Kort sikt: Pilotstudie om etablering av
Teknikcollege i regionen som ett led i
att på lång sikt säkerställa
kompetensbehovet inom
industrisektorn.

Uppsala

I samarbete med Mälardalsrådet ”En
bättre matchning”, analyserades behov
av arbetskraft och lärosätenas
utbildningsutbud inom data/IT-yrkena.

Innovationsagendan,
kompetensförsörjningsagendan och
SMART-specialiseringsagendan samt
storregional samverkansagenda
gentemot universiteten.

Fördjupad dialog med Uppsala
universitet på regional nivå.

Rapporten är presenterad och nu
väntar ett uppföljande seminarium
2021.

Uppsala

Lärarkartläggning.

En region för alla (RUS).

Rapport som kartlägger
kompetensförsörjningen av lärare och
pedagoger i Uppsala län.

Kartläggningen syftade till att ge en
sammanfattande bild över hur
kompetensförsörjningen gällande lärare
och pedagoger ser ut i länet.
Kartläggningen används som underlag
för vidare diskussion och dialog kring
kompetensförsörjningen gällande
pedagogiska yrken.

Uppsala

Övergångar till eftergymnasial
utbildning.

En region för alla (RUS).

Sedan i våras publicerar SCB statistik för
examinerade från gymnasieskolan
2013/14 och framåt och deras övergång
till vidare studier inom 1,3 och 5 år.
Analyser har tagits fram för övergångar
till eftergymnasiala studier i länet vad
gäller andel som läser vidare
(statistiken omfattar högskolan,
yrkeshögskolan, konst- och
kulturutbildningar samt särskilt kurs på
folkhögskolan) samt vilken inriktning de
läser (endast regional indelning på
högskolan).

Kartläggningen syftade till att ge en
sammanfattande bild över området och
används som underlag för vidare
diskussion och dialog kring
dimensionering och behov i länet.

Uppsala

Veckorapport, arbetsmarknad och
näringsliv med anledning av covid-19pandemin.
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Med anledning av covid-19-pandemin
har veckorapporter (under hösten mer
sällan) tagits fram gällande
utvecklingen av arbetsmarknad och
näringsliv i länet till följd av krisen.

Rapporten har bland annat följt
arbetslöshetsstatistik, korttidsarbete,
varselstatistik, konkurser med mera.
Uppsala

ESF – problemanalys.

Inom ramen för framtagandet av ny
regional handlingsplan för
programperioden 2021–2027
genomfördes under våren en
problemanalys gällande länets
utmaningar och behov. Analysen
byggde på samtal med sakkunniga från
bland annat Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
Samordningsförbundet och
Länsstyrelsen.
Utifrån identifierade problem, orsaker
och effekter kunde
investeringsprioriteringar och mål inför
kommande programperiod formuleras.

Uppsala

Socioekonomisk analys för
handlingsplan ESF+.

Inom ramen för framtagandet av ny
regional handlingsplan för socialfonden
identifierades och sammanfattades
relevant statistik. Utifrån framtagna
data gjordes vidare en socioekonomisk
analys som beskriver länets främsta
utmaningar inom respektive
socialfondsområde. Det gjordes även
ett arbete med att ta fram
kompletterande statistik och analys där
behov fanns. Särskilda kompletteringar
gjordes utifrån pandemins långtgående
effekter på arbetsmarknaden.

Uppsala

Kompetensöversikt.

Kompetensöversikten innehåller en
sammanfattning av hur svensk ekonomi
och konjunktur kan väntas te sig på kort
sikt. Detta följt av kortare avsnitt
gällande Uppsala läns förutsättningar
som gäller framför allt befolkning och
dess utveckling, utbildningsnivå,
näringsgrenar och
näringsgrensutveckling samt
arbetsmarknad och matchning.
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Inte användbar då den färdigställdes i
slutet av februari och sedan ändrades
alla prognoser och nulägen utifrån
covid-19-pandemin så denna använder
vi oss inte av.

Sörmland

(20300664)
Kompetensverkstan: framtagande av
arbetsmodell för internt analys- &
prognosarbete.

Insatsen lägger en grund för arbetet
med analys och prognos och bidrar
därmed till alla våra mål.

Arbetssätt och modeller för
framtagande av analys och prognos har
testats och utvecklats. Arbetet har
framförallt inneburit utforskande av hur
samverkan mellan analys och strategi
går till.

RUS-mål:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Arbetet har lett till en bättre förståelse
mellan strategi och analys för de
respektive rollerna. Ett antal workshops
och arbetsmöten har genomförts som
har lett till insikter om hur beställning
av analys/prognos behöver se ut för att
vara effektiv.

Arbetet med kompetensförsörjning får
en faktabas att stå på, vilket förbättrar
dialogerna och resultaten av dialogerna
i kompetensverkstan
(samverkansstrukturen för
kompetensförsörjning).

Insatsen har lett till flertalet prototyper
och framtagna tester. Dessa tester
sträcker sig från PPT-bilder, över PM till
rapporter.

Arbetet med kompetensförsörjning får
en faktabas att stå på, vilket förbättrar
dialogerna och resultaten av dialogerna
i kompetensverkstan
(samverkansstrukturen för
kompetensförsörjning).

Under hösten har storregionala samtal
ägt rum för att gemensamt reflektera,
förbereda och undersöka möjligheterna
för ett storregionalt samarbete kring
prognosen. En workshop har planerats
tillsammans med strateger och
analytiker i början av nästa år.

Arbetet med kompetensförsörjning får
en faktabas att stå på, vilket förbättrar
dialogerna och resultaten av dialogerna
i kompetensverkstan
(samverkansstrukturen för
kompetensförsörjning) såväl som
storregionalt och med exempelvis
myndigheter och utbildningsanordnare.

Tillväxtprioritering:
Inkluderande kompetensförsörjning
Målsättning kompetensförsörjning:
Alla tre områden.

Sörmland

(20300664)
Kompetensverkstan: framtagande av
prototyper såväl som produkter
baserade på prototyperna, för
kommunikation av analys och prognos
Insatsen bygger på insatsen ovan och
handlar om att ta nästa steg till att
paketera och kommunicera analys och
prognos på ett tillgängligt sätt.

Insatsen lägger en grund för arbetet
med analys och prognos och bidrar
därmed till alla våra mål.
RUS-mål: En växande arbetsmarknad,
där efterfrågan på kompetens och
utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Tillväxtprioritering: Inkluderande
kompetensförsörjning
Målsättning kompetensförsörjning:
Alla tre områden.

Sörmland

(20301351)
Storregional förberedelse inför leverans
av statistikunderlag för en utbildningsoch arbetsmarknadsprognos.

Insatsen lägger en grund för arbetet
med analys och prognos och bidrar
därmed till alla våra mål.
RUS-mål:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Tillväxtprioritering:
Inkluderande kompetensförsörjning
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Målsättning kompetensförsörjning:
Alla tre områden.
Sörmland

Samverkan med Arbetsförmedlingen –
fokusområde analys och prognos:
Inom vår regionala överenskommelse
med Arbetsförmedlingen är ett av fyra
fokusområden just analys och prognos.
Fokusområdet som har en fokusgrupp
kopplad till sig, går ut på att se över
möjligheterna att samarbete mer
fördjupat kring de olika underlag vi tar
fram och hitta synergieffekter.

Insatsen lägger en grund för arbetet
med analys och prognos och bidrar
därmed till alla våra mål.
RUS-mål:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Gruppen har bestått sedan augusti
2020 och ska rapportera första
halvårets arbete vid nästa
överenskommelse-mötet i februari
2020.

Arbetet med kompetensförsörjning får
en faktabas att stå på, vilket förbättrar
dialogerna och resultaten av dialogerna
i kompetensverkstan
(samverkansstrukturen för
kompetensförsörjning).

Insatsen har resulterat i en färdig
pilotstudie som gett bra underlag för
området id/digitalisering. Skolcheferna i
Sörmland deltar i stor utsträckning i
piloten om lärarkompetens. Flera
samtal har förts med högskolor i
Mälardalen och relationerna har
förbättrats och byggt en grund för
vidare arbete.

Arbetet med kompetensförsörjning får
en faktabas att stå på, vilket förbättrar
dialogerna och resultaten av dialogerna
i kompetensverkstan
(samverkansstrukturen för
kompetensförsörjning) såväl som
storregionalt och med exempelvis
myndigheter och utbildningsanordnare.

Det pågår många kompetensförsörjningsprojekt i Östergötland och en
stor andel syftar till att underlätta
etablering i arbetslivet. Flertalet
avslutade projekt uppger att målen har
uppfyllts. Analysen undersöker vilka
faktorer som påverkar huruvida ett
projekt lever vidare och blir en del av
ordinarie verksamhet.

Effekter på kort sikt:
En samlad bild och analys av pågående
och i närtid avslutade
kompetensförsörjningsprojekt i Östergötland.

Tillväxtprioritering:
Inkluderande kompetensförsörjning
Målsättning kompetensförsörjning:
Alla tre områden.
Sörmland

Insatsen lägger en grund för arbetet
med analys och prognos och bidrar
därmed till alla våra mål.

Storregionalt samarbete inom ”En
bättre matchning”:
Samarbetet syftar till att föra dialog
med högskolor inom
Mälardalsområdet. Under året har två
piloter bedrivits, varav en färdigställdes
tidigare i år (digitalisering/it) och en
annan påbörjades
(lärarkompetensförsörjning).

RUS-mål:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Tillväxtprioritering:
Inkluderande kompetensförsörjning
Målsättning kompetensförsörjning:
Alla tre områden.

Östergötland

Kompetensförsörjningsprojekt i
Östergötland
En uppföljande analys av kompetensförsörjningsprojekt i Östergötland.

Insatsen bidrar till strategin Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Region Östergötland genomförde 2016
motsvarande kartläggning. Genom
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Effekter på lång sikt:
Samverkansprojekt med högre kvalitet
som ger goda och bestående effekter.

Östergötland

Östergötland

Analys kring Gröna näringar.

Insatsen bidrar till strategierna Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling och Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Rekryteringsanalys
Inom ramen för projektet TEAM
Östergötland har en rekryteringsanalys
genomförts.

Insatsen bidrar till strategierna
Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stimulera ett
dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

årets kartläggning följs projekten och
aktörerna från tidigare år upp, men
även nya projekt och aktörer
identifieras. Integrationsinriktade
projekt är i fokus då arbetslösheten i
länet är betydligt högre bland
utrikesfödda. Ett särskilt intresse finns
för projekt riktade till utrikesfödda
kvinnor.
Rapporten analyserar kompetensbehov
i gröna näringar. I rapporten finns
rekommendationer kring fortsatt
arbete, kring inkludering men även
kring attraktiviteten för näringen och
de olika yrkena. Region Östergötland
har tagit dessa rekommendationer
vidare genom att arbeta med
attraktivitet för yrken i gröna näringar.
En rekryteringsanalys har genomförts
som bygger på sekundärdata,
primärdata samt omvärldsanalys och
med målet att identifiera vilka
målgrupper och marknader som
regionala arbetsgivare önskar prioritera
samt vilka faktorer som är bidragande
till att dessa målgrupper kan välja att
flytta till regionen.
En målmarknad har identifierats och
vilka målgrupper som sannolikt är mest
benägna att flytta till regionen, samt de
support- och stödtjänster som
arbetsgivarna önskar prioritera.

Jönköping

Bedömning av behov av YHutbildningar. Inspel till Myndigheten för
Yrkeshögskolan.

I den tidigare liksom den nya RUS:en
betonas vikten av goda
utbildningsmöjligheter för att erhålla
rätt kompetens i syfte att vara
anställningsbar. Därför är arbetet med
att länet kan få många YH-utbildningar
av största värde.
Regionens analysarbete ligger till grund
för utlåtande till Myndigheten för
Yrkeshögskolan.
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Under våren 2020 lämnade vi in en
behovsanalys till MYH.

Effekter på kort sikt:
En samlad bild och analys av
kompetensbehov inom gröna näringar.
Effekter på lång sikt:
Ett starkare näringsliv med fler
sysselsatta inom gröna näringar.

Effekter på kort sikt:
Regionala värdeerbjudanden rörande
talangattraktion har identifierats och
tydliggjorts. En struktur för framtida
tjänstepaketering, som genom
flernivåsamverkan, förbättrar processer
och plattformar för ett pro- och reaktivt
regionalt talangattraktionsarbete.
Effekter på lång sikt:
Ökad attraktivitet för företag och
människor att etablera sig eller sitt
företag, investera i eller besöka
Östergötland.

Effekten av våra insatser, tillsammans
med YH-aktörerna, har varit mycket
god. Jönköpings län ligger i topp vad
gäller YH-utbildningsplatser.
Vi förväntar oss att dessa YHutbildningar möter de kompetensbehov
som finns inom näringslivet och den
offentliga sektorn.

Jönköping

Besök på Gnosjö automatsvarvning och
Innovationsracet.

I RUS:en framhålls vikten av att ”stärka
länets förmåga att attrahera, behålla
och utveckla kompetenser” samt
nödvändigheten av att ”stärka den
långsiktiga kompetensförsörjningen och
matchningen för integration och hållbar
tillväxt”.

Våra analyser har visat på stora
kompetensförsörjningsbehov inom
tillverkningsindustrin. Vi såg det därför
som viktigt att besöka ett företag som
tydligt har uttalat sig om behovet och
som aktivt arbetar för att lösa
utmaningen.

Resultatet och effekten är att vi inom
Regional utveckling, får en djupare
förståelse för utmaningen och erhåller
en framtida samarbetspartner i dessa
frågor.

Jönköping

Dialog med Jönköpings University.

I den nya RUS:en sägs uttryckligen att vi
ska ”vidareutveckla högskolans
betydelse för länets utveckling genom
fler forsknings-, innovations- och
utvecklingsmiljöer”. Dialogen med JU
handlar om detta och har under det
gångna verksamhetsåret fokuserats på
högskolans planer på att etablera en
tandläkarutbildning vid JU.

Dialoger har hållits med prorektor,
Encell samt företrädare för Jönköpings
Tekniska Högskola samt Högskolan för
Lärande och Kommunikation.

Effekten på lång sikt är att vi kan
etablera kompetensutvecklingsinsatser
och stärka det livslånga lärandet. Vi kan
också möta behovet av en förväntad
tandläkarbrist, samt stärka tandvården
både i länet och i hela landet.

Den omedelbara effekten av dialogen
med JU är att vi ytterligare stärkt vårt
samarbete med högskolan, vilket är
mycket positivt för att stärka arbetet
med det regionala
kompetensförsörjningsarbetet i
Jönköpings län.

Jönköping

Företagsbarometer.

Insatsen bidrar till målen genom att
mäta företagens rekryteringsbehov.

En undersökning är genomförd under
hösten 2020. Svarsfrekvensen var 85%
av deltagande ca 250 företag. Under år
2021 ska fem undersökningar
genomföras.

Resultatet förväntas bidra till en bättre
bild av det regionala näringslivets
utveckling och möjliggöra åtgärder för
att möta eventuella branschvisa
utmaningar.

Kronoberg

Kartläggning av utbildningsmöjligheter
under coronapandemin.

Rapporten bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.
Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: I Kronoberg matchar vi
utbildning med arbetsliv.

Kartläggningen användes som underlag
för bl.a. framtagningen av
Business region Kronoberg digitala
utbildningsplattform (med samma
namn) som ska göra det enkelt för
företagare och arbetstagare att hitta
rätt bland alla utbildningar riktade till
industribranschen. Detta som ett svar
av ökade permitteringar i samband med
pandemin.

Effekt på kort sikt:
Företag inom industrin med behov av
kompetensutveckling kunde se de
samlade utbildningarna med flera
utbildningsnivåer som kunde erbjudas
till permitterade anställda. Dessutom
var det möjligt att via plattformen
lämna inspel vid frågor eller avsaknad
av insatser.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling.

Snabb översyn och samordning av de
insatser som behövdes initieras för att
stödja arbetsgivare under krisen.

Utbildningsaktörerna i länet kunde
snabbt och på ett samlat sätt nå ut till
arbetsgivarna i länet.
Effekt på lång sikt:
Plattformen finns fortsatt tillgänglig och
välkomnas av företagarna i länet som
verktyg för kommunikation inför
framtida satsningar.
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En funktion kring att matcha behov och
utbud samt att utveckla nya möjligheter
på ett samlad och hållbart sätt genom
direkt dialog med arbetsgivarna.
Kronoberg

Gymnasiekompetens i Kronobergs länrapport:
Inom förstudien Främja informerade
studie- och yrkesval för ett livslång
lärande.

Kronoberg

Rapporten bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.

Ärendeid: 20265225

Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: i Kronoberg matchar vi
utbildning med arbetsliv. Insatsen är i
linje med strukturfonden ESF:s mål om
livslångt lärande och
kompetensutveckling.

Främja informerade studie- och
yrkesval-rapport:

Rapporten bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetensförsörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler arbeten.
- Ett ökat humankapital.

Inom förstudien Främja informerade
studie- och yrkesval för ett livslång
lärande.
Ärendeid: 20265225

Rapporten samlar en nulägesbild av
kompetensen som finns i länet på
gymnasienivå med särskild fokus på
yrkesprogrammen.

Effekt på kort sikt:
Uppdaterat och samlat kunskap som
kan användas i olika sammanhang och
av olika aktörer.
Effekt på lång sikt:
Rapporten kan bidra till att utveckla
insatser inom området med bl.a. syfte
att öka intresse och status för bristyrke.

Rapporten samlar elevers och
arbetsgivares perspektiv kring den
vägledning som ges i samband med val
av utbildning och kunskap om
arbetslivet. Rapportens analys
presenterar en rad slutsatser gällande
samverkan mellan arbetsliv och skolan.

Effekt på kort sikt:
Ökad kunskap om två nya perspektiv
inom studie- och yrkesvägledning,
genom att involvera målgruppen.

Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: i Kronoberg matchar vi
utbildning med arbetsliv.

Effekt på lång sikt:
Stärka studie- och yrkesvägledningen
genom tidiga insatser med tydlig
koppling mellan utbildning och
arbetsliv.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling.
Kalmar

Utifrån analyser som bygger på SCB
siffror i dialog med företag påbörjat ett
fördjupat underlag som kan användas
för planering av olika
utbildningsinsatser.

Framtagning av omfattande
övergripande yrkesbeskrivning och
matchning.
Framtagna analyser bidrar till
fördjupade analyser och till krav på
utbildningar i länet.

Bättre underlag för dialog om
kompetensbehov och vem/vilka som
kan tillgodose behoven.

Bättre planering av
kompetensförsörjningsinsatser i
samverkan med olika regionala aktörer.

Kalmar

Dialoger om kompetensbehov med
företag, Arbetsförmedlingen och
regionalt yrkesvux samt regionala YH
aktörer.

Bidrar till fördjupade analyser.

Bättre underlag för dialog om
kompetensbehov.

Bättre planering av
kompetensförsörjningsinsatser.
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Gotland

Framtagande av statistik (NYPS
20204030).

Ger analyser och prognoser för utbud
och efterfrågan på arbetskraft och
behov av utbildningar.

Ett uppföljningsbart analys- och
prognossystem gällande
kompetensförsörjning.

Genom att Region Gotland med
samarbetspartners använder statistik
för analys och kunskap som beslutsstöd
för prioriteringar och insatser i det
regionala
kompetensförsörjningsarbetet ökar
förutsättningarna för matchning och
kompetensförsörjning av
arbetsmarknaden.

Gotland

Demografisk utveckling.

Bidrar till mål:

Analys genomförd.

- Ökad kunskap kring förvärvsfrekvens,
- arbetslöshet (SCB),
- antal sökande på yrkes- respektive
teoriprogrammen på gymnasiet
(Kolada),
- hur många som fullföljer gymnasiet
inom fyra år (Kolada,
- hur många som går vidare till högre
studier senast två år efter avslutat
gymnasium (SCB).
- God omvärldsbevakning.

2–4.

Gotland

Bidrar till mål:
1–3.

Statistik i och med coronapandemin.

Analys av kort- och långsiktiga
konsekvenser av pandemin på den
gotländska arbetsmarknaden på kort
sikt genomförd.

- Direkt kontakt med arbetsgivare
gällande stöd.
- Stöd till befintliga strateger inom
regional utveckling.
- Inventering av ev. utbildningsbehov i
och med pandemin.
- Utvärdering av framgångsfaktorer för
företag i kris. Det finns en god kunskap
kring vilka framgångsfaktorerna är för
företag i kris. Kan nyttjas i framtida
diskussioner kring innovation smart
specialisering.

Blekinge

Verka för att få Lärarutbildning till
Blekinge.

Kompetensförsörjningsrapport inom
utbildningssektorn var underlag för att
hitta en samarbetspartner för att få
lärarutbildning till Blekinge.
Målet är att “2020 har näringslivet och
de offentliga organisationerna god
tillgång till kompetent arbetskraft
samtidigt som många går vidare till
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I samarbete med Kunskapskälla i
Ronneby etablera lärarutbildning i
Linköpings universitets
regi. Avsiktsförklaring finns för
förskollärarutbildning.

Att få lärarutbildning till Blekinge
borgar för att klara
kompetensförsörjningen av
lärare framöver.

högre utbildning och en hög andel av
befolkningen är sysselsatt.”
Blekinge

Ta fram en ny modell för
kompetensförsörjningsrapport.

För att kunna verka för förbättrad
kompetensförsörjning krävs att vi
förstår arbetsgivarnas behov av
arbetskraft och en har en rättvisande
bild av vad det befintliga
utbildningssystemet kan leverera.

En ny struktur för
kompetensförsörjningsrapport har
tagits fram som både baseras på
statistik och dialog med branschen.

På kort sikt få förståelse för
utmaningarna och vad som behöver
göras och på lång sikt säkra
kompetensbehoven.

Blekinge

Ta fram kompetensförsörjningsrapport
för vård- och omsorgssektorn i
samverkan med Blekinges vård- och
omsorgsaktörer.

Vård- och omsorgssektorn står inför
stora utmaningar med större
efterfrågan i takt med att befolkningen
blir äldre. Rapporten ger förståelse för
utmaningen och förslag på vad som
behöver göras.

Beslutsunderlag inför kommande
samverkansavtal.

På kort sikt förbättrad samverkan och
förståelse för utmaningar och
incitament för handling. På lång sikt
säkra kompetensbehoven.

Skåne

Kapacitetsutveckling YH.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Utlysning riktad till utveckling av nya
utbildningar inom YH.

Genom att stärka den regionala
strukturen kring YH kan
utbildningsformen utvecklas och bidra
till en bättre matchning på
arbetsmarknaden.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Genom en utlysning av
utvecklingsmedel har 6 av Skånes 18
folkhögskolor startat yrkesutbildningar
inom bristbranscher.

Ökad kapacitet hos folkhögskolor att
utveckla yrkesutbildningar inom
områden där det råder kompetensbrist.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Utlysning baserad på rapporten
”Morgondagens kompetenser i
livsmedelsproduktionen”.

Ökat engagemang i branschen för att
medverka i olika insatser.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi, mål:

Spridning via webbsida, sociala medier,
mailutskick.

Strategiskt val: Fler i arbete
Halland erbjuder en god matchning av
kompetens som behövs i arbetslivet

Dialog via nätverk
(utbildningsanordnare,
näringslivskontor och
företagsfrämjande aktörer),
konferenser och seminarier.

Kort sikt:
Ökad kunskap hos företag, offentliga
aktörer, organisationer,
utbildningsanordnare om anpassningar
som behövs i relation till framtida
trender. Analyserna används som
underlag för anpassningar och
ansökningar kopplat till utbuds- och
utbildningsinriktning eller som stöd för

För att trygga tillväxten krävs fler från
näringslivet efterfrågade utbildningar
där YH kan spela en viktig roll för
kompetensförsörjningen.
Skåne

Yrkeskurser på folkhögskola.
Utbildningsformen når breda
målgrupper varav många inte har
studievana.

Skåne

Skånsk livsmedelskompetens.
Målet är att skånska företag ska kunna
hitta rätt kompetens för en omställning
av produktionen inom livsmedel och
gröna näringar.

Halland

Framtagande av fyra branschspecifika
trendanalyser ”Möta framtiden med
rätt kompetens i Halland”. De
analyserade branscherna var
IT/kommunikation, skog, livsmedel
samt transport.

Strategiskt val: Stark konkurrenskraft
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Bättre förutsättningar för ökad
produktivitet och stärkt sysselsättning
bland skånska företag inom
livsmedel/gröna näringar.

Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande.

Halland

Framtagande av ”Sårbarhetsanalys av
näringslivet i Halland”
(se även tabell 7).

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi, mål:
Stark konkurrenskraft.
Strategiskt val:
Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande.

att identifiera utvecklingsområden och
projektansökningar.
Lång sikt:
Hög sysselsättning genom ett
utbildningsutbud som matcher framtida
kompetensbehov. Ökad
konkurrenskraft genom tillgång till rätt
kompetens.
Spridning via webbsida, sociala medier,
mailutskick.
Dialog via nätverk (näringslivskontor
och företagsfrämjande aktörer) och
seminarier.
Dialog med politik, Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen.

Prioritering: omställning och förnyelse i
existerande företag.

Kort sikt:
Ökad kunskap om de halländska
kommunernas sårbarhet med särskilt
fokus på företag och branscher med
avgörande betydelse för
sysselsättningen.
Stärkt regional och lokal
handlingsberedskap vid eventuella
varsel.
Lång sikt: Faktorer som påverkar
sårbarheten i näringslivet har
förändrats i positiv riktning.

Västra Götaland

Veckovis sammanställning av statistik
gällande arbetslöshet, korttidsarbete
och varsel.

Ligger i linje med VG2020:s prioriterade
tema En region för alla. Bidrar till det
regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser och prognoser
av behov av kompetens.

Bidrar till en kunskapsbaserad regional
utvecklingsstrategi.

Används av våra samarbetspartners
som kunskap- och beslutsunderlag.

Västra Götaland

Arbetsmarknad i kris och omvandling –
Coronakrisen ur ett regionalt
branschperspektiv.

Bidrar till det regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser och prognoser
av behov av kompetens.

Bidrar till underlag i diskussionerna
kring hur man kan mildra effekterna av
pandemin.

Används av våra samarbetspartners
som kunskaps- och beslutsunderlag.

Västra Götaland

Dance Macabre – Covid-19 och social
hållbarhet i Västra Götaland.

Bidrar till det regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser.

Bidrar till kunskap om att
samhällsspridningen av covid-19
påverkas av skillnader i livsvillkor
mellan olika befolkningsgrupper. I
rapporten görs en översikt över varför
sådana skillnader kan ha betydelse för
såväl samhällsspridningen som
konsekvenser av att individer och
samhälle drabbas av covid-19.

Används av våra samarbetspartners
som kunskaps- och beslutsunderlag.
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Västra Götaland

Perspektiv på svensk ekonomi och
arbetsmarknad inför hösten 2020.

Bidrar till det regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser och prognoser
av behov av kompetens.

Bidrar till en kunskapsbaserad regional
utvecklingsstrategi.

Används av våra samarbetspartners
som kunskaps- och beslutsunderlag.

Västra Götaland

Geografisk fördelning av arbetsställen
och kompetenser i Västra Götalands
livsmedelsförädling.

Bidrar till det regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser och prognoser
av behov av kompetens.

Bidrar till ökad kunskap inom området.

Används av våra samarbetspartners
som kunskaps- och beslutsunderlag.

Västra Götaland

Gymnasiebehörighet i Västra Götaland
2020.

Bidrar till det regionala
kompetensförsörjningsuppdraget kring
framtagning av analyser och prognoser
av behov av kompetens.

Används i arbetet med VGR:s
Kraftsamlingen Fullföljda studier och
som underlag till den nya regionala
utvecklingsstrategin.

Används av våra samarbetspartners
som kunskaps- och beslutsunderlag.

Kunskaperna har sammanställts i totalt
17 olika analyser på läns- och
kommunnivå och kommer användas
som underlag i intervjuer med
företrädare för näringsliv, offentlig
sektor och kommun där
kompetensbehov på kort och lång sikt
samlas in. Sammanställda data vad
gäller den värmländska befolkningen
har analyserats utifrån ett
nulägesperspektiv men utgör ett
underlag för lärande i framtiden och
kommer vara viktiga i hela processen.

På kort sikt har kunskapsunderlagen
använts för insatser i samband med
effekterna av coronapandemin.

Berör framför allt insatsområde 1 i
RUN:s program för utbildning och
arbetsmarknad.
Värmland

Sammanställd kartläggning och analys
av Värmland plus de 16 kommunerna
vad gäller befolkningsprognos,
sysselsättning, arbetslöshet,
utbildningsnivå, gymnasiebehörighet,
genomströmning och avbrott i
gymnasiet, unga som varken studerar
eller arbetar (UVAS), samt inom vilka
sektorer arbetstagarna i länet och
kommunerna jobbar.

Mål 5 i Värmlandsstrategin:
Försörjningsbörda och faktisk
försörjningsbörda i Värmland ska närma
sig riksgenomsnittet.
Mål 6: Skillnader på arbetsmarknaden
mellan könen och mellan de med
utländsk bakgrund och de med svensk
bakgrund ska minska.
Mål 20 i Värmlandsstrategin: En ökad
andel unga ska gå ut grundskolan med
behörighet till yrkesförberedande och
studieförberedande gymnasieprogram.
Mål 21 i Värmlandsstrategin: Andelen
20-åringar med en fullföljd
gymnasieutbildning ska öka och fortsatt
ligga över riksgenomsnittet.
Mål 22 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen 30–34 år med
eftergymnasial utbildning ska öka och
närma sig Riksgenomsnittet.
Mål 23: Öka matchningen på
arbetsmarknaden så att lediga arbeten i
relation till arbetslösheten minskar.
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Alla läns- och kommundata har
sammanställts i diagram och tabeller
och kan användas av politiker och
tjänstepersoner i region och kommun.

På lång sikt ökar förutsättningarna att
planera och genomföra
kompetensförsörjningsinsatser som
ligger i linje med utvecklingen inom
respektive branschområde.

Mål 24: Den öppna arbetslösheten ska
minska och fortsätta ligga under
riksgenomsnittet.
Mål 25: Ungdomsarbetslösheten ska
minska och närma sig riksgenomsnittet.
Mål 26: Andelen långtidsarbetslösa ska
vara lägre än i riket.
Värmland

I samband med
kompetenskartläggningen även
färdigställt 16 kommunrapporter (en
rapport för varje kommun).

Som ovan.

Värmland

Slutfört en stor vetenskaplig
integrationsstudie i samarbete med
Institutet för framtidsstudier och World
Values Survey.

Mål 5 i Värmlandsstrategin:
Försörjningsbörda och faktisk
försörjningsbörda i Värmland ska närma
sig riksgenomsnittet.
Mål 6: Skillnader på arbetsmarknaden
mellan könen och mellan de med
utländsk bakgrund och de
med svensk bakgrund ska minska.

Eftersom rapporterna jämför samma
indikatorer i samtliga kommuner visar
de på lokala skillnader.

Rapporterna ska utgöra ett värdefullt
underlag för det lokala
kompetensförsörjnings-uppdraget.

Genom studien har vi skapat
möjligheter att lyfta utmaningar och
möjligheter till fler parter/aktörer i
arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Mångfald och
integration är centralt i den nya
regionala utvecklingsstrategin och ska
också genomsyra kommande
handlingsplaner för Värmland.

Värmland

Genomfört en vetenskaplig
matchningsstudie av migranter i
arbetslivet i samarbete med Institutet
för framtidsstudier. Studien kom igång
som planerat men på grund av
coronapandemin kunde bara mätning
på ett företag påbörjas. Vi hoppas
kunna mäta på övriga deltagande
företag under våren 2021.

Som ovan.

Genom studien kan vi visa hur
migranter kommer in på
arbetsmarknaden och vilka hinder som
finns för en högre sysselsättning bland
utrikes födda.

Värmland

Initierat och bildat ett regionalt
omställningsråd.

Mål 5 i Värmlandsstrategin:
Försörjningsbörda och faktisk
försörjningsbörda i Värmland ska närma
sig riksgenomsnittet.

Syftet är att på kort sikt arbeta med
effekterna av covid-19 som påverkar
näringslivet i Värmland. Det handlar om
branschspecifik påverkan, effekter på
arbetsmarknaden, stödinsatser från
regeringen, mobilisering av aktörer,
behovsstyrda regionala insatser samt
gemensamma analyser och prognoser.

Samverkan med Länsstyrelsen, statliga
myndigheter (Arbetsförmedlingen,
Karlstads universitet), kommuner samt
andra organisationer (Kommunal/IF
Metall, Unionen, Handelskammaren
Värmland samt Svenskt Näringsliv
Värmland) har skett i ett
Omställningsråd, där Region Värmland
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Mål 6: Skillnader på arbetsmarknaden
mellan könen och mellan de med
utländsk bakgrund och de
med svensk bakgrund ska minska.

På lång sikt ska omställningsrådet bidra
till att stärka innovations- och

och samverkande aktörer möts kring
aktuella utmaningar i regionen.
Omställningsrådet etablerades för att
hantera effekterna av coronapandemin
i näringslivet och på arbetsmarknaden,
men har blivit en permanent
samverkansarena. Omställningsrådet är
sammansatt av personer med
beslutsrätt i sina frågor varför rådet ska
vara beslutskraftigt och snabbt kunna
bemöta utmaningar som berör
näringslivet och arbetsmarknaden i
Värmland.

Mål 20 i Värmlandsstrategin: En ökad
andel unga ska gå ut grundskolan med
behörighet till yrkesförberedande och
studieförberedande gymnasieprogram.

transformations-förmågan och parallellt
hantera de långsiktiga effekterna av
covid-19.

Mål 21 i Värmlandsstrategin: Andelen
20-åringar med en fullföljd
gymnasieutbildning ska öka och fortsatt
ligga över riksgenomsnittet.
Mål 22 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen 30–34 år med
eftergymnasial utbildning ska öka och
närma sig riksgenomsnittet.
Mål 23: Öka matchningen på
arbetsmarknaden så att lediga arbeten i
relation till arbetslösheten minskar.
Mål 24: Den öppna arbetslösheten ska
minska och fortsätta ligga under
riksgenomsnittet.
Mål 25: Ungdomsarbetslösheten ska
minska och närma sig riksgenomsnittet.
Mål 26: Andelen långtidsarbetslösa ska
vara lägre än i riket.

Värmland

Regional utbildningsportal på
verksamt.se/varmland.

Som ovan.

Värmland

Korta utlysningar inom Europeiska
socialfonden (ESF), planering och
genomförande.

Som ovan.
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Utvecklat en regional utbildningsportal
som samlar alla utbildningar i syfte att
underlätta och stimulera till
kompetensutveckling och
kompetensväxling. Vi valde att lägga
portalen under verksamt.se/varmland i
syfte att samla allt på en webbplats för
företagen.

Portalen förväntas bidra till ökad
kompetensutveckling både under
pandemin och på längre sikt.

Under våren öppnade ESF en särskild
utlysning med anledning av
coronapandemin, där Region Värmland
ansökte om medel för att
kompetensutveckla korttidspermitterad
personal inom industri, handel samt
hotell och restaurang. På kort sikt
förväntas det bidra till att sänka
arbetslöshet till följd av pandemin, och

på lång sikt rusta den värmländska
arbetskraften för en arbetsmarknad
under omställning.
Värmland

Fortsatt utvecklingsarbetet av
Värmlands Industriråd som består av
stål- och verkstadsindustrin, skoglig
bioekonomi, IT-företag samt för
regionen viktiga industrigrenar såsom
teknikdriven stålindustri,
livsmedelsindustrin, fordonsindustrin,
papper/massaindustrin, avancerad
verkstadsindustri, sågverksindustrin och
förpackningsindustrin/grafisk industri.

Som ovan.

Se tabell 3.3.

Se tabell 3.1.

Örebro

Rapporten Corona – näringslivet Örebro
län, industrin.

Kompetensförsörjning bristyrken och
prioriterade insatsområden.

Beviljad ansökan av ESF rådet (i
samverkan mellan regioner).

De anställda får bättre och högre
kompetens. Företagen/arbetsgivarna
blir bättre på strategisk
kompetensförsörjning.

Örebro

Rapporten Corona – näringslivet Örebro
län – besöksnäring.

Samverkan mellan
utbildningsanordnare och branschen.

Beviljad ansökan av ESF rådet (i
samverkan med andra regioner).

De anställda får bättre och högre
kompetens. Företagen/arbetsgivarna
blir bättre på strategisk
kompetensförsörjning.

Örebro

Rapporten utrikesfödda etablering på
arbetsmarknaden.

Utbildningslösningar där språk- och
yrkeskunskaper integreras.

Utveckling inom SFI i samverkan med
arbetsgivare har påbörjats.

Bättre måluppfyllelse i SFI och breddad
rekrytering för arbetsgivare.

Örebro

Rapporten Samhällsbyggare.

Samverkan mellan lärosäten och
ansvariga myndigheter.

Dialogmöten mellan ansvariga
regionala politiker, myndigheter –
samsyn.

Ökad kunskap om bristerna och behov
av utbildningsplatser samt ökat
samarbete.

Örebro

Arbetsmarknadsutsikter.

Samverkanslösningar mellan
utbildningsanordnare,
branschorganisationer för att synliggöra
behov.

Presentation och stöd för samråd
mellan ansvariga för yrkesvux i
kommunerna, Region Örebro län och
Arbetsförmedlingen.

Bättre matchning av utbud och
efterfrågan.

Västmanland

Utrikes föddas etablering på
arbetsmarknaden i Västmanlands län.

RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Har presenterat i olika forum och
nätverk.

Kunskapsunderlag för prioritering i
framtida arbete.

Västmanland

Rapporten Samhällsbyggare.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Dialogmöten mellan ansvariga
regionala politiker, myndigheter
samsyn.

Ökad kunskap om bristerna och behov
av utbildningsplatser samt ökat
samarbete.
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Västmanland

Basfakta Östra Mellansverige.

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Underlag till ESF-handlingsplan Östra
Mellansverige.

Ökad kunskap om socioekonomin i
Östra Mellansverige och en grund för
prioriterat arbete.

Västmanland

”Vilka är behöriga pedagogerna”.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat).

Underlag för arbetet med
lärarförsörjningen i länet.

Projektet fler behöriga lärare och
förskolelärare pågick samtidigt som
kartläggningen och resultaten av de
båda är ett bra underlag för fortsatt
arbete.

Västmanland

Statistikwebb (Covid-19).

RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Information för företag och
organisationer om läget i länet utifrån
varsel, arbetslösa, korttidsarbete per
bransch, nystartade företag och
konkurser.

Det ger en grund för oss att se vilken
information som vi kan ge på webben
och vad som efterfrågas i länet.

Dalarna

Genomförda webbinarium tog avstamp
i den regionala rapporten:
Nulägesbeskrivning av integration i
Dalarna, ett regionalt perspektiv samt
Diskriminering på arbetsmarknaden.
Webbinarierna vände sig mot
kommunernas politiker och
verksamheter så som vuxenutbildning,
arbetsmarknad, integration, socialtjänst
och näringsliv.

Öka kunskapen om länets
förutsättningar utmaningar och
möjligheter inom integration och
kompetensförsörjningsområdet och
lyfta fram områden som är relevanta
för Dalarnas utveckling.

Öka spridningen och kommunicering av
analyser och prognoser samt ett
förbättrat kunskapsläge rörande
kompetensförsörjning i länet.

Ökad efterfrågan av analyser och
prognoser. Öka kunskapen kring dessa
frågor gällande integration,
diskriminering och
kompetensförsörjning.

Påvisa behovet av att det behövs
skapas hållbara strukturer för att kunna
integrera flera och få in de på
arbetsmarknaden. Visa på behovet att
arbeta tvärsektoriellt.

Deltagare uppgav bland annat att de
såg behovet av att de som arbetar med
integration behöver samverka mer med
de som arbetar med
utbildningsfrågorna bland annat.
På längre sikt skapa en hållbar struktur
mellan integration, arbetsmarknad och
utbildning.

Dalarna

Dalarna

DalaBarometern: en undersökning som
syftar till att erbjuda mät-och analysbar
data och ge en övergripande regional
bild av elever och arbetsgivares
attityder till dagens och morgondagens
utbildning och arbetsmarknad.

Öka kunskapen om länets
förutsättningar, utmaningar och
möjligheter gällande utbildningar och
arbetsmarknaden.

Socioekonomisk analys 2020 Norra
Mellansverige. Analysen utgör en del av
underlaget inför den nya

Genom att utgöra en del av underlaget
inför den nya programskrivningen för
ESF+ 2021–2027 så kan detta
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Öka spridningen och kommunicering av
analyser och prognoser och genom
detta kunskapsunderlag kan
arbetsgivare, branschorganisationer,
beslutsfattare och
utbildningsanordnare föra effektiva
dialoger kring utbildningsplanering och
skola-arbetslivsfrågor.

Kort sikt:
Öka kunskapen kring elever och
arbetsgivares attityder till dagens och
morgondagens utbildning och
arbetsmarknad.

Analysen beskriver villkor och
förväntningar, kulturer och normer som
finns i regionen och hur dessa

Kort sikt:
- Öka kunskapen och förståelsen för
utmaningar och möjligheter i samhället.

Lång sikt:
Närmare samverkan mellan skola och
näringsliv och där de på längre sikt
börjar samhandla.

programperioden för ESF+ för 2021–
2027.

kunskapsunderlag användas till att
återställa och öka tillväxten, förbättra
sysselsättningen och samtidigt
säkerställa hållbar utveckling.

strukturer påverkar regionens
utveckling.

- Genom detta kunskapsunderlag
genomföra dialoger och skapa
samverkan.
Lång sikt:
Genom samverkan få till en hållbar
struktur för att få in flera på
arbetsmarknaden och öka
utbildningsnivån samt bryta
traditionella genusmönster i val av
utbildningar och yrken.

Dalarna

Pilotstudie för pedagogiska yrken. Inom
det storregionala samarbetet En Bättre
Matchning som koordineras av
Mälardalsrådet arbetar för att stärka
dialogen med högskolor och universitet
i frågor gällande strategisk
kompetensförsörjning.

Förbättra möjligheter för
samverkansparter att:
Öka kunskapen om länets
förutsättningar utmaningar och
möjligheter inom
kompetensförsörjningsområdet för att
få en bättre matchning mellan
arbetsmarknadens behov och
efterfrågan.

Öka kunskapen och förståelse för de
utmaningar och möjligheter som finns
och genom detta arbeta stärka dialogen
med de olika lärosätena i frågor
gällande strategisk
kompetensförsörjning.

Öka kunskapen och ha ett underlag att
utgå och diskutera möjliga vägar framåt
för att kunna stärka
kompetensförsörjningen av
pedagogiska yrken inom det
storregionala området.

Skapa en process för hur regioner,
lärosäten och andra berörda aktörer
gemensamt kan ta fram
kunskapsunderlag om
arbetsmarknadens behov.
Bidra till att forma en gemensam bild
hur och på vilken nivå de utmaningar
och behov som pekas ut i arbetet kan
hanteras.

Dalarna

Veckovis lägesbild - Effekter på
arbetsmarknaden och näringslivet i
Dalarna till följd av Covid-19.

Öka kunskapen om hur utvecklingen i
länet ser ut löpande till följd av covid19. Utvärdera vilka insatser som kan
tänkas vidta för att återställa och öka
tillväxten genom bland annat
omställning för att förbättra
sysselsättningen och se till att
matchningen förbättras utefter
arbetsmarknadens behov.

Öka kunskapen och förståelsen för hur
läget i Dalarna ser ut till följd av covid19. Utifrån detta ha en dialog om vilka
insatser som behövs och där man också
ser att man kan samverka.

Öka kunskapen och förståelsen för hur
läget ser ut till följd av covid-19. Ökad
samverkan mellan olika aktörer.
Långsiktig samverkan kommer att öka
och leda till samhandling för ett bättre
strategiskt
kompetensförsörjningsarbete.

Gävleborg

eXtra stöd i Gävleborg.

Målgruppen har fått ökad delaktighet i
samhället, vilket har möjliggjort för
målgruppen att höja sin
utbildningsnivå. Studie- och
yrkesvägledning har bidragit till mål om
en god matchning. Integrering av de

- Av projektets 1050 deltagare har 68 %
varit kvinnor och 32 % varit män.

Kort sikt:
- Ökad jämställdhet för målgruppen.

Projekt finansierat av Europeiska
socialfonden under perioden februari
2018 till juni 2020. Det syftade till att
personer som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden i huvudsak
utrikesfödda skulle ges möjligheter att
191

- 23 % av deltagarna har efter avslutat
projekt gått vidare till arbete varav 21
% av kvinnorna och 27 % av männen.

- Ökad samverkan kring målgruppen.
- Fler i målgruppen närmare
arbetsmarknaden.

komma närmre arbete eller reguljär
utbildning.

horisontella principerna har bidragit till
en ökad jämställdhet.

Projektet bedrevs i länets alla
kommuner. Det har utvecklat metoder,
arbetssätt och samverkansformer som
bidrar till att personer som står särskilt
långt ifrån arbetsmarknaden kommer
närmare arbetsmarknaden.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Projektet har arbetat för en ökad
samverkan inom kommuner men också
mellan de deltagande kommunerna
kopplat till målgruppen för projektet.

- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar
tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Gävleborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg.
Detta är ett pärlbandsprojekt som
bygger vidare på resultat och
erfarenheter från projektet eXtra stöd i
Gävleborg som pågick 2018–2020.
Projektet riktar sig i första hand till
utrikesfödda personer men också till
personer med en funktionsnedsättning
som medför en minskad arbetsförmåga
och därmed står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Projektet består av åtta delprojekt, ett i
varje deltagande kommun; Bollnäs,
Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo,
Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.
Projektperiod december 2020 december 2022.
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RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

- 31 % av deltagarna har efter avslutat
projekt gått vidare till studier varav 31
% av kvinnorna och 33 % av männen.
- 84 % av deltagarna anser sig ha fått
ökade kunskaper i svenska varav 85 %
för kvinnor och 83 % för män.

Lång sikt:
- Implementering av arbetssätt,
metoder och samverkansformer som
gynnar målgruppen.
- Minskat försörjningsstöd.

79 % av deltagarna anser sig ha lärt sig
mer om svensk arbetsmarknad varav 79
% för kvinnor och 80 % för män
78 % av deltagarna anser sig ha lärt sig
mer om jämställdhet och
likabehandling varav 79 % för kvinnor
och 77 % för män.
69 % av deltagarna anser sig vara
närmare arbetsmarknaden varav 68 %
för kvinnor och 69 % för män.

Projektet startade december 2020 i 8
av länets 10 kommuner. Hittills har 62
deltagare startat varav 55 kvinnor och 7
män.

Kort sikt:
- Ökad jämställdhet för målgruppen.
- Ökad samverkan kring målgruppen.
- Fler i målgruppen är närmare
arbetsmarknaden.
Lång sikt:
- Implementering av arbetssätt,
metoder och samverkansformer som
gynnar målgruppen.
- Minskat försörjningsstöd.

Globala mål:
4 God utbildning för alla.
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar
tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Gävleborg

Omstart!
Projektet finansieras av Europeiska
socialfonden och riktar sig till unga
mellan 15–24 år som varken arbetar
eller studerar och syftar till att ta fram
metoder/arbetsformer som hjälper
deltagarna att komma i arbete, till
utbildning eller att komma närmare
arbetsmarknaden.
Målgruppen unga som står utanför
arbetsmarknaden är heterogen med
olika utmaningar och förutsättningar
vilket kräver olika angreppssätt.

- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Fram till och med december 2020 har
179 personer deltagit i projektet, varav
76 kvinnor och 103 män.
Av de som har slutat har 36 % (35 % av
kvinnorna och 37 % av männen)
påbörjat studier och 8 % (13 % av
kvinnorna och 4 % av männen) börjat
arbeta.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Projektet består av nio delprojekt, ett i
varje deltagande kommun.

Gävleborg

Projektet bidrar till att höja
utbildningsnivån i målgruppen och till
en ökad delaktighet i samhället.
RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Projektet pågår mellan 1 juni 2019 och
31 maj 2022.

Globala mål:
4 God utbildning för alla.
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar
tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

SIfA (Stödjande Insatser för
Anställningsbarhet).

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

(Nyps id: 196072)
Projekt 1 februari 2017–30 juni 2020
finansierat av Europeiska socialfonden
och regionala utvecklingsmedel, anslag
1:1.
Riktade sig till nyanlända som hade en
tidigare yrkesutbildning eller
yrkeserfarenhet. Målet var att ge en
utbildning i svenska som var anpassat
för det yrke deltagaren hade sen
tidigare samt ge kunskaper om den
svenska arbetsmarknaden och om de
horisontella principerna (jämställdhet,
icke-diskriminering, tillgänglighet och
ekologiskt hållbart samhälle) i
kombination med praktik.
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- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar
tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Totalt har projektet haft 96 deltagare
till och med projektavslut 30 juni 2020,
som studerat och praktiserat. Av dessa
var 58 kvinnor (60 %) och 38 män (40
%).
Från november 2019 till och med juni
2020 deltog 28 utrikesfödda kvinnor
med låga språkkunskaper och bedrev
sina aktiviteter dels på Bollnäs
folkhögskola, dels i Bollnäs kommun.

Kort sikt:
Kommunerna har hittat metoder som
omsätts i ordinarie verksamhet och
hjälper arbetslösa även efter
projekttiden och därmed bidrar till att
regionens arbetslöshet kan sjunka.
Lång sikt:
Nuvarande arbetslöshetsmönster för
unga mellan 15–24 år bryts permanent i
region Norra Mellansverige och bidrar
därmed till att regionens strukturellt
högre arbetslöshet i förhållande till
övriga Sverige minskar.

Kort sikt:
Deltagarna har fått ökade kunskaper i
svenska, horisontella principer samt om
den svenska arbetsmarknaden och
kunnat knyta nya nätverk som är en
viktig del att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden.
Lång sikt:
Implementering av arbetssätt, metoder
och samverkansformer som gynnar
målgruppen.
Ökad sysselsättningsgrad och minskat
försörjningsstöd.

Gävleborg

Semaforen.
Region Gävleborg tillhanda-håller
analyser och prognoser inom ramen för
Semaforen. Semaforen fungerar som
ett signalsystem över länets
kompetensbrist och bygger på en dialog
med berörda aktörer.
Syftet med dialogerna är bland annat
att ta fram prioriterade strategiska
bristyrken, vilka kommuniceras för att
de berörda aktörerna (t.ex.
utbildningsaktörer, arbetsgivare,
bransch- och arbetstagarorganisationer
eller myndigheter) ska prioritera,
anpassa och samordna sitt arbete för
att minimera bristerna.

Gävleborg

Utbildning Datacenter.
För att tillgodose det kompetensbehov
som har uppstått med Microsofts
etablering i länet har Region Gävleborg
stöttat arbetet med att ta fram
utbildningar på gymnasiet och
vuxenutbildning i länet som ska
tillgodose dessa behov.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Fastställt årets strategiska bristyrken
och tagit fram handlingsplaner för
respektive bristyrke.

- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Genomfört fyra branschträffar med
Motor- och transportbranschen (två
träffar), Industri och IT.

- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

Kort sikt:
Större kunskap om vilka yrken och
branscher som har störst brist på
arbetskraft. Detta ska i förlängningen
leda till att insatser för en förbättrad
matchning på arbetsmarknaden
initieras.
Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden och
därmed en förbättrad
kompetensförsörjning.

- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Utbildning inom datacenter är igång i
Sandviken (vuxenutbildning) och Gävle
(gymnasiet).

Kort sikt:
Kompetensbehoven som finns inom
datacenter tillgodoses.
Lång sikt:
Förbättrat matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden och
därmed en förbättrad
kompetensförsörjning.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Västernorrland

Regionala fakta – Yrkeshögskola,
Yrkesvux, Gymnasieskolan, demografi
och arbetsmarknad.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Ökad matchning.

Analysunderlag för matchning.

Västernorrland

Regionala trender för MYh.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Ökad matchning.

Dimensionering av
yrkeshögskoleplatser.
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Västernorrland

Kompetensanalys Härnösand.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Stärka det kommunala
kompetensförsörjningsarbetet.

Stärka det kommunala
kompetensförsörjningsarbetet.

Västernorrland

Kompetensanalys Kramfors.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Stärka det kommunala
kompetensförsörjningsarbetet.

Stärka det kommunala
kompetensförsörjningsarbetet.

Västernorrland

Diverse underlag och analyser gällande
pandemins effekter på vårt regionala
arbetsliv.

RUS Målområde 3.

Ökad förståelse hos våra regionala
aktörer om den påverkan som
pandemin har på vår regionala tillväxt.

Skapa en regional förståelse för
permitteringar och avmattning som
skett under pandemin.

Västernorrland

Branschanalys över handeln i
Västernorrland & Jämtland/Härjedalen.

RUS Målområde 3, ESF.

Branschgenomlysning av handeln som
en del av ESF-ansökan till projektet
Handelskraft.

Analysunderlag framtaget för ESFansökan Handelskraft i samverkan med
Jämtland/Härjedalen.

Västernorrland

Analysunderlag Yrkesvux –
arbetsmarknadsrelevans och
bristyrken.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Underlag för dimensionering och
planering av utbudet inom vårt
regionala yrkesvux.

Dimensionering och inriktning av
yrkesvux till Skolverket.

Västernorrland

Deltagande i RegLabs lärprojekt
Regionalt kompetensbehov.

Matchning, Skola - arbetsliv.

Erfarenhetsutbyte och
kunskapshöjande insatser.

Utvecklande av det regionala
prognosarbetet och stärkt dialog med
arbetsmarknadens parter.

Västernorrland

Skapandet av ”Regionala
analysgruppen”.

Matchning och tillväxt.

Funktionell struktur för analysarbete.

Uppstart av ”Regionala
analysgruppen”.

Västernorrland

Vård- och omsorgsanalys.

RUS Målområde 3,
kompetensförsörjning.

Genomlysning av RVN vårdanställda för
att visa kompetensbrister på kort och
lång sikt för en långsiktig, funktionell
och god vård.

Underlag för framtida rekryteringar och
insatser för att stärka den regionala
vården.

Jämtland Härjedalen

Projekt Modell för matchning i
praktiken.

Mål RUS:
- Näringslivsanpassade utbildningar.

Syfte: att ta fram en modell för hur vi
arbetar med utbildningsplanering och
aktiviteter utifrån det som framkommer
som behov i processen.
Ärende id NYPS: 20202807

- Livslångt lärande för tillväxt och
personlig utveckling.

Omvärldsbevakning, dialoger med
berörda aktörer, framtagande av
förslag till process.

Bidragit till en förbättrad överblick av
tillgängliga kunskapsunderlag,
utveckling av nya underlag parallellt
med utvecklade processer för hur de
kan och bör användas i praktiken för att
få avsedd effekt. I det längre
perspektivet förväntas effekter i
utbildningsplaneringen.

Gemensam näringslivsundersökning
med samtliga näringslivskontor i länet.

Mål RUS:
- Näringslivsanpassade utbildningar.

Samordnat genomförande av
undersökning. Analys av lokala och
regionala resultat. Sammanställning av
rådata som rör kompetensbehov
utifrån genomförd
näringslivsundersökning.
Sammanställning av befintligt
yrkesutbildningsutbud för att synliggöra

Underlaget kommer bl.a. användas som
input i fortsatt process för planering
och dimensionering av yrkesutbildning i
länet, bland annat som direkt input till
yrkesvux men också som underlag för
yrkeshögskoleutbildning.

Jämtland Härjedalen

- Öka små och medelstora företags
konkurrenskraft.
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eventuella luckor utifrån inkomna
behov. Arbetsgrupp med
representanter från såväl Region,
kommuner och Arbetsförmedling.

Underlaget kommer även användas för
en rad utvecklings- och
kommunikationsinsatser på lokal och
regional nivå, bland annat i syfte att
stärka samverkan mellan utbildning och
näringsliv.
Underlaget kommer även tillsammans
med ytterligare underlag bearbetas för
att användas som input till bl.a. studie
och yrkesvägledare i länet samt andra
aktörer med närliggande uppdrag.

Västerbotten

RELOCATE.

RUS 4.5 Förbättra matchningen på
arbetsmarknaden.

Relocate är ett projekt som ägs av
Region Västerbotten och genomförs i
samverkan med Skellefteå kommun och
Arbetsförmedlingen lokalt, regionalt
och nationellt. Projektet ska skapa och
utveckla nya metoder och
samarbetsformer som leder till att
arbetslösa söker, finner och får arbete
på en ny ort utanför pendlingsavstånd
(Västerbotten, Skellefteå).

Projektets mål är att fler arbetslösa
kvinnor och män söker, finner och får
arbete på en ny ort (Västerbotten,
Skellefteå).

Västerbotten

SIKT 2.0 (Region Västerbotten).

RUS 4.4 Öka andel 20–64 åringar i
arbete.

1) Rutinstärkande aktiviteter 2)
Förberedelse för arbetsmarknaden 3)
Lokalt jobbspår.

Projektet syftar till att utveckla metoder
för att berörda aktorer ska bidra till
ökad sysselsättning for individer
utanför arbetsmarknaden i glest
befolkade kommuner.
Målgruppen:
- Stärkta möjligheter till
egenförsörjning, självförverkligande och
ökat välmående.
Samhället:
- Effektivare samverkan avseende
arbetsmarknads- och
kompetensförsörjningsfrågor i berörda
kommuner.
- Ökade skatteintäkter till berörda
kommuner.
- Ökat arbetskraftsutbud - Minskad
belastning på välfärden.
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- Stärkt kompetensförsörjning.
- Stärkt samverkan inom
arbetsmarknads- och
kompetensförsörjningsfrågor i Region
10.
Västerbotten

PRIORI (Urkraft).

RUS 4.4 Öka andel 20–64 åringar i
arbete.

Västerbotten

Rätt kompetens i vården (Region
Västerbotten) 20202100.

4.5 Förbättra matchningen på
arbetsmarknaden.

Arbetslöshet ska minska bland utsatta
grupper och leder till minskat
utanförskap, förbättrad livskvalitet
samt minskade samhällskostnader.
Flera pilotprojekt under år 2020 för att
testa överflyttning av servicetjänster.
från vårdpersonal utifrån tidigare
genomförd kartläggning.

Mål:
-Införa en ny yrkesgrupp, vårdnära
servicemedarbetare, och därmed öka
antalet arbetstillfällen för personer
med kort utbildning.
- Fler män som medarbetare inom
vården.
- Fler söker vårdutbildning efter kontakt
med vårdyrken som
servicemedarbetare.
- Ökad attraktion i samtliga vårdyrken
eftersom man mer renodlat får arbeta
mer ostört utifrån sin vårdkompetens.
- Minska den samvetsstress som för
många medarbetare leder till
försämrad livskvalité och för några till
utbrändhet och byte av profession.

Norrbotten

Kompetensbehov i Norrbotten
kopplade till yrkeshögskolan och Covid19 (2020). Branschernas behov av
yrkeshögskoleutbildningar och specifika
utbildningsinsatser orsakade av
pandemin.

Bidrar till förbättrad
utbildningsplanering samt ger underlag
för Region Norrbottens planering av
insatser till ekonomiskt utsatta företag.

Underlaget bidrar till att synliggöra
behoven av YH-utbildning i Norrbotten
och bidrar till både framtagande och
beviljande av relevanta utbildningar.

Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

Underlaget bidrog till planering och
organisering av insatser inom projektet
Samling för jobb och framtid.
Resultat sep–dec:
Insatser upphandlade som berör 76
företag och 182 individer.

Effekt på kort sikt:
- Ökad kunskap om behov av YHutbildning kopplat till privat näringsliv
och offentlig sektor.
- Ökad beviljandegrad av ansökta
utbildningar.
- Relevanta insatser erbjuds till
ekonomiskt utsatta företag.
Effekt på lång sikt:
- Större utbud av relevanta yhutbildningar och bättre matchning av
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tillgång på kompetens.

Norrbotten

Norrbottens Handelskammare;
Intervjustudie (2020).

Bidrar till Region Norrbottens planering
av insatser till ekonomiskt utsatta
företag.

Syfte: att få en bild av hur företag i
Norrbotten är påverkade av, samt
hanterar, effekterna av pandemin.

Effekt på lång sikt:
- Företag har bättre klarat
omställningen under pandemin.

Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

107 företag intervjuades, spridning
mellan branscher och storlek på
företag.
Norrbotten

Underlaget bidrog till planering och
organisering av insatser inom projektet
Samling för jobb och framtid.

51 000 anställningar i Norrbotten fram
till 2030 (2018):
Analysen av trender i arbetslivet,
befolkning, utbildning och
arbetsmarknad i Norrbotten, framåt
2030.

Bidrar genom förbättrad
utbildningsplanering samt ökad
kunskap hos arbetsgivare och andra
aktörer om förutsättningarna på
arbetsmarknaden samt vikten av att
vara en attraktiv arbetsgivare.

Utbildningsaktörer använder fakta och
trendprognoser vid planering och
dimensionering av utbildning.
Projektägare bygger problemanalys i
ansökan om utvecklingsprojekt på fakta
och trender ur analysen.

Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

Norrbotten

Regionalt yrkesvux och lärcentra i länet
(2019).
En kartläggning av både yrkesvux och
lärcentrum, med syfte att undersöka
omfattning och resurser samt
förutsättningar, utmaningar och
möjligheter som del i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
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Kartläggningen ligger till grund för
beslut om inriktning av arbetet och
utvecklingsinsatser.
Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter.
Förbättrad kompetensförsörjning.

- Företag har bättre klarat
omställningen under pandemin.
Effekt på kort sikt:
- Relevanta insatser erbjuds till
ekonomiskt utsatta företag.

Effekt på kort sikt:
- Ökad kunskap om länets
arbetsmarknad,
kompetensförsörjningsproblematik och
utmaningar.
- Förbättrad planering av utbildningar
och insatser.
Effekt lång sikt:
- Förbättrad matchning på
arbetsmarknaden.

Underlaget har bidragit till
synliggörande av de skilda
förutsättningarna samt tydliggjort
behovet av samverkan.
Underlaget har bidragit till beslut om
länsgemensam webb för
yrkesvuxutbudet i Norrbotten.
Underlaget har bidragit till gemensam,
långsiktig utvecklingsinsats för
lärcentrum i alla kommuner i
Norrbotten och Västerbotten.

Effekt på kort sikt:
- Kunskap om nuläget samt att viktiga
frågor kring samverkan mellan
kommunerna och behov finns på
dagordningen.
Effekt på lång sikt:
- Utökad samverkan mellan
kommunerna kring utbud, tillgänglighet
och marknadsföring.

3.2
Region

Stockholm

Validering på regional nivå
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Rapport Validering som begrepp och
process – kartläggning av Stockholms
län med utblick.
Region Stockholms roller inom
validering.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Kunskaps- och beslutsunderlag för att
utveckla arbetet med validering på kort
och lång sikt.

Kort/lång sikt: Etablering av en hållbar
struktur för validering i Stockholms län.

Noggrann omvärldsbevakning inom
området har lett till att vi kunnat
bevaka, hålla strategiska kontakter
aktiva och fånga lovande initiativ.
Resultat av insatsen är att vi lyckats
identifiera några lovande insatser som
vi engagerat oss i under året såväl som
börjat förbereda inför insatser
kommande år.

På kort sikt har vi lyckats öka vår
förståelse för och kunskap om
valideringsfrågan, under året specifikt i
fråga om läraryrket.

Projektet har tagit fram en rapport som
beskriver validering kopplat till
förskollärar- och läraryrket i nuläget
och en kartläggning av vilka de
obehöriga lärarna och förskollärarna är
var de studerat och var de arbetar.

Projektet har lyft fram och visat på olika
förslag på insatser och
utvecklingsområden som ger
förutsättningar för obehöriga
förskollärare och lärare att ta ut en
examen samt bidragit med ökad

Uppsala

Tabell ej ifylld.

Sörmland

Omvärldsbevakning kring validering:
Inom området har vi sedan längre tid
tillbaka uppfattningen att regionerna
inte har någon bra plattform för att
utföra uppdraget. Omvärldsbevakning
har varit avgörande för att kunna
identifiera när detta läge förändras,
vilket vi uppfattar att det nu delvis har
gjort med ett nationellt gemensamt
projekt under ledning av MYH. Insatsen
har inneburit deltagande i konferenser
och andra sammankomster där
validering har diskuterats, deltagande i
lovande projekt och att lyfta frågan i
våra nätverk.

Arbetet med validering bidrar till RUSmålet: En växande arbetsmarknad, och
Tillväxtprioriteringen: En inkluderande
kompetensförsörjning.

(20301351)
Samverkansprojekt med Mälardalens
högskola och Region Västmanland kring
olegitimerade lärare.

Att ge individer med påbörjad
pedagogisk utbildning möjlighet att
validera kunskaper förvärvade i
arbetslivet och att komplettera för att
nå lärarlegitimation bidrar till tydligt till
målet Fler med avslutad utbildning.

Sörmland
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Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Högre sysselsättningsgrad och bättre
matchning på arbetsmarknaden.

På lång sikt hoppas vi via denna insats
ha prioriterat våra resurser rätt så vi kan
gå stärkta in i det projekt som MYH
leder och som vi kommer satsa på för
att uppnå en bättre struktur för
validering i Sörmland.

Sörmland

Informationsspridning:
En ny webbplats som samlar
utbildningsmöjligheter för vuxna har
satts upp med bland annat information
om branschvalidering och validering för
studier.

Inom projektet har också två
kunskapshöjande workshops
genomförts med medarbetare från
Mälardalens högskola och information
och kunskap om de olika vägar till
läraryrket som finns på vår närmaste
högskola har spridits till länens
skolhuvudmän.

kunskap och medvetenhet om validering
hos berörda.

Tillgänglig information är en
förutsättning för att individen ska
kunna ta tillvara på möjligheten som
validering innebär för Livslångt och
flexibelt lärande.

Information om valideringsmöjligheter i
länet finns samlat för kommunernas
studie- och yrkesvägledare och
lättbegripligt för individen.

Vår förväntan är att validering blir mer
efterfrågat när kunskapen om
möjligheten ökar och att efterfrågan i
sin tur driver på utbudet.

Förutsättningar har i och med att
projektet initierats skapats för att
arbeta strukturerat med målsättning
Livslångt och flexibelt lärande.

En projektmedarbetare för vårt
deltagande i Valideringslyftet har
rekryterats.

Förväntade resultat av vårt deltagande i
Valideringslyftet på lång sikt är att
säkerställa legitimiteten för och
tillgången till likvärdig validering med
hög kvalitet och rättssäkerhet inom
såväl utbildningssystemet som mot
arbetslivets kvalifikationer.

Sörmland

Förberedelse av Valideringslyftet.

Östergötland

Region Östergötland har inga specifika
insatser att redovisa, vid sidan av
textavsnitt som finns i regionens
återrapportering.

Jönköping

Projektägare till ett ESF finansierat
projekt ”Framtidssäkrad industri” med
samverkanspartner Region Kronoberg.
Syftet är att uthålligt och strategiskt
arbeta för att underlätta och skynda på
ett strategiskt kompetenslyft för en
framtidssäkrad industri. Modellen som
används kommer från svensk
industrivalidering.

Ett valideringsprojekt som har fokus på
att kompetensutveckla anställda inom
industrin. Ligger i linje med RUS:ens
målformuleringar om att stärka
kompetensförsörjningen i länet, såsom
exempelvis ”Förbättra
förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda
sig under pågående anställning”.

Förväntade resultat:
Handledning/coaching,
branschvalidering alternativt
kartläggning för tjänstemän har utförts.
Kompetensutveckling och erkännande
har skapats. Ett initierande av en
regional infrastruktur för industrins
kompetensutveckling av anställda har
gjorts.

Förväntade resultat:
SMF inom industrin arbetar strategiskt
med sin kompetensförsörjning vilket
leder till att yrkesverksamma/anställda
har tillräckliga förutsättningar att
utveckla den kompetens som krävs för
ett hållbart arbetsliv och en stark
position på arbetsmarknaden.
Kompetensnivån i företaget räcker för
att ta vara på möjligheter med ny
teknik, möta kunders krav, upprätthålla
kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

Projektet InsTrä, projektägare
Träcentrum Nässjö.
Kompetensutveckling, ett ERUF-projekt
med medfinansiering av Region

Projektets insatser bidrar till RUS:ens
delstrategier: ”Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen och
matchningen för en hållbar tillväxt” och

Förväntade resultat:

Förväntade resultat:

En framtagen nationell struktur med
generella, kvalitetssäkrade
grundutbildningar som SMF i

Skapat ett stöd för svenska SMF:s
långsiktiga tillväxt genom att en
sammanhängande struktur och

Jönköping
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Jönköpings län.

”Etablera en väl fungerande samverkan
inom länet och mellan alla aktörer”.

träindustrin kan använda för
vidareutveckling av befintlig
produktionspersonal är skapad.

genomförandeform för utveckling av
organisatorisk effektivitet och förmåga.

Projektets insatser bidrar till RUS:ens
delstrategier: ”Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen och
matchningen för en hållbar tillväxt” och
”Etablera en väl fungerande samverkan
inom länet och mellan alla aktörer”.

Förväntade resultat:
Större operativ samverkan mellan
berörda myndigheter och regioner för
ökad användning av validering.
Regionernas och myndigheternas
kunskap i och användandet av befintlig
information och stöd kring validering
ökar.

Förväntade resultat:
Stärkt operativ infrastruktur för
validering. Stärkta varaktiga strukturer
på regional nivå. Ökad legitimitet till
validering som instrument. Ökad
likvärdighet, kvalitet, legitimitet och
rättssäkerhet i genomförandet av
validering.

Ökad samsyn kring och förståelsen för
nyttan med validering som instrument
på nationell och regional nivå.
Utvecklat metodstöd till regionerna för
långsiktig kapacitetsuppbyggnad inom
validering.

Förstärkt stöd till individer i
valideringsprocessen.
Fler individer ges möjlighet att bli
validerad.

Projektet ska med träindustriella SMFföretag i Småland, utveckla en struktur
och form för genomförande av
företagsnära, enhetliga och
kvalitetssäkrade
kompetensutvecklande åtgärder för
befintlig produktionspersonal och som
bygger på genomförda valideringar.
Jönköping

Ansökan om medverkan i projektet
Valideringslyft, projektägare MYH.

Ökade förutsättningar för regionerna
att arbeta med validering som del i det
regionala kompetensförsörjnings- och
sysselsättningsarbetet.

Kronoberg

Remissyttrande Validering för
kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU: 2019:69) till
Utbildningsdepartementet.

Bidrar till Prioritering 4: Att utveckla
kompetensförsörjningen och en god
jämlik hälsa i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.
Kompetensförsörjningsstrategin
prioriteringar: I Kronoberg investerar vi
för att höja kompetensen genom hela
arbetslivet och I Kronoberg matchar vi
utbildning med arbetsliv.
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Länets erfarenheter kring uppbyggnad
av effektiva regionala
valideringsstrukturer lyftes till den
nationella nivån.
Yttrandet pekar på förutsättningar,
möjligheter och utmaningar med
etablering av effektiva regionala
valideringsstrukturer.
Förankring hos den regionala politiken
har skett.

Effekter på kort sikt:
Ett samlat yttrande kring regionens
erfarenheter av tidigare arbete i frågan.
Effekter på lång sikt:
Den nationella nivån får ett samlat
underlag kring förutsättningar för
etablering av effektiva regionala
valideringsstrukturer utifrån ett
regionalt perspektiv. Möjlighet att
utveckla arbetet nationellt och regionalt
lyfts därmed.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling.
Kronoberg

ESF-projektet: Valideringslyft – en
nationell och regional infrastruktur för
validering i arbetsliv och utbildning.

Projektet bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetensförsörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.

Region Kronoberg har genom en
avsiktsförklaring ställt sig bakom
projektet.

Kompetensförsörjningsstrategin
samtliga prioriteringar.

Effekter på långt sikt:
Regionen kommer i samarbete med
berörda myndigheter och landets övriga
regioner att bidra till att utveckla en
nationell och regional infrastruktur för
validering i arbetsliv och utbildning.

Projektet bidrar till målet inom ESF programområde 1:
Kompetensförsörjning, specifikt mål 1.2
”Utveckla och tillämpa metoder för
stärkt koppling mellan utbildning och
arbetsliv”.
Kronoberg

Regionalt Kompetensråd
Transportbranschen uppmärksammar
valideringsverktyget.

Rådet bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.
Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: I Kronoberg investerar vi
för att höja kompetensen genom hela
arbetslivet och I Kronoberg matchar
vi utbildning med arbetsliv.

Effekter på kort sikt:
Framtida kartläggning i projektet
möjliggör för regionen att identifiera
styrkor och utvecklingsområden.
Regionen får därmed möjlighet att
jobba med en egen regional
utvecklingsplan för validering.

Kompetensrådet samlade länets
utbildningsanordnare,
transportföretag, offentliga aktörer i
syfte att diskutera
kompetensförsörjning av
transportbranschen i Kronobergs län.
Under septembermöte
uppmärksammade bland annat,
valideringsverktyget inom transporter.

Effekter på kort sikt:
Att sprida kunskap om
valideringsverktyget regionalt.

Ett framtaget underlag för
utvecklingsarbetet som i dialog med
aktörer inom validering och med
Kommunerna ska utmynna i ett
regionalt utvecklingsarbete som stöd
för aktörerna.

Utveckling av validering i Kalmar län.
Fler valideras.

Effekter på långt sikt: Regionala aktörer
blir certifierade valideringsutförare
enligt Transportbranschens
valideringsmodell och verktyget
används som för att främja effektivare
kompetensförsörjning av branschen.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling.
Kalmar

Upphandling av extern aktör och
genomlysning av vad som görs inom
området validering, hur det görs och
vilka utmaningar som finns.

Ta fram ett brett underlag för
utvecklingsarbete inom validering.
Vilka aktörer validerar, vilka verktyg
används, vilka utmaningar finns för det
fortsatta arbetet, mm.
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Kalmar

Validering Industriteknisk bas
(Ärende ID 20262119).
Erbjuda kostnadsfri validering för
företagens personals yrkeskompetens
enligt Svensk Industrivalidering och
dess baskoncept: Industriteknik BAS.
För arbetsgivare handlar det om att få
grepp om vilka insatser som krävs för
att på bästa sätt ta vara på den
kompetens som finns i företaget och
hur den kompetens som saknas kan
utvecklas eller rekryteras. För
medarbetare är en kvalifikation som är
erkänd av industrins parter och
branschorganisationer en grund att stå
på för fortsatt yrkeskarriär.

Gotland

Ta fram modell och struktur för
regional validering.

Uppfyller flera mål i RUS och
handlingsplan för
kompetensförsörjningsområdet.

Målsättningen var att validera 90
personer. Ett mål man inte nådde
riktigt upp till, men givet tidsramen och
att det är en relativt ny företeelse så
finns det förståelse hos oss.
Valideringstester har genomförts vid 5
tillfällen med totalt 17 deltagare.

Företagen ökar sin kompetens och
konkurrenskraft och för individerna är
det ett kvitto på deras kompetens eller
att det leder till en
kompetensutvecklingsplan som stärker
dem på sikt.

Målet är att fler företag ska få en bättre
bild av kompetensläget bland
personalen samt att personalen i sin tur
får ett kvitto på sin kompetens eller en
utbildningsplan med riktade insatser.
Tanken är också att IF Metall följer
projektet och tar del av resultaten, att
nyttja i planeringen för sökt ESF-projekt
med start hösten 2020.

Bidrar till mål: 1–7.

Projekt (NYPS 213200)

- Regional struktur och modell för
validering framtagen.

- Ökad kunskap om validering hos såväl
utbildare som arbetsgivare.

- Ett pilotprojekt av Validering
Undersköterska har påbörjats. 20
individer valideras just nu och avsikten
är att modellen sedan ska kunna
användas inom andra branscher och
utbildningar.

- Fler personer inom fler områden och
på fler nivåer i utbildningssystemet har
blivit validerade.

- Teknikcollege Gotland är en del av det
arbete med validering som sker inom
Teknikcollege Sverige.
- Samtal förs med IF Metall och IUC
Gotland om att etablera svensk
industrivalidering på Gotland.

- Utländsk arbetskrafts inträde på
arbetsmarknaden kan genom validering
förkortas.
- Personer med informell och ickeformell kunskap kan flyttas ”uppåt” i
systemet så att de kan erbjudas mer
kvalificerade tjänster och fylla deras
platser med personer med lägre
kompetens.
- Stärkt samverkan mellan
utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Blekinge

Regional samverkansgrupp “Samverkan
validering i Blekinge” med
företrädare från kommunal
vuxenutbildning, Blekinge tekniska
högskola, Folkhögskolorna i Blekinge,
representation från fackliga
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Genom att samverka om validering kan
vi öka kvaliteten i våra insatser och få
fler att validera sin kompetens.

Förbättrade processer.

Arbetsgivare har lättare att hitta rätt
kompetens och fler kommer i arbete.

organisationer, Arbetsförmedlingen,
samt representanter från arbetsgivare
(kluster och föreningar).
Syftet med gruppen är att identifiera
behov både kring arbetet med
validering i sig samt kring behov av
samverkan mellan olika aktörer.
Blekinge

Gemensam process och metod för
validering inom KomVux.

Genom att samverka om validering kan
vi öka kvaliteten i våra insatser och få
fler att validera sin kompetens.

Förbättrade processer.

Arbetsgivare har lättare att hitta rätt
kompetens och fler kommer i arbete.

Blekinge

Kartläggning av hur kommunernas
vuxenutbildningar (särskilt SFI och SVA)
identifierar validanter.

Genom att samverka om validering kan
vi öka kvaliteten i våra insatser och få
fler att validera sin kompetens.

Större kunskap om vad som behöver
utvecklas.

Att i nästa steg få fler validanter.

Blekinge

Sammanställning med kontaktvägar till
samtliga utbildningar i Blekinge som
riktar sig till vuxna och kontaktuppgifter
till kommunvägledare och information
om högskoleprovet.

Genom bättre kommunikation få fler
att utbilda sig.

Lättare att hitta kontaktuppgifter för
att underlätta studier.

Att få fler att välja utbildning.

Blekinge

Valideringsinsats för anställda inom
företag som befann sig i varsel
och/eller permittering i samband med
att covid-19-pandemin bröt
ut. (NYPS 20234352).

Få personer i utsatt roll på
arbetsmarknaden att stärka
sin ställning genom att validera sin
kompetens.

Erbjuda möjligheten till validering.
Tyvärr ledde inte insatsen till att någon
drog nytta av möjligheten.

Ökad matchning på arbetsmarknaden.

Skåne

Projektet Basfinansiering.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Utveckling av strukturer, studiebesök
till VGR och Validering Väst. En grupp
träffas regelbundet runt frågan om en
regional plattform för validering,
gruppdeltagare för närvarande förutom
RS är IUC Syd, If Metall och TC Skåne.

Ökad kunskap för att kunna skapa en
fungerande regional plattform för
kompetensinventering som leder till en
bättre matchning på arbetsmarknaden.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Fler anställda inom SME får en
validering inom framför allt
industriteknik bas.

Stärkt konkurrenskraft hos Skånes SME
genom mer konkurrenskraftig personal
(eftersom de har en certifierad
kunskap).

Kompetensinventering genom
validering är en viktig insats i processen
att utveckla industriföretags
konkurrenskraft.
Skåne

Industriteknik bas.
Teknikcollege.
Region Skånes plattform för att
tillsammans med andra aktörer påverka
kvalitet och utbud på
teknikutbildningar.
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Skåne

Interreg Nordsjön-projektet RIGHT IUC
Syd, projektägare, Region Skåne och
Tillväxt Syd deltar i projektet som syftar
till att främja kompetensförsörjningen
inom industrin.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Kompetensinventering genom
validering ökar kunskapen i företag om
vilken faktisk kunskap personalen
besitter.

En gemensam arbetsmodell för
kompetenssäkring som används av
flertalet marknadsaktörer. Stärkt
kompetensförsörjning och stärkt
konkurrenskraft.

Halland

Samlad information om validering
skapad, vidareutvecklad och
uppdaterad via webbplatsen.
www.vuxhalland.se

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi, mål: Fler i arbete.

Spridning via webbsida, sociala medier,
mailutskick och tryckt material.
Dialog via nätverk.

Kort sikt:
Ökad tillgång till lättillgänglig och
målgruppsanpassad information om
validering med tydliga hänvisningar till
utförare.

Strategiskt val: Halland erbjuder en god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet.

Förkortade utbildningstider och att
arbetsgivare använder validering för att
kvalitetssäkra kompetenser.
Lång sikt:
Ett mer effektivt tillvaratagande av
kompetens på arbetsmarknaden.
Ökad rörlighet och omställning av
kompetens på arbetsmarknaden.

Västra Götaland

Verksamhetsbidrag till Validering Väst
(RUN 2020–00153).

Västra Götaland

Projektet Stärka och vidareutveckla
arbetet med Region Skåne.
(RUN 2019–00310).
Mer information, se tabell 3.4.
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Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region för alla” och bidrar till
stödstruktur för validerings som
beskrivs i VG2020 under punkt 2.2.2
Livslångt lärande för ökad delaktighet
och konkurrenskraft, förkorta och
förenkla vägen till arbetsmarknaden
genom vägledning och validering.

Under året fortskred arbetet mot att
utveckla och kvalitetssäkra
branschvalideringsmodeller inom
måleri och vård & omsorg. Arbetet med
SeQF (Sveriges referensram för
kvalifikationer) intensifierades.
En valideringsmanual, för bedömning
av reell kompetens, togs fram för
universitet och Högskolor. KUBmodellen (KUB står för Kartläggning,
Utveckling och Bekräftelse) utvecklades
vidare och fortsatte spridas. Dessutom
kompletterades KUB-modellen med
ytterligare en roll – KUB-stödjare.

En satsning som på kort sikt bland annat
resulterat i ett slutbetänkande från
Valideringsdelegationen. Satsningen
förväntas på längre sikt bidra till att
stärka den regionala stödstrukturen för
validering som utgör en viktig faktor i
det kompetensförsörjningsarbetet i
regionen.

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region för alla”, prioritering 14:
Förkorta och förenkla vägen till
arbetsmarknaden genom vägledning
och validering.

Åtta möten har ägt rum under året
mellan region Skåne och VGR.

Effekt på kort sikt har varit ett fördjupat
samarbete rörande valideringsfrågor
med region Skåne. Projektet har även
lett till att regionerna diskuterat
remissvar rörande utredningar som
pågått under året.

Värmland

Uppbyggnad av regional struktur och
organisation för industrirelaterad
validering.

Mål 23 i Värmlandsstrategin: Öka
matchningen på arbetsmarknaden så
att lediga arbeten i relation till
arbetslösheten minskar.

Tillgång till validering och flexibel
utbildning.

Ökad tillgång till efterfrågad kompetens.

Värmland

Uppbyggnad av regional struktur och
organisation för
undersköterskevalidering (VoC).

Mål 23 i Värmlandsstrategin: Öka
matchningen på arbetsmarknaden så
att lediga arbeten i relation till
arbetslösheten minskar.

Tillgång till validering av vård och
omsorgsyrket, undersköterska.

Ökad tillgång till efterfrågad kompetens.

Örebro

Projektet Effektivare validering.

Validering en del av
utbildningsanordnares arbete med
kompetensförsörjning (avgränsning
yrkesvux).

Ökad kunskap om validering.

Förståelse för att mer resurser och
projekt behövs för att driva
utvecklingsarbetet framåt med stöd från
nationell nivå och ansvariga
myndigheter.

Örebro

Grundläggande kompetensförsörjning,
medel från TVV: fokus validering.

Validering en del av
utbildningsanordnares arbete med
kompetensförsörjning.

Dialog och byggande av webbportal för
vuxenutbildning och validering.

P.g.a. pandemin försening av lansering
januari 2021. Dock en tillfällig sida med
utbildningsutbud.

Örebro

Grundläggande kompetensförsörjning,
medel från TVV: fokus validering.

Validering en del av
utbildningsanordnares arbete med
kompetensförsörjning.

Dialog med ansvariga politiker och
tjänstemän inom länets kommuner för
ökad kunskap och förståelse om deras
ansvar.

Ökad delaktighet i utveckling av
validering på lokal nivå samt gemensamt
ansvar i det regionala.

Örebro

Grundläggande kompetensförsörjning,
medel från TVV: fokus validering.

Validering en del av det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.

Fortsatt projekt med Region Örebro län
som projektägare.

På långsikt utveckla en regionalstruktur
för validering

Västmanland

WS 1 Validering och kompetens.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Ökad kunskap om validering som
verktyg för synliggörande av reell
kompetens vid tillträde och
tillgodoräknande.

Ökad kunskap om validering som
verktyg för breddad rekrytering, breddat
deltagande inom utbildning och för en
ökad mångfald.

Västmanland

WS 2 Bedömning och tolkning.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Tydligare samsyn kring aktiviteter som
förenklar och tydliggör
valideringsarbetet för förskole- och
lärarutbildningarna.

Förväntade resultat är underlag till
vidareutveckling av interna processer
och stöd för valideringsarbetet.
Bidrar på sikt till fler behöriga
förskollärare/lärare.

Västmanland

Kunskapshöjande insatser samt
rådgivning till kommuner,
utbildningsanordnare samt andra
relevanta aktörer.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Arbetsgrupper för validering i
kommunerna och på utbildningssidan
har initierats. Ökad kunskap om
validering som verktyg för
synliggörande av reell kompetens.

Ökad delaktighet i utvecklingsarbetet av
validering på lokalnivå samt bidrar till
identifiering av utvecklingsinsatser på
regionalnivå.
Effekter på lång sikt är ett mer enhetligt
och kvalitetssäkert arbete med
validering i länet samt att fler individer
blir validerade.
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Västmanland

Kontinuerliga dialoger med
vuxenutbildningsrektorerna angående
tillämpning av validering inom den
kommunala vuxenutbildningen samt
regionalt yrkesvux.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Ökad samsyn kring aktiviteter som
förenklar och tydliggör
valideringsarbetet inom
vuxenutbildningen.

Förväntade resultat är ökad kunskap för
hur validering kan användas för
effektivare utbildningsinsatser, skapa
likvärdighet i arbete och kvalitetssäkra
insatser. Den långsiktiga effekten blir att
individer snabbare kan nå en etablering
på arbetsmarknaden.

Dalarna

Förstärkt arbete inom nätverket för
Validering för att skapa en kartbild över
valideringsaktörer och
valideringsinsatser i länet.

- Fokusera mot höjd utbildningsnivå
och livslångt lärande.

Genom att sprida kunskap om
validering och dess möjligheter ska
flera ges möjlighet till att valideras och
att flera blir validerade.

Mål: Synliggöra och tillgängliggöra
validering för att fler ska valideras.

Genom att sprida kunskap om
validering och dess möjligheter ska
flera ges möjlighet att valideras och bli
validerade.

Mål: Synliggöra och tillgängliggöra
validering för att fler ska valideras.

En branschvalideringsmodell med
kompletterande (digitala).
utbildningsmoduler för yrket Personlig
assistent har utarbetats.

Kort sikt:
- Presentation/introduktion av
yrkesområde med stort
arbetskraftsbehov.
- Genom dokumentation av befintlig
kompetens hos individ finns bättre
möjligheter till anställning och egen
försörjning.

- Stärkt samverkan mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare.

Tydliggöra roller, mandat och insatser
för att skapa en långsiktig och hållbar
struktur för validering.

- Öka deltagandet i arbetslivet.
- Bredda och fördjupa arbetet med
kompetensförsörjningen där behov av
stor nyrekrytering kan förutspås.
Dalarna

Valideringswebbinarium.
Kartläggning av det valideringsarbete
som genomförs i kommunerna och
branscherna i regionen.

- Fokusera mot höjd utbildningsnivå
och livslångt lärande.
- Stärkt samverkan mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare.

(Projektet Kompetensförsörjning 2.0)
- Öka deltagandet i arbetslivet.

Syftet är att stärka arbetet med en
regional stödstruktur för att öka
förutsättningarna för en effektiv och
välfungerande validering.
Gävleborg

Tydliggöra roller, mandat och insatser
för att skapa en långsiktig och hållbar
struktur för validering.

Projekt ValidX.
(Nyps id: 207362) 1:1 Region
Gävleborg.
Projektet ValidX utvecklar en nationellt
giltig modell för branschvalidering och
kompetensutveckling med teknikstöd.
Syftet är att tillgodose branschers
behov av arbetskraft genom att
tillvarata människors tidigare kunskap,
kompetens och erfarenheter.

Insatserna i projektet bidrar till att
tillvarata människors tidigare
erfarenheter och kompetenser inom ett
yrkesområde i syfte att komma
närmare arbetsmarknaden samt möta
branschen behov av arbetskraft.
RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
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Även underlag för fördjupad
kartläggning har vidareutvecklats för
att bättre fånga individers
språkkunskaper.
Totalt under projekttiden har drygt 300
personer i länet kartlagts vid
Arbetsförmedlingen (mål 80 personer)
och 25 personer har validerat (mål 40

Lång sikt:
- Kvalitetssäkring av insats hos
assistansberättigade genom
kompetenskartläggning/kompletterande

- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Gävleborg

VO-College Gävleborg
Samtliga kommuner i länet plus
Älvkarleby kommun är certifierade i
VO-College Gävleborg. Validering
Gävleborg har sedan 2017 ett nära
samarbete med VO-College och är
representerad i den regionala
styrgruppen.

RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Vuxenutbildningar som erbjuder
validering inom Vård- och
omsorgsprogrammet utvecklar
valideringsprocessen, struktur och
roller som i nästa steg gynnar
utvecklingsarbetet även inom andra
program och kurser.
Gävleborg

personer). Könsfördelning 72% kvinnor
och 28% män.

utbildning.
- Höja status på yrkesrollen.

Elva personer har uppnått intyg för
yrkeskvalifikationen. Nio av dessa efter
kompletterande utbildning och om
validering. Tolv personer har avslutats
av projektledningen eller själva valt att
avsluta sitt deltagande. Två personer
genomför ännu kompletterande
utbildning och beräknas klara januari
2021.
Ett nätverk med yrkesverksamma inom
validering inom vård och omsorg har
skapats och en digital valideringsträff
genomfördes under hösten. Vid
nätverksträffen medverkade även
yrkeslärare från Helsingfors vård- och
omsorgsutbildning för
erfarenhetsutbyte och dialog.
Kontakten med Finland har upparbetats
genom projekt NURIS. Se vidare under
rubrik Projekt NURIS.

Kort sikt:
- Fler valideringar.
- Kortare utbildningstider.
- Ökad kunskap kring validering inom
vuxenutbildningen i länet.

Deltagande i projektets aktiviteter och
workshops under året.

Kort sikt:
- Fler valideringar.
- Kortare utbildningstider.
- Förbättrad överförbarhet.

Lång sikt:
- Förbättrad matchning och
kompetensförsörjning inom vård och
omsorg.

Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Projekt Branschvalidering – Operativ
och Strategisk Samverkan (BOSS).

RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Region Gävleborg är en intressent i
Myndigheten för yrkeshögskolas
projekt BOSS finansierat av ESF.
Projektet verkar för att höja legitimitet
och överförbarhet för
valideringsresultat och syftet är att öka
nyttan och användning av
branschvalidering för arbetsgivare och
individer. Utgångspunkten för
projektets aktiviteter är den svenska
referensramen för kvalifikationer SeQF
samt nationell Standard och riktlinjer
för branschvalidering av
yrkeskompetens.
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- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

ValidX branschvalideringsmodell byggs
utifrån MYH:s nationella Standard och
riktlinjer för branschvalidering av
yrkeskompetens. ValidX presenterades
vid ett seminarium på den nationella
valideringskonferensen i Växjö i januari
2020.

Lång sikt:
- Förbättrad matchning och
kompetensförsörjning.

Västernorrland

Branschföreläsningar om
valideringsmöjligheter.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Dialoger och föreläsningar med Data
och IT-branschen, Trädgårdsbranschen,
IUC och Arbetsförmedlingen.

Kunskapsöverföring och inspiration.

Västernorrland

Information om Yrkesvux och vad som
gäller i förordningen.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Dialogmöte med
Vuxenutbildningscheferna i regionen.

Strategiska diskussioner och
kunskapsöverföring.

Västernorrland

Målbild Måltid (del 2).

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt. Regionen
fortsätter att stärka Sollefteå kommun
som besöksnäringsnod och diskussion
förs nu med UHR om att utbilda
yrkesbedömare för konferens-,
servering- och receptionspersonal.

Utbyggnaden av en stabil, regional
besöksnäringsnod inom validering.

Inspiration av ett gott, kostnadseffektivt
och riktat regionalt valideringsprojekt
mot kockar. I samarbetet med Sollefteå
kommun, Kommunal och UHR AB. Det
första regionala valideringsprojektet.

Västernorrland

Aktörskartläggning Västernorrland.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Regionen har i sitt valideringsnätverk
börjat ta vid det inledande arbete som
Kommunförbundet i Västernorrland
gjorde under 2019.

Tillsammans med Kommunförbundet
Västernorrland genomfört en första
kommunal aktörskartläggning som vi nu
stärker och förbättrar med
Valideringsnätverket.

Västernorrland

Validering i Västernorrland ä-id.
20204133.

Skapandet av ett valideringsnätverk i
regionen för att möjliggöra en arena för
kunskapsöverföring av
valideringsfrågan så att den på ett
naturligt sätt används som ett
kompetensförsörjningsverktyg hos våra
regionala aktörer.

Nätverksbildande i regionen med
kommunerna och Arbetsförmedlingen
för att skapa långsiktiga strukturer för
validering.

Långsiktigt strategiskt strukturbyggande
i valideringsfrågan.

Västernorrland

Yh-Flex.

Informativa och stödjande insatser för
att regionala utbildningsaktörer skulle
få ingå i MYh’s pilotverksamhet kring
validering av Yrkeshögskoleutbildning.

Två utbildningsaktörer har beviljats
ingå i piloten.

Flexibla metoder för lärande och
försöksverksamhet med validering i
högre utbildningsformer.

Västernorrland

Strukturarbete för validering i
regionen.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Riktade kommunala och
branschinsatser för att synliggöra och
möjliggöra regionala
valideringsstrukturer framåt.

Stärka användandet av validering som
strategiskt
kompetensförsörjningsverktyg.
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Västernorrland

Branschföreläsningar om
valideringsmöjligheter.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Kunskapsöverföring och inspiration.

Stärka användandet av validering som
strategiskt
kompetensförsörjningsverktyg.

Västernorrland

Sundsvall framåt – valideringsgruppen.

Mot bakgrund av omställningen av
Ortviken har en omställningsgrupp
bildats i Sundsvall där regionen deltar.
En av undergrupperna är en
valideringsgrupp där regionen bidrar
med sin kunskap för att synliggöra och
möjliggöra valideringsinsatser som ett
verktyg i omställningsarbetet.

Bildandet av en valideringsgrupp för
omställning och avmattningssituationer
i Sundsvall.

Stärka användandet av validering som
strategiskt
kompetensförsörjningsverktyg.

Västernorrland

Omställning Östavall.

RUS mål 2 och 3.

Sju av ca 100 individer har validerats
mot truckförare.

Regionen deltar i omställningsarbetet
där validering använts på ett
framgångsrikt sätt. Stärka användandet
av validering som strategiskt
kompetensförsörjningsverktyg.

Västernorrland

Sobonas rikskonferens.

Föreläsning om Västernorrlands
regionala arbete med fokus på
validering.

Kunskapsöverföring och
erfarenhetsutbyte.

Synliggörande och kunskapsöverföring
av det regionala valideringsarbetet.

Västernorrland

Webbplattform validering.

En digital arena för information om var
och hur man kan arbeta med
validering.

Synlig- och möjliggöra insatser inom
validering.

En del av vår regionala struktur för
validering.

Jämtland Härjedalen

Utöver det som beskrivits i regionens
återrapportering avsnitt 1.4.4 har inga
insatser genomförts varför inget listas i
tabellformat.

Västerbotten

Varselprojekt Västerbotten.

4.5 Förbättra matchningen på
arbetsmarknaden.

Branschvalidering och
kompetensutveckling.

Säkrad sysselsättning genom ökad
anställningstrygghet och/eller
anställningsbarhet.

Norrbotten

Valideringscentrum Norr
(id 20202796, 190818 – 201231)
Syftar till att implementera en regional
funktion som främst bidrar med
kunskap och kompetens om validering
till vuxenutbildningarna i länet men
också tar ett grepp om behov och
tillgång till branschvalidering i
Norrbotten.

Insatsen bidrar till att Region
Norrbotten kommer vidare i processen
med att etablera effektiva strukturer
för validering i länet.

Projektet har aktualiserat frågan om
validering i alla 14 kommuner,
identifierat behov, initierat dialog,
genomfört kompetensutveckling,
vidareutvecklat en
dokumentationsmodell och testat den
på olika yrken, testat validering via
digitala verktyg, omvärldsbevakat samt

Effekt på kort sikt:
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Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

- En högre grad av medvetenhet om
vikten av validering samt kunskap om
valideringsprocessen hos yrkeslärare,
vägledare och rektorer vid
vuxenutbildningarna i länet.
- Region Norrbotten har upparbetat
kompetens, erfarenheter och viktiga

spridit det egna utvecklingsarbetet till
kollegor i andra regioner.

kontakter med nationella aktörer, för att
fortsätta driva och samordna arbetet
med validering.
Effekt på lång sikt:
Förbättrad kompetensförsörjning.

Norrbotten

Projektet bidrar till att utveckla nya,
hållbara strukturer för hur en kommun
kan höja kompetensen hos vård- och
omsorgspersonal genom ny samverkan
mellan vuxenutbildningen och
socialförvaltningen.

Validering undersköterska.
(id 20205451)
Medfinansiering av ESF-projekt som
bedrivs av Piteå kommun. Projektet
syftar till att bygga upp en ny
kommunal struktur för validering
genom bland annat utbildning av
yrkesbedömare på arbetsplatserna.

3.3
Region

Projektet förväntas resultera i en ny
modell för hur en kommun
kontinuerligt kan kompetenshöja vårdoch omsorgspersonal genom en
kombination av validering via
vuxenutbildningen och yrkesbedömare
på arbetsplatser.

Effekt på kort sikt:
- Höjd kompetens hos kommunal vårdoch omsorgspersonal.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt

- Ökad kvalitet i berörda verksamheter.
Effekt på lång sikt:
Förbättrad kompetensförsörjning.

Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

Regionalt yrkesvux inom kommunal utbildning
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Stockholm

Samråd med kommuner och branscher i
samband med ansökan om statsbidrag
för yrkvux.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Förankring av
kompetensförsörjningsprognoser.

Kort/lång sikt: Bättre matchning mellan
efterfrågan och utbud, samt att länets
kompetens bättre tas tillvara.

Stockholm

Dialog inom Kompetensarena
Stockhom med en Advisoryboard med
representanter för 6 kommunkluster
samt 5 branschorganisationer.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Initierat dialog för att skapa samsyn om
behov, mål och ett långsiktigt
arbetssätt för strategiskt
kompetensförsörjningsarbete.

Kort/lång sikt: Etablering av en dialogoch samverkansmodell för länets
strategiska
kompetensförsörjningsarbete,
Kompetensarena Stockholm och
Stockholmsregionens kompetensråd på
ledningsnivå, med som framgent
kommer ha ett bredare fokus än
yrkesvux.
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Uppsala

Uppstart av KV.

Kompetensförsörjningsstrategin.

En bättre dialog som skapar en
strategisk dimensionering som gagnar
regionen.

En bättre utbildningsflora som sedan
också är bättre matchad till
kompetensbehoven och därmed skapar
större anställningsbarhet.

Uppsala

Uppstart av SFX-företagande.

Kompetensförsörjningsstrategin.

Uppsala kommun har startat ny SFX för
att möta behov som förankrats med
Region Uppsala och ALMI.

Fler individer har möjlighet att starta
och driva företag.

Sörmland

Samverkan med Arbetsförmedlingen:
Fokus att arbeta med en gemensam
process kring
kompetensbehovsinventering.

Genom att säkerställa
utbildningsutbudet som erbjuds kan
baseras på kunskap om
arbetsmarknadsläget bidrar insatsen till
målen i området matchning mellan
utbud och efterfrågan.

En arbetsgrupp har bildats och har tagit
fram metoder för inventering av
kompetensbehov och utbildningsutbud
på gymnasial nivå vuxna och rutiner för
att stötta kommunerna i planering av
utbildningsutbud.

På längre sikt förväntas
kompetensbehovsinventeringen få än
större betydelse och underlätta för
kommunerna att planera antalet
utbildningsplatser och också anordna
utbildningar gemensamt.

Sörmland

Samverkan med
vuxenutbildningsrektorerna i
kommunerna för planering och
dimensionering av utbildning.

Individen erbjuds ett utbildningsutbud
med kompetenser som är efterfrågade
på arbetsmarknaden.

En överenskommelse mellan
kommuner i länet, arbetsförmedlingen
och region Sörmland gällande
utbildningsinriktningar för regionalt
yrkesvux har arbetats fram och
undertecknats.

Samverkan sker löpande och bidrar till
att planera utbildningsutbudet baserat
på arbetsmarknadsläget och
rekryteringsbehov inom regionen.

Sörmland

Ökad tillgänglighet av information om
yrkesvux på webben: Individer kan ofta
studera i en annan kommun än
hemkommunen genom IKE, men
tidigare har information om vilka
utbildningar som finns att söka varit
svårt att hitta.

Insatsen bidrar till att uppfylla ett flertal
av målsättningarna för en bättre
kompetensförsörjning i Sörmland inom
områdena utbildning och fortbildning
samt inkluderande
kompetensförsörjning.

Hela Sörmlands samlade utbud av
yrkesvuxutbildningar finns nu samlade
på en webbplats.

Websidan underlättar för individen att
hitta en utbildning, och för studie- och
yrkesvägledaren att kunna hänvisa rätt.
Den underlättar också för
kommunernas planering genom att
synliggöra vilka utbildningar som finns i
närliggande kommuner.

Sörmland

(20300664)
Informationskampanj riktad främst till
vuxna individer som saknar en
gymnasieutbildning med en uppmaning
om att söka en yrkesvuxutbildning för
att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden.

Kampanjen bidrar främst till målet Fler
med avlutad utbildning på
gymnasienivå.

Kampanjen lyfter fram tre elever som
förebilder och visar på att en
yrkesvuxutbildning och yrkesbevis
också ofta leder till en anställning och
budskapet har spridits i både regionens
och kommunernas kanaler.

Förväntade effekter är större antal
sökande till utbildningarna och därefter
fler vuxna med gymnasiekompetens
som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Sörmland

Digitala och fysiska studiebesök: Under
året har Region Sörmland besökt den
kommunal vuxenutbildningen på alla
orter i länet och fört diskussion om
regionens roll och deltagande i
rektorernas nätverksträffar bland
annat.

Mötena har bidragit till att stärka
relationen mellan regionen och
kommunerna och förtydliga våra
respektive roller.

Region Sörmland har nu en stående
inbjudan till rektorernas nätverksträffar
och har i och med det möjlighet att
bättre stötta kommunernas
utbildningsplanering.

Fördjupad samverkan inom en rad
områden förväntas under nästa år och
framöver.
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Östergötland

Region Östergötland har inga specifika
insatser att redovisa, vid sidan av
textavsnitt som finns i regionens
återrapportering.

Jönköping

Möte med det länsövergripande
nätverket för vuxrektorer.

Möten med det länsövergripande
nätverket för vuxrektorer ligger i linje
med flera av den RUS:ens
målformuleringar för
kompetensförsörjning och livslångt
lärande.

Resultat av mötena med det
länsövergripande vuxrektorsnätverket
ökar möjligheten till en utvecklad
samverkan och dialog. På lång sikt
kommer detta samarbete att stärka det
livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i länets alla
kommuner. Det kommer också att
uppfylla den nya RUS:ens
målformulering om att utveckla
samverkan mellan Regional utveckling
och länets utbildningsaktörer.

Förväntade resultat:

Möte med nätverk för vuxrektorer i
Södra Vätterbygden, Höglands- och
GGVV-kommunerna.

Möte med de olika
vuxrektorsnätverken ligger i linje med
flera av den RUS:ens målformuleringar
för kompetensförsörjning och livslångt
lärande.

Resultat av mötena med
vuxrektorsnätverken ökar möjligheten
till en utvecklad samverkan och dialog.
På lång sikt kommer detta samarbete
att stärka det livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i länets alla
kommuner. Det kommer också att
uppfylla den nya RUS:ens
målformulering om att utveckla
samverkan mellan Regional utveckling
och länets utbildningsaktörer.

Förväntade resultat:

Jönköping

Deltagit i Skolverkets regionala dialog
med vuxenutbildningen i länet.

I den regionala utvecklingsstrategins
målformulering om utökad samverkan
med alla relevanta aktörer inom
utbildning och kompetensförsörjning så
är även dialogen med myndigheter
såsom Skolverket viktigt.

Det förväntade resultatet på både kort
och lång sikt är att dialogen stärker
regional utvecklingsförmåga att vara en
viktig aktör för regionalt
kompetensförsörjningsarbete.

Det förväntade resultatet på både kort
och lång sikt är att dialogen stärker
regional utvecklingsförmåga att vara en
viktig aktör för regionalt
kompetensförsörjningsarbete.

Kronoberg

Regionalt nätverk Vuxenutbildning i
Kronoberg, förvaltningschefsnivå.

Nätverket bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.

Region Kronoberg samlade länets
förvaltningschefer med ansvar för
vuxenutbildning kring frågan: Hur
kompetensförsörjer man länet med
vuxenutbildning?

Effekter på kort sikt:
Gemensam dialog och översyn om
vuxenutbildningens roll i
kompetensförsörjningen av länet.
Möjlighet att synliggöra eventuella
gemensamma insatser för att
effektivisera vuxenutbildning skapas.

Jönköping
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Arbetet kopplas till länets
rektorsnätvek.

Samarbetet har stärkt det livslånga
lärandet och kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Samarbetet har stärkt det livslånga
lärandet och kompetensförsörjningen i
länets alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: i Kronoberg matchar
vi utbildning med arbetsliv.

Effekter på långt sikt:
En effektivisering av vuxenutbildning
och framför allt en bättre matchning
mellan arbetsgivarnas och
arbetstagarnas behov i länet.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling, samt Öka
övergångarna till arbete.
Kronoberg

Regionalt nätverk – rektorer för
vuxenutbildning.

Nätverket bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.
Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: i Kronoberg matchar
vi utbildning med arbetsliv.

Regionen samlade länets rektorer för
vuxenutbildning kring frågan: Hur ska
man kompetensförsörja länet med
vuxenutbildning?
Samtal mellan förvaltningschefs – och
rektorsnivå kring länets
vuxenutbildning.
En nulägesbild om utbud inom yrkes
Vux i Kronoberg har tagits fram.

Effekter på kort sikt:
Rektorsnätverket får en tydligare
förankring på förvaltningsnivå för
frågorna som lyfts i nätverket.
Effekter på långt sikt:
Vuxenutbildningens förutsättningar,
utmaningar och dess roll för
kompetensförsörjning av länet
uppmärksammas enhetligt och samlat
över hela länet och på olika nivåer.

Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling, samt Öka
övergångarna till arbete.
Kronoberg

Projektet Stärk det regionala
kompetensförsörjningsarbetet med
vuxenutbildningen i fokus.
Ärendeid hos Tillväxtverket: 20204001

Projektet bidrar till Prioritering 4: Att
utveckla kompetens-försörjningen och
en god jämlik hälsa i Gröna Kronoberg
2025. Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.
Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: i Kronoberg matchar
vi utbildning med arbetsliv.
Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling, samt Öka
övergångarna till arbete.

Projektet genomfördes december 2019december 2020.
Projektet har arbetat med arbetssätt
för insamling av regionala data.
En testpilot för att hitta
metod/tillvägagångssätt för
framtagning av efterfrågad/nödvändig
statistik inom ramen för yrkesvux i
Kronoberg har utkristalliserats
tillsammans med bl.a. SCB.
En kartläggning av kommunernas
utbildningsutbud, den lokala/regionala
arbetsmarknadens behov samt
arbetssätt kring uppstart av nya
utbildningar påbörjades under
projekttiden och pågår än i detta syfte.
”Kartläggning av utbud och utfall av
kommunal vuxenutbildning- yrkesvux i
Kronoberg” i samarbete med SCB
gjordes under projekttiden.
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Effekter på kort sikt:
Förbättrade förutsättningar för att
främja gemensam planering av
yrkesvux och annan vuxenutbildning
utifrån regionala behov.
Effekter på långt sikt:
Mer dimensionerad utbildningsutbud
som avspeglar arbetsmarknadens
behov. En vuxenutbildning som är
transparant och lika tillgänglig för
länets medborgare.

En metod/tillvägagångssätt för
framtagning av efterfrågad/nödvändig
statistik inom ramen för yrkesvux i
Kronoberg har utkristalliserats
tillsammans med bl.a. SCB.
Informations- och kunskapsutbyte kring
vuxenutbildningsfrågan med andra län
(Skåne, Örebro, Halland) har skett.
Region Kronoberg har samlat ny
kunskap om vuxenutbildningen i länet
samt kommunernas förutsättningar
kring arbetet med vuxenutbildning.
Projektets samtliga insatser har främjat
samarbetet mellan länets kommuner
kring vuxenutbildningsfrågan i
Kronobergs län.
Kalmar

Dialog med regionalt yrkesvux och
Skolverket.

Samverkan och översyn av
verksamheten.

Ökad samverkan, samsyn mellan
kommunerna.

Bättre samverkan, samsyn.

Kalmar

Dialog med länets kommuner om
utbildningsbehov och dimensionering.

Dialog om dimensionering för de
regionala behoven.

Fler utbildningar för de behov som finns
regionalt.

Fler utbildningar för de behov som finns
regionalt.

Kalmar

Uppstart av ett regionalt nätverk med
regionalt yrkesvux.

Regional dialog om dimensionering av
utbildning.

Ökad samordning av utbildningar för de
behov som finns regionalt, samt ökat
stöd till aktörerna.

Bättre samordning och fler utbildningar
för de behov som finns regionalt.

Kalmar

Inlett arbetet med samverkan regionalt
yrkesvux, AF och folkhögskolorna.

Dialog om dimensionering för de
regionala behoven.

Fler utbildningar för de behov som finns
regionalt.

Fler utbildningar för de behov som finns
regionalt.

Gotland

Medverka i planeringen av utbud och
inriktning för regionalt yrkesvux inom
kommunal vuxenutbildning.

Bidrar till mål:

Samarbetet inom branschen vård och
omsorg har intensifierats och här
arbetar numera Vuxenutbildningen och
aktuella förvaltningar och arbetsgivare
sida vid sida med planering av
utbildning. Ett gott exempel på detta är
Äldreomsorgslyftet där
Vuxenutbildningen har 61 elever som
rekryterats via arbetsgivaren som nu
studerar till vårdbiträde.
En stor satsning inom vård och omsorg,
där det finns ett identifierat stort behov
som blivit särskilt märkbart under
pandemin, har gjorts. Numera finns ett

Branschområdet Vård och omsorg
kompetens försörjs väl.

1–4 och 7.

(NYPS 213200)

Gotland

Satsningar inom Vård och omsorg i och
med coronapandemin.
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Bidrar till mål:
1 – 4 och 7.

Branschområdet Vård och omsorg
kompetens försörjs väl.

brett utbud av såväl dag- som
distansutbildningar, liksom yrkespaket
och yrkespaket i kombination med
sfi/sva, lärling och validering.
Blekinge

Inga insatser har gjorts.

Skåne

Utveckling av yrkesvux.
Medverkan i planering av utbud och
inriktning av regionalt yrkesvux inom
kommunal vuxenutbildning.

Skåne

Gemensam digital plattform.
Pilotprojekt för utbudet inom yrkesvux.

Skåne

Effektstudie vuxenutbildning.
Pilotprojekt för kartläggning och
uppföljning av vuxenutbildningsutbudet
i Skåne.

Halland

Kontinuerliga samverkansmöten (10 st.
per år).

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Samverkansprocesser igång med
kommunerna i länets fyra hörn.
Pågående projekt som Region Skåne
följer upp löpande med ambition att
skalas upp regionalt.

Kort sikt: Idéer till breddning av utbudet
tas fram i samverkan.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Familjen Helsingborg har utvecklat en
pilotsida för utbudet i berörda
kommuner. Sidan vänder sig främst till
sökande och SYV. Kommuner i fler hörn
av Skåne har fattat beslut om att ingå i
utbyggnaden av plattformen.

Sökande och SYV får en samlad bild av
hela det skånska utbudet av
vuxenutbildning och inspireras till
studier, speciellt inom bristyrken. Detta
bidrar till bättre matchning på
arbetsmarknaden.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Projektet har lett fram till preliminära
resultat vad gäller antal studerande,
utbildningsbakgrund,
programinriktningar, andel
förvärvsarbetande, samt huvudsakligt
yrke efter avslutad utbildning.

Löpande uppföljning på effekter av
vuxenutbildningen gällande de
långsiktiga kompetensbehoven på
arbetsmarknaden. Bättre spridning av
yrkesvuxutbudet geografiskt samt fler
utbildningar till bristyrken.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:

Samordning och processledning
Gemensamma statsbidragsansökningar
Upprätthållande av relationer
Informations – och erfarenhetsutbyte.

God samverkan kommer ur goda
relationer och vårt engagemang bidrar
till att upprätthålla dessa. Samordning
och processledning av samverkan är en
förutsättning för att tillväxtstrategins
mål ska uppnås, både på kort sikt och
på lång sikt.

Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet.
Prioritering: En regional struktur för
matchning mellan arbetsmarknad och
utbildning.
Mål: Starkt konkurrenskraft.
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion.
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Lång sikt: Ett utbud av
yrkesvuxutbildningar som bättre svarar
mot arbetsmarknadens behov.

Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.
Halland

Behovsdialog med
utbildningsanordnare och
Arbetsförmedling och tillhörande
underlag utöver befintliga prognoser
och analyser.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.

Ett utbildningsutbud som svarar mot
behoven på arbetsmarknaden
Underlag inför statsbidragsansökningar
för regionalt yrkesvux.

Kort sikt:
Ökad kännedom om vilka
kunskapsunderlag som finns att tillgå.
Ökad kännedom om regionalt
kompetensbehov.

Strategiskt val: Halland erbjuder en god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet.

Prognoser och andra
kunskapsunderlag/sammanställningar
har påverkat prioriteringar vid
planering och dimensionering av
utbildning.
Mer träffsäkert och matchat utbud.
Lång sikt:
Förbättrad kompetensförsörjning

Halland

Halland

Regional dialog med Skolverket.

Regional dialog med
samverkanskommunernas presidier.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi. Mål:
Starkt konkurrenskraft.
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion
Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.

Skapa en gemensam kunskapsbas om
vuxenutbildningen
Information och erfarenhetsutbyte på
nationell och regional nivå.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi.
Mål: Starkt konkurrenskraft.
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion.

Skapa en gemensam kunskapsbas om
vuxenutbildningen
Dela vision och vinst med regional
samverkan.

Drift och nylansering av gemensam
webbsida för utbud av yrkesutbildning,
www.vuxhalland.se
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Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi.
Mål: Fler i arbete

Lång sikt:
Goda regionala relationer med
myndigheter.

Kort sikt:
Samsyn gällande riktning för fortsatt
samverkan
Reviderat samverkansavtal.
Lång sikt:
Stabil och prioriterad samverkan
Långsiktiga satsningar på vuxnas
lärande och därmed möjligheter till
livslångt lärande.

Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.

Halland

Fler i arbete.
Kort sikt:
Ökad kunskap om vuxenutbildning.

Visa utbildningsutbud av
yrkesutbildning.
Tillgängliggöra det halländska utbudet.

Kort sikt:
Öka synligheten och attraktiviteten av
yrkesutbildning i Halland.

Strategiskt val: Halland erbjuder en god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet.

Lyfta fram hur utbildning möter
regionalt behov på arbetsmarknaden.
Lång sikt:
Förbättrad kompetensförsörjning
Fler i arbete.

Mål: Starkt konkurrenskraft
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion.
Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.
Halland

Projektfinansiering med regionala
utvecklingsmedel av E-vägledning mot
framtiden.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Starkt konkurrenskraft
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion.

Kartlägga, testa och värdera digitala
verktyg och lösningar för e-vägledning
Öka tillgängligheten till vägledning
E-vägledning som del av kommunernas
serviceutbud.

Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.

Kort sikt:
Ökad kunskap om e-vägledning
Underlag för vidare utvecklingsarbete.
Lång sikt:
Ökad utbildningsnivå i regionen.
Minska inom- och mellankommunala
skillnader gällande tillgång till
vägledning.
En mer tillgänglig och hållbar
samhällsservice.
Förbättrad kompetensförsörjning.
Fler i arbete.

Västra Götaland

Västra Götaland

Göteborgsregionens kompetensråd
(RUN 2019–00435).
Projektet arbetar strategiskt med
kompetensförsörjning på olika nivåer
och tillsammans med fler aktörer och
organisationer och branscher. Detta
görs på kort och lång sikt och med
fokus på behov och efterfrågan,
matchning och utbildningsutbud.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla” och inom det
prioriterade området “Livslångt lärande
för ökad delaktighet och
konkurrenskraft”.

Utökning av projektet strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal med
fokus på Norra Bohuslän

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”, inom frågorna
bryta utanförskap och segregation och
stärka kopplingar mellan utbildning och

Inom ramen för projektet planeras det
att 6100 antal privata/offentliga företag
och organisationer som samverkar.

Förväntade långsiktiga effekter av
projektet är att skapa förutsättningar
för hållbar samverkan bland berörda
aktörer oavsett konjunkturläge.

På grund av covid-19 har ett förändrat
behov uppstått. Utökningen av
projektet förväntas resultera i att 20
ungdomar deltar i praktik, 40 individer

Förväntade långsiktiga effekter är att
skapa förutsättningar för en snabb
omställning av personal, höja
utbildningsnivå och sysselsättningsnivå

Projektet faller inom fråga 16 “Utveckla
samordning inom utbildningssystemet
för att möta framtidens
kompetensbehov”. Projektet ligger
inom ramen för programmet för
utbildning och arbetsmarknad.
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(RUN 2018–00672).

arbetsliv samt livslångt lärande för ökad
delaktighet och konkurrenskraft.

deltar i valideringsprocess, 30 privata
och/eller offentliga företag och
organisationer samverkar.

samt skapa en ökad. Samt en stärkt
samverkan mellan kommunerna i Norra
Bohuslän.

Mål 21 i Värmlandsstrategin: Andelen
20-åringar med en fullföljd
gymnasieutbildning ska öka och fortsatt
ligga över riksgenomsnittet.

Innan satsningen år 2018, deltog ett 20
tal individer i industrinära utbildning i
Värmland. Från och med 2019 när
Värmlands Industriråd och
utbildningsnoderna etablerades har
sammanlagt 354 personer deltagit i
industrinära yrkesvuxutbildning, 287
män och 67 kvinnor.

Industrin har i mycket större
utsträckning än tidigare tillgång till
efterfrågad kompetens.

På kort sikt ett relevant
utbildningsutbud utifrån bristyrken. På
längre sikt en bättre
kompetensförsörjning.

Projektet har pågått i drygt ett år. Med
anledning av coronapandemin
behöver projektet ställa om för att
kunna möta nya behov och ansöker om
en utökning av budgeten och en
förlängning av projekttiden.
Värmland

Fortsatt utveckling av Värmlands
Industriråd och sex utbildningsnoder i
Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn,
Sunne och Säffle.

Mål 23 i Värmlandsstrategin: Öka
matchningen på arbetsmarknaden så
att lediga arbeten i relation till
arbetslösheten minskar.
Örebro

Utveckling och gemensam webbportal.

Utbildning inom bristyrken i samverkan
mellan utbildningssystemets aktörer
och arbetsgivare.

Regionalt – frisök
Samråd RUA, Arbetsförmedlingen
Arbetsgivare/branscher deltar i
framtagande och genomförande av
utbildningar.

Örebro

Gemensam marknadsföring – yrkesvux.

Utbildning inom bristyrken i samverkan
mellan utbildningssystemets aktörer
och arbetsgivare.

Ökad kännedom om yrkesvux
Fler sökande – platserna fylls.

Västmanland

Nätverksträffar med kommunernas
vuxenutbildningschefer.

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat.
RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat),
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Samtal och dialog om kommunernas
verksamheter tillsammans med AF och
Region Västmanland leder till en större
samsyn och gemensam grund för
framtida satsningar. Bland annat har
workshops med
Arbetsmarknadsavdelningarna i
kommunerna planerats 2021 samt att
ett första teamsmöte med
Vuxenutbildningen i Falun har
genomförts.

Bättre matchning mellan utbildning och
arbetsmarknad samt förbättrade.
strukturer för både individ och
organisation.

Västmanland

Regional dialog med Skolverket. Dialog
om vuxenutbildningen, arrangeras
tillsammans med Skolverket som på en
bred och övergripande nivå vill följa hur
kommunernas vuxenutbildning och
dess skolformer utvecklas i regionen.
Dialogerna ligger sedan till grund för

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat,
RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat),
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

P.g.a. corona fick den regional dialogen
ersättas med webbinarium.
Vid dialogen delgavs aktuell
information om vuxenutbildningen,
bland annat nya satsningar från
regeringen. Skapa en mötesplats.

Förväntade resultat: en större
förståelse för hur vuxenutbildningen
och dess skolformer kan utvecklas
genom samverkan och förstärkt
kvalitetsarbete i kommunerna och
regionen.
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Skolverkets fortsatta arbete med att
stödja kommunerna i deras arbete.
Västmanland

Dialog vid ansökan för stadsbidrag för
vuxenutbildning.

RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Kommunerna har ansökt och bifallits
stadsbidrag.

Vi får väl anpassade utbildningar för
länets behov.

Västmanland

#Vägled.

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat.
RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat).
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Ökad kunskap i länet om
yrkesutbildningens möjligheter, oavsett
nivå.
Fler som väljer yrkesutbildningar,
oavsett nivå.

Bättre kompetensförsörjning till
bristyrken i länet.

Dalarna

Framtagande av kunskapsunderlag
gällande det behov länet har av
yrkesvux.

Insatserna bidrar till fastställda mål
rörande kompetensförsörjning i den
existerande samt den föreslagna
Dalastrategin.

Öka spridningen och kommunicering av
analyser och prognoser och genom
detta kunskapsunderlag kan
utbildningsanordnare föra effektiva
dialoger kring utbildningsplanering och
skola-arbetslivsfrågor.

Öka spridningen och kommunicering av
analyser och prognoser och genom
detta kunskapsunderlag kan
arbetsgivare, branschorganisationer,
beslutsfattare och
utbildningsanordnare föra effektiva
dialoger kring utbildningsplanering och
skola-arbetslivsfrågor.

Dalarna

Samverkan med DalaWux avseende en
utredning om samverkan och styrning
av länets vuxenutbildning.

Se ovan.

Utredningen och dess förslag ska leda
till en ökad samverkan mellan
kommuner och berörda parter samt
involvera kommunens politik och
tjänstemän i högre grad i
vuxenutbildningen för att möjliggöra
samverkan.

Förslaget förväntas leda till ett bredare
och mer tillgängligt utbud av
vuxenutbildning. Ökade möjligheter till
förbättrad matchning på
arbetsmarknaden.

Gävleborg

Regionalt rektorsnätverk.
Ett rektorsnätverk inom länets
vuxenutbildningar tillskapades under
2019 i samverkan mellan Validering
Gävleborg och Semaforen. Arbetet är
direkt kopplat till det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och har
beslutat att arbeta med följande
områden:

RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Inom nätverket har det utvecklats en
grund för en gemensam
valideringsprocess för samtliga
vuxenutbildningar i länet vilket
möjliggör samarbete kring likvärdig
validering och kompletterande
utbildningsinsatser.

Kort sikt:
Portal med information om
utbildningsutbud i länet finns.
Förbättrad tillgänglighet till utbildning i
hela länet genom möjlighet till
yrkesutbildning på distans. Utbud av
antal platser och utbildningar inom
ramen för yrkesvux ökas.

- Gemensam länsövergripande
information om utbildningsutbud och
möjligheter till frisök i länet.
- Regional samverkan kring validering
och prövning.
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- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Det pågår ett pilotarbete för validering i
samverkan mellan flera
utbildningsanordnare av barnskötare
respektive restaurang.

Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Genom samarbetet har det skapats en
portal med utbildningsutbud i hela
länet. Dessutom finns nu möjlighet till
frisök i hela länet.

Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden och
därmed en förbättrad
kompetensförsörjning.

En ny utbildning tas fram av några i
länet som kan erbjudas hela länet via
fjärr-/ distansutbildning.
Gävleborg

Semaforens Workshops
Workshops där bl.a.
utbildningsanordnare deltar för att
fastställa bristyrken i länets
arbetsmarknadsområden. Resultatet
blir ett underlag till planering av
yrkesvux i länet.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Tre genomförda workshops med totalt
cirka 100 deltagare.

- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Kort sikt:
Bättre matchning mellan utbud av
yrkesvux och behoven på
arbetsmarknaden.
Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden och
därmed en förbättrad
kompetensförsörjning.

- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4 God utbildning för alla.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Västernorrland

Regionala dialoger med Skolverket.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Matchning.

Synliggörande av regional särart och
utmaningar inom vuxenutbildningen.

Västernorrland

Regional medverkan i planering av
Yrkesvux.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Matchad dimensionering och
planering.

Dimensionering och inriktning inför
ansökan av yrkesvux.

Västernorrland

Regionala fakta – Yrkesvux.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Dimensioneringsunderlag.

Matchningsunderlag och
kunskapsmaterial.

Västernorrland

Inriktningsbeslut RVN och AF.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Dimensioneringsinriktning.

Riktningsbeslut till Skolverket.

Västernorrland

Chefsnätverket Yrkesvux.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Strategiskt ledarskap och
kunskapsöverföring.

Regionala och lokala strategiska
dialoger inom vuxenchefsnätverket.

Västernorrland

Vård & Omsorgscollege.

Ett regionalt matchat
utbildningsutbud.

Regionalt deltagande och
kunskapsöverföring.

Deltagande som regionalt
utvecklings aktör i regionala
styrgruppen för Vård och
omsorgscollege.

Jämtland Härjedalen

Regional samordning av yrkesvux.

Mål RUS:
Näringslivsanpassade utbildningar.

- Ett länsnätverk av yrkesvuxrektorer
sammanträder minst fyra gånger/år.

Det regionalt samordnade behovet når
sådana volymer att utbildning av hög
kvalitet kan erbjudas och genomföras.
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Livslångt lärande för tillväxt och
personlig utveckling.

- Dialog med företrädare för
arbetsmarknaden genomförs årligen.
- Underlag såsom
arbetsmarknadsprognoser,
bristyrkesindex, ev. nya underlag samt
branschrapporteras studeras och tas i
beaktning.
- En gemensam ansökan om statsbidrag
för samtliga kommuner lämnas in.
- Genomförandet samordnas för
resurseffektivitet och för ett kunna
erbjuda ett så brett Yrkesvux-utbud
som möjligt i länet.
- Hantering av statsbidrag och
återrapportering samordnas av Region
JH.

Västerbotten

Tabell ej ifylld.

Norrbotten

Fyra dialogmöten under året med
chefer för vuxenutbildningarna, i
samverkan mellan Region Norrbotten
och Norrbottens Kommuner
(kommunförbundet).

Dialogmötena bidrar till dels ökad
kunskap om förändringar och nyheter
från nationella myndigheter men även
till ökad samsyn och samhandling
kommuner emellan samt mellan
kommuner och regional nivå.

- Fler kommuner samverkar vid ansökan
om statsbidrag för yrkesvux.
- Beslut har fattats om att utveckla
gemensam utbildningsweb för yrkesvux
i länet och arbetet har påbörjats.

Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.
Norrbotten

Framtidskortet.se.
(id 20275416)
Förstudien är en samverkan mellan
Region Norrbotten, Region Blekinge,
Luleå kommun, Norrtälje kommun och
Karlshamns kommun.
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Förstudien ska bidra till att ta fram ett
attraktivt digitalt kartläggningsverktyg
för ett effektivare arbetssätt där
processen påbörjas innan mötet med
t.ex. vägledaren eller
valideringsledaren.
Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter

Förstudien förväntas leverera:
- Ett digitalt kartläggningsverktyg för
användare inom områdena vägledning,
validering och arbetsmarknadsinsatser.
- En webbplats för
kartläggningsverktyget Framtidskortet
som beskriver projektet, synliggör

- Utbildningsplatserna dimensioneras
efter arbetslivets behov och
efterfrågan.
- Samordningen ger fler
utbildningsmöjligheter för länets
invånare än vad den egna kommunen
kan erbjuda.
- Arbetslivets behov av personal med
rätt utbildning kan mötas i än högre
grad.
- Sysselsättningsgraden kan öka om fler
har utbildning som efterfrågas av
arbetsgivare.
- Genom samordningen kan
genomförandet och uppläggen
utvecklas så att fler vill och kan utbilda
sig, men också fortbilda eller skola om
sig. Allt detta ger positiva effekter för
individen men också för länets framtida
utveckling.

Effekt på kort sikt:
- Genom erfarenhetsutbyte och dialog
ökar samverkan och gemensamma
satsningar kommer till stånd.
Effekt på lång sikt:
En effektivare samverkan kring utbud
och inriktning av yrkesvux i länet. Där
utbud matchar behov i högre grad.

Effekt på kort sikt:
Genom förstudien utvecklas arbetet
med e-vägledning.
Det långsiktiga målet:
Är att skapa ett gemensamt regionalt
eller nationellt e-vägledningscentrum för drift och utveckling av digitala
vägledningsverktyg och chatbotar till

Syftet är att på ett tydligt sätt
åskådliggöra hur en framtida regional
eller nationell digital plattform kan
tillhandahålla kartläggningsverktyg och
chatbotar (AI) samt visa hur driften och
utvecklingen kan se ut och fungera.

Förbättrad kompetensförsörjning.

funktioner och användningsområden
genom förklaringsfilmer.

stöd för individens behov av studie- och
karriärvägledning.

- Erbjudit intresserade att testa
kartläggningsverktyget.
- Har ett kalendarium för informationsoch utbildningstillfällen.
- Login för användare.

3.4
Region

Etablering av lärcentrum
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Stockholm

Samråd om ansökan för statsbidrag
med Nynäshamns-, Norrtälje-,
Upplands-Bro kommun.

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Samverkan och kunskapsutbyte mellan
Region Stockholm och länets
kommuner.

Kort/lång sikt: Ökad tillgänglighet för
invånare i kommunerna som inte har
närhet till huvudorten.

Uppsala

Dialog kring lärcentrum med länets
vuxenutbildningsrektorer samt
folkhögskolan.

En region för alla.

Under 2021 ska Wiks folkhögskola
arbeta för att bli en geografiskt mer
närvarande folkhögskola i hela länet,
som ett alternativ till lärcentrum – och
ett mer regionalt förankrat initiativ som
kan hålla på lång sikt.

Fler tillgängliga utbildningsinsatser för
fler invånare och bättre tillgänglighet
för de som inte kan resa.

Sörmland

Samverkan med högskolesamordnare
vid länets lärcentra och Mälardalens
högskola kring utvecklat och utökat
lärcentrasamarbete.

Arbetet för att tillgängliggöra högre
utbildning i hela länet bidrar framför
allt till att höja utbildningsnivån i länet
och tillgången till akademisk kompetens
ger näringslivet en skjuts och bidrar till
uppfyllelse av RUS-målet en växande
arbetsmarknad.

Ett gemensamt budskap har
formulerats som beskriver
kommunernas behov av ett utökat
samarbete med högskolor och
universitet i allmänhet men
Mälardalens högskola i synnerhet.

Ett utbildningsutbud på lärcentra som
riktar sig direkt till näringslivet och
fångar deras behov, enkla och tydliga
kommunikationsvägar mellan lärosäte,
lärcentra och studerande samt att
högskolan godtar att tentamen
genomförs vid lärcentra.

Sörmland

(20300663)
Samverkansavtal med Mälardalens
högskola kring stärkt samverkan mellan

Studietraditionen är svag på många
orter i Sörmland. Att ha möjlighet att
välja att börja att studera senare i livet

Ett nytt stycke har tillkommit i
samverkansavtalet som lyfter lärcentra,
tillgången till högre utbildning i hela

Förväntade effekter på längre sikt är
fler individer tar vara på möjligheten att
studera men ändå bo kvar på orten
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Mälardalens högskola och lärcentra i
Sörmland.
Syftet är att stimulera
tillgängliggörandet av högre utbildning
genom att dels undersöka
förutsättningarna för samverkan, dels
höja kunskapen hos berörda
organisationer.

när man redan är etablerad på en
mindre ort bidrar på flera sätt till
målområdet utbildning och fortbildning
i målsättningarna för
kompetensförsörjning.

länet och stärkta möjligheter till
distansstudier.

samt fler distansstuderande som
använder studerandeservice vid
lärcentra som stöd för sina studier och
därmed klarar sina studier i högre grad.

Sörmland

Seminarium för kommunerna för att
sprida kunskap om de möjligheter som
utbildning via lärcentra innebär för
individen och för samhället.

Insatsen är en början på ett arbete som
kommer att fortsätta mot målet
Likvärdiga utbildningsmöjligheter, att
medborgare i alla länets kommuner ska
ha samma möjligheter att studera på
alla utbildningsnivåer.

Ett kunskapshöjande seminarium har
genomförts med deltagare från flera
akademier inom Mälardalens högskola
och rektorer för kommunal
vuxenutbildning.

Att fler kommuner upplåter sina lokaler
och ger stöd till studerande på flera
olika utbildningsnivåer alternativt ingår
i samarbete med andra kommuner med
redan etablerade lärcentra.

Sörmland

Webbplattform som visar upp och
tillgängliggör utbildning på olika nivåer
på plats i Sörmland eller på distans.

Tillgänglig utbildning är en helt
avgörande faktor i arbetet med att
förse arbetsgivare med den kompetens
de behöver och möjliggör en växande
arbetsmarknad.

Webbplattformen samlar olika
utbildningsmöjligheter för vuxna och
länkar bland annat vidare till andra
plattformar som samlar
högskoleutbildningar och
yrkeshögskoleutbildningar samt
informerar om var i Sörmland man kan
studera via lärcentra.

Fler individer söker sig till en utbildning
på högskolenivå, yrkeshögskolenivå
eller gymnasienivå och utnyttja
lärcentra som stöd för sina studier.

Sörmland

Omvärldsbevakning, studiebesök och
deltagande i konferenser.

Utveckling och etablering av lärcentrum
kräver samverkan mellan många olika
parter. Behovet av kompetens uppstår
hos näringslivet som behöver både den
kommunala vuxenutbildningen,
lärosätena och andra
utbildningsanordnare för att fylla
behovet. Att samla goda exempel på
hur regionen kan underlätta sådan
samverkan har varit en viktig insats i
arbete mot RUS-målet en växande
arbetsmarknad.

Strategiskt viktiga kontakter är
etablerade och kunskap inhämtad som
kommer att tas tillvara i redan
påbörjade initiativ framöver.

Kunskap och förmåga att stötta
vidareutvecklingen av redan etablerade
lärcentra, underlätta lärcentras utbyte
med högskola och näringsliv samt
stötta etablering av fler lärcentra i
länet.

Östergötland

Region Östergötland har inga specifika
insatser att redovisa, vid sidan av
textavsnitt som finns i regionens
återrapportering.

Jönköping

Möte med Campus Värnamo
(Lärcenter). Dialog om en strategi som
handlar om en utveckling av

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins målformulering
om utökad samverkan med alla

Förväntat resultat:
Regional utveckling har stärkt
samverkan med lärcentra Campus

Förväntat resultat:
En modell och struktur som stärker
distansutbildning, samverkan mellan
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Jönköping

Kronoberg

distansutbildning i samverkan med
Jönköping University (JU).

relevanta aktörer inom utbildning och
kompetensförsörjning.

Värnamo. Den långsiktiga effekten är
att vi tillsammans kan utveckla en
modell och struktur som stärker
distansutbildning, samverkan mellan
lärcentra och akademin, samt det
livslånga lärandet.

lärcentra och akademin, samt det
livslånga lärandet är skapat.

Dialog om Innovations- och
kompetenscenter med ett
länsövergripande perspektiv med
representanter från Jönköping,
Vetlanda och Värnamo. Etablera ett
tekniskt center/hus i respektive
kommun.
Information och kunskapshöjning kring
etablering av lärcentrum.

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins målformulering
om utökad samverkan med alla
relevanta aktörer inom utbildning och
kompetensförsörjning.

Förväntat resultat:
Ett samarbete mellan tre noder i länet
är stärkt och tre nya lärcentra är
skapade.

Förväntat resultat:
En modell och struktur som stärker
distansutbildning, samverkan mellan
lärcentra och akademin, samt det
livslånga lärandet är skapat.

Bidrar till Prioritering 4: Att utveckla
kompetens-försörjningen och en god
jämlik hälsa i Gröna Kronoberg 2025.
Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.

Kronobergs län har två lärcentra
etablerade i samverkan med flera
kommuner och med regional
samordning.

Effekt på kort sikt:
dialog och samverkan mellan
kommunerna.
Effekt på lång sikt:
Länets lärcentra kommer att bidra till
en mer likvärdig möjlighet att ta del av
en bredare utbildningsutbud som kan
rusta flera vuxna till arbete.

Kompetensförsörjningsstrategin
samtliga prioriteringar.
Insatsen är i linje med strukturfonden
ESF:s mål om livslångt lärande och
kompetensutveckling.
Kalmar

Dialog med vissa kluster av kommuner
om vilka behov de såg och hur de ville
utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum efter
de behov som finns i länet.

Kalmar

I samverkan med samtliga kommuner
togs ett underlag för genomlysning
fram.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Kalmar

En extern resurs har upphandlats och
en undersökning har genomförts för att
genomlysa arbetet med lärcentrum och
belysa utmaningarna.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum.

Bidra till att utveckla lärcentrum efter
de behov som finns i länet.

Gotland

Bidra till etableringen av lärcentrum.

Bidrar till mål: 2–5 och 7.

- De insatser som genomförts är bl.a.
utveckling av pedagogisk handledning
via Teams och ett tillgängliggörande av
Lärcentrum oberoende av geografisk
plats.

Förväntat resultat är att fler
gotlänningar än de elever som är
inskrivna på Vuxenutbildningen, i behov
av en plats att studera på, upptäcker
servicen.

(NYPS 213200)
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- Kommunikationsmaterial har tagits
fram för att kommunicera Lärcentrums
tjänster till medborgarna.
- Anpassningar av den pedagogiska
miljön, och hur framför allt den öppna
studiehjälpsverksamheten ska bedrivas
framöver, har genomförts.
Gotland

Bidrar till mål:

Utveckling YH och Lärcentrum.

1–7.

Utbildning till arbetsledare bygg och
anläggning samt Energiingenjör har
startats.

Blekinge

Under 2019 genomfördes en förstudie
kring förutsättningarna för lärcenter i
Blekinge.
Med denna som grund har det
strategiska kompetensrådet gett i
uppdrag till Kunskapskällan i Ronneby
att undersöka förutsättningarna för ett
gemensamt lärcenter i Blekinge.

Lärcenter ökar möjligheterna till
livslångt lärande som bidrar till målet
att näringslivet och de offentliga
organisationerna har god tillgång till
kompetent arbetskraft samtidigt som
många går vidare till högre utbildning
och en hög andel av befolkningen är
sysselsatt.

Att vi ska få ett gemensamt lärcenter i
Blekinge.

Fler som kan utbilda sig som på sikt ger
bättre matchning av tillgång och
efterfrågan på arbetsmarknaden.

Blekinge

Stöd till Gränslöst (kommunala
vuxenutbildningarna i samverkan) i att
söka stöd för lärcentrum från
Skolverket, samt uppmuntrat till att
samverka kring att ansöka om regionala
medel till lärcentrum. Även dialog om
vad ”lärcentrum” är – här finns en
tanke från kommunalt håll om att
lärcentrum bör vara en resurs (i form
av t.ex. studievägledning,
studiecoachning o.s.v.) snarare än en
fysisk plats.

Lärcenter ökar möjligheterna till
livslångt lärande som bidrar till målet
att näringslivet och de offentliga
organisationerna har god tillgång till
kompetent arbetskraft samtidigt som
många går vidare till högre utbildning
och en hög andel av befolkningen är
sysselsatt.

Att få en samlad syn av vad lärcenter
är.

Fler som kan utbilda sig som på sikt ger
bättre matchning av tillgång och
efterfrågan på arbetsmarknaden.

Skåne

Samråd med kommuner inför
statsbidragsansökan.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Kommuner har stimulerats att söka
statsbidrag och fått stöd i processen.
Samverkan har inneburit att Region
Skånes kännedom om den kommunala
lärcentrumverksamheten ökat och att
kommuner önskar samverka regionalt.

Ökade möjligheter för livslångt lärande
på boendeorten. Bidrar till att stärka
matchningen på arbetsmarknaden.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

En bred samverkan kring utvecklingen
av lärcentrum har skapats.

Deltagare har kommit närmare högre
studier och eller arbete.

Bidra till etablering av lärcentrum.

Skåne

Projektet Samverkan lärcentrum:
webbsvenska och vägledning.
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Implementering av den framtagna
metoden i ordinarie verksamhet i
kommunerna.
Halland

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:

Arbetsmöten inför ansökan om
statsbidrag för utveckling av
Lärcentrum 2021.

Ett antal ansökningar för projekt mellan
de halländska kommunerna inom
lärcentum.

Mål: Fler i arbete
Strategiskt val: Halland erbjuder en god
matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet
Prioritering: En regional struktur för
matchning mellan arbetsmarknad och
utbildning.

Effekter på kort sikt:
Ökad tillgång till stöd i utbildning.
Ökad tillgång till olika
utbildningsinriktningar och
utbildningsnivåer.
Effekter på lång sikt:
Likvärdiga möjligheter till utbildning
och ökad genomströmning i Halland.

Mål: Starkt konkurrenskraft
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion
Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt lärande.
Västra Götaland

Projektet Stärka och vidareutveckla
arbetet med validering och lärcentra i
samverkan med region Skåne.
(RUN 2019–00310).
Målet är en varaktig infrastruktur för
valideringsmodellen Industri Bas. Den
skapas genom lärcentra samverkan
med SME företagen inom industri, IUCbolagen och lärcentra.

Västra Götaland

Utveckling av Campus Westum som
plattform för kommunala lärcenter &
vuxenutbildningar i Västsverige.
(RUN 2019–00540).
Projektet ska stärka medlemmarnas
processer mot merflexibla utbildningar
och mer digitala undervisningsmetoder
anpassade till livslångt lärande &
framtidens kompetensbehov.
Utbildningar tillgängliga oavsett
bostadsort & socioekonomisk
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Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”, prioritering 14:
Förkorta och förenkla vägen till
arbetsmarknaden genom vägledning
och validering.

Under året har Västra
Götalandsregionen med stöd från
Tillväxtverket drivit projektet Stärka och
vidareutveckla arbetet med validering
och lärcentra i samverkan med Region
Skåne.

En satsning som möjliggör strategisk
kompetensförsörjning. Syftet med
projektet är att skapa strukturer för att
långsiktigt kunna genomföra validering
för redan anställda inom
industribranschen och undersöka
möjligheter till kompletterande
utbildningsinsatser.
Erfarenhetsutbyte mellan Västra
Götalandsregionen och Region Skåne
kring validering och utveckling av
lärarcentra.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla” och inom
prioriterade området “Livslångt lärande
för ökad delaktighet och
konkurrenskraft”.

Projektet förväntas stärka
medlemmarnas processer mot mer
flexibla utbildningar och digitala
undervisningsmetoder anpassade
nuvarande och framtida
kompetensbehov.

Förväntade effekter av projektet
inkluderar främja samarbete,
kompetensutveckling och
kunskapsöverföring mellan olika
lärcentra och vuxenutbildning och
deras undervisande personal, ITpersonal samt kompetensmäklare.
Tillika ett mer flexibelt utbildningsutbud
som ska fungera som en motor på lokal
nivå gällande utbildning strategiska
frågor och kompetensutveckling.

Projektet faller primärt inom ramen för
VG 2020 prioriterade fråga 16: utveckla
samordning mellan
utbildningssystemen och framtidens
kompetenser. Tillika ligger det inom

Detta tar bland annat form genom att
erbjuda 140 individer
kompetensutvecklingsinsatser. 35
privata/offentliga företag och
organisationer samverkar inom ramen

Västra Götaland

bakgrund. Projektet startade 1 januari
2020 och håller på i 18 månader.

ramen för programmet för utbildning
och arbetsmarknad.

för projektet och 16 nya
metoder/verktyg/arbetssätt ska
utvecklas.

Ökad högskoleövergång i Fyrbodal.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla.”, strategins fråga 16
fokuserar på behovet av samverkan
mellan utbildningssystemen och
framtida kompetenser, och
regionfullmäktiges budget för 2019
påpekar vikten av bättre matchning på
arbetsmarknaden.

Projektet fokuserar bland annat på
flexibel utbildning och undervisning för
ökad högskoleövergång, även för att
minska det geografiska avståndets
betydelse för valet att gå vidare till
högskolestudier. I projektet ingår också
att bidra till utveckling av lärcentra,
både fysiskt och digitalt. Projektet
pågår under tidsperioden 2020–2022.
Totalt beräknas 200 individer ta del av
kompetensutvecklingsinsatser.

Projektet långsiktiga effekt förväntas
resultera i fördjupad samverkan mellan
kommuner och näringsliv, för att nå en
högre andel högskoleövergång och
bidra till
kompetensförsörjningen Sammantaget
ska detta ge ökad kunskap om vilka krav
och engagemang högre studier innebär,
och förväntas leda till minskade avhopp
under utbildningen.

Genom att ytterligare ett yrkescentrum
för industrinära utbildning etablerades
under 2020 får fler tillgång till
utbildning.

Höjd utbildningsnivå och förbättrad
kompetensmatchning på
arbetsmarknaden.

(RUN 2019–00549).
Projektet syftar till att öka övergång till
högre studier i Fyrbodal, där flera
kommuner och områden idag har en
relativt låg övergång. Projektet
förväntas bidra till en hållbar
samhällsutveckling i hela Fyrbodal samt
fungera som positivt exempel för
motsvarande utmaningar i hela landet.

Värmland

Uppbyggnad av ytterligare ett
yrkescenter för industrinära utbildning.
Totalt finns nu sex yrkescentra i
Värmland med olika industriella
utbildningsinriktningar.

Regionutvecklingsnämndens program
för utbildning och arbetsmarknad lyfter
arbetskraftens och befolkningens
utbildning och kompetens.
Mål 21 i Värmlandsstrategin: Andelen
20-åringar med en fullföljd
gymnasieutbildning ska öka och fortsatt
ligga över riksgenomsnittet.
Mål 23 i Värmlandsstrategin: Öka
matchningen på arbetsmarknaden så
att lediga arbeten i relation till
arbetslösheten minskar.
Mål 24 i Värmlandsstrategin: Den
öppna arbetslösheten ska minska och
fortsätta ligga under riksgenomsnittet.

Örebro

Statsstöd för utveckling av lärcentra.
2020 har tre kommuner sökt med stöd
av Region Örebro län.

Lokal stödstruktur för vuxnas lärande.

Fler får möjlighet att klara studierna
och möjlighet att bo kvar på orten.

På kort sikt fler individer i studier och
på längre sikt bättre
kompetensförsörjning och fler i
sysselsättning.

Västmanland

Dialog vid ansökan om stadsbidrag för
utveckling av lärcentra.

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat,
RUS #18 Fler företag och organisationer
hittar rätta kompetens (prioriterat),
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Kommunerna har ansökt och bifallits
stadsbidrag. Via lärcentrum kan fler
individer få bredare tillgång till
utbildning, möjlighet att klara studierna
och även få möjlighet att bo kvar på
orten.

Bättre matchning mellan utbildning och
arbetsmarknad fler individer i studier
och på längre sikt bättre
kompetensförsörjning och fler i
sysselsättning.

Dalarna

Region Dalarna har samverkat med
DalaWux samt bidragit med underlag

Insatsen bidrar till fastställda mål
rörande kompetensförsörjning i den

Påverkansarbete för att de kommuner
som inte har lärcentra ska etablera
lärcentra och för de som har lärcentra

Förväntat resultat är att kommunerna
skapar lärcentrastrukturer som
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och synpunkter till Kommunerna när de
sökt bidrag från Skolverket.

existerande samt den föreslagna
Dalastrategin.

förstärker och utvecklar det egna
arbetet.

tillgängliggör och breddar utbudet av
utbildning på alla nivåer.
Detta ökar förutsättningarna för det
livslånga lärandet, ökar tillgången på
kompetens och förstärker
förutsättningarna för arbetsgivare att
kunna rekrytera personal.

Gävleborg

Projekt Utveckling av lärcentra ur ett
studerandeperspektiv.
En kvantitativ och kvalitativ studie som
syftar till att hitta bättre metoder för
att nå potentielle studerande till
lärcentra.

RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Datainsamling (enkäter och intervjuer)
är påbörjad.

- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Kort sikt:
Undersökningen bidrar till bättre
metoder som gör att det blir lättare att
nå ut till potentiella studerande vid
lärcentrum som leder till att fler nyttjar
möjligheten.
Lång sikt:

- Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.

Fler studerande vid lärcentrum som
leder till generellt högre utbildningsnivå
i länet och förbättrad matchning på
arbetsmarknaden.

Globala mål:
4 God utbildning för alla.
5 Jämställdhet,
8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar
tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.
Västernorrland

Etablering av Lärcentrum.
Behjälplig i ansökningsarbetet av
Lärcentrum samt workshop om
Lärcentrum med våra kommunala
Lärcentrum. Stöd i etableringsfasen.

Jämtland Härjedalen

Utveckling av webbplattform
www.larcentrum.se
Syfte är att göra utbildningsutbud och
möjligheter kända för medborgare samt
avnämare andra intressenter i länet.

Kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens till länet. Fler
flexibla former för lärande genom nya
metoder och arbetssätt.

Samtliga av regionens sju kommuner
har idag etablerat Lärcentrum, som
också används som en strategisk
regional resurs i omställningsarbetet.

Skapa lärmiljöer och underlätta för
utbildning i samtliga kommuner.

Mål RUS:
Livslångt lärande för tillväxt och
personlig utveckling.

Ny hemsida med ny grafisk profil och
gemensamma sidor samt
kommunspecifika undersidor har
utvecklats.

Utbudet av utbildningar synliggörs och
blir mer överskådligt vilket kan
motivera presumtiva elever och leda till
mer välinformerade utbildningsval.

- Personal från Lärcentrum i samtliga
kommuner har gått utbildning i
Wordpress för att kunna redigera
kommunsidor och skapa innehåll.

- Sänkta trösklar för att hitta
information, få kontakt med
Lärcentrum och ansöka leder till att fler
personer utbildar sig i vuxen ålder.
- På lång sikt kan initierat arbete
möjliggöra framväxt av ett rent virtuellt
Lärcentrum som är helt oberoende av
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en geografisk plats och som underlättar
för länsinvånare på mindre orter eller
byar.
Jämtland Härjedalen

Studiecoacher och Supported
Education.

Mål RUS:

En stor grupp elever inom
vuxenutbildning är i behov av särskilt
pedagogiskt stöd. Insatsen innebär att
lokalerna utformas på ett sätt som
bidrar till att gynna olika former för
lärande, ge studiero samt vara
inspirerande och motiverande. Här
finns studiecoacher som arbetar enligt
modellen Supported Education som är
en metod som bl.a. hjälper eleverna att
få en bättre studieteknik, ökad
motivation, meningsfullhet och
begriplighet.

Livslångt lärande för tillväxt och
personlig utveckling.

- Studiemiljöer (s.k. Lärrum) som gynnar
studiero och pedagogiska processer har
utvecklats på länets Lärcentrum.
Möbler, utformning och teknik har
anpassats speciellt för ändamålet.

Elever i behov av särskilt stöd får det, i
anpassad form, trots pandemin, vilket
möjliggör för dem att nå uppsatta
kursmål vilket i sin tur gör att de kan gå
vidare till högre studier eller arbete.

- Studiecoacher har anställts.

- Elevernas självkänsla och
självförtroende stärks vilket kan
motivera och underlätta för högre
studier eller vid arbetssökande.

- Utbildning och workshop kopplat till
Supported Education har påbörjats.
- Ett virtuellt Lärrum (Fjärrum) har
utvecklats för att möjliggöra stöd och
kontakt mellan elever och studiecoach
trots begränsade möjligheter till fysiska
möten under pandemin.

- Genomströmning och
prestationsgraden ökar när fler elever
når kursmålen vilket i sin tur leder till
att andelen utbildade ökar, vilket bidrar
till länets kompetensförsörjning och
utveckling.
- Jämtlands län i allmänhet och
vuxenutbildningen i synnerhet får
större mångfald, blir mer tillgänglig och
inkluderande då fler personer, trots
utmaningar, kan genomgå utbildning
och i förlängningen komma ut i
arbetslivet.

Västerbotten

Tabell ej ifylld.

Norrbotten

Lärcentrautveckling i alla kommuner i
Norrbotten
Insatsen syftar till att:
- Utveckla samverkan mellan
lärcentrum i en större geografi.
- Alla kommuner utvecklar funktionella
lärcentrum utifrån behov och
förutsättningar.

Insatsen bidrar till att skapa en
jämlikare tillgång till utbildning i hela
länet, genom ökad samverkan över en
större geografi.
Detta i sin tur gör det lättare för
individer att kunna studera på
hemorten och därmed väljer studier i
högre grad.
Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

- Alla kommuner får tillgång till ett
bredare utbildningsutbud.
100 % finansiering Skolverket.

Norrbotten:
- Uppgraderad teknik i alla kommuner.
- Ny yrkesvuxutbildning inom turism
och besöksnäring framtagen.
- Utveckling av SFI på fjärr.
- Vidareutveckling konceptet
Arbetsplatsförlagd utbildning
(gymnasiekurser i samband med
arbete/praktik).
- Uppdragsutbildning för pedagoger och
SYV från Linköpings universitet.
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Effekter på kort sikt:
- Lokalt får varje enskilt lärcentrum
uppgraderad teknik.
- Personal får ökade möjligheter att
utveckla nya utbildningar på fjärr och
distans.
- Personal får ökade möjligheter att
stötta studerande på plats i lärcentret.
-Personal får tillgång till
kompetensutveckling och kollegialt
lärande i högre grad än tidigare.
- Lärcentrum når fler individer.

- Utveckling av gemensam
utbildningswebb påbörjad.
Länsöverskridande:
- Chatt-funktion för syv (både för
externa kontakter och internt mellan
vägledare).

- Individer får tillgång till ett bredare
utbildningsutbud.
Effekter på lång sikt:
- Förbättrade försörjningsmöjligheter
för individer.
- Förbättrad kompetensförsörjning.

- Temaveckan Livslångt lärande i en
digital tid, föreläsningar och workshops
för personal vid alla 29 lärcentrum,
drygt 400 deltagare.
- Arbetsgrupper utifrån gemensamma
intresseområden.
- Utbildningar/insatser som startats
erbjuds till elever i båda länen.
- Julklappsföreläsning med Özz Nûjen.
Norrbotten

Koordinerad kraftsamling för högre
studier Norrbotten.
(id 20300140)
Förstudien är en samverkan mellan
inlandskommunerna i Norrbotten och
Västerbotten via kommunalförbunden
LKF och Akademi Norr samt lärosätena i
länen.

Under förstudien ska samverkan mellan
länens kommuner och lärosäten, och
andra intressenter relevanta för ett
större, bredare initiativ byggas upp.
Syftet är att på sikt höja andelen
högutbildade i regionen genom att
högre utbildning tillgängliggörs i högre
grad.
Mål i RUS:
Goda försörjningsmöjligheter
Förbättrad kompetensförsörjning.

Förstudien förväntas
- Hitta relevanta distansutbildningar
möjliga att anpassa efter de regionala
och lokala behoven, oavsett var i länet
lärosätet finns.
- Skapa större projekt där lärosätena
kan säkerställa sitt uppdrag för det
omgivande samhället och det livslånga
lärandet. Genom att ingå i nätverket
kan lärosätena ges möjlighet att
utveckla sitt pedagogiska innehåll och
nå fler elever.
- Ta fram förslag på hur en
sammanhållande organisation kan se
ut, och undersöka långsiktig
finansiering finansieras på längre sikt.
- Undersöka intresse från andra
regioner och aktörer att ansluta till
initiativet.

231

Effekter på kort sikt:
Män och kvinnor ges fler alternativ till
högre utbildning, utan att de behöver
flytta från sina hemorter.
Effekter på lång sikt:
- Ökad tillgång till högre utbildning ger i
sin tur individen ökade möjligheter till
karriär inom ett yrke eller
karriärväxling.
- Ökad jämlikhet och jämställdhet makt och inflytande är mer jämnt
fördelad i samhället.
- Förbättrad kompetensförsörjning.

- Undersöka medborgares intresse av
högre studier samt vilka lösningar man
efterfrågar.
- Analysera vilka åtgärder som krävs för
att öka incitament till och ökat intresse
för högre utbildning hos, både män och
kvinnor.

3.5

Tidigare insatser inom kompetensförsörjning

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat eller effekter har uppstått?

Stockholm

Utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren.

Målgruppen utrikesfödda och ungdomar har gynnats av Bazaren och flera har gått
vidare till utbildning eller arbete genom kontakter som de har fått genom att
besöka Bazarens olika utställare.

Stockholm

Kompetensarena Stockholm.

Etablering av modell för systematisk dialog och samverkan med länets aktörer inom
kompetensförsörjning. Genom att ta ett samlat grepp kring arbetsmarknad och
utbildningsutbud skapas en effektivare kompetensförsörjning där fler individers
kompetens tas tillvara.

Uppsala

Att strukturerat arbeta med vux-chefer inom Resam föranledde tillskapandet av det
nya forumet som beskrivits.

Förhoppningen är en mer strategisk dimensionering och en mer transparent dialog.

Sörmland

Framtagande av modell för samverkan kring kompetensförsörjning i länet.

Modellen används och anpassas vartefter. Den har lett till en samverkansstruktur
under utveckling som lägger en grund för gemensamt arbete med
kompetensförsörjning i regionen. Bland annat är modellen ursprung till både vårt
utvecklingsprojekt inom analys och prognos såväl som ursprung till våra
branschforum.

Modellen har tagits fram under de senaste 2 åren med mycket fokus på förankring
och bottom-up perspektiv. Modellen blev färdig i våras och har sedan
implementerats.
Sörmland

Sörmland

Teoretisk förstudie kring lärcentrum som akademisk hubb.
En förstudie togs fram där möjligheterna undersöktes att ett lärcentrum erbjuder
högskoleutbildning och på så vis förser lokala företag med akademisk kompetens.

Förstudien i samverkan med andra insatser och krafter har lett till en praktisk
förstudie om ett akademiskt nav i Nyköping. Förstudien föll väl ut och en ERUFansökan om att jobba vidare med frågan och implementera det akademiska navet
har just beviljats.

Kommunikationsinsats ¨förstärka kompetensplattformen¨
En insats för att tydliggöra och förenkla kommunikationen kring vad
kompetensförsörjning är och vad kompetenssamverkan syftar till.

Insatsen ligger till grund för vårt vidare arbete med kommunikation av
kompetensförsörjning. Insatsen har varit en viktig grundbult när teamet har växt för
att skapa sammanhållning och en gemensam förståelse av uppdraget.
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Sörmland

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2015
När regionerna förra gången erbjöds att köpa statistik från SCB så arbetades ett
gemensamt underlag fram inom ÖMS.

Det tidigare arbetet har lett till en självklarhet i att diskutera ett gemensamt arbete
kring den nya utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen. Förberedelsearbete har
inletts och kommer fortsättas under nästa år.

Sörmland

Utredningar kring Validering, lärcentra och yrkesvux.
Under 2019 tog vi fram kartläggningar och utredningar kring ovan nämnda
områden. Dessa ämnade till att vara ett underlag för kommande arbete i ett läge då
vi hade en vakans på posten som skulle jobba med frågan.

Utredningarna gav en god bas att stå på för tillträdande strateg. På så vis kunde
arbetet snabbt komma igång och viss kunskap var insamlad redan som kom till
nytta i det fortsatta arbetet. Arbetet fortsattes sedan, utvecklades och preciserades
under 2020 och ledde till verksamhet som exempelvis framtagandet av vår
yrkesvuxplattform.

Östergötland

Region Östergötland har inga specifika insatser att redovisa.

Jönköping

Genomgång av alla nätverk inom det regionala kompetensförsörjningsområdet: För
varje nätverk skapades det en agenda, syfte, mål samt årshjul.

Mer strukturerad samverkan mellan nätverken och Regional utveckling.

Jönköping

Kartläggning av nya branscher: Vi fångade upp nya branscher som vi tidigare inte
hade haft kontakt med och som bedömdes vara av intresse inom
kompetensförsörjningsområdet.

Kontakter och samarbete har utvecklats med IT-branschen, fastighetsbranschen,
möbelindustrin, logistikföretag, hotell och restaurang samt KKN-företag.

Jönköping

Arbete med Kompetensrådet: I kompetensrådet satt representanter från
Arbetsförmedlingen, Företagen, Handelskammaren, JU, Länsstyrelsen och Region
Jönköpings län (både politiker och tjänstepersoner). Kompetensrådet arbetade
bland annat för en snabbare integration av nyanlända.

Arbetet synliggjorde att utmaningar finns för att få nyanlända ut i arbete. Dels
kompetenskartläggnigen på Arbetsförmedlingen som behöver förbättras, och
förbättrades under insatsen, dels svårigheten i att anpassa kompletterande
utbildning för dessa individer på högskolan, samt vikten av att näringslivet är med
på banan i en sådan satsning. Under arbetet med rådet skapades goda relationer
med alla inblandade som idag är till nytta.

Jönköping

Samarbete med Arbetsförmedlingen.

En årlig konferens för studie-och yrkesvägledare där kompetensförsörjningsfrågan
är i fokus.

Kronoberg

Kompetenssamverkan IT:

Återkommande satsningar som ex.:
- Karriärdag Teknik som är en karriärdag/exjobbsmässa där studenter förbereds för
steget från utbildning till arbetsliv.
- Stora IT-kompetenspriset som delats ut till företag som arbetat aktivt med
samverkan med utbildningsanordnare och satsar på kompetensutveckling.

Målen för Kompetenssamverkan IT:s arbete är dels att den digitala sektorn får god
tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg
har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets
kompetensbehov.
Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och
kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa
engagemang hos företag och organisationer. Kompetenssamverkan har funnits
sedan 2013 och arbetar agilt utifrån deltagarnas behov och intressen. Nätverket
träffas 3–4 gånger per år och nod.

Kronoberg

Att vara arbetsgivare i Kronoberg.

Stärkt samverkan och samordningar mellan utbildningsanordnare.
Samarbeten mellan utbildningar på olika nivåer för att t.ex. minska trösklarna för
övergång mellan gymnasium och universitet.
Nya satsningar som exempelvis kommande projekt Validering IT i Kronoberg (se
regionens återrapportering avsnitt 1.4.4).
Satsningen möjliggjorde flera inspirationssatsningar för arbetsgivare i länet där
flera konkreta verktyg och goda exempel från länet och landet presenterades för
att öka anställningar utifrån mer mångfald och jämställda grunder.
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Under 2018, 2019 och 2020 genomfördes en rad inspirationssatsningar för
arbetsgivare med målet att rusta arbetsgivare för att ta emot medarbetare utifrån
mer mångfald och jämställda grunder.

Satsningen fortsätter nu vidare, Region Kronoberg planerar bl.a. en ny satsning för
att anställa flera personer med funktions variationer där HR-personal och chefer
med personalansvar kompetensutvecklas och nya rutiner tas fram.
Växjö kommun gör nya inspirationsföreläsningar med liknande mål under enheten
"Näringsliv och matchning".

Kronoberg

Make IT happen.

Projektet gav lärare möjlighet att utveckla intentionerna i läroplan och kursplaner i
grundskolan genom kompetenshöjande aktiviteter i samtliga kommuner.

Make IT happen pågick från januari 2018 till 31 dec 2019. Make IT happen är ett
utvecklingsprojekt som syftade till att stärka digital kompetens i Kronobergs
länsskolor, med avseende framförallt på programmering.

Digitala kompetensdagen testades och har etablerat sig i länet som en
samlingspunkt för kompetensutveckling och utbyte kring programmering i skolan.
Målgrupp är akademin, arbetsgivare och skolpersonal.
Flera nya satsningar inom Maker Tour – Mot nya höjders riktar sig mot samma
målgrupp och implementeras utifrån lärdomarna från Make IT happen.

Kalmar

Underlag för utbildningsstrukturer, demografi, yrken och företag har tagits fram.

Bra underlag för dialog om kompetens och utbildning.

Kalmar

Under 2018 - 19 genomfördes dialogseminarier runt om i länet som ett underlag till
att ta fram ett regionalt handlingsprogram för kompetensförsörjning.

Handlingsprogrammet beslutades 2020 och arbete med denna är nu i full gång.

Gotland

Processen med Kompetensplattformen (se regionens återrapportering avsnitt
1.4.1).

Tidigare arbete med att utveckla kompetensplattformen har lett fram till att det
idag etableras två olika typer av råd, ett strategiskt och ett operativt kompetensråd.
Detta för att renodla arbetet.

Gotland

Kompetenta Gotland – Teknikcollege m.m. (Har pågått sedan 2016).

Arbetet med att etablera ett testcenter för Svensk Industrivalidering är påbörjat.
Detta kan komma att göras i samverkan med Industriellt utvecklingscenter (IUC).

Gotland

ESF breddad rekrytering.

Alla behovs på Gotland + Norma.

Blekinge

Jämställd regional tillväxt.

Gott samverkansklimat och samhandlingsvilja i jämställdhetsnätverket
jamstalltbleikinge.nu som tog form under projektets gång.

Blekinge

Kompetensvalidering i Blekinge (2016–2018) – grundlade arbetssätt och tillförde
resurser inom validering, vilket lett till att validering inom yrkesvux-kök kunnat
fortsätta på ett kontinuerligt och föredömligt sätt.

Området är spretigt och det är många olika syner om vad det är fortfarande varför
det är viktigt med långsiktighet. Vi kan bygga vidare på de resultat som kom fram ur
det här projektet.

Blekinge

Förstudie om etablering av lärarutbildning i Blekinge.

Ronneby Kommun, Kunskapskällan tillsammans med Region Blekinge har tecknat
samverkansavtal med Linköpings universitet om utlokaliserad lärarutbildning,
förskollärare med start ht 2022.

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för att öka till gången på
utbildade lärare i Blekinge genom att säkerställa att lärarutbildningsplatser finns
förlagda till länet samt vilka lärosäten som det finns bäst möjligheter att hitta ett
samarbete med.
Skåne

Påverka ungas studie- och yrkesval.

AMK: Ca 7 000 elever har nåtts av arbetsmarknadskunskap under 2020.
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Exempel på insatser är arbetsmarknadskunskap (AMK), gymnasiekampanj, ESFprojektet PRIS - prao i Skåne.

PRIS: 30 skånska kommuner medverkar i samarbetet kring utveckling av praon
under ledning av Region Skåne. Ett ESF-projekt är beviljat, för år 2020–2022.
Kampanj: Når ca 15 000 skånska ungdomar inför gymnasievalet

Skåne

Teknikcollege.

- Utbildat 24 elevambassadörer.

Region Skånes plattform för att tillsammans med andra aktörer påverka kvalitet och
utbud på teknikutbildningar. Arbetar med att certifiera utbildningsanordnare och
marknadsföra teknikutbildningar till elever. Nära samarbete med branschen,
företag och IUC.

- Tagit fram ett valideringserbjudande till företag med permitterad och varslad
personal.
- Utbildat 10 personer till utbildare inom handledning.
- Utbildat 6 testledare för Industriteknik Bas.
- Validerat ca 100 personer i Industriteknik Bas.
- Genomfört fortbildning för lärare kring hållbarhet.
- Ökat mängden samverkansföretag.
- Arbetat fram en hållbarhetsstrategi för Teknikcollege Skåne med koppling till de
globala målen Teknikcollege Skåne- för en hållbar framtid där människan står för
lösningarna med hjälp av teknik.
- Genomfört Tjejkollo, Arbetsmarknadsdagar och First Lego League.

Skåne

Regional SI-plattform.

Fortsatt spridning av metoden. Aktiv verksamhet i merparten av de skånska
kommunerna, spridning nationellt, medverkan i nationell konferens anordnad av
Stockholms universitet. Diskussioner med Region Stockholm hur de på bästa sätt
skulle kunna bygga upp en liknande plattform i Stockholmsområdet.

Skåne

Mind the gap.

Mind the gap, nytt verktyg för att analysera företags framtida kompetensbehov,
påbörjades 2019 och implementering sker 2020 med finansiering från
Tillväxtverket. Metoden har under 2020 digitaliserats och nya arbetssätt för att få
företag att arbeta med metoden har tagits fram.

Halland

Utvecklingsarbetet “Att möta framtiden med rätt kompetens – strategisk
kompetensförsörjning i näringslivet” som innefattat en utbildningsinsats till företag
kring strategisk kompetensplanering samt kommunikationsinsats av
utvecklingschecken riktat mot strategisk kompetensplanering.

Utvecklingsarbetet har kopplat samman det regionala
kompetensförsörjningsarbetet med näringslivsutveckling och företagsstöd.
Samarbetet mellan Region Halland, de kommunala näringslivskontoren, Almi och
TEK kompetens har stärkts inom kompetensområdet och viket resulterat i
gemensamt lärande och utveckling kring strategisk kompetensplanering.
Utvecklingsarbetet har också fått spridning till nationella aktörer och till andra
regioner.

Västra Götaland

Göteborgsregionens kompetensråd (RUN 2019–00435).

Under de senaste åren har regionutvecklingsnämnden satsat på projekt i
delregionerna för att stärka arbete med kompetensråd och kompetensforum och i
vissa fall uppbyggnad av branschråd.

Projektet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på olika nivåer och
tillsammans med fler aktörer och organisationer och branscher. Detta görs på kort
och lång sikt och med fokus på behov och efterfrågan, matchning och
utbildningsutbud.
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Projektet föregicks av Framtidsrustad region (RUN 2018–00193).

Värdet av de senaste årens uppbyggnad av kompetensråden i alla fyra delregioner
visade sig under pandemin då en dialog kring arbetsmarknadsutvecklingen kunde
föras genom kompetensråden, med fokus på snabbfotade insatser.
Vi ser att behovet av regionala och lokala insatser har förstärkts ytterligare under
2020, som en följd av pandemin och en kraftig ökning av arbetslösheten både i
Västsverige och i övriga landet.

Västra Götaland

Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal med fokus på Norra Bohuslän (RUN
2018–00672). Projektet syftar till att förse arbetslivet med rätt kompetens samt
höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodal. Det finns ett stort behov av att
förstärka pågående och fungerade arbetssätt inom kompetensförsörjningen samt
utveckla och intensifiera arbetet med bland annat branschråd. Tydligare strukturer
efterfrågas för att kunna arbeta för långsiktiga effekter.

Se tabell 3.4.

Västra Götaland

Strategisk samverkansmodell i Skaraborg.

Se tabell 3.4.

(RUN 2018–00185). Skaraborgs kommunalförbund ska utarbeta en
samverkansmodell för långsiktig efterfrågestyrd kompetensförsörjning i Skaraborg.
Detta ska ske genom att skapa fungerande strukturer för effektivare
samutnyttjande av kommunernas och Arbetsförmedlingens med flera aktörers
befintliga resurser för arbetet med kompetensförsörjning. Projektet ska stärka
kopplingen mellan arbetsliv och utbildning samt mellan operativ och strategisk nivå
där Kompetensforum Skaraborg, på kommunalförbundets initiativ och i samarbete
med Arbetsförmedlingen, har en samordnande funktion.
Värmland

Planering och riggning av Värmlands Industriråd, bildat 2019.

Arbetsgivarna deltar i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och kan bättre
säkra sin egen framtida kompetensförsörjning.

Värmland

Planering, riggning och operativ start av sex yrkescentra för industrinära utbildning
2017–2020.

God tillgång till industrinära utbildning i regionen.

Värmland

Avtal om fritt sök inom yrkesvux för industrinära utbildning.

354 personer deltagit i industrinära yrkesvuxutbildning (67 kvinnor och 287 män)
under 2019–2020. Regionen får en större tillgång på efterfrågad kompetens.

Värmland

Processinriktad yrkesvuxutredning 2018 (drygt hundra aktörer medverkade).

Underlaget har använts i olika sammanhang, till exempel som input i den
kompetenskartläggning som gjordes 2020.

Värmland

Arbetsmarknadskunskap i skolan.

13 000 högstadieelever har fått del av arbetsmarknadskunskap.

Örebro

Yrkesmässa Örebro län 206934.

Skapandet av Yrkesmässan som en arena har varit framgångsrikt och intresset har
varit stort bland besökare, mässan lockade 5000 deltagare. Projektet har också
skapat ett intresse bland branscher och företag att visa upp arbetsmöjligheter och
profilera sina arbetsplatser, här har Yrkesmässan fyllt ett gap mellan den befintliga
Gymnasiemässan och Arbetsmarknadsmässorna. Företag från alla de på förhand
identifierade bristbranscherna deltog som utställare.

Skapa en arena där arbetsgivare möter sin framtida arbetskraft som kan
implementeras i ordinarie verksamhet om satsningen har gett goda effekter och
resultat.
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Projektet ska genomföras en yrkesmässa en gång per år under åren 2018–2020 i
samverkan mellan läns kommunerna, branschorganisationerna och
utbildningsanordnare.

De flesta av länets kommuner har deltagit aktivt i projektet genom att skicka
högstadieungdomar till Yrkesmässan.
Yrkesmässan 2020 har ställts in och ersätts med en digital plattform.
Projektet har skapat ett varaktigt intresse för mässan men det ekonomiska
ägarskapet diskuteras, konceptet som tagits fram är bra men frågan är hur detta
ska finansieras framöver.
Den digitala plattformen via Youtube kanalen finns tillgänglig året om och kan
användas i olika sammanhang exempelvis i klassrummen. Men den digitala
plattformen ska främst ses som ett komplement till mässan.

Örebro

Integration i regional kompetensförsörjning 210258.
Projektets mål är stärkt integrationsperspektivet i framtagandet och
genomförandet av den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning i
Örebro län. Projektet syftar också till att etablera en gemensam arena för dialog
och handling kring integration i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Integrationsperspektivet har fått en tydlig plats i de huvudsakliga processerna som
rör arbetet med kompetensförsörjning. Vilket också återspeglas i den framtagna
handlingsplanen för kompetensförsörjning. Under perioden som projektet
genomfördes fanns det redan ett stort fokus på integration och frågan var aktuell.
Projektet bidrog till att fokusera frågan ytterligare och jobba mer med förankring
och handling.
Projektets arbete har lett till insikten om att det behövs olika former av
mötesplatser som är mer problem- och lösningsorienterade, som möter aktörer där
de befinner sig. Ett exempel är SFI där fokus riktades mot frågan varför en låg andel
av personer som genomgår SFI inte kommer i jobb. Vi behöver fundera på hur vi i
vår roll som regionalt utvecklingsansvariga kan bidra till det arbete som aktörer har
behov av att göra. Det är dock svårt att få långsiktighet i en sådan form av
uppsökande verksamhet med fokus på integration. Integrationsperspektivet ingår
också som en del i det nya Kompetensforum som är tematisk och genomförs
årligen.

Örebro

Utveckla och stärka REKO samt samverkan med Region Örebro län. Det
gemensamma samverkansavtalet som togs fram med stöd av 1:1 medel 2016–
2019.

En grundförutsättning för att utveckla arbetet inom yrkesvux, frisök och
webbportal.

Örebro

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen för Östra Mellansverige 2030. (Trender
och prognoser, SCB) togs fram i samverkan 2026/2017.

Den ligger som en viktig bakgrund till att samarbetet En bättre matchning, EBM
initierades med fokus på kompetensförsörjning och tillgång till kompetens i hela
Stockholm-Mälardalen.

Örebro

Fler kvinnor till industrin 20202871.

Innan projektet startade hade den industritekniska utbildningen inte tillräckligt
många sökande för att fylla ut de tillgängliga platserna, efter projektstart ökade
antalet sökande markant vilket istället skapade en konkurrens om platserna. Den
största förändringen var ökningen av utomeuropeiskt födda kvinnor från noll
antagna innan projektet till den största antagna gruppen hösten 2019, vilket
indikerar att projektets aktiviteter har haft stor effekt när det kommer till den
målgruppen. Även antalet antagna män födda utanför EU ökade hösten 2019. Inför
antagning i maj 2020 sjönk dock intresset i målgruppen kvinnor födda utanför EU
igen på grund av covid-19, eftersom projektet inte kunde nå ut till den målgruppen.

Genom informations-, stöd- och kompetenshöjande insatser tillse att fler kvinnor,
med fokus på utomeuropeiskt födda, tar arbete inom den lokala industrin och
därigenom bidrar till att tillgodose ett stort kompetensförsörjningsbehov som
annars skulle leda till sämre möjligheter och konkurrenskraft för företagen.
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Det stora söktrycket medförde att en del deltagare antogs till utbildningen trots att
de inte formellt uppfyllt alla antagningskrav. Trots detta finns det inga större
avvikelser som indikerat att kvinnor, oavsett ursprung, slutfört utbildningen i en
lägre utsträckning. Coronapandemin har dock medfört att många av deltagarna
kunnat tillgodose sig utbildningens teoretiska delar men inte kunnat utföra de
praktiska momenten i den utsträckningen som krävs för att kunna få ett grönt
certifikat. För de individerna med fortsatt behov kommer Arbetsförmedlingen att
skapa kompletterande kurser, genom ett kontrakt med Yrkesakademin, för att
genomföra de praktiska momenten som krävs för att få grönt certifikat.
Västmanland

#Jag med, ett ESF projekt som avslutades 2018, som tas vidare till ansökan för
pärlbandsprojektet Vägar Framåt tillsammans med avdelningen för Välfärd och
folkhälsa.

Beviljat ESF-projekt Vägar framåt, start okt 2020 slut feb 2023.
Bidrar till:
RUS #17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat.
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Västmanland

Mobiliserings workshops ESF projekt 2019 - 2020, med kommuner, AF,
Handelskammaren och andra intresserade aktörer.

Västmanland

Grundläggande kompetensförsörjning med medel från TVV kopplat till
fokusområdet validering och arbetet med att skapa en regional struktur för
validering.

Beviljade ESF projekt under 2020, #Vägled, Besökskraft och Vägar framåt. Två
beviljade Förstudier ESF. Bidrar till:
RUS #17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat.
RUS #18 Fler företag och organisationer hittar rätta kompetens (prioriterat).
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.
Ökad kunskap och förståelse hos flera av länet olika aktörer, både privata och
offentliga rörande validering som verktyg för att synliggöra reella kompetens men
även att fungerande system för validering skapar värde från både ett
kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv.
Bidrar till:
RUS #17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat.
RUS #18 Fler företag och organisationer hittar rätta kompetens (prioriterat).
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Västmanland

Förslag till kompetensförsörjningsstrategi. Tidigare arbete och insatser kopplat till
processen av framtagandet av underlag och förankring av en
kompetensförsörjningsstrategi.

Underlaget i form av förslag till kompetensförsörjningsstrategin är en viktig del i
den nya regionala handlingsplan för kompetensförsörjning som är under
framtagande.
Bidrar till:
RUS #17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat.
RUS #18 Fler företag och organisationer hittar rätta kompetens (prioriterat).
RUS #19 Öka andelen sysselsatta.

Västmanland

Smart kompetens för industrin i ÖMS, ESF-projekt som avslutades under året.
NUTS-övergripande projekt där företag inom industrin fick stöd för sitt.

Utvecklad dialog med ett antal industriföretag samt en fördjupad bild av industrins
kompetensutvecklingsbehov, vilket varit en grund för kommande insatser inom ESF
som ”Ett kompetenslyft för Sverige” och ”Compcor”. Vidare har dialogen och det
konkreta samarbetet gett ett utvecklat förtroendekapital, som bl.a. lett till
samarbete inom elektrifiering och mobilitet, se ovan.

Dalarna

Kommundialoger: Kommundialogerna genomfördes i huvudsak under 2017 och
2018. Kommundialogerna hade som syfte att med fördjupade underlag avseende
demografi, näringslivssammansättning, arbetslöshet, utbildningsutbud mm

Ökad kunskap och efterfrågan på analyser och kunskapsunderlag från
kommunerna. Förståelse för att analyser är avgörande i det egna
kompetensförsörjnings- och planeringsarbetet.

238

beskriva varje kommuns förutsättningar och möjligheter inom
kompetensförsörjningsområdet.
Dalarna

Yrkeshögskoledag: Årligen återkommande dialogforum och mässa som samlar
branschföreträdare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och studenter för att
beskriva utbudet av utbildningar, behov av arbetskraft samt öka kunskapen om YH
som utbildningsform.

Nya/fler YH-utbildningar, Ökad geografisk spridning av YH-utbildningar samt ökad
kunskap om Yrkeshögskola som utbildningsform för relevanta aktörer.

Dalarna

Projektstöd: Region Dalarna har kontinuerligt utvecklat stödet för att få fler och
bättre projektansökningar. Stödet består i att stötta, främja pusha, informera, föra
samman parter samt ge Information om projektmedel. Projekten och
projektmedlen som det informeras stöttas inom är ESF, ERUF, Vinnova.

Ökad kunskap, fler (nya) intressenter, högre kvalité på ansökningar, mer
utvecklingsmedel till länet. Förväntade resultat och effekter på längre sikt: Fler NYA
projektägare. Flera av de projekt som Region Dalarna har gett stöd till är pågående
t.ex. ”Higher Ambition program” som drivs av Mellansvenska Handelskammaren
med målet att säkra långsiktig kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft
genom att fler studenter startar sin professionella karriär hos arbetsgivare i
Dalarna. Higher ambitions program bedöms vara ett gott exempel på när
samverkan och stöttning med samverkansparter leder till att skapa mer långsiktiga
strukturer och insatser för att främja kompetensförsörjningen i länet.

Gävleborg

Ung i Gävleborg, ett ESF-finansierat projekt som drevs av Region Gävleborg i
samarbete med länets kommuner. Målgruppen var ungdomar som varken arbetade
eller studerade och målsättningen var att utveckla metoder och arbetssätt för att få
ut deltagarna ut i arbete eller studier.

Dels har projektet resulterat i ett löpande samarbete mellan Region Gävleborg och
länets kommuner kring arbetsmarknadsfrågor. Samarbetet har resulterat att
Region Gävleborg driver i fler projekt inom området i samarbete med
kommunerna.
Dessutom har Ung i Gävleborg lett till att framgångsrika arbetssätt och metoder har
etablerats i länets kommuner tack vare projektet vilket märks i det pågående ESFfinansierade projektet Omstart!

Gävleborg

Samordning av utvecklingsarbetet av lärcentra i länet.

Under denna period har det etablerats ett lärcentrum i samtliga 10 kommuner,
vilket inte är en vanlig bild ur ett nationellt perspektiv. Framgången har varit att vi
sökt gemensamt och att vi har en arbetsgrupp med gemensamt fokus på vad vi vill
åstadkomma.

Gävleborg

Kompetensförsörjningsplattformen Semaforen.

Numera är Region Gävleborg en självklar aktör i kompetensförsörjningsarbetet i
länet. Tack vare Semaforen finns det strukturer för samarbete mellan
utbildningsväsendet i länet och näringslivet. Utbildningsutbudet i länet blir alltmer
anpassat efter de behov som finns på arbetsmarknaden.

Västernorrland

Målbild Måltid – regionens första valideringsprojekt.

Validering i Västernorrland – en struktur för validering där regionen, kommunerna
och Arbetsförmedlingen ingår för att stärka användandet av validering som
kompetensförsörjningsverktyg.

Västernorrland

Regionala fakta – Analysmaterial för matchning och demografi för våra regionala
utbildningsformer.

Etablerandet av den regionala analysgruppen. Stärkt analyskapacitet i regionen.

Västernorrland

Strategiska kommunala dialoger – Stärka och inspirera kommunal
kompetensförsörjning.

Effekterna har varit stora. För att nämna några, har näringslivschefen i Ånge börjat
engagera sig i utbildningsfrågor. Validering har fått ett starkare fotfäste i samtliga
kommuner där dialog genomförts. Härnösands kommun ser nu över möjligheten
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att anställa en person som kan arbeta på heltid med valideringsfrågan. I Timrå har
man sett över och inspirerats till ett projekt för integration och
kompetensförsörjning.
Västernorrland

AYK – Allmän YrkesKurs. Pilotsatsning Lärarassistent.

2020 startade Allmän Yrkeskurs för vårdinriktning på flera av våra regionala
folkhögskolor. Kombinationen av Allmän kurs som ger möjlighet till högre studier
samt en yrkesintroduktion har varit ett lyckat koncept.

Västernorrland

ESF-programmering och omvärldsanalys.

2020 var året då Region Västernorrland gick in med sitt första regionala ESF-projekt
”Handelskraft” i samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

Jämtland Härjedalen

Den grund som tidigare skapats, med bland annat inrättande av ledningsgrupp för
regional kompetensförsörjning samt tidig etablering av Lärcentrum i länet är viktiga
förutsättningsskapande delar som vi kan bygga vidare på i arbetet med förbättrad
kompetensförsörjning i länet. Pandemin har i delar skyndat på utvecklingen under
innevarande år, och nya idéer till fortsatt utveckling finns.

Detta har medfört att en god tradition av samverkan finns upprättad, vilket är en
förutsättning för att ta kommande steg vad gäller gemensam utveckling. I nästa
steg är förhoppningen att på allvar kunna dra nytta av pågående utvecklingsarbete
med bl.a. förbättrade kunskapsunderlag, analys och effektmätning för att mer
träffsäkert rikta kommande utvecklingsinsatser.

Västerbotten

Recruit and retain/Making it work: ”From 2011–2018, an international
collaboration including academics, human resources professionals, health services
administrators, health professionals, and social and cultural development
professionals, studied factors related to workforce recruitment and stability in rural
and remote environments.” https://rrmakingitwork.eu/

Kunskap från projektet har integrerats i prioriteringarna i RUS 2020–2030.

Norrbotten

YH Nord
ESF-projekt i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten med
syftet att öka kunskap om och tillgång till Yh-utbildningar i bägge länen.

Ökad samverkan och mobilisering av aktörer inom Yh. Har resulterat i ett
länsöverskridande nätverk som möts kontinuerligt. Utbud och inriktning kan
planeras över en större geografi vilket skapar bättre förutsättningar att matcha mot
behov. Har lett till ökad kunskap hos länets arbetsgivare om Yh-utbildning.

Norrbotten

Regionalt yrkesvux, årliga dialogmöten.

Dialogmötena inom regionalt yrkesvux har många effekter sedan det startade, bl.a.
projekten kopplat till validering, samverkan inom Regionvux, utveckling av
gemensam utbildningswebb, gemensam ansökan om statsstöd lärcentra med
Västerbotten.

Norrbotten

Projekt kopplat till ASF och sociala företag (SAN, SEN).

Fortsatt utvecklad samverkan med Coompanion Norrbotten för att stärka
stödstrukturer kring socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Arbetet har
bland annat lett till ett parallellt arbete inom Samordningsförbundet Södra
Norrbotten för att skapa stödstrukturer specifikt för socialt företagande och
arbetsintegrering.

Norrbotten

Regionalt folkbildningsråd.

Ett samverkansforum mellan Region Norrbotten och Norrbottens bildningsförbund
som funnits sedan 2011 men de senaste åren utvecklat en mer strategisk
samverkan. Sedan 2018 har regionalt kompetensförsörjningsarbete lyfts in i en
existerande samverkan.
Samverkan har lett till studiecirkelmaterialet Norrbotten för alla som utgår från
regionala utvecklingsstrategin och de trender som påverkar utvecklingen i
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Norrbotten. En överenskommelse har också slutits på längre sikt, om samverkan
inom sju tematiska områden.
Norrbotten

Kartläggning Regionalt yrkesvux och lärcentra.
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Kartläggningen under 2018 la grunden för arbetet under 2019/2020 och har lett till
insatser kopplat till främst regionalt yrkesvux och lärcentra. Utökad samverkan
mellan kommunerna kring utbud, tillgänglighet och marknadsföring.

4
Region

Stockholm

Stockholm

Bilaga 4. Internationellt samarbete
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Cohes3ion
(Interreg Europe).

SEASTOP
(Interreg Central Baltic).

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt och kunskapsregion.

Workshop, fältbesök, kartläggningar
och strategiska gap i genomförandet av
en Smart Territorial Map (STM),
kommunikationsinsatser och STM
video.

Kort sikt: Framtagandet av forskningsoch innovationsstrategi för smart
specialisering.

Projektet genomförs enligt plan.

Kort/lång sikt: Ökad kapacitet och
kvalité i gästhamnar och
infrastrukturinvestering för hållbar
turism.

Projektet genomförs enligt plan.

Kort/lång sikt: Förlängning av
turistsäsongen, vilket ökar
försörjningsmöjligheterna inom
besöksnäringen.

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och
kunskapsregioner.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Lång sikt: Förstärkt forskning och
innovation och ökad global
konkurrenskraft genom smart
specialisering.

EU Östersjöstrategi mål:
Öka välståndet.
Stockholm

Retrout

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och
kunskapsregioner.

(Interreg Baltic Sea Region).

EU Östersjöstrategi mål:
Rädda havsmiljö.
Stockholm

Baltic Wings
(Interreg Central Baltic).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och
kunskapsregioner.

Projektet genomförs enligt plan.

Kort/lång sikt: Fler kan bo och försörja
sig i skärgårdens glesbygd.

Stockholm

Arc Gate

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och
kunskapsregioner.

Samverkan har inletts för utveckling av
replipunkter.

Kort/lång sikt: Digital skyltning på två
replipunkter och två kärnöar.

(Interreg Central Baltic).
Uppsala

Aktiv påverkan genom internationella
nätverk: Stockholmsregionens
Brysselkontor.

Region Uppsala har följt EU:s
diskussioner gällande bl.a.
miljöbestämmelse gällande
kollektivtrafik samt, i samverkan
Brysselkontoren Central Sweden och
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Bättra omvärldsbevakning som ger
bättre utvecklingssatsningar.

Östergötland, riggning av kommande
programperioden.
Uppsala

Utvecklad forskning och innovation:

Framtagandet av innovativa medicinska
lösningar i internationellt samarbete.

Region Uppsala följer plattformens
aktiva arbete för verksamhetsnära
innovationer inom hälso-och sjukvård
och utveckling av Europas bästa talanger
(affärsidéer) för att EU-medborgare i alla
åldrar ska behålla och förvalta sin egen
hälsa.

Regional samverkan för ökad synlighet:

Resorna fokuserade på:

(1) Återbesök efter en stor delegation
från länets innovationssystem, under
STUNS’ ledning, besökte Barcelona. INSTÄLLT p.g.a. covid-19.

(1) stärka den länsgemensam regionala
utvecklingsagendan, med särskild fokus
på: innovationsdrivande ekosystem,
platsvarumärke, hållbar stadsutveckling
och sjukvårdens olika utmaningar.

- Förstärkt dialog kring den
länsgemensamma regionala
utvecklingsagendan.

Två pågående projekt inom EU
specialist KIC-plattform (Kunskaps-och
Innovations-partnerskap) EIT-Health.

Uppsala

(2) Samordning av länets övergripande
internationella arbete i
samarbetsgruppen för internationella
relationer.

Uppsala

- Mobilisering kring platsvarumärke.

(2) informationsspridning och förstärkt
samsyn bland länets nyckel offentliga
aktörer.

(3) Fortsatt deltagande i ÖMS
gemensamma smart specialisering som
erbjuder tydliga internationaliseringsaktiviteter till bl.a. näringslivet –
Kraftigt begränsad p.g.a. covid-19.

(3) Fokusområden är Smart Industri,
Hälsa och välfärdsteknik (inkl. E-hälsa),
Hållbar livsmedelsförsörjning and
Framtida energilösningar. Samverkan
via bl.a. EU:s S3-plattformar.

Utveckla Uppsala län med stöd av EU:s
strukturfondsprogram:

Utvecklingsprocesser finansierade av
medel från ERUF- och ESF finns
beskrivna i andra delar av rapporten.
Internationell-samverkan har varit dock
relativt begränsad p.g.a. covid-19.

(1) huvudfokus ERUF- och ESF-medlen
(2) andra program i andra hand.

- Nytändning för länets
innovationsdrivande ekosystem.

- Nya inspel till hur regionen kan möta
upp sjukvårdens olika utmaningar.

Projekten i sig har egna resultat.

Några få länsorganisationer har varit
aktiva i Östersjö- och Central
balticprojekt, dock med viss
begränsning p.g.a. covid-19.
Uppsala

Attrahera fler talanger, besökare,
företag och investeringar:

Strukturerar en mottagningsfunktion i
tre nyckelområden:
Marknadskommunikation,
Myndighetssamverkan och Tillgång till
bostäder, förskola och skola.

Länssamarbete pågår att attrahera,
välkomna och integrera talanger till
regionen.
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En pilot för ökat internationell
attraktivitet.

Sörmland

(20301354)
Kartläggning av Sörmlands kommuners
internationella arbete. Kartläggningen
ska ge en bild av vilka behov som
kommunerna ser av stöd från Region
Sörmland i sitt internationella arbete,
exempelvis i form av kunskapsstöd och
nätverk.

Internationellt arbete skapar
möjligheter att utveckla Sörmland
långsiktigt och mer hållbart, i enlighet
med den regionala utvecklingsstrategin
och fastställda politiska prioriteringar.

Kartläggningen kommer att redovisas i
en rapport som beskriver de behov som
kommunerna ser av stöd från Region
Sörmland.

Sörmland

(20301715)
Internationell samverkan inom ECSprojektet. (ERUF ÖMS)
Inom projektet ECS Innovative Smart
Region, hade vid årets början kontakter
tagits med region Brandenburg i
Tyskland.

RUS-mål: En växande arbetsmarknad,
där efterfrågan på kompetens och
utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Tyvärr avstannade kontakterna då
pandemin utbröt och

Kartläggningen kommer att vara ett
underlag för den handlingsplan som ska
tas fram. Ökad kunskap om
kommunernas behov av stöd gör att
Region Sörmland bättre kan tillgodose
de behov som finns i länet.

gränserna stängde. Önskan att
återuppta dem kvarstår men detta har
ännu inte skett.

ERUF: Insatsområdena 1 och 2.

Östergötland

Östergötland

Vi såg att flera av våra
utmaningsområden/smart
specialiseringsområden sammanföll
med deras och hade gemensamma
planer på att inleda ett samarbete.
Tankar om att mera aktivt knyta an till
de europeiska S3-plattformarna har
också förekommit, men inte kunnat
realiseras under året.
Påverkansarbete
(egen finansiering)
EU-kommissionens översyn av
riktlinjerna för statsstödsregler, d.v.s.
vilken bioenergi som är berättigad till
undantag från statsstödsreglerna.
Region Östergötland har lämnat inspel
till EU:s revidering av riktlinjer för
statsstödsregler.

Green Pilgrimage.
(Interreg Europe)
Projektet undersöker hur den ökade
pilgrimsvandringen kan bidra till större
tillväxt och ökad besöksnäring,
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Insatsen bidrar till strategin Ställa om
Östergötland till en robust och
resurssnål region i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Insatsen bidrar till strategin Tillvarata
och utveckla Östergötlands attraktivitet
i det regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till målet Förbättra
natur- och kulturarvsstrategier i
Interreg Europe.

Flertalet inspel kopplat till ny lagstiftning från EU om att förnybara
bränslen ska värderas utifrån ett brett
systemperspektiv där grödobaserade
drivmedel räknas som lika ”rena” som
avfallsbaserade drivmedel.

Effekter på kort sikt:
EU-lagstiftningen ska tillåta att
grödobaserade drivmedel i Sverige
fortsatt kan ha en rimlig
konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel.

Arbetet har resulterat i reviderade
delar i de förlängda statsstödsreglerna
som innebär att den typ av bioenergi
som produceras i Östergötland räknas
som ”ren” och kan bidra till att uppnå
EU:s klimatmål.

Effekter på lång sikt:
Region Östergötland och
Östgötatrafiken bidrar till att uppfylla
EU:s klimatmål till år 2050.

Webbsida för pilgrimsvandrare lanserad. Strategiskt partnerskap om
fortsatt samverkan bildat mellan
Linköpings Stift och Region Östergötland som ett direkt resultat av
projektet.

Effekter på kort sikt:
Nätverk av pilgrimsleder och platser i
Europa som främjar förtroende och
interkulturell förståelse samt ökar
medvetenheten om Europas
gemensamma historia, kultur och
landskap.

samtidigt som natur- och kulturarv
skyddas.

Östergötland

Effekter på lång sikt:
Grund för ny EU-turism utifrån det
europeiska arvet och främjande av
hållbar turism. Viktigt även för hälsa
och välbefinnande. Värderar och
skyddar natur- och kulturarv relaterat
till pilgrimsrutter över hela Europa.

Lakesperience.
(Central Baltic)

Insatsen bidrar till strategierna Tillvarata och utveckla Östergötlands
attraktivitet och Stimulera ett
dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till målet Naturoch kulturresurser utvecklas till hållbara
turistattraktioner i Central Baltic.

Projektet ska utveckla ledturism i fyra
länder runt Östersjön.

Östergötland

C2C.
(SIDA)

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Affärsutvecklingsprojekt för
företag/entreprenörer i
Bosnien/Hercegovina och Sverige.
Projektägare är SERDA (Sarajevo
Economic Regional Development
Agency) i Bosnien. Projektet pågår
2017–2021.

Östergötland

Beyond EDP.
(Interreg Europe)

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar även till målet Förbättra
leverans av innovationsstrategier i
Interreg Europe.

Projektet syftar till att adressera de
brister som finns i utformningen och
genomförandet av innovationspolitik/innovationsstrategier (smart
specialisering) som kan påverka
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Marknadsföringsmaterial om Kinda
kanal och naturupplevelser för den
tyska marknaden. Framtagande av sex
ledbeskrivningar för vandring för den
internationella marknaden. 17 företag
och andra intressenter har varit
engagerade i arbetet.
De fyra medverkande länder har tagit
fram ett gemensamt positioneringstema och varumärke för marknadsföring Nordic Baltic Lake Trails.
Total har över 70 företag medverkat. En
studieresa till Tyskland med fem
svenska företag – totalt 20 företag från
medverkande länder.
Projektet har fokus på affärsutveckling
genom metoden ”draknästet” där
företag/entreprenörer i Bosnien/Hercegovina och Sverige får
möjlighet att testa sina affärsidéer och
kan erhålla ett affärsutvecklingsbidrag.
Ca 100 små- och medelstora företag har
fått medel beviljade. En gemensam
bedömningsprocedur för idéer har
utvecklats och en gemensam plattform
för bedömning av företagen har
skapats.
Förbättrade arbetsmetoder, och ökad
kompetens för politiker och andra
beslutsfattare i regionens arbete med
smart specialisering.

Effekter på kort sikt:
Lakesperience ska vara ett gemensamt
varumärke för hela den sjörelaterade
turismsektorn i Norden och Baltikum.
Målet är att antalet turister under
projektet ska öka med totalt 50 000 på
samtliga deltagande platser.
Den nya paketeringen ska vara hållbar
och tjänsterna ska tillhandahållas också
efter projektets slut, för att locka
turister till de nordiska och baltiska
sjöområdena.

Effekter på kort sikt:
Kunskap om affärsutveckling,
innovation samt förutsättningar för
företagande i andra länder, insikt om
hur Östergötland kan utveckla modeller
för ”draknästen” ytterligare. Fler och
nya innovativa SME:s etablerade i Bosnien/Hercegovina.
Effekter på lång sikt:
Fler arbetstillfällen och ett mer
utvecklat samhälle i Bosnien/Hercegovina.
Effekter på kort sikt:
Stärka regionens implementering av
smart specialisering (RIS3) via
internationella kontakter och utbyten.
Effekter på lång sikt:
Konkurrenskraftigt och diversifierat
näringsliv som kan skapa arbetstillfällen
i Östergötland.

Östergötland

effekterna av strukturfonderna på ett
negativt sätt.
Smart Specialisering.
(egen finansiering)

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Medverkan i EU-kommissionens
plattform för agrofood/mat partnerskapet High tech farming

Östergötland

Smart Specialisering.
(egen finansiering)

Insatsen bidrar till strategin Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Medverkan i EU-kommissionens
plattform för agrofood/mat - partnerskapet Consumer involvement in
Agrifood.

Region Östergötland ingår i partnerskapet High tech farming (HTF) som
leds av Toscana. Det är ett
interregionalt samarbete för att stärka
upptagningskapaciteten av ny teknik
(dammreduktion i hönsstallar) inom
livsmedelssektorn. Dammreduktion har
installerats i ett hönsstall på Vreta
Kluster i Östergötland. Flertalet
dammreduktioner installerade i
samarbetsregioner i projektet. Konsult
anlitad för att söka EU-finansiering.

Effekter på kort sikt:
Projektansökan för att söka EU-medel
för att utveckla projektet vidare.

Region Östergötland ingår i partnerskapet Consumer involvement in
Agrifood innovation tillsammans med
regioner i Nederländerna och Finland.
Partnerskapet handlar om att utbyta
mjuka lösningar snarare än ny teknik.
Bland annat sker utbyte kring
regionernas stödstruktur för
utvecklande av affärsmodeller som
minskar avståndet mellan producent
och konsument.

Effekter på kort sikt:
Avsiktsförklaring för att formalisera
samarbetet, februari 2021.

Effekter på lång sikt:
Projektet ska bidra till ökad
livsmedelssäkerhet, spårbarhet, miljömässig hållbarhet och lönsamhet.

Effekter på lång sikt:
Etablera ett matupplevelsecentrum i
Mjölby kommun.

Arbetsgrupp bildad (Vreta Kluster,
Mjölby kommun och Region Östergötland) tillsammans med finsk och
nederländsk partner för att utveckla ett
matupplevelsecentrum.
Jönköping

Utländska direktinvesteringar.
Projekt vi själva driver för att gynna
direktinvesteringar och nyetableringar
från utlandet.
Egna regionala medel.

Mål i RUS: 2035 är Jönköpings län ett
internationellt konkurrenskraftigt län
Delstrategi:
- Stödja företagens
internationaliserings- och
exportambitioner.
- Utveckla länets förmåga och
attraktivitet för att ta emot
direktinvesteringar och nyetableringar.
Ej finansierat med medel från
strukturfondsprogrammet.
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Arbetet med ett antal s.k. leads har
bidragit till några etableringar inom
tillverkningsindustrin och inom
logistikbranschen. Arbetet i detta
område har också syftat till att redan
etablerade utländska bolag ska
stimuleras att expandera sin
verksamhet.

Framtida effekter är fortsatt arbete för
att etablera fler direktinvesteringar
och/eller nyetableringar på kort och
lång sikt samtidigt som redan
etablerade utländska bolag fortsätter
att utvecklas och bidra positivt i länet.

Jönköping

Be Global 2.0.
Sedan 2016 bedrivs projektet Beglobal i
Jönköpings län som handlar om
integrerad exportsamverkan mellan ett
antal aktörer som ska stödja företag
som har ambitioner och förutsättningar
att exportera sina produkter eller
tjänster. Projektet är inne i sin andra
projektfas med stöd via 1:1-medel och
från ERUF. Arbetet är framgångsrikt och
uppskattat bland företagen och utgör
en viktig del i länets Regionala
Exportsamverkan enligt den nationella
exportstrategin.

Strukturfondsprojektet Beglobal möter
upp mot delstrategierna 1, 3, 5 och 9
inom strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en.

Genom innevarande andra, av Region
Jönköpings län medfinansierade,
projektfas kommer verksamheten att
än mer befästas i länet och fler
länsföretag få stöd i att nå ut på
internationell marknad.

Effekter på kort sikt:
Pga. pandemin med åtföljande
nedstängningar och reserestriktioner
har projektets verksamhet under året
försvårats och fått ställas om.

Stödja företagens internationaliseringsoch exportambitioner.

Satsningarna som stöds i företagen
förväntas bidra till tillväxt och
utveckling i den verksamhet som
bedrivs i länet.

Region Jönköpings län genomförde
under året en enkätstudie med analys
över checkar beslutade under 2017–
2018. Denna gav som allmänt resultat
att de allra flesta insatserna hade varit
lyckosamma och lett till utveckling och
tillväxt i mottagande företag. I den
beräkning som gjorts i studien av
samhällets värde av effekterna i de
företag som genomfört insatser, visar
på att det ur samhällsekonomiskt
perspektiv är mycket ”lönsamt” att
bevilja konsultcheckar till företag.

Kopplar till område Global region inom
RUS och främst följande delstrategi:
-utveckla förmågan att dra nytta av de
resurser som EU erbjuder.

Rollspelet Model EU kunde tyvärr inte
genomföras på grund av pandemin men
förberedande föreläsningar samt
workshops genomfördes. Två
gymnasieklasser med 20 respektive 22
elever har deltagit vid sammanlagt 4
tillfällen.

Bidrar på kort och längre sikt till
kompetensutveckling av den unga
generationen. Intresse och nyfikenhet
skapas vilket på lång sikt
förhoppningsvis leder till god kunskap
om EU samt intresse för EU-politik och
vårt medlemskap.

möter i första hand upp mot följande
delstrategier inom strategiområde
”Smart Region” i RUS:en.
- Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
- Säkerställa en hög sysselsättning
- Samverka för näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.

Effekter på lång sikt:
I och med neddragningar hos Business
Sweden under året och borttagning av
deras regionala bemanning, kommer
den långsiktiga betydelsen av
verksamheten som projektet byggt upp
att än mer ökas.

Målprogram inom strukturfonden:
Investeringar för tillväxt och
sysselsättning (insatsområde 3).
Jönköping

Affärsutveckling- och
konsultscheckar/Internationalisering.
Under året har endast medel beviljade
från Tillväxtverket använts för
checkarna.

Jönköping

Europa direkt genomför varje år
”Model EU – ett rollspel för
gymnasieungdomar” med syfte att öka
kunskapsnivån om hur EU fungerar och
inspirera till ett aktivt EUmedborgarskap.
Finansieras inom Europa Direkt vilket
finansieras dels med regionala medel,
dels med medel från EU-kommissionen.
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Jönköping

Europa Direkt har genomfört
”Demokratisoppa” där aktuella ämnen
lyfts med fokus på demokrati och EU.

Kopplar till område Global region inom
RUS och främst följande delstrategi:
- Utveckla förmågan att dra nytta av de
resurser som EU erbjuder.

Under 2020 har demokratisoppa
genomförts vid tre tillfällen, varav två
ställdes om till digitala format p.g.a.
pandemin.
Totalt har 141 individuella deltagare
registrerats. Vid de digitala eventen har
lärare deltagit med skolklasser.

Intresse och nyfikenhet skapas vilket på
lång sikt förhoppningsvis leder till god
kunskap om EU samt intresse för EUpolitik och vårt medlemskap.

Kronoberg

TA-projektet (Regional Kontaktnod för
South Baltic Programme) (Finansiär:
Interreg South Baltic).

Insatsen bidrar till samtliga mål
kopplade till Gröna Kronoberg men i
och med programmets karaktär och de
projekt som pågått under 2020 bidrar
de särskilt till mål:

Projektstödjande insatser och
uppföljningsmöten i sedvanligt format
har bromsats men har ersatts med
individuella telefonsamtal eller digitala
möten. Några marknadsföringsinsatser
har inte skett då vi inte haft utlysningar
under året som riktat sig till nya
sökanden.

Effekt på kort sikt:
Många av projekten har etablerat
kontakter med nya organisationer inom
territoriet och har tillsammans kommit
på innovativa produkter, processer
och/eller metoder. Exempelvis har
projektet Parking Gets Smart
implementerat en ny parkeringstjänst
som är digital och är anpassad efter
flera olika målgruppers förutsättningar
och för en mer hållbar miljö.

- Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.
- På väg mot ett plusenergilän.
Projektet bidrar till målet för Interreg
Södra Östersjöprogrammet, om att öka
det gränsregionala samarbetet och
sammanhållningen inom södra
Östersjöregionen.

Under 2020 fanns 7 pågående projekt i
Kronobergs län med finansiering från
Södra Östersjöprogrammet:
1. SB Well – Wellbeing Tourism in the
South Baltic Region – guidelines for
good practices & promotion (LNU,
Energikontor Sydost).
2. RBR – Reviving Baltic Resilience
(LNU).
3. Parking Gets Smart (Växjö kommun,
Energikontor Sydost).
4. LCL – Low Carbon Logistics
(Energikon-tor Sydost).
5. Cobium – Cargo bikes in urban
mobility (Växjö kommun).
6. FilmNet – South Baltic Film and
Culture Network (Reaktor Sydost).
7. CaSYPoT – Capacity Building for
Strate-gic Youth Policy and
Transnational Cooper-ation (LNU).
Insatser kopplat till covid-19:s effekter:
- 1 förfrågan om hur det påverkat de
svenska Lead partners och deras
projekt.
Projekt: I och med pandemin har
många av projekt begärt förlängningar
och vissa ändringar för att man inte
kunnat genomföra aktiviteter enligt
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Effekt på lång sikt:
Projektansökningar och
projektgenomförande som leder till
regional utveckling i linje med målen i
Gröna Kronoberg 2025 och
Östersjöstrategin.

plan. Vi ser en viss fördröjning i
resultaten men som projekten har
hittat andra vägar, genom bland annat
digitala lösningar. Resultat vi väntat oss
under 2020 kan därmed dröja till 2021.
Och effekter längre fram kan vara att
projekten väljer att ha mer digitalt,
medan denna typ av projekt byggt mer
på att just resa och träffas fysiskt.
Programmering av perioden 2021–
2027:
- 1 Enkätundersökning och rapport.
- 4 tematiska dialoger.
- 3 informationsmöten för politiker.
- Ledamot i Joint Programming
Committe och deltagande i två
arbetsgrupper.
Programmering: Under mars ska ett
förslag till program för Södra
Östersjöprogrammet och önskad
kortsiktig effekt är att programmet vid
sin lansering ska ha en gott
sökdeltagande med goda idéer för hur
regionen ska utvecklas mot satta mål.
Kronoberg

Kina satsning, China Support Office.
Representationskontor i Shanghai.
Verksamheten innebär rådgivning och
hjälp till företag i deras arbete för att
hitta nya marknader i Kina. En person
arbetar utifrån kontor på plats i
Shanghai och en person på hemmaplan
i Sverige.
Finansiering Region Kronoberg och
Region Kalmar län.

Strategin relaterar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.

Delar av verksamheten har – sedan
april 2019 och under 2020 – bedrivits
av ALMI Kronoberg. Region Kronoberg
och Region Kalmar län har, som
huvudmän och finansiärer, beslutat att
verksamheten ska avslutas 2020-12-31.

Effekter på kort sikt:
- Kronobergs företag kommer ut på den
kinesiska marknaden.

- Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen.

Företagsbesök, stöd till företag genom
rådgivning och hjälp med kontaktarbete
på den kinesiska marknaden samt
matchningar mellan svenska och
kinesiska företag.
Planering av mässmedverkan,
kontaktarbete, expertseminarier m.m.

- Ökad turism till Kronoberg.

I strukturfondsprogrammet ERUF
Småland och Öarna relaterar insatsen
till insatsområde 3, att öka
konkurrenskraften hos SMF och
därmed det specifika målet, att stödja
kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella
marknader.
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Flera företag har genomfört insatser för
att etablera sig på den kinesiska
marknaden. P.g.a. pandemin har en viss
avmattning skett under året.

- Kinesiska företag introduceras till den
svenska marknaden.

Effekter på lång sikt:
- Ökad samverkan mellan marknader.
- Ökad internationalisering och
omsättning hos Kronobergs företag

Kronoberg

Hälsoplattformen inom Småland
Blekinge Halland South Sweden
European Office (SBHSS) – regionernas
representationskontor i Bryssel.
Finansiär: Region Kronoberg.

Projektet/processen relaterar i Gröna
Kronoberg 2025 till prioritering 3. Utveckla en innovativ region och ett brett
näringsliv. Mål:
- Ett ökat humankapital.
- Balanserad tillväxt – fler arbeten
- Produktiviteten ska öka.

Erfarenhetsutbyte med italiensk region
av Emilia-Romagna: digitala
workshoppar och studiebesök.
Omvärldsbevakning kring EU:s plan för
att bekämpa cancer och
Läkemedelsstrategin, EU Health Union
samt kommande EU Hälsoprogram.
Deltagande i ERRIN:s arbetsgrupp inom
hälsa: webbinarier och digitala möten.

Kronoberg

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län.
Finansiär: Region Kronoberg, Nordiska
Ministerrådet.

Projektet/processen relaterar i Gröna
Kronoberg 2025 till prioritering 3. Utveckla en innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Ett ökat humankapital.

Deltagande i samarbetsprojektet Nordic
0–24 som syftar till att utveckla ett
nordiskt samarbete för praktik och
forskning kring barncentrerad
samverkan. Inom projektet har forskare
från sociala institutionen tom skrivit en
artikel till forskningstidskriften Nordic
Social Work Research.
Påbörjat samarbete med forskare från
andra lärosäten samt intuitionen för
socialt arbete med syfte att utveckla en
ansökan till forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, FORTE. Ansökan
gäller Connected Children vars syfte är
att skapa ett nationellt och
internationellt tvärvetenskapligt
forskningscentra för barn och unga.

Kronoberg

Euroregion Baltic (Finansiär: Region
Kronoberg).

Projektet/processen relaterar i Gröna
Kronoberg 2025 till prioritering 3. Utveckla en innovativ region och ett brett
näringsliv.

Finansiärer för Euroregion Baltics
projekt: Interreg Södra
Östersjöprogram, Erasmus+, Svenska
Institutet.

Mål:
- Ett ökat humankapital.
- Klimatpåverkan ska minska.
- På väg mot ett plusenergilän.
Arbetet inom ramen för Euroregion
Baltic bidrar även till målen inom ramen
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Omvärldsbevakning och
påverkansarbete inför EU:s kommande
programperiod med särskild fokus på
sammanhållningspolitiken, Interreg
Södra Östersjöprogrammet och
Östersjöprogrammet.
Utbildningsinsatser för länets
kommuner och små aktörer för att öka
deltagande i Interreg Södra
Östersjöprogrammet genom projektet
Umbrella (avslutat december 2020).

Effekt på kort sikt:
Kontaktskapande och
erfarenhetsutbyten. Ökad kunskap
kring utveckling av den nära vården,
digitalisering och äldrefrågor samt Exitstrategier för covid-19 ”lock-down”.
Region Kronobergs kompetenser och
erfarenheter marknadsförda på EUnivå.
Effekt på lång sikt:
Mer effektivt utnyttjande av den
europeiska arenans möjligheter till
utveckling av regionernas verksamhet,
och lärande medlemmarna emellan.
Effekt på kort sikt:
Kontaktskapande och
erfarenhetsutbyten.
Inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU för att
vidareutveckla barncentrerad
samverkan. Region Kronobergs
kompetenser och erfarenheter inom
hälso- och sjukvården marknadsförda
på EU-nivå.
Effekt på lång sikt:
Mer effektivt utnyttjande av den
europeiska arenans möjligheter till
utveckling av regionernas verksamhet.
Ökade möjligheter i organisationen till
långsiktiga relationer kring
barncentrerad samverkan.
Effekt på kort sikt:
Kontaktskapande och
erfarenhetsutbyten.
Ökad kunskap om arbetsmetoder och
samverkan på lokal, regional och
internationell nivå. Ökad kunskap om
EU:s fonder och program som
finansierar internationellt samarbete.
Höjda kompetenser och erfarenheter
inom bioekonomi, hållbar utveckling
och energilösningar.
Effekt på lång sikt:

för Interreg Södra Östersjöprogrammet,
om att öka det gränsregionala
samarbetet och sammanhållningen
inom södra Östersjöregionen.

Under 2020 har utbildningskurser och
mikroaktiviteter fokuserat på
bioekonomi, hållbar besöksnäring och
energieffektivisering.
Fortsatt deltagande i projektet Baltic
Sea Biogas Alliance med syfte att främja
erfarenhetsutbyten mellan experter i
länet och andra länder i
Östersjöregionen.

Ökat deltagande av länets aktörer i
internationell samverkan.
Starkare kopplingar mellan Region
Kronobergs internationella insatser och
målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Samarbete med andra
Östersjöregionala organisationer inom
ramen för EU:s strategi för
Östersjöregionen och inom specifika
projekt:
- Med BSSSC inom ungdomsprojektet
Baltic Sea Youth Camp.
- Med CBSS inom ungdomsprojektet
Baltic Sea Youth Platform.
Kalmar

”WaterMan”
Seed-money projekt inom Interreg
Baltic Sea programme.

Minska utsläppen för minskad
övergödning och av farliga ämnen
inklusive PFAS och mikroplaster i
avrinningsområden till Östersjön och i
grundvattnet. Det kan handla om
industrivatten, ”gråvatten” användning
av bräckt vatten till bevattning och
rening till dricksvatten m.m..

Ansökan till Östersjöprogrammets
kommande utlysningar under
2021/2022.

Utvecklade tekniker för att garantera
både tillgång och kvalité på vatten i
framtiden.

Kalmar

”Umbrella 2.0” finansierat av Svenska
Institutet.

Samarbete tillsammans med ERB, UBC
och BSSSC för att fortsätta Umbrellaprojektets lyckosamma aktiviteter med
målet att höja kapaciteten för
internationella samarbeten hos mindre
kommuner och aktörer i
Östersjöregionen.

Följande aktiviteter kommer att ingå i
projektet:
- Aware Raising Events.
- Två Webinars-utbildningar i
projektskrivande och projektledning.
- Upprätta lista av flaggskeppsprocesser.
- Tre två-dagars ”Möt ditt flaggskepp”arrangemang.
- Tre tematiska utbildningar kring
EUSBSR, FN:s hållbarhetsmål och EU:s
Green deal.

Ökad kapacitet bland kommuner och
andra mindre aktörer att använda
internationellt samarbete som ett
utvecklingsverktyg.

Kalmar

Livsmedel (inom projektet
Livsmedelsutveckling Sydost 2.0)
(Ärende ID 20203056).

Bidrar till RUSens mål om
internationalisering.

Växtbaserat protein, utbyte mellan
lärosäten, via Brysselkontoret och
ERRIN, Innovationsprojekt för
biprodukter inom kött och vegetabilier.

Nya samarbetsprojekt inom
livsmedelsområdet, forskning och
förnyelse.
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LNU, SLU och universitet i Polen, arbete
med ansökan pågår.
Projektutveckling, nätverksträffar inom
Euroregion Baltic.
Kalmar

Transnationell komponent i ERUF
projekt LidLab, Transnationellt
entreprenörskap och platsens
betydelse för kultur och konst. (Ärende
ID 20294701),
Projektet syftar till utbyte med
Bornholm, som är ett mycket gott och
aktivt exempel på hur en region kan
skapa mervärden för kultur,
konsthantverk kopplat till
affärsmannaskap/entreprenörskap/inn
ovation och turism. Hur kan man
samverka över gränser på ett effektivt
och motiverande sätt?

Projektet ligger i linje med både ett
konkurrenskraftigt näringsliv, koppling
mellan akademi och näringsliv samt
ökad internationalisering.
Aktiva kopplingar mellan
Forskningscentret på Bornholm och
ekonomifakulteten Lnu har initierats.
Kopplingen mellan aktörer och
forskare/studenter inom ekonomi och
hållbarhet, deltagande i workshops mm
har givit mervärden och ökat intresse
för kunskap och erfarenheter.

I projektet planerades för fysiska träffar
som också kunde genomföras under
sommaren.
Studiebesök och workshops på de olika
platserna. Pukeberg besöker Bornholm:
5 personer. Möte med de olika
representanterna, besök på olika orter,
erfarenhetsutbyten.

Omvärldsbevakning, entreprenör- och
affärsmannaskap:
Motivera, entusiasmera och medverka
till att kultur och konstaktörer
upptäcker och ser möjligheter med
internationella influenser och
kontakter, som naturlig input i att skapa
affärsmöjligheter.

Kalmar

Goby Fishing Seed money project. Med
stöd av svenska institutet har ett
projekt utvecklats med syfte att hitta
nya sätt att använda oss utav den
invasiva fisken smörbulten som numera
finns i stora populationer längs med
Östersjökusten.

Projektet kommer att bidra med att
kommersialisera smörbulten samtidigt
som man minskar de negativa
effekterna som smörbulten har på
faunan längs med kusterna.

Projektansökan inlämnad.

Efter genomförande är förhoppningen
att projektet har bidraget till regional
tillväxt i from av nya produkter och
arbetstillfällen. På sikt förväntas även
projektet bidra till att minska de
effekter som smörbulten har på
befintlig fauna i Östersjön.

Kalmar

LIFE Carpe Water.

Projektet är starkt kopplat till strategin
inom Kalmar läns RUS – arbeta
aktivt för vatten av bra kvalitet och god
tillgång.

Inom tre pilotområden i Kalmar län
kommer nya metoder/konkreta
åtgärder att utvecklas som syftar till att
öka landskapets förmåga att buffra
vatten för att motverka effekterna av
klimatförändringen.

Redan idag har klimatförändring gett
effekter som påverkat tillgången på
vatten. Projektet kommer att ta fram
metoder och åtgärder som både kan
öka tillgången på vatten under tider av
vattenbrist och minska risker för
översvämningar under tider med för
mycket vatten.

Mål enligt tillväxtprogram,
övergripande:

- Informationsmöten kring utlysningar.

Effekter på kort sikt:
- Ökade kunskaper och förmågor hos
regionala utvecklingsaktörer att söka
och få projektmedel beviljade.

Under 2020 har Region Kalmar
tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar
län och kalmarsundskommissionen tagit
fram en omfattande LIFE ansökan med
syfte att minska effekterna som
klimatförändringen har och kommer att
ha på vattentillgången.
Förstudie Watch Life (Ärende ID
20236223).
Gotland

Informationsmöten.

- Möjliggjort för regionala aktörer att få
tillgång till representanter för
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Gotland

Regional dialog och förankring.

Hållbar utveckling och tillväxt samt
stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.

Tillväxtverket (ERUF) och ESF-rådet
(ESF) för återkoppling på projektidéer. –

Hållbar utveckling och tillväxt samt
stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.

- Framtagande av operativa program
(ERUF, ESF +, Interreg Cental Baltic.
Kvalitetssäkring av inspel till
programarbetet genom att ta tillvara
gotländska erfarenheter.

- Stort inflöde av projektansökningar.

- Information/förankring med regionala
aktörer.
Förväntade effekter:
- Ökat engagemang hos regionala
aktörerna för att använda framtida
utlysningar till att bygga vidare på och
utveckla regionala styrkeområden.

- Information och kommunikation om
kommande programperiod i
sammanhållningspolitiken till regionala
utvecklingsaktörer.
Gotland

Beviljad medfinansiering:
2020 har 8 ERUF-projekt, ett ESFprojekt och ett Central Baltic-projekt på
Gotland beviljats medfinansiering med
1:1-medel.

Hållbar utveckling och tillväxt samt
stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.

De projekt som fått medfinansiering
som knyter an till internationalisering
är:
- Digital plattform för Gotland, 4,5
mnkr.
- ZERO- gotländska start-up företag och
hållbara affärsmodeller, 8,5 mnkr.

Förväntade effekter;
- Stärkt attraktionskraft för Gotland.
- Fler hållbarhetsdrivna affärsmodeller
som ger företag på Gotland möjlighet
att hamna i internationella
sammanhang.
- Hållbar utveckling inom besöksnäring.

- Outdoor – hållbar outdoortursim, 4,7
mnkr.
- Digital hybridlösning.
Gotland

CIT4COM (Horizon2020)

Regionalt utvecklingsarbete präglas av
en ständig förflyttning mot ökad
hållbarhet.

Forskningsprogram.

Hållbar utveckling och tillväxt samt
stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.

Gotland

CPMR/FCH JU.

Se ovan.

Nätverkssamarbete.
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Region Gotlands Energicentrum har
tillsammans med Ecolise införlivat det
gotländska initiativet ”Austerlan Energi”
in i detta forskningsprogram för utbyte
med 13 andra Regional Energy
Communities (REC).

Region Gotlands Energicentrum har
påbörjat dialog med CPMR/FCH JU i
syfte att skapa förutsättningar för
Gotland att få hjälp med expertis och
medel inom energiomställningsinitiativ.

Förväntade effekter på kort sikt:
- Gotland sätts på kartan inom EU med
initiativ inom energiomställningen.
- Fortlöpande erfarenhetsutbyte under
perioden samt detaljkunskap kring
teknisk styrning av energigemenskaper
(IT).
Förväntade effekter på längre sikt:
Utveckling av den gotländska modellen
för energigemenskaper.
Förväntade effekter på kort sikt:
- Gotland blir känt inom EU som pilot
och testbädd.

Gotland

Matchning med WFBB (Regionalcenter
der Wirtschaftsförderung BrandenburgBerlin).

Se ovan.

Dialog med expertis från FCH JU
(vätgascenter i Spanien) kring hur man
kan bistå öns cementindustri i
omställningen.

- Ökad tillgång till kapital och
kompetens för
energiomställningsprojekt.

Region Gotlands Energicentrum och
WFBB söker aktivt matchning av
företag/tekniker ur WFBB:s
energikluster för att utföra/bistå
initiativ på Gotland.

Förväntade effekter på kort sikt:
- Gotland blir känt som en plats för
testning av energi-innovation.
Förväntade effekter på längre sikt:
- Bättre och fler projekt levererar goda
effekter.
- Ökade investeringsmöjligheter.

Gotland

Erfarenhetsutbyte med Smart Energy
Åland/Flexens Oy.

Se ovan.

Kontinuerliga avstämningsmöten för
erfarenhetsutbyte och identifiering av
möjliga samverkansprojekt.

Förväntade effekter på längre sikt:
- Initiativ till gemensam utveckling av
visualiseringsverktyg.
Förväntade effekter:

Erfarenhetsutbyte med Korsika –
Frankrikes energipilot.

Se ovan.

Blekinge

Regional dialog och förankringsarbete
inför kommande programperiod.

Dialogträffar med fokus på gemensam
projektutveckling 2020 ff.

Inspel till utvecklingen av
gränsöverskridande program (främst
Interreg South Baltic).

Insatser för att lösa utmaningar genom
gränsöverskridande samarbete.

Blekinge

Interconnect – mobilitet och
kollektivtrafikutveckling (Interreg South
Baltic).

Insatser för ökad tillgänglighet i södra
östersjöområdet.

Projektet genomfört och avslutat enligt
plan.

Etablerat nätverk för utveckling av
hållbar mobilitet och resande.

Blekinge

Exportsamverkan Blekinge 2.0 (ERUF
Skåne Blekinge).

Insatser för Innovation och
företagande.

Projektet genomförs enligt plan.

Stärkt näringsliv.

Blekinge

Projektet BSR access ska främja tillgång
till rena, effektiva och multimodala
transportkorridorer i Östersjöregionen.
Nyps nr: 206498.

Knyta länet bättre till TEN-T nätverket.

Projektet genomförs enligt plan.

På kort sikt kunskaper om utvecklingen
inom TEN-T. På längre sikt säkerställs
långsiktigt engagemang på TEN-T
området. Erfarenheter från andra
projekt på området tas till vara.

Blekinge

TRAM, se tabell 2.1.

Gotland
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Dialog har pågått under lång tid och
besök var planerat, återupptas
beroende på pandemins utveckling.

Förväntade effekter på kort sikt:
- Ökad kunskap från samarbete med
Pilot Åland ger bra utväxling.

- Kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Skåne

Hanseatic League of Science - HALOS
(Interreg ÖKS).

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 6: Skåne vara globalt
attraktivt.

Utöver ett 40-tal experimentprojekt
görs ett delprojekt om regional
utveckling (innovationer, tech transfer,
forskarmobilitet och
näringslivskopplingar).

Kort sikt: Kunskap om varandras
strategier, ökat samspel mellan Science
Cities i Lund, Hamburg och Köpenhamn.
Lång sikt: Utveckla gemensam Life
science-region.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 6: Skåne vara globalt
attraktivt.

Ökad kunskap om potentiella
flaskhalsar i järnvägsinfrastrukturen,
utvecklat samarbete kring biljettsystem
och trafikinformation kring
kollektivtrafiken över Öresund samt
förbättrad kännedom om utmaningar
och potential kring framtidens hållbara
mobilitet.

Möjlighet att möta framtida behov av
ökad tågtrafik. Lättare att planera och
betala för kollektivtrafikresor över
Öresund. Ökad hållbar mobilitet i
regionen.

Syftet är att utveckla samspel mellan
forskningsanläggningarna ESS/MAX IV
och de skandinaviska universiteten med
de tyska systeranläggningarna DESY och
European XFEL och med Hamburgs
Universitet i en gemensam life scienceregion.
Skåne

Ett sammanhängande transportsystem i
Greater Copenhagen (ESTGC).
Interreg-projekt som ska främja
genomförandet av Trafikchartern inom
Greater Copenhagen Committe.

Skåne

Handlingsplan för cykel inom Greater
Copenhagen.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 6: Skåne vara globalt
attraktivt.

Utpekade insatsområden för att stärka
Greater Copenhagens position som
världens bästa cykelmetropol.

En stärkt profil som cykelmetropol, en
ökad andel cyklister inom och mellan
metropolen, en ökad andel
kollektivtrafikresande som sker i
kombination med cykel, en stärkt
destination för cykelturism och en ökad
forskning/stärkt kunskapscentrum inom
området.

Halland

STRING (Southwestern Baltic sea
Transnational area Implementing New
Geography).

Insatserna inom STRING arbetar mot de
tre i Tillväxtstrategi för Halland 2014–
2021 utpekade målen:
Stark konkurrenskraft, Hög attraktivitet
samt Fler i arbete. Arbetet sker i
huvudsak inom prioriteringarna, en
region med god tillgänglighet, erbjuda
attraktiva och socialt hållbara
mötesplatser, boende och
livsmiljöer, stimulera till
innovation, förnyelse och ökat
företagande och goda kontakter med
omvärlden.

Genomfört analys av flaskhalsar på
sträckan Oslo-Hamburg, bland andra
Öresundsförbindelse, kapacitet på
Västkustbanan och tillgänglighet till
Köpenhamns flygplats.

STRING är ett strategiskt samarbete där
satsningar förväntas ge resultat och
effekter på lång sikt.

Finansiering sker i huvudsak med
Region Hallands egna medel.

Förstudie vätgaskorridor för tung trafik

Resultat/förväntade resultat:
- Förbättrad transportkorridor mellan
Skandinavien och Europa.

Fyra nationella OECD seminarier har
genomförts i Sverige, Danmark,
Tyskland och Norge med temat
"What will Northern Europe live off in
the future?"

- Arbete med Fehmarn Bältförbindelsen.

Genomfört kartläggning av styrkor inom
grön teknologi.

- Framtagande av påverkansplan för
förbättrad järnvägsförbindelse
Göteborg-Oslo.

- Påverkansarbete TEN-T.

- Undersökt förutsättningarna för att
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använda Connecting Europe Facility (CE
F) för infrastruktursatsningar i
korridoren.
Samarbete med OECD:
- Framtagande av en strategisk plan
med konkreta aktiviteter för utveckling
av hållbara transporter och grön tillväxt
i korridoren.
Utveckling av STRING-området till att
bli en grön korridor, Green Hub.
Vision ”become the
Silicon Valley of green tech”.
Halland

Småland Blekinge Halland South
Sweden – Brysselsammarbete.

Småland-Blekinge-Halland
Brysselsamarbete tar årligen ta fram så
kallade länsvisa dokument som ska
innehålla de gemensamma
prioriteringarna för huvudmännen och
synliggöra hur dessa förhåller sig till
strategier och planer hos
huvudmännen.
I det länsspecifika
dokumentet fokuserar Halland
på de tre områdena, Hälsa, vård och
omsorg, Bioekonomi och
Grön innovation samt Infrastruktur.
Andra intresseområden för
samarbete är besöksnäring, framtida
sammanhållningspolitiken,
”smart cities” och digitalisering.

Samarbete runt de olika delarna av
EU:s återhämtningspaket med
anledning av pandemin.
Utökat samarbete med Brysselkontoret
i infrastrukturfrågor kopplat till
STRING.
Arbete med transportkorridoren TEN-T
och finansieringsprogrammet
Connecting Europe.

Småland-Blekinge-Halland South
Sweden är ett strategiskt samarbete
där satsningar förväntas ge resultat och
effekter på lång sikt.
Bevakning på plats i Bryssel av goda
företrädare som känner till Hallands
förutsättningar är av stor betydelse.
.

Utökat samarbete med Skånes
Brysselkontor inom Regionsamverkan
Sydsverige EU:s flerårsbudget och den
kommande sammanhållningspolitiken.
Stöd i arbetet med Smart
specialiseringsstrategi för Halland.
Arbete i nätverk Hälsa och regional
utveckling i linje med Hallands
prioriteringar.

Halland

Greater Copenhagen.

Insatserna inom Greater Copenhagen
arbetar mot de tre i Tillväxtstrategi för
Halland 2014–2020 utpekade
målen; Stark konkurrenskraft, Hög
attraktivitet samt Fler i arbete.

Finansiering sker i huvudsak med
Region Hallands egna medel.

Arbetet ske inom prioriteringarna, en
region med god tillgänglighet, erbjuda
attraktiva och socialt hållbara
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Prestationer
Antagit gemensam
kommunikationsstrategi för Greater
Copenhagen samt utarbetat
kommunikationsplan för 2020 med fyra
fokus:
- Arbetsmarknadscharter.

Greater Copenhagen är ett strategiskt
samarbete där satsningar förväntas ge
resultat och effekter på lång sikt.
Samarbetet har fokus på att skapa hög
livskvalitet, långsiktig hållbarhet och ett
bra företagsklimat. Detta har under
året bland annat lett till följande
konkreta resultat:

mötesplatser, boende och livsmiljöer,
stimulera till innovation, förnyelse och
ökat företagande, vara en stark
kunskapsregion, ha goda kontakter med
omvärlden samt erbjuda god matchning
av kompetens.

- Det gröna charter. -

GC har antagit en
arbetsmarknadscharter med syfte att
nå den fulla potentialen i en integrerad
arbetsmarknad.

- Insats till följd av coronapandemin,
”Greater Copenhagen – Back to
Business”.

- GC har antagit Greater Copenhagen
Green, en charter med målet om att
skapa hållbar tillväxt i regionen.

-Planerat för Toppmöte med fokus på
grön omställning. Aktiviteten blev
tyvärr inställd p.g.a. covid-19pandemin.

- GC har uppdaterat det sedan tidigare
antagna trafikcharter som ger en
gemensam utgångspunkt att
utveckla infrastrukturen, vilket bland
annat har bidragit till att regeringarna i
Sverige och Danmark nu genomför en
strategisk analys av en fast förbindelse
mellan Helsingør och Helsingborg.

- Infrastruktur.

- Möten med
relevanta stakeholders inom
infrastrukturområdet med syfte
att främja Greater Copenhagens
infrastrukturprioriteringar
i Trafikchartret. (Se ovan beskrivning av
STRING).

Västra Götaland

Västra Götaland

Bioeconomy Regions in Scandinavia
(BRS)
Interreg Sverige-Norge.

Projektet bidrar till programmets mål
om förbättrade villkor för SME och
utökat gränsöverskridande samarbete.

PreViS - Prehospital Video i Samverkan
Interreg Sverige-Norge.

PreViS bidrar till programmet mål
genom att man ska arbeta med
innovation och ökad
marknadsanpassning både nationellt
och internationellt.

Sedan tidigare finns även en digital
charter med en gemensam vision
för Greater Copenhagen som en
drivande metropol på
digitaliseringsområdet.

Projektet syftar till att öka den
internationella konkurrenskraften,
marknaden och därmed tillväxten för
små och medelstora företag som
producerar biobaserade produkter och
tjänster från huvudsakligen skogliga
råvaror.

På lång sikt vill projektet att
projektregionen ska utvecklas till en
stark och ledande nod för skoglig
bioekonomi och att områdets samlade
resurser blir internationellt kända.

Projektet ska bidra till snabbare
omvandling av forskning till praktik
genom att samla relevant
spetskompetens inom användning av
videoteknik i prehospital-tjänster.

Effekt av insatsen är att akademin ska
närma sig både hälso-/ sjukvården och
näringslivet och kan därmed stärka
forskningsrelevansen och minska tiden
från forskning till praktik.

Regionen ska vara ett framgångsrikt
utvecklingsområde och stimulera flera
industriella inriktningar såsom kemi,
petroleum, verkstads- och skogsindustri
till starkare samarbeten för en grön,
fossilfri och klimatsäkrad ekonomi.

Ökat intresse för videoteknik ger också
forskare möjligheter inom teknik,
medicin, vårdvetenskap etc. att studera
förhållanden, utveckling, utvärdering,
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användning och konsekvensbedömning
av lösningar med video som facilitator.
Västra Götaland

Västra Götaland

CLIC - Circular models Leveraging
Invest-ments in Cultural heritage
adaptive reuse.
(VA 2017–00758), (KU 2020-00132).
CLIC är ett treårigt forskningsprojekt
inom HORIZON 2020 som fokuserar på
hur åter-bruk av kulturmiljöer kan bidra
till en hållbar samhällsutveckling genom
att använda modeller från cirkulär
ekonomi.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region som tar globalt ansvar” och
inom det prioriterade området “Ett
resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåver-kan”. Projektet faller
primärt inom prioriterad fråga 23. Göra
Västra Götaland till en modell för
hållbar stadsutveckling och sam-spel
mellan stad och land.

Åtta universitet runt om i Europa
samverkar. Västra Götaland är ett av
fyra case som undersöks. Fokus ligger
på platsutveckling i rurala före detta
industrimiljöer.

Steg mot ett mer klimatneutralt
jordbruk Interreg Öresund-KattegatSkagerrak.

Projektet anknyter till VG2020, primärt
inom prioriterad fråga Främja
utvecklingen av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag och sekundärt
inom prioriterad fråga utveckla testoch demonstrationsarenor där nya
idéer omsätts i praktiken. Samt till
VGR:s program för livsmedel och gröna
näringar:

Nya pedagogiska nätverk som
stimulerar och inspirerar
naturbruksskolor att i ökad utsträckning
utbilda och ge eleverna nya kunskaper
och verktyg för en mer klimatsmart
matproduktion.
Naturbruksskolorna har stärkt sin
funktion som arena och mötesplats för
lantbruket vad gäller dialog och
överföring av kunskap om tekniker och
metoder för ett mer fossiloberoende
lantbruk.

Målet med projektet är att bidra till en
snabbare implementering av ny teknik
och kunskap i lantbruket. Det ska i sin
tur främja produktion och distribution
av energi som hämtas från förnybara
källor.

Projektet stödjer insatsområdet Ökad
konkurrenskraft genom kraftsamling
och innovation i Programmet för
livsmedel och gröna näringar genom att
stärka naturbruksskolorna som
kunskapscentra och
innovationsfrämjande miljöer och att
främja internationella samarbeten.
Interreg ÖKS: Insatsen knyter an inom
Interreg ÖKS till Insatsområde 2 Grön
ekonomi och investeringsprioritering
2.1 Främja produktion och distribution
av energi som hämtas från förnybara
källor inom ERUF.
Västra Götaland

EU-kort, Planeringsbidrag för
västsvenska aktörers deltagande i
Horisont 2020 på max 150 000 kronor.
Finns för SME (företagsstöd, 1.1 medel)
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Projekten knyter an till VG2020-temat
“En region som tar globalt ansvar” och
inom prioriterade området “ett
resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan”.

Effekter på kort sikt: Under våren 2020
ta fram en regional handlingsplan som
beskriver hur VGR genom för-ändrat
arbetssätt, samverkan över sektorsgränserna och alternativa
finansieringsmodellers kan stödja
platsutveckling.
Effekter på lång sikt: Förhoppningen är
att VGR bättre skall kunna nyttja den
fulla potentialen av åter-bruk av
övergivna byggnader på landsbygden.
Lantbruket i KASK-området har minskat
sitt beroende av fossil energi och stärkt
sin förmåga att bidra till negativa
utsläpp genom ökad kolinlagring i
marken genom nyttjande av biokol.
De elever som utbildats vid
naturbruksskolorna i området har i sin
roll som nya företagare och/eller
arbetstagare inom lantbrukssektorn
bidragit till att flytta fram positionerna
mot ett mer klimatneutralt lantbruk.

Breddade nätverk och nya
samverkansformer för företag och
organisationer intresserade av biokol i
KASK-området genom etablering av
nytt nätverk i Danmark, samt
samverkan med befintliga
biokolnätverk i Norge och Sverige.

Under 2020 beviljades 14 EU-kort
totalt, varav 7 getts till företag och 7
har getts till icke-vinstdrivande
organisationer.

Förväntade långsiktiga effekter av
stödformen är att skapa ett ökat och
breddat deltagande i EU:s forskningsoch innovationsprogram, attrahera
forskningsresurser till regionen,

och övriga organisationer (regionala
medel).

Västra Götaland

kunskapsintensiteten hos näringsliv,
akademi och offentlig sektor stärks och
nya lösningar på samhällsutmaningar.

Projektet faller primärt inom
prioriterade fråga 23, att göra Västra
Götaland till en modell för hållbar
stadsutveckling och samspel mellan
stad och land.

More2020.
(RUN 2019–00208).
More2020 är ett program för
forskningsmobilitet som drivs av Västra
Götalandsregionen och finansieras av
EU via Horisont 2020.

Projektet knyter an till VG2020 temat
”En ledande kunskapsregion” och inom
det prioriterade området
”Internationell konkurrens genom
regional kraftsamling kring
styrkeområden.”

More2020 är ett fortsättningsprojekt
till More-programmet vilket slutade
2018 och resulterade i 19 finansierade
utbyten. More2020 har givit resultat till
20 forskarutbyten inom Västra
Götalands utpekade styrkeområden.

Projektet faller primärt inom fråga 4.
Attrahera fler studenter och forskare
och öka utbytet med omvärlden.
Projektet ligger inom ramen för
programmet internationella forskningoch innovationssamarbeten.
Värmland

Positionspapper om Fonden för en
rättvis omställning.

Åtgärden bidrar till Värmlandsstrategin
prioriterade område Livskvalitet för alla
och Region Värmlands internationella
strategi.

Region Värmland har tagit fram
ett positionspapper om Fonden för en
rättvis omställning. Detta har
kommunicerats med bland andra
Näringsdepartementet.

Värmland

EU-sakråd.

Åtgärden bidrar till Värmlandsstrategin
prioriterade område Livskvalitet för alla
och Region Värmlands internationella
strategi.

Region Värmland har svarat på ett EUsakråd om EU:s nya industristrategi.
Svar på färdplanssamråd om den
kommande skogsstrategin med bifogat
positionspapper.
Svar på samråd om den föreslagna
delegerade akten om EU:s
klassificeringssystem för hållbara
aktiviteter (Taxonomi) med bifogat
positionspapper.

Värmland

Region Värmland har tagit fram ett
positionspapper om EU:s nya
skogsstrategi.

Åtgärden bidrar till Värmlandsstrategin
prioriterade område Livskvalitet för alla
och Region Värmlands internationella
strategi.

Positionspapperet har politisk
förankring och har skickats in till EUkommissionen och DG AGRI.

Värmland

AER.

Åtgärden bidrar till Region Värmlands
internationella strategi.

Region Värmland har under året aktivt
medverkat i ett flertal
programaktiviteter inom ramen för
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Förväntade långsiktiga effekter av
projektet är att uppmuntra ett ökat och
breddat deltagande i EU:s forskningsoch innovationsprogram, attrahera
forskningsresurser till regionen,
kunskapsintensiteten hos näringsliv,
akademi och offentlig sektor stärks och
nya lösningar på samhällsutmaningar.

medlemskapet i Assembly of European
Regions (AER). Bland dessa kan nämnas
webbinariet ”Digital Health Wellbeing
and Smart Specialisation” som regionen
samarrangerade med NHS Scotland.
Värmland

CPMR.

Åtgärden bidrar till Region Värmlands
internationella strategi.

Region Värmland har under året aktivt
medverkat och arrangerat aktiviteter
inom ramen för sitt engagemang i
CPMR, bland annat kan nämnas att ett
arbetsgruppsmöte arrangerades av
Region Värmland för CPMR:s Östersjöns
transportarbetsgrupp under februari
med uppskattat besök vid Billerud
Korsnäs i Grums.
Tjänstepersoner deltog vid CPMR:s
utbildning i Bryssel samt vid
arbetsgruppsmöten inom
sammanhållningspolitiken,
transportområdet, klimatområdet och
jämställdhet. Deltagande har även skett
vid organisationens digitala årsmöte
där även politiker varit representerade.
Region Värmland har bidragit till
CPMR:s arbete på klimatområdet
genom att svara på en enkät om
regionens arbete gällande
klimatneutralitet samt delat en
summering med CPMR:s
jämställdhetsgrupp om åtgärderna som
genomförts inom jämställd regional
tillväxt.

Värmland

Vanguardinitiativet.

Åtgärden bidrar till Region Värmlands
internationella strategi.
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Inom ramen för Vanguardinitiativet har
Region Värmlands Brysselkontor
fortsatt koordinera kommunikationsarbetsgruppen samt stöttat de värmländska klustren i deltagande i nätverket. Medarbetare från Avdelningen
för regional tillväxt deltog i nätverkets
digitala direktörsmöte samt dess
årsmöte.

Värmland

Dialog Sverige-Norge.

Arbetet bidrar till samtliga prioriterade
områden i Värmlandsstrategin:
Livskvalitet för alla, Fler och starkare
företag, Höjd kompetens på alla nivåer
och Bättre
kommunikationer.

Värmland

Synpunkter.

Åtgärden bidrar till Värmlandsstrategin
prioriterade område Livskvalitet för alla
och Region Värmlands internationella
strategi.

Oslo-Stockholm 2.55 senaste position
med synpunkter på TEN-T revideringen,
sep. 2020. Norra Mellansveriges
synpunkter på EU:s industripolitik, juli
2020.

Örebro

CHERRIES

RUS – Innovation och specialisering
samt Hälsofrämjande arbete och hälsooch sjukvård samt Social
sammanhållning och demokrati.

Under hösten 2020 genomfördes en
behovsinventering på temat Äldres
psykiska hälsa. Resultatet av
behovsinventeringen ska ligga till grund
för innovationsarbete i form av
pilotprojekt under 2021 och första
kvartalet av 2022.

Horizon 2020
Projektperiod: 1/1 2020 – 31/12 2022
(3 år).
Syfte: I samverkan mellan olika aktörer
hitta innovativa lösningar på hälso- och
sjukvårdens behov samt åstadkomma
en långsiktig påverkan på
innovationssystemet till ett öppet,
transparant och ansvarsfullt
innovationssystem som bygger på
behov och samskapande av lösningar.

Örebro

Vocational Skills of tomorrow (VST).

Bidrar till målen om ökad innovationskraft, god och jämlik hälsooch sjukvård, god och jämlik folkhälsa
och ökad grad av delaktighet och
inflytande

RUS – Kompetensförsörjning och
matchning.

Erasmus+.

Bidrar till målet om förbättrad
kompetensförsörjning.

Västmanland

Record, Interreg Europe. Projekt som
tillsammans med sex europeiska

Utmaningsdriven utveckling och
regionalt ledarskap där målsättningen
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Fördjupad samverkan mellan Värmland
och de norska fylkena Viken och
Innlandet.

Parallellt med detta har projektet under
2020 påbörjat ett arbete kring
innovationssystemet kopplat till
Innovationsstrategins spår
Inkluderande och mobiliserande
innovation. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2021.

Projektet syftar till att stötta innovativa
lösningar för att möta hälso- och
sjukvårdens utmaningar.
Innovationerna ska vara grundade i en
bred och samskapad behovsanalys och
en rad intressenter är med i att både
definiera behoven och lösningarna. Projektet syftar också till att länka samman
praktiken med ansvarsfull forskning och
innovation (Responsible Research and
Innovation, RRI).
Effekterna blir således både lösningar
på hälso- och sjukvårdens utmaningar
och ett mer öppet, transparant och
demokratiskt innovationssystem vilket
påverkar såväl hälso- och sjukvården på
kort sikt som samhället i stort på lång
sikt.

På grund av pandemin har projektets
startdatum flyttats från hösten 2020 till
senare på våren 2021.

VST ska möjliggöra för rektorer, lärare
och elever på en majoritet av länets
Komvux samt gymnasiesärskolor att
utföra jobbskuggning och arbetslivspraktik på andra europeiska skolor. Just
nu har avtal med skolor i Italien och
Portugal arrangerats. Långsiktigt ska
detta stärka arbetssätt och metoder i
länets deltagande skolor samt utveckla
elevernas individuella kompetens för
att enklare ta sig ut i arbetslivet.

Framtagen Action plan för utveckling av
ERUF kopplat till järnvägsområdet.

Framtagen Action plan för utveckling av
ERUF kopplat till järnvägsområdet, för

Västmanland

regioner utvecklar modeller för
järnvägsområdet (och därtill hörande
industri inom t.ex. elektromobilitet).
Fokus är hur finanserginen inom ERUF
bättre kan stötta innovationsarbete och
samverkan med viktiga parter för det
arbetet.

både är att utveckla viktiga områden
som adresserar samhällsutmaningar
och bidra till långsiktig finansiering
inom dessa områden.

Hemtagning av Best practices inom
järnvägsområdet från fem regioner i
Europa, vilka samlats i en bok/skrift.

implementering under de kommande
två åren.

Regional exportsamverkan.

RUP (beslut innan RUS):

Exportnätverket Take Off har etablerats
med ett 30 tal företagare intresserade
av export.
Fem företag beviljades
exportstödscheckar om totalt 787 tkr.

Effekter på lång sikt: Stabilare och mer
resilient exportexponering av regionens
näringsliv. Fler exporterande
SME:företag och ökad export hos redan
existerande exporterande företag.

Utvecklingen av den Regionala
exportsamverkan har fortsatt under
året men i anpassat format. Den
Regionala Exportsamverkan (RES)
samlar länets aktörer med tydligt syfte
och mål att erbjuda anpassad
rådgivning, kompetensutvecklingen till
länets små och medelstora företag
samt öka deras vilja och förmåga till att
börja eller utveckla sin
exportverksamhet.

Projektet genomförs enligt länets
regionala utvecklingsprogram,
insatsområde, Dynamiskt Näringsliv och
bidrar till handlingsområdet
utmaningsdriven utveckling.

Seminarium om Tyskland, USA, avtal &
juridik, internationell handel. Planerat
event om Brexit behövde ställas in till
följd av för lågt intresse.

Finansieringen kommer både genom
regionalfondsprogrammet, genom
Tillväxtverket och genom 1:1 medel.
Västmanland

Västmanland

Västmanland

Future Automation Region /
Automation Summit.
Nyps: 207630

RUP (beslut innan RUS):

Växthus.
Finansieringen kommer genom
Tillväxtverket och genom 1:1 medel.

RUP (beslut innan RUS):

Sweden Innovation Days.

RUP (beslut innan RUS):

Projektet genomförs enligt länets
regionala utvecklingsprogram,
insatsområde, Dynamiskt Näringsliv och
bidrar till handlingsområdet
utmaningsdriven utveckling.

Projektet genomförs enligt länets
regionala utvecklingsprogram,
insatsområde, Dynamiskt Näringsliv och
bidrar till handlingsområdet
utmaningsdriven utveckling.
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Automation Region genomför bifrost
samtal mellan medlemsföretag och
storbolag i USA. Automation Region
planerade också för att genomföra en
innovationsvecka i Silicon Valley. Den
behövde dock ställas in på grund av
corona. Planerat deltagande i Hannover
Mässan ställdes också in.

Effekter på kort sikt: Ökad kompetens
till medlemsföretagen.
Effekter på lång sikt: Ökad
internationaliseringsförmåga för
medlemsföretagen.

Projektet Växthus möjliggör två riktade
målmarknadsprogram, ett för USA och
ett för Tyskland. Marknaderna är valda
utifrån relevans för länets näringsliv.
USA programmet kom igång men
pausades under våren och
Tysklandsprogrammet startade upp
under hösten.

Effekt på kort sikt: Ökade
marknadskännedom och
exportförståelse hos målgruppen.
Effekt på lång sikt: Ökad export till
målmarknaderna.

Internationell matchamakingevent
mellan startup och storbolag. 10

Ökad kännedom om processen att
mäkla stora och små bolag.

Projektet genomförs enligt länets
regionala utvecklingsprogram,
insatsområde, Dynamiskt Näringsliv och
bidrar till handlingsområdet
utmaningsdriven utveckling.
Dalarna

Vanguard Initiativet.

Se tabell 1.1.

Dalarna

Industrial transition project.

Se tabell 1.1.

Dalarna

Silver SMEs,
Interreg Europe.

Bidrar till att uppfylla Dalastrategins
vägval om ökat entreprenörskap och
attraktiv livsmiljö och kan kopplas till
våra prioriteringar om hälsa/välfärd och
innovativ upplevelseproduktion i
agendan för smart specialisering.

Dalarna

Femina,
Interreg Europe.

Se tabell 1.2.

Dalarna

Matilde
Horizon 2020.

Se tabell 6.2.

Dalarna

Botniska korridoren
Påverkansarbete rörande EU:s politik
för transport och infrastruktur, t.ex.
TEN-T förordningen.

Se tabell 2.1.

Dalarna

Gränskommittésamarbetet mellan
Dalarna och Hedmark, sedermera
Innlandet fylke i Norge.

I och med att man i Norge har bildat
storregioner har en översyn gjorts
rörande hur det framtida
gränssamarbetet ska formeras för att
bli så ändamålsenligt som möjligt. Ett
arbete har påbörjats för att förbereda
för en utvidgad administrativ
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nationer och 10 svenska städer
mäklades. Västerås mötte Silicon
Valley, tema AI. Fem storbolag deltog
från regionen och 5 startup + ett 30-tal
deltagare på kringevent.

På lång sikt ökad innovations och
exportförmåga.

Projektet har genomfört SWOTanalyser i deltagande regioner,
identifierat och rapporterat in sex goda
exempel/region samt påbörjat en
interregregional peer review-process
för att lyfta fram goda exempel från
projektet. På partnerskapsmötena har
dessa presenterats.

Effekt på kort sikt:
Ett ökat interregionalt lärande kring
den demografiska utmaningen med en
åldrande befolkning med fokus på den
potential som den seniora marknaden
utgör inom den s.k. silverekonomin.
Effekt på lång sikt:
Nya produkter utvecklas som bidrar till
att öka livskvaliteten i ett åldrande
samhälle, att företagsamheten ökar och
att kostnaderna för vårt och omsorg
minskar då innovativa lösningar kan
bidra till ökad hälsa, självständighet och
trygghet för äldre.

ledningsgrupp av gränskommittén till
att omfatta Dalarnas län, Värmlands län
och Innlandet Fylke vilket medför
ändringar av bolagsordningen och
kommitténs syfte. En processplan
utarbetas som syftar till att formellt
införliva Värmland hösten 2021.
Gävleborg

Programmering för Central Baltic 2021–
2027.
Deltagit i arbetsgrupp (Sverige samt
övriga medlemsländer) för
framtagandet.

Gävleborg

Climate Task Force och Energy Working
Group.
Deltagande i CPMR:s initiativ som
innebär möjligheter till påverkan på
EU:s policy inom området miljö- och
klimat.

Bidrar på sikt till ökad gränsregional
samverkan inom Östersjön och bidrar
till måluppfyllelse av Östersjöstrategin.

Stärkt kunskap och delaktighet som
möjliggör för Gävleborgs innovationsoch utvecklingsaktörer att samverka
gränsregionalt.

Ökad och breddad finansiering från fler
finansieringskällor vilket stärkt
attraktionskraften för länets företag
och därmed bidragit till tillväxt och
innovation.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.

Politiker från Region Gävleborg har
tillsammans med tjänstepersonsstöd
deltagit på CPMR Climate Task Force
och kommit med inspel på kommande
EU: policy.

Kort sikt:
Möjlighet att lyfta Region Gävleborgs
perspektiv på kommande EU
lagstiftning.

Under 2020 infördes fem
servicepunkter i Söderhamns kommun.

Kort sikt:
Projektet bidrar till butikers överlevnad
genom att hitta nya idéer för
utveckling.

- Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.

Lång sikt:
Möjlighet att tillsammans med andra
påverka inriktningen på den gröna
given.

- Gävleborg har en offentlig sektor som
ställt om och drivit på samhällets
omställning till en cirkulär och mer
biobaserad ekonomi.
- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
Globala mål:
13 Bekämpa klimatförändringarna.
17 Genomförande och globalt
partnerskap.
Gävleborg

Save Rural Retail (SARURE).
(Nyps id: 209834)
Ett europeiskt samarbetsprojekt för att
förbättra förutsättningarna för handel
på landsbygden.
Interreg Europe.
Projektet riktar sig till små butiker på
landsbygden för att skapa idéer för

RUS effektmål:
- Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare - med starka
funktionella samband inom länet och
över länsgränser.
Globala mål:
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Lång sikt:
Butikerna blir konkurrenskraftiga och
framgångsrika. Därtill bidrar arbetet till

Gävleborg

Gävleborg

utveckling och innovation i
demografiskt sköra områden.
Söderhamn kommun är en av nio
deltagare i projektet där Region
Gävleborg har ingått i projektets
stakeholders grupp.

11 Hållbara städer och samhällen.

ERUF programmeringen 2021–2027.

I programförslaget anges insatser för
samverkan både internationellt samt
interregionalt. ERUF programförslag ska
förhålla sig till Östersjöstrategin och
ange hur det förhåller sig till
territoriella samarbeten. I Gävleborg
pågår parallellt programmeringen av
Interreg Central Baltic.

Färdigt förslag till
regionalfondsprogram som tar
utgångspunkt i en hållbar region med
tydlig riktning mot hållbar utveckling.

RUS effektmål:
- Gävleborg har god matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Genom det nordiska nätverksutbytet
inom NURIS II erhålls kunskap om
nordiska valideringsmodeller och
samverkansformer för validering m.m.
som kommer såväl projekt ValidX som
Validering Gävleborg till gagn i fortsatt
arbete.

Kort sikt:
Fler valideringar.

Etablera integrerat ekosystem av
verktyg/data som grund för utveckling
av smarta energilösningar. Testa
interaktiva visualiseringsverktyg och
sprida lösningarna.

Underlätta pilotförsök som använder
IKT-teknik, AI och IoT (internet of
things). Öka medvetenhet och förändra
beteenden inom energiområdet. Öka
kunskap om energieffektivt beteende.
Rekommendationer om hur man bättre
energieffektiviserar offentliga
byggnader.

Projekt NURIS II.
Validering Gävleborg, projekt ValidX
och Bollnäs folkhögskola medverkar i
det nordiska projektet NURIS II.
Projektet sätter fokus på validering som
praktisk metod för att tillvara
nyanländas kompetenser inom vårdoch omsorgssektorn.
Deltagare i projektet kommer från fyra
nordiska länder; Danmark, Finland,
Norge och Sverige. Den svenska
nätverksträffen skulle ha genomförts
vid ValidX på Bollnäs folkhögskola våren
2020 men genomfördes istället digitalt
under hösten.

Västernorrland

Smartic, Smart Energy management in
remote Northern, Peripherial and Arctic
regions. Ä-id RVN 209848, NPA
projektnr 348.
Syftet är att främja smarta lösningar i
energieffektivisering av offentliga
byggnader. I Västernorrland genomförs
piloten i Ådals- och Skarpåkerskolan i
Kramfors kommun.
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- Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.

att förbättra policy och styrdokument
som stöder landsbygdsutveckling.

Lång sikt:
Insatser inom programmet ska bidra till
en mer hållbar region.

- Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Finansiering ur NPA-programmet
(priority Axis 3 Energy Efficiency and
renewable Energy, specific objective 3).
Projektet ligger i linje med RUS och
bidrar till att genomföra den regionala
Energi- och klimatstrategin.

Kort sikt:
Tydlig styrning av kommande
regionalfondssatsningar.

Piloten har förberetts för
genomförande 2021. Utveckling av en
”Smart energy management model”
som anpassats från befintliga smarta
stadsmodeller.

Kortare utbildningstider.
Förbättrad överförbarhet.
Lång sikt:
Förbättrad matchning och
kompetensförsörjning.

Projektet har hittills bidragit med ökad
kunskap och intresse för satsningar som
bidrar till beteendeförändringar.
Västernorrland

Emergreen – Emerging Technologies for
Greender Communities.
Syftet är att hitta innovativa modeller
för deltagande och utveckling av nya
digitala tjänster som främjar hållbar
utveckling.

Västernorrland

Mat och dryck längs Nordens gröna
bälte, Torsta AB, rvn äid: 206992,
Interreg 20201628.
ERUF Interreg Sv/No.
Projektet ska bidra till ökad lönsamhet
och sysselsättning för företagare inom
måltidsbranschen, genom
kompetenshöjande insatser.

Västernorrland

Destination Kvarken, Kvarkenrådet, äid:
RVN 204048, Interreg 20201596.
Syftet med projektet är att öka
konkurrenskraften för regionens
företag inom besöksnäringen genom
gemensamma aktiviteter mot den
internationella marknaden, samt
genom att utöka turismföretagens
kontakter och samarbete inom
området.

Västernorrland

Finansiering ur NPA-programmet
(priority Axis 1 – innovation, specifik
objektive 1.2). Projektet ligger i linje
med RUS och bidrar till att genomföra
den regionala Energi- och
klimatstrategin.

Nya digitala tjänster anpassade till ett
större antal målmottagare
(medborgare, företag och offentliga
myndigheter).

Bidrar till RUS mål 2: 2030 är
Västernorrland den plats som
människor väljer för att leva och
besöka.

Digitala lösningar, digitalt
kunskapscenter. 100-talet företag har
deltagit i aktiviteter och samverkan
med andra projekt på båda sidor om
gränsen med höjd kunskapsnivå och
stärkta möjligheter till utvecklad
samverkan.

Interreg Små och medelstora företag
och ökad konkurrenskraft hos företag.

Näringsliv - ökad kapacitet för
gränsöverskridande affärssamarbeten.

Snörik - snöforskning och innovation
över riksgrensen, Peak region AB, rvn
äid:204254, Interreg 20201584.

Beslutades i linje med tidigare RUS
”innovationsförmåga som drivkraft”.
Ligger också i linje med RUS mål 3 och
handlingsplan för energi och klimat.

Projektets syfte är att öka affärs- och
samhällsnytta genom att driva
kunskapsutvecklingen kring
styrkeområdet snö framåt, samt

Interreg insatsområde innovativa
miljöer och öka organisationernas och
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Under 2020 har hemsida för energi- och
klimatrådgivning och utveckling av en
chatbot för frågor om solel upprättats,
vilket har bidragit till ökad tillgänglighet
och information för invånare och
företag.

Har redan uppnått antalet
medverkande företag.

Beslutades i linje med tidigare RUS
”människan som drivkraft”. Ligger
också i linje med RUS mål 2 och 3.

Innovativa affärsmodeller för
tillhandahållande av digitala tjänster i
glesbefolkade områden.

Förväntade resultat och effekter:
Skapa ett digitalt kunskapscenter för
utbildning, nätverk, idé- och
erfarenhetsutbyte, utveckla nya digitala
metoder kring kompetensutveckling
(t.ex. Food Hackathons, nätverksträffar
och mm.), öka andel av lokal mat vid
evenemang, utforma en tydlig
kommunicerbar gemensam vision &
historia.

Ökat samarbete mellan ländernas
företag inom besöksnäringen och
destinationsbolag samt mellan
näringslivs och universitet. Stärka
kvaliteten på entreprenörernas
produkter med hållbarhetsperspektiv.

Starkare destinationer och hållbar
besöksnäring.

Viktigt för utveckling av nya lösningar
för energieffektivisering avseende
snökyleanläggningar med Sundsvalls
sjukhus snökyleanläggning som del i
projektet.

Fler arbetstillfällen, ökade FoUinvesteringar i företag, stärkt
internationell positionering samt stärkt
attraktivitet för framtida etableringar.

Västernorrland

kraftsamla och utveckla det
gränsterritoriella innovationssystemet
för snö.

företagens FOU och
innovationsförmåga.

FISK-RISE Processum, rvn äid 20203050
Interreg Sve-No äid 20203381.

Ligger i linje med tidigare RUS,
innovation som drivkraft, Interreg SveNo-Innovativa miljöer och öka
organisationernas och företagens FOU
och innovationsförmåga. Ligger också i
linje med ny RUS, målområde 3
utvecklade styrkeområden genom
smart specialisering samt målområde 1
Universitet, högskolor och
forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling.

Innovationsprocesser med workshops,
experiment, småskaliga försök och
analyser pågår för fullt från
förbehandling av GROT till modifiering
av SCP-svampen.

Projektets övergripande mål är att
skapa tillräckligt underlag i produktion
av SCP baserat på skogsråvara och
förverkligande av en värdekedja från
skog till fisk.

Ett arbete pågår också med att ta fram
en konceptuell teknoekonomisk
lönsamhetsanalys.

Skapa underlag för ett
investeringsbeslut i produktion av SCP.
Nya affärer för aktörer i värdekedjan.
Marknads-utveckling som ger tillväxt i
utbudet av hållbara, skogsbaserade
proteinkällor för fiskodlingsnäringen
och en ny avsättning för skogsbaserade
råvaruströmmar för skogsindustri.

Jämtland Härjedalen

UNESCO Creative Cities Network
(UCCN).

Mål RUS:
- Fler företag inom kulturella och
kreativa sektorn stärker länets
attraktionskraft.

Erfarenhetsutbyten företag, nya
internationella kontakter och projekt,
informationsspridning om länet och
kompetensutveckling/export.

Stärkta företag inom matens
värdekedja och kulturella kreativa
näringar som också lockar fler besökare
och nya invånare till länet.

Jämtland Härjedalen

Samarbetsprojektet Botniska
korridoren.

Prioritering RUS:
-Infrastruktur och samhällsservice.

Påverkansarbete och framtagande av
utredningar.

Ökad tillväxt genom ett effektivare
transportsystem för gods.

Jämtland Härjedalen

HEinnovate - deltagande i analys av
universitetens roll på sina respektive
arbetsmarknader.

Prioritering RUS:
-Kompetens och kunskapsutveckling.

För närvarande är arbetet kraftigt
påverkat av covid-19, som tillsvidare
gör att kunskapsuppbyggnaden
försenas. Erfarenheter från Region
Jämtland Härjedalen har emellertid
presenterats för OECD som illustration
över Mittuniversitetets stora roll för
kompetensförsörjningen på små,
perifera arbetsmarknader.

På långsikt förutses en nationell dialog
och omprioriteringar som möjliggör för
ett bredare och bättre
forskningsanknuten undervisning för
universitet och högskolor med ett
särskilt ansvar för
kompetensförsörjning på små
arbetsmarknader.

Jämtland Härjedalen

Regional exportsamverkan.

Prioritering RUS:

Projektet har fokuserat på lärande och
kompetensuppbyggnad, eftersom
covid-19 kraftigt påverkat
genomförandet, liksom
förutsättningarna att bearbeta de
regionala prioriteringarna.

Ökat förädlingsvärde och ökad kunskap
om exportmarknader för regionens
företag.

-Företagande, innovation, forskning och
utveckling.

Jämtland Härjedalen

SMICE – Samskapande Mittnordisk
Innovationsarena för cirkulär ekonomi.
Se tabell 1.2.
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Västerbotten

BSR S3 Ecosystem.

1.2 Smart specialisation: To enhance
growth opportunities based on
increased capacity of innovation actors
to apply smart specialisation approach.

Etablering av och fortsatt arbete i
Directors Network, rapporter och
workshops.

BSR S3 Ecosystem provides a much
needed platform for creating a better
understanding on the best practices
and opportunities for smart
specialization in the BSR. The Platform
strives to target its activities to a wide
range of BSR regions. The Platform will
produce a collection of best practices
and a manual for S3 regional and
interregional implementation, a
mapping of value chains within
bioeconomy and digital economy, a
joint S3 training programme including
S3 challenge acceleration methods and
a long-term dissemination strategy.

Norrbotten

OECD gruvstudie.
(id 20202375)

Gruvindustrin är viktig för
Norrbottens tillväxt och det finns ett
intresse för nya etableringar.
Övergången till ett fossilfritt samhälle
och arbetet med att minska
koldioxidutsläppen i Sverige och globalt
ökar behoven av metaller och
mineraler, inte
minst till batterier.

Det förväntade resultatet är att få en
oberoende rapport med tyngd som ger
policyrekommendationer på lokal,
regional, nationell och EU-nivå samt att
utbyta erfarenheter med andra
gruvnationer kring markfrågor och
dylikt.

Målet är att
policyrekommendationerna ska höja
den ekonomiska produktiviteten,
främja diversifiering av den ekonomiska
aktiviteten, uppnå mer inkluderande
ekonomisk tillväxt för alla. Det ska även
öka den lokala livskvalitén.

Region Norrbotten deltog i en stor
internationell OECD-studie om gruvoch utvinningsindustri. Rapporten
identifierar hur Norrbotten och
Västerbotten kan bygga på sina
konkurrensfördelar och ta itu med
nuvarande och framtida utmaningar.

Samtidigt ökar kraven på industrin att
minska sina klimatutsläpp. Svensk
gruvindustri är världsledande vad gäller
klimatsmarta innovationer och
utvecklingen av hållbar gruvproduktion.
Dock är gruvindustrin och
mineralutvinning ett omdebatterat
ämne. Det handlar om svårlösta mark
och miljöfrågor som skapar
oförutsägbara tillståndsprocesser, det
vill säga stora risker för den som vill
etablera en gruvverksamhet.

En fallstudie som denna kan ge
konkreta rekommendationer som
möjliggör att vi förflyttar oss framåt
mot en tydligare och effektivare
gruvprocess som tagit olika intressen i
beaktande.

Det är inte ovanligt att ansökan bollats
runt mellan olika myndigheter i flera år.
Intressekonflikterna skapar också
splittringar och klyftor mellan olika
grupper i ett samhälle.
Norrbotten

Drone safety monitoring systems for
Arctic mining, DROSAMO.
(Kolarctic, id 20205681)

Bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Smarta, hållbara

268

Projektet ska skapa ett samarbete där
ett autonomt luftburet robotsystem

På kort sikt ska microprojektet leda till
samarbets- och utvecklingsprojekt
mellan partners som syftar till att hjälpa

Norrbotten

Luleå tekniska universitet.

innovationer och entreprenörskap.

Microprojektet ska förbättra
säkerheten för invånare och arbetare i
gruvområden.

Bidrar till Kolarctics prioritering och
tematiska mål En hållbar arktisk En
hållbar arktisk ekonomi, natur och
miljö; Miljöskydd, minskning av
klimatförändringarna och anpassning.

I2P - From Idea to Printing of Metal
Products. (Kolarctic, id 20202003)
Luleå tekniska universitet.

Bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Smarta, hållbara
innovationer och entreprenörskap
Bidrar till Kolarctics prioritering och
tematiska mål En hållbar arktisk
ekonomi, natur och miljö; Näringsliv
och utveckling av små och medelstora
företag (SMF).

Projektet siktar mot att modernisera
tillverkningsindustrin genom att bygga
substantiell kunskap inom 3D-printing
(även kallat additiv tillverkning) av
metalliska produkter.

(drönare) kommer att utvecklas för att
hjälpa gruvarbetare och
underhållspersonal att utföra
inspektion av gruvtunnlar baserat på en
multi-sensorstrategi för att täcka
motsvarande behov.

människor i närliggande områden och
att förbättra säkerheten för arbetare
och invånare i gruvområden, och för att
tillsammans i framtiden fortsätta
samarbetet med att lösa problemen.
På lång sikt bidra till att skapa en
hållbar framtid inom gruvsektorn med
ökad allmän acceptans.

- Kunskap byggs i regionen

På kort sikt kommer medvetenheten
öka om möjligheter och begränsningar
med denna lovande teknik.

- En 3D-printer för metallprodukter
kommer finnas tillgänglig i regionen,
3D-printade metalldelar kommer finnas
tillgängliga som demonstratorer
tillsammans med kunskap om
tillverkningen och
bakgrundsinformation.
- Ett regionalt nätverk med ömsesidig
support utvecklas, tillsammans med
avancerad distanskommunikation, med
nya idéer och angreppsätt.

På lång sikt förväntas en accelererad
implementering av 3D-printing i
produktionsanläggningar vilket leder till
lägre negativ miljöpåverkan från
regionens tillverkningsindustri och
förväntas även möjliggöra nya
affärsmöjligheter och produktidéer
vilket främjar regionens företag,
sysselsättning och attraktivitet.

-3D-printing av metalldelar initieras i
regionens tillverkningsindustri, på
konceptuell nivå, på prototypnivå och
implementeras i produktion.
Norrbotten

Entreprenöriell resurspool inom
renslakt.
(Interreg Nord, id 20203564)
Luleå tekniska universitet.

Bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Smarta, hållbara
innovationer och entreprenörskap.

Projektets huvudsakliga mål är att
färdigställa och erbjuda ett
välfungerande och pedagogiskt
nyskapande kurspaket för renslakt, med
SMF som målgrupp och med
strukturerad kvalitetsvalidering.

Norrbotten

Nordic Arctic Co-Creation Platform
(NACCOP)
(Interreg Nord, id 20271584)

Bidrar till Interreg Nord insatsområde
Entreprenörskap och det
programspecifika målet Ökad andel
SMF med gränsöverskridande
Affärsmodeller.

Bidrar till RUS prioriterade Smarta,
hållbara innovationer och
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Projektet ska leda till att
små/mikroföretagare är klara att ingå i
en resurspool och sälja sina tjänster för
renslakt och styckning efter projektets
slut, i enlighet med gällande regler och
höga krav på djuretik, styckningsteknik
och hygien.

Utbildningen i projektet ska ingå i en
affärsmodell där företagen ansluter sig
till en resurspool och därmed effektivt
kan erbjuda sina tjänster till lokala
slakterier.

Plattformen kommer att möjliggöra
gränsöverskridande samarbeten och
samskapande, och utökas till ett

Plattformen och projektpartnernas
anslutna nätverk kan användas för
samarbete kring planering och

På lång sikt kan projektet ge små och
medelstora företag med anknytning till
rennäringen ytterligare ett ben att stå
på då de ofta har behov av att
kombinera olika tjänster och detta kan
även förverkliga potential för annat
lokalt företagande uppbyggt kring
renen.

Norrbotten

Luleå tekniska universitet.

entreprenörskap.

Projektet ska stärka SMF:s
innovationsförmåga inom hälso- och
välbefinnande och utveckla en Nordisk
Arktisk gränsöverskridande plattform
för samskapande, som erbjuder ett
nätverk av tjänster och
innovationsmiljöer.

Bidrar till Interreg Nord insatsområde
Entreprenörskap och det
programspecifika målet Ökad andel
SMF med gränsöverskridande
Affärsmodeller.

Visit arctic Europe II- Rescue Package.
(Interreg Nord, id 20280928)

Bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Smarta, hållbara
innovationer och entreprenörskap.

Swedish Lapland Visitors Board.
Tilläggsprojekt som syftar till att vinna
tillbaka marknadsandelar under hela
året. Detta sker genom att genomföra
strategiska marknadsföringsåtgärder
tillsammans med turoperatörer även
under högsäsong.

4.1

Bidrar till Interreg Nord insatsområde
Entreprenörskap och det
programspecifika målet Ökad export
bland regionens SMF.

ekosystem under projekttiden. I
plattformen kan företag ta del av goda
praktiker samt vidareutveckla
testaktiviteter och tjänster och på så
sätt skapar plattformen värde för
regionala entreprenörer.

anslutning till framtida europeiska
utvecklings- och forskningsprojekt.
På lång sikt är vinsten för samhället
bättre hälsa och välbefinnande för
människor som lever och bor i glest
befolkade områden i arktisk miljö.

Med tillägget kan det befintliga
projektet utökas från att utveckla
potentiella säsonger till att också stödja
besöksnäringens återhämtning från
pandemin. Genom att använda den
befintliga projektstrukturen och
nätverket kan insatserna utföras på ett
effektivt sätt.

På kort sikt handlar projektets mål om
att rädda företagen från konkurs och
bevara arbetstillfällen. Desto snabbare
företag kan få hjälp till återhämtning
från den nuvarande situationen desto
bättre effekt ger det på lång sikt.

Tidigare insatser inom internationellt samarbete

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat eller effekter har uppstått?

Stockholm

Tabell ej ifylld.

Uppsala

Uppsala har inget att rapportera under denna punkt.

Sörmland

Tabell ej ifylld.

Östergötland

Region Östergötland har inga specifika insatser att redovisa.

Jönköping

Arbete med utländska direktinvesteringar.

Kronoberg

Tabell ej ifylld.

Kalmar

”Umbrella”, Interreg. Södra Östersjöprogrammet. Projektets målsättning är att
genom olika insatser höja kapaciteten hos dessa aktörer att nyttja
internationalisering för utveckling. Detta har skett genom:
1/ Aktörsanalys,
2/ Analys av hinder för transnationellt samarbete,
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Större medvetenhet och högre beredskap bland länets kommuner att kunna agera
på de möjligheter som skapas inom det investeringsfrämjande systemet.

Projektet har för Region Kalmars del resulterat i:
- 6 st. Projektansökningar:
1. Samarbete mellan muséer – Projektet CrossRoads, Kalmar läns museum, Södra
Östersjöprogrammet.
2. Svartmunnad Smörbult – Projektet ”Bullhead”, Kalmar kommun, Svenska

3/ Medvetandegörande konferenser,
4/ Gränsöverskridande studiebesök och workshops för utveckling av projektidéer,
5/ Gränsöverskridande tematiska konferenser tillsammans med Östersjöstrategins
policy area koordinatorer.
6/ Projektutvecklarkurser,
7/ Experthjälp vid projektansökan.
8/ Tematiska webinars
9/ Internationella tematiska workshops som inspel till kommande södra
Östersjöprogram.

Institutet.
3. Vattenfrågor – Projektet ”WaterMan” Region Kalmar län, Kalmar kommun,
Östersjöprogrammets seed money.
4. ”Baltic days: Stock exchange of characters”. Ungdomsutbyte kring
demokratifrågor. Region Kalmar län. Ansökan till Erasmus+.
5. Where Art is” – Linnéuniversitetet, Ateljéhus Pukeberg, Projektansökan till
Svenska Institutet 11/2.2021.
6. Fortsättningsprojekt ”Umbrella 2,0” under 2021, Finansierat av Svenska
Institutet.
- 55 projektledare utbildade.
- Aktörsanalys-rapport och success story book publicerad.
- Utbildningsmaterial tillgängligt i bokform samt på plattformen ”Moodle”.
- Cirka 140 personer från länet har deltagit i Umbrellas aktiviteter
Mer övergripande effekter:
- ERB, som vårt gemensamma nätverk i södra Östersjöregionen, har idag ett
betydligt större kontaktnät och är bättre förankrat hos kommuner och andra
mindre internationella aktörer, men också bland Östersjöregionens centrala aktörer
som EUSBSR och de pan-baltiska organisationerna.
- Det internationella arbetet bland kommuner och andra aktörer i regionen har
hållits aktivt även under coronapandemin.
- Flera nya nätverk har etablerats tack vare projekt som haft stöd av Umbrellaprojektet.

Gotland

Internationella nätverksaktiviteter.
Medverkan och genomförande av nätverksaktiviteter inom ramen för de av Region
Gotland prioriterade internationella nätverken.

Gotland

Beslut om revidering av Internationell strategi för Region Gotland.
2017 beslutades Region Gotland om: ”Internationell strategi för Region Gotland
2017–2020”. Syftet med strategin var att:
- Klargöra hur RG:s internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål
som finns i RUS.
- Tydliggöra hur RG:s facknämnder och förvaltningar i större utsträckning kan
integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för att stärka Gotlands
attraktionskraft.
2020 lutade Region Gotland om att aktualisera sin internationella strategi.

Synlighet för Gotland, tillgång till kunskaper, påverkan och omvärldsbevakning som
tar tillvara Gotlands intressen, information om utlysningar och samarbeten inom
Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och kustregioner, goda exempel kring
de områden vi arbetar internationell med, såsom kulturarv, hållbar
samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och livsmedel, samt
energiomställning.
Genomförandet av strategin visar så långt på resultat i termer av:
- Mer riktade och systematiserade insatser i relation till de nätverk som bedömts
vara mest relevanta.
- Systematiserat arbete med riktlinjer och arbetsgång för deltagande i
internationella konferenser.
- Tydligare resultatförankring genom krav på reserapportering i regionala
utvecklingsutskottet.
Reviderat förslag är på remiss till nämnder och förvaltningar för att samla
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationell
samverkan och internationella projekt.

Blekinge

Baltic Maritime Science Part – överlämning av nätverk till BSP.
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Blue Science Park och innovationssamarbete med Östersjöregioner.

Skåne

Projektet GREAT (medfinansierat av CEF) inom vilket Region Skåne varit lead
partner. Samverkan mellan privat näringsliv och offentlig verksamhet med syftet att
öka infrastruktur för snabbladdning av elfordon och tankning av flytande gas för
tunga fordon.

Inom projektets operativa period (januari 2016-mars 2020) har det byggts 69
snabbladdare varav 50 i Sverige samt en tankstation för flytande gas (LNG/LBG) i
Mjölby.

Halland

Viktigaste insatsen är ställningstagandet och besluten att engagera Halland i olika
gränsöverskridande samarbeten.

Halland är en etablerad part i en rad olika samarbete vilket ger större möjlighet att
agera tillsammans med andra i olika påverkansfrågor som exempelvis
infrastrukturfrågor.

Halland är därför sedan den 1 januari 2017, efter ett politiskt initiativ, medlem i det
gemensamma Brysselkontoret, Småland-Blekinge-Halland South Sweden.
Region Halland är också medlem i STRING sedan 2018 och Region Halland och de
halländska kommunerna är sedan 1 januari 2019 medlemmar i Greater
Copenhagen.

Västra Götaland

FIER: Fast track Integration in European Regions
(RUN 2018–00178).
FIER-projektet syftar till att utveckla strategier för att stödja integration och snabb
ingång på arbetsmarknaden och social sammanhållning. Projektet avser att
förbättra integrationen av tredjelandsmedborgare genom ett antal pilotprojektinitiativ som: validering, språkkurser kombinerat med arbetserfarenhet, självstyrka
och företagsbaserat mentorskap.

Att arbeta tillsammans med andra ger större kraft i det regionala
utvecklingsarbetet, en pågående process, som framför allt landat i gemensamma
strategiska ställningstagande inom olika områden som exempelvis trafikchareter
inom Greater Copenhagen samarbetet. Överenskommelsen, Trafikcharter, handlar
om infrastrukturåtgärder med målet att säkra ekonomisk tillväxt, stärka en
gemensam arbetsmarknad, en bättre och integrerad infrastruktur för kortare restid
i regionen.
VGR:s deltagande i FIER gav nya insikter om hur en planerar och genomför insatser
för” snabbspår” av tredjelandsmedborgare och de resurser som krävs.
Projektaktiviteterna har lett till väletablerade kurser och nya sätt att arbeta med
målgruppen.
En annan viktig effekt från FIER är möjligheten att bygga nätverk med relevanta
myndigheter för en snabbare och mer individuellt baserad coachning. Samt hitta
andra målgrupper för de integrationskoncept som utvecklats inom projektet.
Möjligheterna att överföra kunskaper och metoder till andra aktörer i andra delar
av utbildningssystemet har uppkommit.

Värmland

Ett fyraårigt projekt avseende Värmlands Norgesamarbete med anledning av nya
fylken i Norge.

Arbetet fortskrider enligt plan.

Örebro

Engagemang i AER – Assembly of European Regions.

I arbetsgruppen (taskforce Food Security) har Region Örebro län ansvarat för att ta
fram en politisk position gällande livsmedel i Europa, vilken antogs i januari 2020.
Under året har flera möten med EU Kommissionens olika direktorat genomförts via
AER, där Region Örebro län företrätt AER. Region Örebro län ansvarar även för AER
arbetsgrupp för demokrati där vi bland annat har representerat AER på ett event
om 12 demokratiska principer arrangerat av Europarådet. På grund av
coronapandemin har samordningsansvaret omkring denna task Force försvårats,
men kommer att återupptas under 2021.

Ett ökat engagemang i nätverket AER som pågått i flera år har bland annat
resulterat i att Region Örebro län valts ut till att leda arbetet med två politiska arbetsgrupper inom AER, med koppling till EU:s livsmedelsstrategi Food 2030 (food
security) och inom Demokratiutveckling.

Västmanland

Tematisk utveckling och försäljning av naturturism (TUFN) 2018–2019.
Genomfördes inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att stärka
besöksnäringen på landsbygden.
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I samarbete med andra regionala och nationella turismorganisationer/myndigheter har en internationell kongress, Adventure Travel
World Summit (ATWS) genomförts i Sverige 2019. Kongressen samlade 800 av
världens ledande personer inom hållbar natur- och kulturturism samt media. Den
regionala turismorganisationen och flera naturturismföretag i länet bidrog i
förberedelserna och genomförandet. Flera av länets turismföretag tog del av

internationell expertis och etablerade nya internationella samarbeten. Tyvärr har
effekterna påverkats i hög grad av den pågående pandemin.
Västmanland

ÖMS3, ERUF-projekt kring smart specialisering i ÖMS.

Gett dels pilot actions dvs inledande mobiliserings- och analysprojekt vi nu jobbar
med inom S3-plattformarna dels fördjupade utbyten med vissa nyckelregioner i
Europa t ex Österrike, Italien, Spanien, Tyskland osv. Det har även gett ett aktivt
arbete tillsammans med Brysselkontoren för lobbying/påverkansarbete kopplat till
kommande fonder såväl som andra policydiskussioner av vikt för gemensamma
områden.

Västmanland

RES arbete.

Region Västmanland driver idag sin regionala exportsamverkan i mycket nära
samarbete med Region Örebro län. De båda länen är båda delägare i Almi
Företagspartner Mälardalen, delar samma handelskammare och har goda
förutsättningar för regional export i samverkan.

Västmanland

Smart4U och Affärsplan Västmanlands fokus på fyra styrkeområden.

Dalarna

PADIMA.
(Policies Against Depopulation in Mountain Areas).

Ger idag bland annat:
- Järnvägsklustret, aktivt deltagande i ERCI vilket är klusterorganisationernas
samarbete i Europa och deras affärsutvecklingsgrupp, samt flera matchmaking
resor och delegationsbesök i Västmanland och Sverige.
- Automation regions arbete vid flera mässor och internationella utbyten
tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket.
- Weltech regions/Välfärd och hälsas samarbete med ett tiotal regioner för utbyte
kring mindre företag inom området för internationalisering.
Projektet ”Byhotell” (U 2020/21)
Region Dalarna beviljade under hösten 2020 Coompanion Dalarna ett projekt som
bl.a. syftar till att tillskapa boende på landsbygden där det i dag saknas ett
hotellutbud. Detta kommer att ske utifrån en kooperativ affärsmodell inspirerad av
det italienska hotellkonceptet ”Albergo Diffuso” hotell, vilket valdes ut som ett så
kallat ”best practice” i Interreg IVC-projektet PADIMA.

Region Dalarna deltog i IVC-projektet PADIMA mellan 2010–2012 med syftet att
hitta nya strategier/affärsmodeller/”best practice” för glest befolkade områden.
https://www.euromontana.org/en/project/padima-policies-against-depopulationin-mountain-areas/
Gävleborg

Tabell ej ifylld.

Västernorrland

Pilgrim Västernorrland, Selångers församling. Rvn äid 207891.
Projektet har syftat till att bygga en natur- och kulturhistorisk infrastruktur för St
Olavsledens västernorrländska del som i nästa steg ska bygga ihop en stor
destination för Sundsvall-Östersund och Trondheim (SÖT).

Västernorrland

BioHub, Naturresursinstitutet (Luke)rvn äid 192362 Interreg BA äid 20200866.
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I projektet har kultur- och pilgrimscenter i Selånger fyllts med innehåll och
pilgrimscentret i Borgsjö har hittat form och innehåll. Vandringsturism längs
pilgrimsleden har stärkts med fler noder och lockar fler vandrare genom
Västernorrland, Jämtland och Tröndelag. Projektets resultat har gått vidare in i
Interreg Sverige-Norgeprojektet Pilgrim utan gränsers arbete, som syftar till att öka
St Olavsledens attraktivitet, genom att bygga gränsöverskridande natur- och
kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för hållbar och
långsiktig tillväxt.
Projektet har utvecklat en ”BioHub modell” för terminaler för att de bättre ska
kunna styra materialflöden från skogen till industrin. En terminal i Bastuträsk har
tagit modellen i bruk Projektets resultat och BioHubmodellen har aktivt

Projektet syftade bl.a. till att ta fram nya affärs- och logistikmodeller för att rikta
materialflöden från skogen till industrierna via terminaler för förbättrad lönsamhet
för skoglig biomassa.
Jämtland Härjedalen

marknadsförts till terminalägare och andra målgrupper. Projektets partner jobbar
vidare med kommunicering av resultatet efter projektets slut.

I förberedelserna inför EU:s nästa programperiod är den sedan många år
etablerade samverkan, med övriga tre regioner i Europaforum Norra Sverige, det
gemensamma Brysselkontoret och även samverkan vad gäller statistik och analys
avgörande. En liten region förväntas utföra samma uppdrag som större regioner
och en etablerad samverkan är därför avgörande i alla frågor.
I övrigt är uppföljning av effekter från tidigare genomförda insatser och projekt ett
utvecklingsområde.

Västerbotten

Tabell ej ifylld.

Norrbotten

OECD:s territoriella utvärdering av nordliga glesbefolkade områden (NSPA)
Hantera de gemensamma utmaningarna och möjligheterna som NSPA-regionerna
står inför. Förklara hur avgörande gleshetsallokeringen är för att NSPA:s
utvecklingspotential ska kunna gynna hela EU:s utveckling.

Den samlade EU-budgeten om 1 074 miljarder euro för 2021–2027 innehåller
besked om ökad gleshetsallokering till norra Sverige.

Norrbotten

Utvidgat North Sweden European Office.
North Sweden European Office påverkar och driver frågor i det europeiska
samarbetet som har betydelse för regionen. Norrbotten och Västerbotten såg tidigt
behovet av att finnas på plats i Bryssel och etablerade North Sweden i Bryssel 1997,
två år efter att Sverige gått med i EU.

I samband med årsskiftet 2020 utökades North Sweden till att omfatta de fyra
nordligaste länen. Norra Sverige har ett nära samarbete i olika frågor med
europeisk anknytning. Det mångåriga arbetet inom Europaforum Norra Sverige för
de fyra svenska nordligaste länen framhålls av många som ett föredöme.

Norrbotten

Norrbottens internationella energi och klimatarbete.
Norrbottens Smart Specialiseringsstrategin har ett tydligt budskap om
innovationsmöjligheterna i Norrbotten för att hantera Sveriges och EU:s energi och
klimatomställning.

Intresset för Norrbotten och för den samhällsomvandling som sker här till följd av
industrins omställning till fossilfrihet har ökat det senaste året. Året började med
att EU kommissionen pekade ut omställningen av stålindustrin i övre Norrland som
den främsta satsning Sverige borde göra för att minska koldioxidutsläppen. Senare
resultat är tyskt delegationsbesök och lovord av EU kommissionens ordförande.

Norrbotten

CPMR Östersjökommission.
Region Norrbotten har haft ansvaret för CPMR:s Östersjökommission tillsammans
med Region Västerbotten sedan 2015. Region Norrbottens internationella
beredning beslutade tidigt att målet med satsningen ska vara att
Östersjökommissionens sekretariat blir självfinansierad av sina medlemsavgifter
och att placeringen är i Bryssel.
Interreg Nordprojektet Visit Arctic Europe II (id 20201976).

Genom extern rekrytering och placering i Bryssel har organisationen attraherat fler
medlemmar, blivit en känd Östersjölobbyaktör och kunnat höja medlemsavgifterna
så att organisationen var självfinansierad vid överlämnandet vid halvårsskiftet
2020.

Norrbotten

Det övergripande projektmålet att bidra till ökad lönsamhet för turistnäringen som
helhet, vilket skapar nya möjligheter till sysselsättning och entreprenörskap i det
arktiska Europa. Inom ramen för nätverk och hållbarhet ska projektet koncentrera
sig på tre huvudaktiviteter: marknadsföring (kännedom och taktisk
marknadsföring), tillgänglighet (intern och extern) och kompetensutveckling
(digitalisering, hållbarhet, marknadskunskap och produktutveckling).
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Förslagen återspeglar det långsiktiga arbetet som Norrbotten har drivit genom sina
internationella nätverk.

Projektet bidrar till att stärka gränsöverskridande nätverk och kommersiellt
samarbete för att vidareutveckla norra delarna av Sverige, Finland och Norge som
ett året-runt hållbart högkvalitativt resmål. Samarbeten och nätverk som har
skapats används för att hjälpa besöksnäringsföretag att ta sig igenom pandemin.

5

Bilaga 5. Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Stockholm
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Anslag 1:1 ska bidra till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och utveckling i samtliga delar av
länet. Regionen har med hänsyn till Stockholmsregionens storlek och anslagets omfattning gjort bedömningen att anslag 1:1 bidrar till
störst regional nytta genom att användas till projektverksamhet. Anslaget har därför uteslutande gått till projektverksamhet och
ansökningar som har bedömts utifrån hur väl de svarar mot näringslivets utmaningar på grund av coronapandemins effekter.
Fastställd strategi finns.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Totalt har cirka 13 miljoner kronor beviljats till projekt som bidrar till RUFS 2050 mål med fokus på målet om en ledande tillväxt- och
kunskapsregion.

Under året har två projekt som beviljats medel inom det regionala strukturfondsprogrammet medfinansierats med medel från anslag 1:1.
Fordonsdalen Stockholm arbetar med fordonsindustrins digitala och hållbara omställning (2020-03-20 – 2022- 12- 31). Navigera och
Parera samt Evolve (2020-06-04 – 2023-04-30) riktas mot SMF som drabbats hårt av coronapandemin. Det innefattar rådgivning och
kunskapsöverföring för företag för att ställa om och vara proaktiva även under de förändrade förutsättningar som nu råder.

När det gäller koppling till målen för de territoriella samarbetsprogrammen har regionen medfinansierat tre samarbetsprojekt inom
ramen för Interreg-programmet Central Baltic med 1:1 medel:
Baltic Wings (2018-01-01 – 2020-12-31), Seastop (2017-12-01 – 2020-11-30) och ArcGate (2020-05-01 – 2022-12-31). Projekten bidrar till
följande tematiska områden inom programmet:
• Hållbar resursanvändning, P2 Sustainable use of common resources.
• Väl sammanlänkad region, P3 Well-connected region.
Anslaget har även medfinansierat ett projekt inom Östersjöprogrammet:
Retrout (2017-05-25 – 2021-06-30). Projektet bidrar till det tematiska området som handlar om att skydda miljön och att främja en
hållbar användning av resurser, P2 Efficient management of natural resources och inom detta område, det specifika målet Resurseffektiv
blå tillväxt.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Specifik information saknas.
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Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Anslag 1:1 ska bidra till genomförandet av RUFS 2050 och utveckling i samtliga delar av länet. I granskningen av projektansökningar sker
alltid en bedömning av den regionala nyttan samt om insatsen ligger i linje med RUFS 2050, där inomregionala skillnader finns
adresserade.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Regionens hållbarhets- och skärgårdsanslag ska bidra till genomförandet av RUFS 2050. Anslaget uppgår till 8,4 miljoner kronor årligen
och inkluderar projektbidrag, verksamhetsbidrag och fraktbidrag. I 2020 års utlysning har projekt för att hållbar regional besöksnäring
prioriterats vilket har bidragit till att dämpa negativa effekter i spåren av rådande pandemi.

Uppsala
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Beslutade regionala tillväxtmedel fördelas och redovisas i enlighet med den regionala utvecklingsstrategins insatsområden; En
nyskapande region, En växande region och En region för alla. Därutöver redovisas tillväxtmedlen i kategorierna Kommersiell service och
Övrigt.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

• En nyskapande region: 9 240 980 kronor

För 2020 har regionen totalt beslutat om 12 877 182 kronor enligt fördelningen nedan:

• En region för alla: 1 022 198 kronor
• En växande region: 1 495 142 kronor
• Kommersiell service: 110 850 kronor
• Övrigt: 1 008 012 kronor
Drygt 90 % av regionens alla tillväxtanslag 1:1 gick 2020 till projektverksamhet inom den regionala utvecklingsstrategins tre
utvecklingsområden. Resterande går till kommersiell service för att finansiera hemsändningsbidrag samt kategorin övrigt. Förutom att
använda viss del av medel till hemsändningsbidrag hanterar regionen det nationella riktade stödet särskilt stöd för dagligvarubutiker i
sårbara och utsatta lägen som går under kommersiell service.
Rent praktiskt arbetar regionen efter ett årshjul för att optimera användandet av regionala tillväxtanslag. För att få en spridning strävar
de efter en procentuell fördelning om 60-15-15-10. Fördelningen har sin bas i den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsområden.
60% går till projekt/processer inom nyskapande region. 15% går till projekt/processer inom växande region. 15% går till projekt/processer
inom en region för alla och övriga 10 % går till kommersiell service och posten övrigt.
Företagsstöd ges i form av affärsutvecklingscheckar som regionen får genom statliga medel från Tillväxtverket och som riktar sig till små
och medelstora företag inom tre teman – digitalisering, internationalisering och naturturism. Regionen ansvarar för medlen men har lagt
det operativa handhavandet på Almi Uppsala. Under 2020 har regionen haft 800 tusen kronor för affärsutvecklingscheckar.
Fastställd strategi finns:
Regional utvecklingsstrategi och riktlinjer för regionala tillväxtmedel.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala

Anslaget har bidragit till att nå målen.
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utvecklingsstrategin.

• En majoritet av projekten har bidragit till stärkt kapacitet i företags- och innovationsstödssystemet, vilket ligger i linje med ett av
åtaganden i den regionala utvecklingsstrategin. Med detta avses förbättrad och mer effektiv rådgivning, Almi, Företagslabbet i Gottsunda,
Växtzon med flera samt ökat tillgång till riskvilligt kapital, Bio Accelerator, Uppstart med flera samt en stärkt infrastruktur för forskning
och innovation, Testa Center, AddLife och Grow Tech Center.
• Projekten har ytterligare stärkt utmanings- och kunskapsdriven innovation i de industriella segment som ingår i den regionala
utvecklingsstrategins fokusområden, såsom Life Science, Avancerad produktion, Gröna näringar och Tech. Det är områden där regionen
har särskilt goda förutsättningar att leverera kunskap och innovationer kopplat till samhällsutmaningar i Agenda 2030, dels våra egna
men också globalt.
• Projekten har hjälpt regionen att stödja näringslivet under pandemin, Navigera & Parera, Almi.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget har bidragit till att nå målen.
Regionen eftersträvar hög uppväxling av regionala tillväxtanslag 1:1 och uppmanar sökande att använda medlen för att delfinansiera
utlysningar från ERUF, ESF, Tillväxtverket och Vinnova för att nämna några av de mest återkommande delfinansiärerna. Enligt antagna
riktlinjerna prioriteras projekt som söker stöd inom EU:s olika fonder. Uppväxlingsgraden av regionens regionala tillväxtanslag 1:1 har
vissa år varit 20 gånger per satsad 1:1-krona, företrädesvis från olika EU-program.
Regionen eftersträvar och uppmanar även till bred samverkan och lösningar på finansiering som erfarenheten visar kan leda till mer
hållbara och förankrade projekt med högre möjlighet att leva kvar efter projektet slut.
Regionen har medfinansierat projekt under 2020 som bidragit till mål och insatsområden i ERUF-programmet. Inom ERUF:s
insatsområden Innovation, Konkurrenskraft och Koldioxidsnål ekonomi har exempelvis följande projekt genomförts:
• Växtzon/Swedish Scale Up
• Bio Accelerate
• Förstudie Material & AM i Uppsala
• Smart Tillväxt
• Fast Lane 4industry - FL4i
• Energieffektivisering inom Offentlig sektor
• ECS The Innovative Smart Region
• Energilösningar i Världsklass
• NRGY Hub Accelerator
• Framtidens SolEl 2,0
• Cirkulär ekonomi ÖMS

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget har bidragit till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i

Regionen har en låg tilldelning av 1:1-medel, vilket gör att det är viktigt att resurserna användas med stor precision för att få bästa effekt.
Trots en relativt låg tilldelning är bedömningen att 1:1-medeln har ett stort regionalt värde, genom att de till sin konstruktion både

Se mer information under punkt 1.5 Internationellt samarbete. /Att jämföra med 3.5 i Tillväxtverkets rapport.
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relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

medger stor flexibilitet i användning och kan fungera som smörjmedel i tidiga skeden. En annan bedömning varför medlen är viktiga är att
regionen och andra regionala aktörer har ytterst begränsade utvecklingsmedel att finansiera utvecklingsprocesser med.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Specifik information saknas.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Specifik information saknas.

Sörmland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Regionen har med hänsyn till regionens storlek och anslagets omfattning gjort bedömningen att anslag 1:1 bidrar till störst regional nytta
genom att användas till projektverksamhet, det vill säga ej till regionalt företagsstöd eller kommersiell service.
Fastställd strategi saknas:
Regionen har inte någon fastställd finansieringsstrategi avseende 1:1-anslaget, det är ett arbete som påbörjats under 2020 och kommer
att fortlöpa under 2021. De tre prioriteringarna i arbetet med finansieringsstrategin är följande:
• Genom att formulera en finansieringsstrategi skapas en tydligare styrning och prioritering av tillväxtmedlen i syfte att främja en hållbar
omställning.
• Medlen ska göra skillnad och bidra till en positiv utveckling i hela länet, och satsningar som finansieras ska ha en direkt koppling till och
bidra till den regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar.
• Regionala tillväxtmedel är begränsade och ska satsas där de gör mest nytta och ger störst effekt. Finansieringen ska växlas upp mot
andra lokala, regionala, nationella eller EU-medel.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Anslag 1:1 ska bidra till genomförandet av Sörmlandsstrategin, RUS Sörmland och utveckling i samtliga delar av länet. I dialoger med
aktörer inför projektansökningar sker alltid en bedömning av den regionala nyttan samt om insatsen anses bidra till att uppnå målen i
Sörmlandsstrategin.

Under 2020 har flera projektansökningar till det regionala respektive det nationella strukturfondsprogrammet genomförts med
medfinansiering från anslag 1:1. På så sätt har anslaget bidragit till att uppnå målen i strukturfondsprogrammet, och i de flesta fall har
samverkan skett i ERUF- och ESF-projekt tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige. Ett viktigt syfte med anslaget är att möjliggöra
för regionens aktörer att medverka i regionala strukturfondsprogram.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar inte till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Regionens ambition är att 1:1-anslaget ska fungera som en hävstång i det regionala tillväxtarbetet och därigenom attrahera, möjliggöra
och växla upp satsningar samt initiativ som bidrar till regionens utveckling.

När det gäller koppling till målen för de territoriella samarbetsprogrammen har regionen inte deltagit i eller drivit några projekt med
finansiering från Interregprogrammen under 2020.

Regionen arbetar med inriktningen som också nämnts att nyttja 1:1-medel främst som medfinansiering till strukturfondsinsatser. I
samverkan med andra aktörer i länet har regionen bland annat fokuserat på satsningar inom socialfonden och att skapa ökad
tillgänglighet till kompetensutveckling för personer med svag relation till arbetsmarknaden. Under avsnittet Kompetensförsörjning finns
mer information om dessa projekt.
Genom medfinansiering inom ERUF har regionen bland annat deltagit i ett projekt med syfte att stödja fordonsindustrins omställning till
eldrift. Mer om regionens arbete för att uppnå målen i det regionala strukturfondsprogrammet finns att läsa under avsnittet Innovation
och företagande.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Det är svårt att beskriva om och hur länets olika förutsättningar har påverkat fördelningen av 1:1-medel. Det handlar snarast om
möjligheter och kraft hos de enskilda kommunerna att söka och delta i projekt. Flera av de större projekten som medfinansieras av 1:1
sker också i samverkan med Östra Mellansverige-länen, ÖMS och då handlar det främst om tidigare upparbetade nätverk och förankring i
aktuella utvecklingsområden – och detta finns i olika stor grad över hela länet oberoende av geografiskt läge.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Fördelningen av regionens egna medel speglas nästan helt av hur 1:1-medlen fördelats då regionens inriktning har varit att växla upp de
två posterna mot varandra i syfte att stärka de insatser som prioriterats. Och i nästa steg att även växla upp dessa med EU-medel i så stor
grad som möjligt.

Östergötland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala

Regionen hade 2020 ett anslag som omfattade 24,38 miljoner kronor. Den dominerande delen av anslaget fördelas till projektverksamhet
och endast mindre delar till mikrobidrag och kommersiell service. Den procentuella fördelningen var 2020 cirka 2,7 procent till
mikrobidrag, 4,4 procent till kommersiell service och resten av anslaget, 93 procent går till projektverksamheten, inklusive utvärdering av
den.
Fastställd strategi finns:
I mars 2020 fattades beslut om Inriktning gällande stöd till mikrobidrag och kommersiell service. I januari 2021 fattades beslut om en
uppdaterad och mer omfattande strategi: Riktlinjer för stöd till projektverksamhet, mikrobidrag och kommersiell service. Syftet med
riktlinjerna är bland annat att klargöra regionens bedömningskriterier kring de olika stödformerna som medfinansieras via 1:1-anslaget.
Projekt ska ha en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin, nationella strategin samt - i tillämpliga fall - strategin för smart
specialisering, bidra till förnyelse, ha koppling till forskning och innovation och ha ett regionalt eller storregionalt perspektiv, omfatta
samverkan mellan flera aktörer och vara väl förankrat. Projekten ska också arbeta aktivt med eller förhålla sig till hållbarhetsaspekterna,
vilka ska tydliggöras och integreras i planering, genomförande och uppföljning.
Anslaget bidrar till att nå målen.
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utvecklingsstrategin.

Det regionala utvecklingsprogrammet och strategin för smart specialisering ligger till grund för användningen av medel från anslag 1:1.
Vid framtagandet av dessa strategier genomfördes omfattande analyser kring regionens behov och utmaningar. Årligen följs indikatorer
för hur det går för Östergötland. Insatserna kopplas till indikatorer och regionala styrkeområden, och mäts till exempel i antal nya
arbetstillfällen, antal nya företag samt ökat förädlingsvärde.
Ett mycket tydligt mervärde med anslaget för regionala tillväxtåtgärder är att det skapar förutsättningar för flera aktörer att arbeta i
samverkan regionalt och storregionalt. Möjligheterna att arbeta mer storskaligt leder i sin tur till att insatserna ger större och mer
långsiktiga effekter och potentialen att åstadkomma strukturförändringar ökar. Många projekt kopplade till utveckling av de regionala
styrkeområdena, hade inte kunnat genomföras utan 1:1-anslaget.
Regionen kvalitetssäkrar samtliga beslutsförslag kring projekt för att dels säkerställa att kopplingen till strategierna i det regionala
utvecklingsprogrammet och insatsprogram samt den nationella strategin med prioriteringar, fokusområden och inriktningar beskrivs
tydligt. Dels att insatsens mål är mätbara på kort och lång sikt, så att det finns uppföljnings- och utvärderingsförutsättningar.
Med löpande uppföljningsarbete under projektperioden och slutrapporterad verksamhet följer kvalitetssäkringsarbetet projektet fram till
projektavslut. Regionen upprättar då en erfarenhetsrapport över genomfört projekt där måluppfyllelse, resultat, använda metoder och
hållbarhetsarbetet analyseras utifrån projektplan, styrdokument och regionala strategier och program. Resultatens implementering och
hur en fortsatt verksamhet kommer att se ut efter avslut samt erfarenheter/reflektioner/utmaningar från genomförandet ska beskrivas.
Regionen har med det kvalitetssäkringsarbete som genomförs kring projekten, en stabil grund att stå på vid bedömningen att
projektverksamheten som finansieras via anslaget bidrar till målen i det regionala utvecklingsprogrammet.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Anslaget används i stor utsträckning som medfinansiering till projekt inom regionalfonden och socialfonden. Under 2020 har omkring 44
procent av anslaget gått till medfinansiering av 15 projekt.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala

Den inomregionala fördelningen följs på kommunnivå. Det stora flertalet projekt som avslutats under 2020 har samtliga kommuner och i
vissa fall Östra Mellansverige som målgrupp. När projekt riktas specifikt till en eller några kommuner är det normalt pilotprojekt med
syfte att sprida kunskap till övriga kommuner. Det är viktigt att skilja på projektägande och målgrupp för utvecklingsarbetet. Få

Det finns en god överensstämmelse mellan målen i det regionala strukturfondsprogrammet, regionalfonden och de åtta strategierna i det
regionala utvecklingsprogrammet för regionen. Detta är speciellt tydligt inom tillväxtområdet, vilket utgör en god grund för att målen i
strukturfondsprogrammet ska uppfyllas. Samarbetet mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige, ÖMS har också lett fram till
gemensamma utmaningsområden som bygger på regionernas smart specialiseringsstrategier. Detta utgör också en värdefull grund för
gemensamma projektsatsningar och regionen medfinansierar ofta projekt med finansiering från regionalfonden och socialfonden i Östra
Mellansverige.

Regionen har under 2020 inte arbetat med de territoriella programmen i någon större omfattning. Flera projekt där regionen tidigare har
varit aktiva, som projektägare eller projektdeltagare, har nyligen avslutats eller befinner sig i avslutningsfas. För projekt med mindre
medfinansieringsgrad har regionen också i flera fall valt att använda egen finansiering framför anslaget eftersom det ibland kan bli mer
administrativt betungande.

Under året har anslaget medfinansierat olika utvecklingsprojekt med 29 procent av total projektkostnad i relation till övrig finansiering.
Regionens egna projektmedel motsvarar 7 procent och annan extern finansiering motsvarar 64 procent.
Regionen har inte medfinansierat projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen med anslaget under 2020.
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tillväxtåtgärder inom länet.

kommuner är projektägare men alla är delaktiga i det stora flertalet projekt. Arbetet med regionalt serviceprogram och därmed medel för
kommersiell service har av naturliga skäl en inriktning på glesare geografier.
Under 2020 bedrevs ett intensivt arbete att utveckla hänsynen till olika förutsättningar. Regionen försöker integrera ett geografiskt
helhetsperspektiv i allt arbete. Se även avsnitt 1.1.3./Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Samma svar som frågan ovan. Regionens användning av det statliga anslaget skiljer sig inte från användningen av egna medel. Se även
avsnitt 1.1.3./Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.

Jönköping
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Den regionala utvecklingsstrategin beslutades av regionfullmäktige i december 2019. Fokus har under 2020 legat på uppstart av arbetet
med den nya regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller sex målområden. För varje målområde finns delstrategier.
Finansieringen har kopplats starkt till medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och till viss del även till medel inom Europeiska
socialfonden. Med den reviderade regionala utvecklingsstrategin har regionen för avsikt att ta fram en finansieringsstrategi för
användningen av 1:1-medlen kopplad till målen i den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med finansieringsstrategin har blivit fördröjt
med anledning av covid-19.
Under pandemins inledning riggade regionen, med kort varsel, flera satsningar som vände sig direkt till näringslivet. Fokus var på
satsningar mot besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt en bredare målgrupp företag med fokus på hållbarhet.
När det gäller konsultcheckar har regionen under 2020 inte avsatt egna medel för detta ur anslaget. Regionen har under året gjort en
utredning kring resultat och effekter av tidigare beviljade konsultcheckar. ALMI Företagspartner avsatte 3 miljoner kronor. När det gäller
kommersiell service har regionen inte under 2020 avsatt egna medel för detta ur anslaget.
Fastställd strategi saknas:
Arbetet pågår med utveckling av finansieringsstrategi. Arbetet samordnas med utvecklingen av ledningssystemet för den regionala
utvecklingsstrategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Samtliga beviljade projekt möter en eller flera delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin. Detta sker till exempel genom:
- Kunskapshöjning
- Samverkan
- Inspiration
- Metodutveckling
- Mötesplatser
- Digital utveckling
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- Förstärkt innovationskraft
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Regionen medfinansierar projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet med 1:1-medel. De medel som utgör medfinansiering
bidrar till mål som är satta för programmet.
Detta sker genom
- Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
- Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
- Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
- Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar inte till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Under 2020 har en majoritet av de projekt som beviljats finansiering varit satsningar inom strukturfonderna, cirka 80 %. Regionen
samfinansierar främst projekt inom ERUF Småland och Öarna men också några projekt inom Europeiska Socialfonden och ett inom det
nationella ERUF-programmet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

De olika förutsättningar som råder inom länet speglar utformningen av projekt, som inte bedrivs i hela länet, till exempel får projekt
riktade gentemot industrin större genomslag i GGVV-kommunerna. Fortsättningarna speglas också genom att aktörernas utformning. De
lokala aktörerna ser olika ut i olika delar av länet vilket speglar de lokala förutsättningarna.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Flertalet av de projekt regionen medfinansierar är länsövergripande eller omfattar en större geografi än en enskild kommun. Tillgång till
utvecklingsresurser varierar där en större koncentration, i och med högskolans lokalisering, finns i Jönköpings kommun. Samtidigt kan
just denna faktor göra att satsningar i andra delar av länet gynnas av att även Jönköping omfattas.

Regionen har inte avsatt finansiering till de territoriella samarbetsprogrammen under 2020.

Kronoberg
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Ett strategiskt vägval vid fördelning av medel är att huvudsakligen utgå från den faktiska bemyndiganderamen istället för det årligt
tilldelade anslaget – att målet varje år ska vara att komma så nära bemyndigandets ”maxtak” som möjligt – i realiteten har det nämligen
visat sig att detta är det som krävs för att regionen ska kunna få ut innevarande års anslag samt grunda för kommande års åtaganden.
Detta utan att kompromissa med till exempel projektens innehåll och kvalitet. Arbetsmodellen kräver att hänsyn och utrymme ges till den
varierande efterfrågan som finns avseende stöd till kommersiell service.

Finns det en fastställd strategi för

Regional projektverksamhet
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fördelning eller prioriteringsordning?

Projektverksamhet är det ändamål som länets 1:1-medel används till i övervägande del. Under 2020 påverkade coronapandemin många
pågående projekt; dessa drabbades av förseningar, och projektkostnader upparbetades i lägre takt. Att hela anslaget 2020 ändå lyckades
betalas ut beror till stor del på olika insatser samt att en rad snabba/korta corona-projekt samt pandemi-oberoende förstudier, även en
rad som påbörjades 2019, beviljades medel under året med påföljande utbetalning innan jul. När anslagsanvändningen 2020 summeras
befinner sig regionen i ett läge där åtagandenivån framåt ligger på maxnivå, redan kända beslut/kända utbetalningar framåt, och under
föregående år har antalet nya beslut och omslutningen av dessa sammantaget varit hög. En rad projektutvecklingsprocesser är dock ändå
igång, oaktat pandemin. Regionen försöker genom detta sikta längre fram än bara de närmaste månaderna.
Regionalt företagsstöd
I februari 2020 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att införa ett företagsstöd, i form av utvecklingscheckar, genom 1:1-anslaget. En
utlysning öppnade under hösten, där regionen planenligt tillsammans med Almi Företagspartner Kronoberg AB hanterat de inkomna ansökningarna som beslutas i januari/februari 2021. Utbetalningarna ska ske innan årsskiftet 2021, och dessa belastar därmed inte
bemyndiganderamen kommande år. Ny utlysning öppnar igen senare i år för nya beslut januari/februari 2022.
Stöd till kommersiell service
Kommuner som subventionerar hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd kan få bidrag för del av sina kostnader;
hemsändningsbidrag baseras på del, 50 % av de utgifter kommuner med hemsändningsverksamhet har under föregående år.
Servicebidrag kan ges i särskilda fall till företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i gles- eller landsbygdsområden där
serviceprogramansvarig tillsammans med kommunen bedömer att företaget har en strategisk betydelse för serviceförsörjningen.
Investeringsbidrag ges endast i samråd med Länsstyrelsen Kronoberg. I mars 2020 snabbutredde finansieringsansvarig på uppdrag av
politiken möjligheten till utökat hemsändningsbidrag på grund av pandemin inom påbjudet regelverk. Bedömningen gjordes att
utrymmet kunde tredubblas och kommunerna kommer innan den sista mars 2021 redovisa det totala utfallet för 2020.
Fastställd strategi finns:
Regionen har inte ett enskilt dokument utan utgår kontinuerligt från ett strategiskt utgångsläge och olika underlag. Regionen har heller
inte sett att regionen framåt behöver ett särskilt dokument för anslaget utöver Gröna Kronoberg, regionens årliga insatsrapport, andra
egna rapporter, Regionala utvecklingsnämndens VP, intern VP med handlingsplaner och åtgärder.
Utgångsläget synliggörs även på ruswebbsidan Gröna Kronoberg. Webbplatsen i stort ska medverka till våra vägval.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Varje sökt insats måste förhålla sig och relatera till de mål och prioriteringar som finns i regionens regionala utvecklingsstrategi, det som
har bäring på anslaget. Utan anslaget hade det varit stora utmaningar att genomföra insatser och projekt. Det hade helt enkelt varit
avsevärt svårare att förverkliga strategin. Alla projekt klassificeras dessutom utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin. Regionen
använder dessutom anslaget till att växla upp mängden medel som går till insatser i länet. År 2020 beviljade regionen cirka 32 miljoner
kronor till nya projekt 2020 och framåt – och dessa omsluter totalt cirka 96 miljoner kronor när annan medfinansiering räknas in. Utan
anslaget hade denna uppväxling inte varit möjlig och måluppfyllelsen blivit lidande.

Se nedan kring hur anslaget används i relation till strukturfondsmedel. Se även tabell ett och två kring regionens strategiska arbete och
deras prioriteringar.
För att främja den regionala utvecklingen i regionen behövs en nära samverkan mellan olika aktörer som har det gemensamt att vilja
främja utvecklingen i syfte att uppnå tillväxt och förstärkt konkurrenskraft i regionen. Strukturfondsarbete resulterar därför i en hel del
insatser tillsammans med näringslivet, universitetet, kommunerna, myndigheterna och civilsamhället. Skrivningarna och målen i
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strukturfondsprogrammet speglar dessutom utmaningar som återfinns i länets regionala utvecklingsstrategi men även den nationella
strategin för hållbar tillväxt.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Regionen har i princip inga egna medel avsatta till regionalt tillväxtarbete utan det finansieras till största delen genom anslag 1:1 samt
andra medel från nationella myndigheter och strukturfonderna. Majoriteten av strukturfondsprojekten medfinansieras av anslag 1:1 men
stödet från strukturfonderna är i sin tur avgörande för länets utveckling då anslaget är relativt litet och inte räcker till alla de insatser som
önskas genomföras. Regionen försöker hålla jämna steg med grannlänen i Småland avseende medfinansiering till främst ERUF-projekt,
både i Kronoberg och i en större Smålandsgeografi. Genom anslagshöjningar som skett de senaste åren är förhoppningen att regionen
har råd att medfinansiera fler projekt, att de kan fortsätta arbetet med att både öka inflödet av relevanta projekt och dra in mer EUmedel till länet genom den uppväxling som sker när de medfinansierar EU-projekt. Lika viktigt är det förstås att inte bevilja medel bara för
att göra av med dem. Utgångspunkten är att det alltid ska vara insatser som gynnar hela länets utveckling och dess tillväxt. Och att
insatserna på lång sikt förhoppningsvis leder till just mätbar regional utveckling och tillväxt.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Som vid tidigare återrapporteringar vill regionen lyfta att det i länet ständigt pågår en diskussion kring hur man kan komma bort från
kommungränser som hinder för inomregionala satsningar. Sett till att länet är ett litet län med förhållandevis små kommuner och med i
dagsläget relativt låg genomförandekapacitet söks de flesta projekt, merparten av anslaget går till detta ändamål, oftare av regionala
aktörer såsom Almi Kronoberg och Linnéuniversitetet, eller olika bransch- och intresseorganisationer. Den regionala aspekten och
spridningen får därmed större genomslag eftersom det ligger i dessa aktörers uppdrag och intresse att nå deltagare i hela länet,
exempelvis småföretagare, industrisektorn etcetera. En hel del projekt drivs även i regionens regi, många gånger initierade via de nätverk
där både kommuner och region deltar, till exempel Business Region Kronoberg där alla kommuner i länet är representerade. Att
kommuner väljer att söka och själva äga anslagsfinansierade projekt är fortfarande ganska ovanligt. Det sker alltså ingen geografisk
anslagsfördelning på förhand, varken länet eller anslaget är av den storlek att det skulle motivera en sådan ingång.

Under 2020 har ett projekt inom Interreg medfinansierats med anslag 1:1. Men generellt är det ovanligt. Dels på grund av få sökanden
och dels på grund av att annan medfinansiering än just 1:1-medel söks som medfinansiering. Regionen har en ambition att i kommande
programperiod utveckla detta till det bättre då regionen i innevarande programperiod inte varit delaktiga med anslaget som
medfinansiering. Det beror dels på omslutningen av anslaget i sig, att det ska räcka till en rad olika ändamål, men även en resursfråga i
stort.

Projekt som beviljas medel prioriteras istället utifrån premissen att de har ett så kallat regionalt mervärde där olika aktiviteter och
insatser sker i fler än en kommun. Regionalt mervärde är då i sig ett sätt att komma åt just olika förutsättningar i länet där sökanden
tvingas beakta just detta redan i en projektutvecklingsfas. Det beviljas även medel till projekt som är av pilotkaraktär med insatser
begränsade till en kommun eller två-tre grannkommuner även över länsgränsen. Insatser som kanske belyser en särskild utmaning eller
förutsättning men där metodiken och resultat kan vara av intresse för andra kommuner eller regionen i stort. Genom att i varje enskilt fall
undersöka vad som är en optimal geografi för en insats tänker regionen regionalt. Ibland handlar det om hela Småland eller olika ickeangränsande geografier i Smålandslänen men med liknande utmaningar. Beroende på insats kanske enbart en del av länet omfattas men
en del som i sig ändå kan utgöra en regional dimension kring en specifik sakfråga/förutsättning.
Se även resonemang under punkt 1.1.3./ Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Regionen avsätter årligen väsentliga summor i form av egna medel till det regionala utvecklingsarbete som, på uppdrag av regionen,
genomförs dels av hel- eller delägda bolag, dels av organisationer med särskilda regionala uppdrag. Övriga organisationer som arbetar
inom detta utvecklingsområde erhåller regionens egna finansieringsmedel för satsningar i linje med den regionala utvecklingsstrategin.
Inomregionala skillnader hanteras såsom beskrivs ovan, och/eller utifrån de beskrivningar/riktlinjer som ryms inom respektive
finansieringskälla.
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Se även resonemang under punkt 1.1.3./ Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.
Kalmar
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Under inledningen av år 2020 fördelade regionen sina 1:1 medel på samma sätt som tidigare år utifrån en indikativ uppdelning mellan
projekt och företagsstöd, där 2/3 avsattes till projekt och resterande 1/3 till företagsstöd.
Fastställd strategi saknas.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget har bidragit till att nå målen.
• Länets viktigaste verktyg för att kunna finansiera utvecklingsinsatser som identifierats i processen kring den regionala
utvecklingsstrategin och tillhörande handlingsprogram.
• Främst inom områdena Stärkt konkurrenskraft och Hållbar samhällsplanering återfinns flest projekt och projekt med störst omslutning.
Även det genomsyrande perspektivet Digitalisering återfinns ofta i projekten som beviljas medel under året.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget har bidragit till att nå målen.
• Strukturfonderna är ett oerhört viktigt verktyg för att åstadkomma regional utveckling.
• Finns en tydlig koppling mellan den regionala utvecklingsstrategin och strukturfondsprogrammen.
• Regionen medfinansierar merparten av länets ERUF ansökningar med anslaget.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget har bidragit till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Ett återkommande politiskt mål att via anslaget 1:1 säkerställa att regionens aktörer söker tillkommande finansiering från både nationellt
håll och via EU:s fonder och program. Anslaget ska växlas upp så mycket som möjligt och inte med självklarhet utgöra 50 % av
finansieringen i projektet som bedrivs i länet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Det årliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder är fortsatt väsentligt för länets möjligheter att finansiera viktiga satsningar och skapa
förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. Det finns en tydlig koppling mellan regionens 1:1 medel och hur regionen kan genomföra
insatser som bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, strukturfondsprogrammen eller exempelvis Södra
Östersjöprogrammet. Sedan 2019 finns också fokus på kunskap kring de inomregionala skillnaderna som får betydelse för länets samlade
utvecklingskraft. Detta leder som tidigare till att regionen på senare år har diskussioner kring särskilda satsningar utifrån de behov som
identifierats hos exempelvis inlandskommuner i länet eller mindre kommuner på landsbygden.

• Fokus har sedan många år varit miljö och vattenfrågor, kultur, internationellt utbyte och samverkan kring turismfrågorna. Projekten
som finansieras via anslaget har samtliga koppling till dessa områden.

Under 2020 möjliggjorde ett tillskott av egna medel att regionen för första gången kunde bevilja verksamhetsstöd till några regionala
aktörer med breda uppdrag kopplat till näringslivets behov. Verksamhetsbidrag är ett välkommet tillskott för att regionen ska kunna
bygga robusta strukturer som inte är utelämnade till projektfinansiering enbart.
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Eftersom de inomregionala skillnaderna är stora och ökande, vill regionen se över sin roll och hur man jobbar med regional utveckling.
Som ett led i detta genomförs ett pilotprojekt inom ett begränsat område, där såväl vad regionen arbetar med, som hur man arbetar, ska
undersökas. Projektet pågår till och med 2023-05-31 och ingår i Tillväxtverkets projekt Hållbar regional utveckling.
Arbetet har påbörjats tillsammans med Högsby kommun som antagit erbjudandet att vara pilotkommun. En intern arbetsgrupp har
bildats under våren och ett antal digitala möten med Högsby kommun har genomförts. I arbetsgruppen deltar personer från flera interna
sakområden; landsbygdsfrågor, kompetensförsörjning, folk-hälsa, biblioteksutveckling. Gemensamt med kommunen har ett antal
fokusområden tagit form; integration, invånarnas självbild, kompetensförsörjning, samverkan med civilsamhället, omvärldsbevakning,
barn och ungas villkor som grund för lokal utveckling.
Under coronaåret 2020 har flera insatser gemensamt tagits fram tillsammans med kommunernas näringslivskontor i syfte att stötta det
lokala näringslivet, med fokus på besöksnäring och handel. Denna typ av projekt bygger på att de lokala förutsättningarna styr upplägg
och stödbelopp, men bygger också på bred samverkan och utbyte av idéer mellan kommunerna.
Se även 3.1.4, Tillväxtverkets notering.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Regionens egna medel har under 2020 enbart fördelats till organisationer som arbetar i hela länet med sitt uppdrag. Att regionen dock
kan se till att denna typ av organisationer finns överallt medför dock en minskad börda på små kommuner att vara med och
medfinansiera denna typ av satsningar.
Se även 3.1.4, Tillväxtverkets notering.

Gotland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Region Gotland har för närvarande ingen formellt fastställd strategi för fördelning av anslaget mellan projektverksamhet och
företagsstöd. En indikativ fördelning används som säger att den indikativa budgeten för företagsstöd av ordinarie 1:1-medel ligger på 5
miljoner kronor per år.
Ett utvecklingsarbete pågår i relation till anslaget. Det handlar om att utarbeta en finansieringsstrategi i relation till den nya regionala
utvecklingsstrategins prioriteringar och kommande genomförandeprogram, jämför beskrivning under återrapportering 1. Detta för att
arbeta mer strategiskt och utmaningsdrivet med finansieringsverktygen, liksom för att tydligt inkludera riktlinjer för
hållbarhetsintegrering i beslutsfattande. I det arbetet behöver fördelning och prioritering inkluderas. Ambitionen är att både sätta
ramarna för arbetet och börja tillämpning under 2021.
Fastställd strategi saknas.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- I tillväxtprogram för Gotland och programmet hållbara Gotland finns insatsområden som emanerar ut regionala utmaningar och målen
för programmen kan ses som inverterade utmaningar. Anslag 1:1 har bidragit till målen genom att beslut om finansiering har fattats i
relation till prioriterade utvecklings- och styrkeområden. En direkt kausalitet mellan övergripande mål och projektverksamhet är svår att
påvisa men genom att ständigt utveckla arbetet med en förändringslogik som kopplar samman projekt och programnivå är ambitionen
att kunna följa och mäta påverkansfaktorer i verksamheten som målen är beroende av.
- Under verksamhetsåret 2020 har Region Gotland tagit beslut om 45,9 miljoner kronor i regionala utvecklingsmedel. 23 projekt har
beviljats medel med totalt 41,2 miljoner kronor och 42 företag, 47 beslut har beviljats stöd om totalt 4,7 miljoner kronor, en fördelning
med 90 % till projekt och 10 % till företag. Av projektmedlen har 31,8 miljoner kronor utgjort medfinansiering till strukturfondsprojekt,
det vill säga drygt 76 % av beviljade 1:1-medel. Projektmedlen har fördelats över de olika utvecklings- och styrkeområdena enligt
tillväxtprogrammet.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslaget har bidragit genom att regionen har medfinansierat åtta projekt som har beviljats regionalfondsmedel, samt ett projekt som har
beviljats medel från socialfonden. Sex av de åtta projekt som har beviljats medel från regionalfonden har insatsområdet Att öka
konkurrenskraften hos SMF och bidrar till målet Investering för tillväxt och sysselsättning enligt följande:
- Gotland Kulturrums Ekonomisk förening - Förändring för en hållbar utveckling tillsammans (20205000). Budget på 782 282 kronor, 50 %
regionala 1:1-medel. Projektet ska undersöka behov av stöd hos små- och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar på
Gotland och vad företagen ser för möjligheter med att skapa en gemensam plattform för att arbeta tillsammans för hållbar utveckling.
- Science Park Gotland - Zero (20205215). Budget 16 943 726 kronor, 50 % regionala 1:1-medel. Projektet ska stärka gotländska start-ups
innovations- och konkurrenskraft. Det sker genom att Science Park Gotland integrerar nya arbetssätt för de utvecklingsprocesser som
start-ups genomgår.
- RF-SISU Gotland - Out – Experience Gotland (20205223). Budget 9 320 177 kronor, 50 % regionala 1:1-medel. Projektet ska stärka
förutsättningarna för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling för sportföretag och
idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelsen, produkter och tjänster inom outdorssektorn.
- Region Gotland - Gemensam digital plattform för Gotland (20205415). Budget 9 070 731 kronor, 50 % regionala 1:1-medel. Projektet ska
bidra till stärkt attraktionskraft för Gotland och ska skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland som ett hållbart resmål
året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka på.
- Gotlands Besöksnäring - Digital hybridlösning för Gotland (20281633). Budget 4 317 754 kronor, 45 % regionala 1:1-medel. Projektet ska
utveckla mötesindustrin och stärka kompetensen kring hybrida möten och ge små- och medelstora företag affärsutveckling som stöttar
en hållbar digital omställning i hela näringen.
- Gotlands Besöksnäring AB - En hållbar besöksnäring efter Coronapandemin (20295994). Budget 4 489 222 kronor, 50 % regionala 1:1medel. Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.
- Ett projekt som har beviljats medel från regionalfonden faller under insatsområdet Att öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på IKT och bidrar till målet Investering för tillväxt och sysselsättning.
- Region Gotland - Förstudie Digital Dialog (20204848). Budget: 582 813 kronor, 50 % regionala 1:1-medel. Projektet ska utforska
möjligheter och vägval som underlättar en digital dialog med målgrupperna företagare, boende och besökare på Gotland.
- Ett projekt som har beviljats medel från regionalfonden faller under insatsområdet Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation och bidrar till målet Investering för tillväxt och sysselsättning.
- Uppsala universitet - Innovationssystem Gotland (20205274). Budget: 16 189 952 kronor, 50 % regionala 1:1-medel. Projektet är ett
samverkansprojekt mellan Uppsala universitet Innovation, Region Gotland och Science Park Gotland som syftar till att stärka det
gotländska innovationssystemet, med utgångspunkt i den gotländska hälso- och sjukvården.
- Det projekt som beviljats medel från socialfonden har inriktningen Öka övergångar till arbete och bidrar till målet Kvinnor och män som
står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Tillväxt Gotland - Alla behövs på
Gotland (20205516). Budget 5 703 209 kronor, 14 % regionala 1:1-medel. Projektet ska skapa ökad sysselsättning bland gotländska unga,
15 - 24 år, som varken arbetar eller studerar genom att introducera dem till arbetsmarknaden och det lokala näringslivet.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- Region Gotland har medfinansierat ett projekt som beviljats medel från Central Baltic-programmet under året. Insatsområdet är Wellconnected region och projektet bidrar till målet Improved services of existing small ports to improve local and regional mobility and
contribute to tourism development Bläse Kalkbruk – Utveckling Bläse gästhamn (CBSmall Ports) (20285615). Budget 1 556 900 kronor, 25
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% regionala 1:1-medel. Projektet ska utveckla energieffektivitetslösningar som syftar till att förbättra små hamnars servicenivå. Projektet
kommer också att genomföra marknadsföringsinsatser på båtmässor i Finland, Sverige och Tyskland tillsammans med de andra
Östersjöhamnarna i projektet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

- På Gotland är det regionala anslaget avgörande för medfinansiering av strukturfondsprogrammet Småland och öarna samt av Interregprogrammet Central Baltic. Utan dessa medel skulle en stor andel av gotländska utvecklingsaktörer inte haft möjlighet att genomföra
utvecklingsinsatser med stöd av strukturfondsmedel.
- För övrigt har regionen ambitionen att använda anslaget till särskilda strategiska och strukturbyggande utvecklingsinsatser.
Övergripande kan det sägas vara relaterat till möjligheten att poola finansiella- och kunskapsresurser med nationella
myndigheter/insatser för en utveckling baserad på specifikt gotländska förutsättningar. Alternativt med näringslivsinslag.
- För 2020 har anslag 1:1 möjliggjort för gotländska organisationer att ansöka om medel från Småland och öarna och det i sin tur har
bidragit till att uppfylla målen för regional utveckling på Gotland. Av projektmedlen har 31,8 miljoner kronor utgjort medfinansiering till
strukturfondsprojekt, det vill säga drygt 76 % av beviljade 1:1-medel. Anslag 1:1 har också använts som medfinansiering till utlysningar
som Tillväxtverket har haft under året, till exempel inom kompetensförsörjning och hållbarhetssäkring av det regionala tillväxtarbetet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

- Fördelningen av anslag 1.1 har under innevarande struktur- och jordbruksfondsperiod, inkluderat aktuell förlängning, påverkats av de
olika förutsättningarna som råder i länet genom att regionen medfinansierat det regionala landsbygdsprogrammet och Leader Gute med
genomförandet av den lokala strategin för lokalt ledd utveckling. Utgångspunkten för detta har varit att stödja möjligheterna till
utveckling baserat på lokala förutsättningar och behov, inte minst de som finns på den gotländska landsbygden.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

- Se förutsättningar under rubriken Inomregionala skillnader - hänsyn till olika förutsättningar 1.1.3./Att jämföra med 3.1.4 i
Tillväxtverkets rapport.

Blekinge
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Under år 2020 tilldelades regionen cirka 40 miljoner konor från anslaget regionala tillväxtåtgärder 1.1. Av dessa medel budgeterades 35
miljoner kronor till projektstöd och 5 miljoner kronor till företagsstöd och stöd till kommersiell service. Fördelningen mellan de olika
åtgärderna bygger på uttagen statistik från tidigare år. Utifrån denna statistik har regionen avsatt stöd men det är en indikativ
finansieringsplan vilket innebär att om behovet är större eller mindre kan medel omfördelas mellan projektstöd, företagsstöd och stöd till
kommersiell service. I början av 2020 drabbades regionen, Sverige av pandemin corona, covid-19. I och med pandemin och
konsekvenserna av den gjordes nya beslut av regionala utvecklingsnämnden i syfte att stötta näringslivet i regionen. Regionen tog fram
en ny stödform, omställningschecken, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin vilket
innebar att fördelningen förändrades till totalt 7,4 miljoner kronor till företagsstöd, 32,6 miljoner kronor avsattes till projektstöd. Totalt
beviljades 52 företag omställningscheck på totalt 3 ,9 miljoner kronor. Företagen har främst investerat i digitalisering.
Årligen lyfts en inriktning för prioritering av det regionala anslaget, dock ingen fastställd strategi. Året som gått visar på fördelar att ha
flexibilitet och att kunna prioritera om.
Fastställd strategi saknas.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala

Anslaget bidrar till att nå målen.
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utvecklingsstrategin.

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin genom:
• att ge förutsättningarna att kunna växla upp medlen i hög utsträckning från andra finansiärer som regionalfondsprogrammet SkåneBlekinge, Interregionala programmen och nationella finansiärer.
• att skapa en grund för utveckling, tillväxt och sysselsättning i regionen.
• att stödja långsiktiga regionala utvecklingsprocesser inom exempelvis kompetensförsörjning, utveckling av hållbara transportsystem,
bredband, digitalisering och innovation.
• att driva långsiktiga strategiska satsningar.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet genom:
• att ge förutsättningarna att kunna växla upp medlen i hög utsträckning.
• att vara en viktig möjliggörare för att driva långsiktiga strategiska satsningar som bidrar till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin liksom målen i det regionala strukturfondsprogrammet och EU 2020.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen genom:
• att ge aktörer i regionen förutsättningarna att delta i territoriella samarbeten i hög utsträckning.
• att vara en viktig möjliggörare för att utveckla och driva långsiktiga strategiska satsningar som bidrar till genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin, målen i de territoriella samarbetsprogrammen samt EU 2020.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är ett viktigt ekonomiskt verktyg för;
• att skapa utveckling, tillväxt och sysselsättning i regionen i enlighet med Blekingestrategins prioriteringar.
• att med anslaget växla i hög utsträckning upp med medel från aktörer i regionen, regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge,
Interregprogrammen och nationella program. På så vis är anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder en viktig möjliggörare för att driva
långsiktiga strategiska satsningar som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin liksom målen i Skåne-Blekinge
program och EU 2020.
• att stödja långsiktiga regionala utvecklingsprocesser så som kompetensförsörjning, utveckling av hållbara transportsystem, bredband,
digitalisering och innovation. Det finns inga egna medel från regionen för finansiering av det regionala tillväxtarbetet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Utifrån den geografiska fördelningen av anslaget går merparten av beviljade medel till Karlskrona. Detta beror till stor del på att flera
regionala utvecklingsaktörer har sitt säte i Karlskrona kommun, exempelvis Almi, Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Business
Inkubator, BBI, Blue Science Park och regionen men som har uppdraget att verka i hela regionen. För att anslaget ska få ett positivt
genomslag i hela regionen så uppmanas projekten att vara regionalt förankrade och ske i en bred samverkan vad gäller planering,
genomförande och finansiering. Under 2020 har större delen av beviljade projekt varit samverkanssatsningar som berör hela regionen.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna

Det finns inga egna medel från regionen för finansiering av det regionala tillväxtarbetet.
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medel, inom länet.
Skåne
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Regionen har huvudsakligen använt 1:1 anslaget för projektverksamhet. Under 2020 har användningen justerats jämfört med tidigare år
främst med anledning av pandemin och det minskade anslaget för affärsutvecklingscheckar. En betydande del har allokerats till att stödja
företag i omställningsarbetet i samband med pandemin, dels mot grön omställning, dels mot digital omställning.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Benämning: Budget och verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden.

Fastställd strategi finns:

I alla företagsstödjande åtgärder och utvecklingsåtgärder i övrigt följer regionen sina politiska prioriteringar så som de uttrycks dels i den
regionala utvecklingsstrategin, dels i deras regionala utvecklingsnämnds beslut om budget och verksamhetsplan. Detta gäller såväl 1:1
medel, som regionala skattemedel, som står för den överlägset största delen, samt för hur regionen implementerar målen i det regionala
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen.
Förslag på fördelning av 1:1 medlen finns med i nämndens årliga budgetbeslut liksom förslag på satsningar i olika projekt som är tänkta
att medfinansieras av EU-programmen. Därigenom säkerställs en tydlig koppling mellan alla regionens tillgängliga medel och de politiska
prioriteringarna.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

1:1 anslaget används framför allt till utvecklingsinriktade projekt som ska gynna näringslivet. Det finns ett behov av att kunna använda
strukturfondsmedel till affärsutvecklingscheckar. Under 2020 utreddes denna möjlighet eftersom regionen av staten uppmanades att
använda regionalfonden Skåne-Blekinge till att täcka upp för den minskade finansieringen från statligt håll. Efter synpunkter från många,
även flera olika statliga instanser visade sig detta omöjligt. Därför blev statens initiala uppmaning omöjlig att följa. Eftersom 1:1 anslaget
är så litet för skånsk del, till stor del baserat på gamla stödområden kompletterar regionen detta med 200 miljoner kronor av regionala
skattemedel för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Det finns ett stort tryck och efterfrågan på företagsstödjande insatser från hela Skåne. Exempelvis har affärsutvecklingscheckarna nått ut
till alla företag i Skåne genom ett intimt samarbete med alla kommuner och Almi och är spridda i nästintill alla kommuner i Skåne. Flera
stödmottagare, som exempelvis klusterorganisationerna, har ett regionalt uppdrag oavsett huvudkontorets placering, varför dessa stöd
kommer hela Skåne till gagn. Det ska dock sägas att näringslivsstrukturen ser olika ut i olika delar av Skåne med störst antal företag i
västra delen.

Som uttrycks ovan är 1:1 medlen inkluderade i den inriktning och budget som regionala utvecklingsnämnden beslutar. Den regionala
utvecklingsstrategins mål är styrande för nämndens arbete och budget. Vidare ska varje nytt beslut i nämnden redovisa på vilket sätt
beslutet bidrar till att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Regionen använder 1:1 medlen såväl som regionala skattemedel och medel genom EU-program som medel för genomförande av
regionens strategier och nå sina mål, såväl som för att genomföra och nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet.

Regionen använder 1:1 medlen såväl som regionala skattemedel och medel genom EU-program som medel för genomförande av
regionens strategier och nå sina mål, såväl som för att genomföra och nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen.
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Se även 3.1.4, Tillväxtverkets notering.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Eftersom huvuddelen av regionens företagsstödjande åtgärder finansieras av regionala skattemedel, se svar ovan.

Halland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Region Hallands strategi är att i första hand använda 1:1-medlen för företagsstöd såsom utvecklingscheckar eller FoU-checkar. I andra
hand används anslaget för projektstöd eller kommersiell service.
Fastställd strategi finns:
Tillväxtstrategin för Halland fastställer vilka mål, strategiska val och prioriteringar som det hållbara regionala tillväxtarbetet ska bidra till.
Fördelning och prioritering av 1:1-medlen sker utifrån denna strategi.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Ökad tillväxt i Halland i och med att regionen kan bevilja stöd till utvecklingsinsatser i framförallt enskilda företag och i viss grad också
utvecklingsprojekt.
1:1-medlen fördelar sig mellan Tillväxtstrategins målområden med:
• 12,6 miljoner kronor till framför allt företagsstöd, men också projektfinansiering inom Stark konkurrenskraft varav 9,8 miljoner kronor
till omställning och förnyelse i företag och 2,8 miljoner kronor till styrkeområdena Hälsoinnovation och besöksnäring
• 1 miljoner kronor till ett projekt inom Fler i arbete

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Från och med år 2020 är regionens 1:1-anslag utökat med cirka 4 miljoner kronor vilket medför möjligheter att medfinansiera fler EUprojekt i Halland.
Under ERUF Västsveriges insatsområde Konkurrenskraftiga SMF, tematiskt mål Öka konkurrenskraften hos SMF är dels projektet Via-Kub,
Visualisering och InnovationsArenor kultur, besöksnäring och utbildning i Halland finansierat med 1,1 miljoner kronor av 1:1-anslaget.
Dels är projektet Hållbar utveckling av naturturism finansierade med 2,3 miljoner kronor.
Under ERUF Västsveriges insatsområde Samverkan inom forskning och innovation, tematiskt mål Stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation är projektet Testmiljö Halland finansierat med 0,5 miljoner kronor.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar inte till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel

1:1-medlen används huvudsakligen till företagsstöd, se den första tabellen. Eftersom 1:1-medlen som regionen får ta del av inte är så
omfattande, är det begränsat hur mycket som används för annan finansiering.

I de fall regionen har medfinansierat de territoriella samarbetsprogrammen har det skett med andra medel.

291

respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Detta sker då huvudsakligen genom medfinansiering av strukturfondsprojekt; för 2020 de tre ERUF-projekt som nämns i den tredje
tabellen.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

I arbetet med företagsstöd säkerställs det att man når ut till hela regionen. På samma sätt har Timbankens konsulter alltid uppdraget att
arbeta mot hela länet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

De halländska utvecklingsförutsättningarna kännetecknas av att det finns flera mindre, snarare än ett dominerande regionalt centrum,
vilket ger förhållandevis jämngoda möjligheter lokalt att stödja företagare oavsett var i regionen de är baserade.

Det finns ett väl fungerande stöd till kommersiell service på landsbygden, där en del av finansieringen ibland kommer från 1:1-medel.
Se även 3.1.4, Till-växtverkets notering.

Genom Lokalt Ledd Utveckling Halland finns möjlighet att ge stöd till företag som verkar på en lokal marknad på landsbygden och som
därmed har svårt att kvalificera sig för företagsstöd.
Genom ESF-projektet Hållbar kompetens i Halland ges stöd till, ofta mindre och landsbygdsbaserade, företagare inom besöksnäringen för
att dels öka deras hållbarhetskompetens. Dels förstärka såväl branschen så fler individer kan erbjudas fasta anställningar som de
deltagande individerna i deras yrkesroll så de står starkare på arbetsmarknaden.
Se även 3.1.4, Tillväxtverkets notering.

Västra Götaland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Regionutvecklingsnämnden, RUN har, utöver det statliga anslaget på cirka 66 miljoner kronor, en budget på 830 miljoner kronor. När det
gäller 1:1-anslaget används cirka 30 % av medlen för att finansiera projektverksamhet och ingen skillnad görs på regionens egna
utvecklingsmedel och 1:1-anslaget. Under 2020 togs beslut om 23,3 miljoner kronor till 7 projekt på 1:1-anslaget, varav två
medfinansierades av ERUF och ett av Kreativa Europa. Bland projekten fanns satsningar inom maritima näringar, film,
kompetensförsörjning och innovation.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Därtill togs nya beslut om 53,9 miljoner kronor i direkta företagsstöd, i linje med bemyndigandehetsramen, det vill säga totalt togs beslut
om 77,2 miljoner kronor. Totalt fick 431 företag stöd inom ramen för regionens program för små och medelstora företag, SMF. Den
finansiering regionen erbjuder är uppdelad på såddlån, konsultcheckar, stöd till kommersiell service, regionalt investeringsstöd, FoU-kort
och EU-kort. Utöver detta hanterar regionen också Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering samt
ett särskilt statligt anslag till enskilda affärsidkare inom kommersiell service.
Den geografiska fördelningen av företagsstöd är viktig och följs upp. Regionen prioriterar arbetet med att hela regionen ska nås av
företagsnätverk och ha tillgång till innovationsmiljöer och affärsutvecklingsstöd. Under 2020 har 63 % av företagsstöden gått till
Göteborgsregionen, 20 % till Fyrbodal, 12 % till Boråsregionen och 5 % till Skaraborg. Såddlånen, som ges till innovativa nystartade
företag, är det erbjudande där Göteborgsregionen har störst övervikt.
Under våren 2020 genomfördes en större utbildningssatsning tillsammans med Turistrådet Västsverige. Närmare 200 företag tog del av
erbjudandet som gick ut till berörda företag redan den 25 mars och utbildningen startade den 14 april. Regionen var på det här sättet
exceptionellt snabba och behovsorienterade. Ett stort antal andra regioner har därefter tagit efter den västsvenska modellen och erbjudit
liknande koncept.
Varje år tar RUN beslut om detaljbudget och därmed fördelningen av 1:1-anslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och
stöd till kommersiell service. Att fördela en relativt stor del av anslaget till företagsstöd är ett politiskt ställningstagande. Detta kan
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hänvisas till RUN:s särskilt prioriterade målsättning om fler nya och fler blivande företag då företagsstöden ses som ett verktyg för att
uppnå målet.
Fastställd strategi saknas.
Motivering finns i sektionen ovan.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- 1:1-medlen används tillsammans med regionutvecklingsnämndens budget som helhet till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin VG2020 och dess fyra teman En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region som tar globalt ansvar och En
region som syns och engagerar.
- 1:1 används mest till insatser som ligger inom En ledande kunskapsregion följt av En region för alla.
- Stöd till företag ges inom ramen regionens program för små och medelstora företag, SMF och regionens program för Entreprenörskap.
Programmen är ett verktyg som regionen använder för att uppfylla målen i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. De styr
regionens prioriteringar inom vissa styrkeområden. Programmen omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa
aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling. Därigenom finns en tydlig struktur för
hur 1:1-medlen bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin.
- Programmen följs upp årligen och utvärderas vid programslut.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Regionutvecklingsnämnden har medfinansierat ett antal aktörer så att de kan driva projekt inom regionala strukturfondsprogrammet för
Västsverige. Satsningarna har under året varit kopplat till ERUF-programmets tre insatsområden: Samverkan inom forskning och
innovation, konkurrenskraftiga små och medelstora företag, och koldioxidsnål ekonomi.
Projekten har således bidragit till att nå programmets mål för nämnda prioriteringar under året. Exempel på projekt finansierade av ERUF
samt av regionala utvecklingsmedel är projekten Utveckling av elektriska drivlinor samt Avancerade terapiläkemedel i Västsverige. Båda
dessa är sammankopplade med mål 1.2 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden inom
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

1:1 medlen som tilldelas regionen används, som redan redovisats, i huvudsak till företagsstöd. Något enstaka utvecklingsprojekt tilldelas
medel för sitt genomförande. Regionens utvecklingsprojekt samt de med koppling till strukturfonderna medfinansieras till största del
genom regionutvecklingsnämndens egna medel.

Regionutvecklingsnämnden har medfinansierat ett par andra aktörers medverkan i olika Interreg-projekt under året, främst kopplat till
Interreg Sverige-Norgeprogrammet. Sambandet är att projekt endast godkänns om de bidrar till att uppå programmens mål. Samtliga
godkända projekt bidrar således till programmens mål och indikatorer. Exempel på projekt beviljade inom Interreg Sverige-Norge som
medfinansierats med regionala medel är Bioeconomy Regions in Scandinavia, BRS och Prehospital Video i Samverkan, PreVis som är mer
beskrivna under rubriken Internationella samarbeten. De organisationer som fick stöd för att medverka i Interreg-projekten är Innovatum
för BRS och Picta för PreVis.
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Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Regionen jobbar utifrån att hela regionen ska leva och utvecklas. Fördelningen av 1.1 medel sker i nära dialoger med aktörer i
delregionerna, likt aktörerna i främjandesystemet och kommunalförbunden. Regionen jobbar inte kompensatoriskt inom regionen utan
stöden är efterfrågestyrda och initiativen kommer från aktörerna själva. Med en varierande geografi skiljer sig förutsättningarna mellan
delregionerna. Mot den bakgrunden finns det kontaktpersoner inom regionen som är utpekade till delregionerna. Detta för att stimulera
efterfrågan i hela geografin.
Ett annat exempel på hur regionen arbetar för att medlen ska fördelas jämnare över regionen är strukturen på företagsstöd,
konsultcheckar. Utanför storstadsområdet, där extern kompetens och kontakter med konsulter är mindre frekvent, kan stödet uppgå till
150 000 kr i enlighet med förordning. Däremot i storstadsområdet där kontakt mellan företag och konsulter sker mer frekvent begränsas
summan till 100 000 kr. Mer information om hur regionen arbetar med anslaget 1.1 medel finns under följande sektioner:
återrapportering 1.2.2 och 1.2.3 samt återrapportering 2./ Att jämföra med 3.2.2 och 3.2.3 samt återapportering 4 i Tillväxtverkets
rapport.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Av regionens egna regionala utvecklingsmedel till kommunalförbunden och Business Region Göteborg delegeras och decentraliseras
dessa för att anpassa insatser efter lokala förutsättningar och där kommunerna motfinansierar med lika mycket resurser. Totalt är det
52,5 miljoner kronor av de regionala tillväxtmedlen som decentraliserats. Modellen är ett viktigt demokratiskt verktyg i att låta det
regionala utvecklingsarbetet utgå från lokala behov och bygga tillit med kommunerna i arbetet med att utveckla regionen. Mer
information om fördelningen av egna medel under återrapportering 1.1./Att jämföra med 3.1 i Tillväxtverkets rapport.

Värmland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade inför 2020 att fördelningen av regionala tillväxtanslaget, anslag 1:1 för 2020 skulle ha samma
fördelning som tidigare år. Projektmedlen har tidigare utgjort 60 procent av bemyndigandet och företagsstödet 40 procent av
bemyndigandet. Bemyndigandet höjdes emellertid i ett ändringsbeslut från 130 miljoner kronor till 150 miljoner kronor. På grund av att
det är olika omsättningshastighet för företagsstöd och projektmedel fanns behov av att öka projektmedlens andel av bemyndigandet.
Efter ett antal tilläggsbeslut kom projektmedlen upp i cirka 70 procent av bemyndigandet och företagsstödet till 30 procent.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Anslaget, det vill säga utbetalningarna fördelade sig på 45 miljoner kronor, 64 procent projektmedel och 19,4 miljoner kronor, 36
procent, företagsstöd. Inom företagsstöden har dessutom 4,5 miljoner kronor tillkommit från regionala strukturfonden.
Medel från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att ett antal projekt i linje med den regionala utvecklingsstrategin,
Värmlandsstrategin har kunnat initieras. Regionen har aktivt använt det regionala tillväxtanslaget för att medfinansiera
strukturfondsprojekt för 2020. Regionens prioriteringar inom strukturfonden Norra Mellansverige har bidragit till investeringar i regional
tillväxt och sysselsättning för att stärka utvecklingen i länet. Under 2020 beviljades 26 projekt medfinansiering från det regionala
tillväxtanslaget på totalt 79,2 miljoner kronor. Utav dessa beviljningar är 14 projekt medfinansierade från strukturfonderna.
En övervägande del av medlen har även i år gått till det prioriterade området Fler och starkare företag. En anledning till att många projekt
för regionen återfinns under detta prioriterade område är att regionen arbetar aktivt för att växla upp medlen inom ramen för
regionalfonden då regionen ser ett starkt behov att utvecklas inom detta område för att få en positiv tillväxt i länet.
Regionen valde med anledning av coronapandemin att satsa på två större projekt för att möta dess konsekvenser för företagen. Det var
dels en samverkan med Karlstad Innovation Park med utökad rådgivning och omställningsförmåga, dels en satsning tillsammans med Visit
Värmland för att stötta turistnäringen och lokala matentreprenörer.
Inom företagsstöden var ett stort fokus på insatser för att motverka effekter av covid-19 för företagen. Regionen gjorde i mars en särskild
utlysning om omställningscheckar för att underlätta en digital omställning eller anpassning till nya marknader. Av utlysningens 15
miljoner kronor kom cirka 13 miljoner kronor att utnyttjas av cirka 125 företag. Beslut om regionala företagsstöd uppgick totalt till 38,5
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miljoner kronor i 205 ärenden. Förutom omställningscheckarna beviljades 22 i särskilt investeringsstöd och regionalt investeringsstöd.
Innovationsstöd uppgick till 1,5 miljoner kronor i 10 beslut. Övriga stödinsatser uppgick till 2 miljoner kronor.
Det kommersiella servicestödet har beviljats med 4,6 miljoner kronor fördelat på 21 ärenden. Investeringsbidraget har tillämpats under
året då länsstyrelsen inte haft något beslutsutrymme för investeringar inom landsbygdsprogrammet detta år. Investeringsbidragen
uppgick till 2,5 miljoner kronor fördelat på 9 ärenden. Därutöver har 9 hemsändningsbidrag och 3 servicebidrag beviljats medel.
Servicebidragen har varit en konsekvens av covid-19 då stängningen av gränsen mot Norge har drabbat vissa handlare hårdare än andra.
Fastställd strategi finns.
Benämning: Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Anslaget har bidragit till att regionen kan göra insatser för att verka för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin,
Värmlandsstrategin genom att bevilja medel till olika projekt. Projektets verksamhet ska relatera till minst ett av de fyra prioriterade
områden – Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Bättre kommunikationer samt Höjd kompetens på alla nivåer i
Värmlandsstrategin för att beviljas medel.
• Projektet ska motivera sitt val av område och strategi samt hur projektet bidrar till att uppfylla målen i den regionala
utvecklingsstrategin. Berörda projekt bör också vara kopplade till andra strategidokument som till exempel smart specialisering,
klusterstrategi, entreprenörskapsstrategi som kompletterar Värmlandsstrategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Strukturfondsprogrammen har som syfte att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner och medlemsstater. Genom dessa
anslag har regionen kunnat göra satsningar genom olika projekt för att utveckla länet och bidra till målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.
• Under 2020 har arbetet inför den kommande strukturfondsperioden 2021–2027 intensifierats. Regionen har tillsammans med Region
Dalarna och Region Gävleborg, Norra Mellansverige ansvarat för att skriva ett nytt program för Europeiska Regionalfonden, ERUF Norra
Mellansverige 2021–2027.
• Genom EU-nätverket för värmländska kommuner och organisationer har regionen bidragit till att synliggöra bland annat vilka
projektmöjligheter som finns tillgängliga inom EU:s strukturfonder.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Interregs Sverige-Norgeprograms övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa
förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Detta har regionen uppfyllt genom att delta aktivt i Interregs
Sverige-Norgeprograms beredningsgrupp, styrgrupp och övervakningskommitté samt genom att agera som projektledare och
projektaktör i ett flertal projekt under året., exempelvis The Bioeconomy region in Scandinavia.
• Regionen koordinerar arbetet med att ta fram ett nytt Interreg Sverige-Norgeprogram för den nya programperioden 2021–2027.
• Ett arbete avseende kommande programperiod har även påbörjats för Interreg Nordsjön och Interreg Östersjön 2021 - 2027. Regionen
har bidragit till detta arbete genom att framföra synpunkter och deltagande i tjänstepersonsnätverk och subkommittéer.
• Regionen har vidare deltagit i olika Interreg-kommittéer för fördelning av projektmedel. Dessa är Interreg Sverige-Norge 2014 – 2021,
beredningsgrupp, styrkommitté, övervakningskommitté, Interreg Nordsjön 2014 - 2021 och Interreg Östersjön 2014 – 2021,
tjänstepersonsnätverk och subkommitté.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Specifik information saknas.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Specifik information saknas.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Specifik information saknas.

Örebro
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Regionens inriktningsbeslut anger en indikativ fördelning utifrån historisk fördelning av anslaget mellan regionala utvecklingsprojekt och
företagsstöd samt hur stor del av medlen som avsätts för uppföljning och utvärdering av anslaget. Det totala anslaget 39 853 000 kronor
fördelades 2020 enligt: 26 520 000 kronor till projekt, 12 333 000 kronor till företagsstöd samt 1 000 000 kronor till insatser kopplat till
uppföljning och utvärdering. Det faktiska utfallet blev 15 803 193 kronor till projekt, 13 834 135 kronor till företagsstöd och 723 413
kronor till uppföljning och utvärdering.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

På grund av rådande pandemi har regionen inte använt tilldelat anslag i sin helhet. Vad gäller företagsstöd beror avvikelsen till stor del på
att många företag på grund av covid-19 har valt att skjuta på sina investeringar eller att avvakta. På projektsidan handlar det om att
pågående projekt på grund av covid-19 inte har haft möjlighet att genomföra planerade aktiviteter, till exempel resor och konferenser.
Företagsstöd:
Under 2020 har regionen beviljat 111 ansökningar till företag och inom kommersiell service inom 1:1-anslaget. Av dessa är 17 stycken
inom kommersiell service, varav fyra stycken hemsändningsbidrag. Totalt beviljade medel cirka 1,5 miljoner kronor. Övriga beviljade
företagsstöd uppgår till cirka 16 miljoner kronor.
Företagsstöd har beviljats till en rad olika branscher och satsningar. Främst till satsningar och utpekade branscher som finns i
inriktningsbeslutet. Det gäller då företag med nya affärsidéer, företag som drivs av kvinnor, avancerad tillverkningsindustri,
internationalisering samt företag som investerar i miljövänliga och effektiva lösningar. Företagen som beviljas medel ska kunna uppvisa
en långsiktig och hållbar tillväxt.
Då coronapandemin påverkat många företag har regionen sett ett mindre inflöde av stora maskin- och byggnadsinvesteringar än under
tidigare år. Regionen ser också att investeringsperioderna har blivit längre då pandemin stoppat upp många inköp från utlandet och även
att företag inte törs satsa för fullt när det finns en stor osäkerhet inför framtiden.
Regionen gick ut och marknadsförde så kallade omställningscheckar i våras till företag som trots krisen planerade att göra någon sorts
satsning på vidareutveckling av verksamheten. Satsningen resulterade i många mindre ansökningar, både omställningscheckar och
ansökningar av regionens vanliga stöd. Resultatet blev att regionen under året har haft fler ansökningar under 2020 än under 2019.
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Spridningen mellan olika branscher är tydligare i år än tidigare vilket regionen tror beror på marknadsföringsinsatserna med
omställningscheckarna. Stöd har beviljats till företag i samtliga kommuner i länet.
Informationsinsatser har på grund av pandemin under 2020 till största del varit digitala men ett mindre antal har genomförts ute i
kommunerna under 2020. Satsningen mot kvinnor som driver företag har varit lyckad och totalt är cirka 30 procent av stöden beviljade
till kvinnor som driver företag vilket är mer än under 2019.
Projekt:
Medfinansiering från 1:1-anslaget har beviljats till 18 projekt. Fem projekt av dessa var förstudier.
Fastställd strategi finns.
Benämning: Inriktningsbeslut
Regionen tar fram riktlinjer och årliga inriktningsbeslut. Syftet med riktlinjerna är att ange ramarna för anslaget utifrån de förordningar
som styr användning av det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Vad gäller projektverksamhet är också syftet att ange
ytterligare kriterier för projektfinansiering. Riktlinjerna följs av årliga inriktningsbeslut för projekt och företagsstöd. Inriktningsbesluten
ska ange vilka insatser som är särskilt viktiga att prioritera under kommande år samt eventuella prioritetshöjande kriterier.
Inriktningsbesluten ska även visa på en indikativ fördelning mellan företagsstöd och projekt.
Projektmedel
I enlighet med regionens riktlinjer beviljas medel till projekt som på olika sätt bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin
samt ligger i linje med det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen.
Under 2020 har följande prioritering i inriktningsbeslutet gjorts avseende projektmedel:
1. Ansökningar som avser medfinansiering till EU-projekt oavsett utvecklingsområde i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, RUS.
2. Ansökningar inom
a. prioriterat området Kompetensförsörjning och matchning.
b. prioriterade områden Innovationskraft och specialisering samt Näringsliv och entreprenörskap.
3. Ansökningar som bygger vidare på tidigare och/eller stödjer pågående satsningar.
Utöver dessa prioriteringar är förstudier generellt intressanta inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin.
Företagsstöd
• Företag med nya affärsidéer. Bidraget underlättar för nya företag att starta och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Det ger i sin
tur konkurrens, förnyelse av näringslivet och en ökad sysselsättning.
• Företag som drivs av kvinnor. Kvinnor är underrepresenterade vad det gäller företagandet och behöver ta del av de insatser och
resurser som finns vad det gäller regionens regionala företagsstöd.
• Företag inom avancerad tillverkningsindustri där produkterna kräver avancerad teknisk utrustning och speciell kompetens.
• Företag med en hög internationalisering. Export och import är viktiga delar i näringslivet för ett litet land som Sverige med en
begränsad marknad. Det är förknippat med risker och kräver kapital.
• Företag som investerar i miljövänliga och effektiva lösningar. Stödet ska stimulera företag till miljödriven affärsutveckling för att öka sin
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konkurrenskraft.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Medfinansiera projekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar
• Projekten har legat i linje med inriktningsbeslut
• För att ställa om utifrån pandemin har ett ramprojekt beslutats för behovsstyrda insatser för corona.
• Inom ramen för Vägar till hållbar utveckling som medfinansierats med 1:1-medel finns en expedition kallad I Coronas kölvatten

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Inriktningsbeslutets första prioritering att 1:1-medlen ska medfinansiera ansökningar som avser medfinansiering till EU-projekt oavsett
utvecklingsområde i utvecklingsstrategin för Örebroregionen, RUS
• Under 2020 har 4 projekt beviljats som också har medel från regionalfonden

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Inriktningsbeslutets första prioritering att 1:1-medlen ska medfinansiera ansökningar som avser medfinansiering till EU-projekt oavsett
utvecklingsområde i utvecklingsstrategin för Örebroregionen, RUS
• Under 2020 har inga projekt beviljats som också har medel från de territoriella samarbetsprogrammen
• Regionen har två projekt, Combine och Baltic Loop, som beslutades under 2019 som pågår under 2020 med anslag 1:1 som
medfinansiering.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

• 1:1-anslaget är ett viktigt verktyg för att bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med EU-medel, nationella,
regionala och lokala finansiärer. Företagsstöden ger företag en möjlighet att våga satsa och växa både nationellt och internationellt.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

• Vad avser den inomregionala fördelningen ska, i enlighet med regionens riktlinjer för projektverksamhet samtliga projekt som beviljas
medfinansiering ha ett regionalt mervärde, det vill säga inte endast beröra enskilda kommuner.

• Regionen tar inriktningsbeslut för dessa medel. För mer information, se tabell ett.

• Inom ramen för företagsstöd finns ett stöd, det så kallade mikrobidraget som ges till företag i hela länet förutom i Örebro tätort. Örebro
tätort har en betydligt högre tillväxt och investeringstakt än övriga delar av länet. Det finns dock vissa undantag där mikrobidrag kan ges i
Örebro tätort:
- För att främja möjligheterna att ge stöd till en underrepresenterad grupp kan, inom Örebro tätort mikrobidrag ges till företag som drivs
av personer födda utanför Norden. Region Örebro län bedömer att genom att gynna en viss kategori av stödmottagare kan positiva
effekter uppnås för både företag och samhälle.
- För att öka möjligheterna för kvinnor som driver företag att söka mikrobidrag men också för att nå ut till fler branscher kan mikrobidrag
även ges i Örebro tätort till företag som drivs av kvinnor för nya innovativa idéer i befintliga företag.
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Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

• Även här försöker regionen hitta projekt och initiativ som har ett regionalt mervärde, det vill säga inte endast berör en kommun.
Regionen försöker alltid ta hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet vid finansiering av projekt och initiativ.
• Vid planering av kollektivtrafik tas hänsyn till förutsättningarna inom de olika delarna av länet. Trafiken är tätare och har fler linjer där
befolkningen bor tätare och mer gles eller finns inte alls i glesbebyggda områden. Regionen har testat närtrafik i två kommuner i länet.
För mer information se 1.1.3./Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.

Västmanland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Under 2020 beviljades totalt 36,7 miljoner kronor i projektmedel och företagsstöd av 1:1 anslagen. Dessa fördelar sig på 19,4 miljoner
kronor i projektmedel, 53 %, 17,2 miljoner kronor till företagsstöd, 47 % samt 129 tusen kronor till kommersiell service.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Företagsstöd har under 2020 ökat med 13,8 miljoner kronor, över 400 % från föregående år. Detta är en prioritering för att tillgodose
företagens behov av att ställa om i och med coronkrisen. Dessa företagsstöd utgör 8,5 miljoner kronor.

Utbetalningar fördelades under 2020 med 19 miljoner kronor i projektmedel, 14,9 miljoner kronor till företagsstöd samt 129 tusen kronor
till kommersiell service.

Under 2020 har företagsstöd beviljats till 26 % kvinnoledda företag, 66 % ledda av män och 8 % blandat ägande, räknat i antal
företagsstöd. Detta är en ökning till kvinnoledda företag från förra året med 15 %. Ökningen härleds främst till riktade stöd till företag
inom besöksnäringen samt tillfälligt marknadsföringsstöd, med syfte att stödja företag som drabbats negativt av coronapandemin.
Företagsstöden har under 2020 beviljats med fördelningen 57 % till företag i Västerås och 43 % till samtliga övriga kommuner i länet.
Även detta är en förbättrad fördelning än föregående år då fördelningen var 67 % och 33 %. Stöden till besöksnäringen, tillfälliga
markandsföringsstöden och investeringsstöden har prioriterats till företag i länets ”mindre” kommuner.
Fastställd strategi saknas.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
• Den regionala utvecklingsstrategin antogs i juni i år och ersätter den tidigare regionala utvecklingsplanen. Projektbeslut tagna under
året har en koppling mot gällande strategi med tyngdpunkt på målområdet Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.
• Nedanstående projekt kopplar mot den gällande regionala utvecklingsstrategin:
- RES 2020, Hållbar besöksnäring Västmanland, Västerås Convention Bureau, Ny scenkonst för mindre fysiska samlingar, Lokal ekonomi
och service på landsbygden, TransMission Västmanland, Omställning Västmanland, Ung företagsamhet för skillnad-Entreprenörskap för
alla, Smart tillväxt, FL4i, Synerleap.
• Projekten ska bland annat bidra till kulturutveckling, utveckling av besöksnäringen samt landsbygdsutveckling. Även fortsatt utveckling
av entreprenörskap i skolan liksom stödja fordonsföretags nyindustrialisering samt tillväxt i företag.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslaget har bidragit på flera sätt till strukturfondsarbetet, främst genom att regionen aktivt arbetar med anslaget som medfinansiering
av satsningar inom ERUF som ett viktigt instrument att genomföra regionens regionala utvecklingsstrategi samtidigt som de bidrar till de
gemensamma målen inom det operativa programmet. Så genom anslaget bidrar regionen på flera sätt:
• Identifiering av viktiga satsningar och områden för utveckling utifrån ERUF/Östra Mellansverige, ÖMS som regionen utvecklar
tillsammans med övriga län och aktörer i systemet. Det gör regionen i samtliga områden inklusive inom CO2-området vilket bidragit till
att ÖMS nationellt uppfattas haft förhållandevis stark förmåga att investera den delen av ERUF.
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• Mobilisering av satsningar som bidrar till att skapa ett mer sammanhållet, integrerat och stärkt system i ÖMS där regionen genom aktivt
användande av anslaget kan bidra till att skapa förutsättningar för sådana satsningar inklusive genom krav på samverkan och genom att
skapa ekonomiska förutsättningar för deltagande hos identifierade aktörer.
• Hållbarhet genom att i anslaget ställa tydliga krav och använda samma förändringslogik som Tillväxtverket för ERUF bidrar regionen
aktivt till att stärka som har ett fokus på
• Smart specialiseringsutveckling och nationell kraft. Regionen leder det gemensamma smart specialiseringsarbetet i ÖMS. Därigenom
bidrar regionen genom ett aktivt användande av anslaget såväl som genom strategiskt arbete till det ex ante krav som funnits i nuvarande
ERUF program samtidigt som det skapat ett starkt utgångsläge inför perioden 2021–27 där kommissionen stärkt kravet på koppling mot
smart specialisering i det operativa programmet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

I så stor omfattning som möjligt prioriterar regionen att regionala projektmedel växlas upp med medfinansiering från EU eller andra
nationella medel. Det är inte endast ekonomiskt fördelaktigt att ta del av tillgängliga EU- medel och andra nationella medel utan det
bidrar också till arbetet med förbättrade strukturer på systemnivå. Att aktörer ingår i EU eller nationella program med projektsatsningar
innebär ofta mål om strukturförändringar, gemensam kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte som kommer länet till nytta.

Deltagande i olika forum samt i egna projekt har inneburit lärande mellan regioner inom gemensamma områden och inom konkreta
utvecklingsområden för länet har skett i olika delar av samarbetsprogrammen.

Under 2020 beviljades projektmedel med 19,4 miljoner kronor och den totala projektbudgeten för dessa projekt är 91 miljoner kronor
vilket är en uppväxling med 71,6 miljoner kronor från andra aktörer. Största medfinansiär är Tillväxtverket med 26,4 miljoner kronor.
Medfinansieringen från Tillväxtverket består av projekt som finansieras från ERUF samt nationella medel med fördelningen ERUF 20
miljoner kronor och nationella medel 6,4 miljoner kronor.
En stor del av medfinansieringen av beslutade projekt under året består av andra regioner i Östra Mellansverige. De är Region Örebro,
Region Södermanland, Region Östergötland samt Region Uppsala. Totalt uppgår dessa till 10 miljoner kronor och regionens insats i dessa
är 7,8 miljoner kronor.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

För projektmedel gäller att minst tre kommuner ska omfattas av projektets insatser. Det är en utmaning i projekten att inkludera
målgrupper från länets kommuner och mindre orter. Från 2020 har regionen särskilda villkor där de begär att samtliga projekt ska nå ut
till deltagare i delar eller hela länet och att projektägarna kontinuerligt redovisar hur detta görs med tillhörande indikatorer.
Förutom att projekten ska inkludera målgrupper från hela länet har regionen under året nya beviljade projekt som vänder sig till
målgrupper som finns utanför storstad. Till exempel industriföretag, besöksnäring, kulturföretag samt lokalekonomiska analyser på
landsbygden.
Finansiering av företag på landsbygden kan vara svårare än i centralorten. Exempelvis är fastighetspriser lägre på landsbygden än i
Västerås och företagen har därmed inte lika bra säkerheter att visa upp för långivare. Investeringsbidraget enligt förordning 2015:211
tillämpas därför för företag som inte ligger i Västerås.
Turismföretag på landsbygden har haft problem med en minskad efterfrågan. En speciell utlysning av företagsstöd har tagits fram,
Tillfälligt stöd för turismföretag, vilket har ökat stöden till företag på landsbygden.
Det är svårare att få kännedom om företagsstöden på landsbygden så vid en speciell utlysning om ett bidrag fick regionen in färre
ansökningar därifrån. Ansökningarna delades dock upp i kategorier som gjorde det lättare att få stöd för de sökande företagen som inte
låg i Västerås kommun.
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Företagsstöden har under 2020 beviljats med fördelningen 59 % till företag i länets två största tätorter, Västerås och Köping. 41 %
fördelades till samtliga övriga orter i länet. Detta är en förbättrad fördelning än 2019 då fördelningen var 85 % till företag i Västerås och
Köping samt 15 % till övriga orter.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Regionen beviljar årligen medel inom regional utveckling utifrån fastställda ekonomiska ramar i regionplanen, så kallade regionala
utvecklingsmedel. Ramen för 2020, 12,9 miljoner kronor fördelar sig dels på driftbidrag och medlemsavgifter dels på projektbidrag.
Fördelning av utvecklingsmedel beslutas årligen av regionstyrelsen.
Beslutet följs av Regelverk, Regionens medel för regional utveckling, RV181035. Kriterier för organisationsstöd är att organisationen
verkar i, alternativt syftar till effekter i hela länet eller i minst tre av länets kommuner. Upp till treåriga avtal tecknas som reglerar stödets
omfattning och vad regionen förväntar sig för motprestation. Den organisation som får stöd från regionen skall årligen avlämna
verksamhetsrapport, till exempel i form av verksamhetsberättelse. Avrapporteringen regleras i avtalet. Almi, Coompanion och Ung
Företagsamhet, UF är några som har fleråriga avtal.

Dalarna
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Utgångspunkten för fördelningen mellan projektstöd och företagsstöd, inklusive kommersiell service utgår från tidigare års resultat. Den
största andelen går till projektstöd cirka 70 % och resterande 30 % fördelas till företagsstöd och kommersiell service.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Fastställd strategi finns.

Under året har utbetalningen av anslaget varit en utmaning. Inte minst när det gäller företagsstöd, då företagen skjuter på sina
investeringar. Detta kommer att påverka möjligheterna att fatta beslut även nästa år.

Benämning:
Regional utvecklingsstrategi: Dalastrategin – Dalarna mot 2020.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- Samtliga beslut som rör anslag 1:1 ligger i linje med regionens regionala utvecklingsstrategi och bidrar till att uppfylla målen.
- Under 2020 ligger störst andel projekt inom målområdet: Innovativa miljöer och entreprenörskap.
- Under 2020 har covidpandemin påverkat insatser för både företagsstöd och projektstöd.
- I framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi utvecklas målen ytterligare så att de blir mer aktuella och lättare att följa upp.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- Det regionala strukturfondsprogrammet vägleder och påverkar aktörerna i regionen när nya projekt ska riggas och genomföras.
- I beredningsprocessen av projekt som söker finansiering från anslag 1:1 prioriteras de som även söker EU-medel, främst från ERUFprogrammet och det leder till att en stor del av anslaget används som medfinansiering av EU-projekt. Anslaget bidrar därmed till att
uppnå de långsiktiga målen i det regionala strukturfondsprogrammet samt den regionala utvecklingsstrategin.
- Det förs kontinuerliga diskussioner med Tillväxtverket under handläggningen av de projekt som söker finansiering från både regionen
och ERUF.
- Inför strukturfondspartnerskapets möten genomförs det samråd med regionerna. I dessa samråd prioriteras projekten utifrån deras
koppling till de regionala utvecklingsstrategierna i respektive län.
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- Dialogen mellan regionerna inom Norra Mellansverige, NMS har utvecklats under året vilket också bidrar till att kvalitén på projekten
ökar. På sikt kanske det blir fler länsövergripande projekt inom NMS-området.
- Under 2020 har projekten präglads av både covidpandemin och att programperioden håller på att ta slut och det råder stor osäkerhet
om när en ny programperiod kan börja.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
- Anslaget används som medfinansiering till projekt i Interreg Sverige-Norge programmet. På så sätt bidrar de till att uppnå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen.
- Det är främst Interreg Sverige-Norge programmet som varit aktuellt under året. Det skiljer sig inte från tidigare år.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

- 20 projekt har beviljats medel från anslag 1:1 och den större delen har även beviljats finansiering från strukturfonderna, ERUF. Ett par
projekt har beviljats medel från Interreg Sverige-Norge programmet och ett projekt drivs inom Interreg Baltic Sea.
- Utöver det har det varit några förstudier och där har projektägaren själv i vissa fall gått in med egen motfinansiering.
- I några projekt är kommunerna med och finansierar.
- Regionala utvecklingsnämnden har inte egna medel i så stor omfattning att det kan användas som medfinansiering i projekt. Därför blir
anslaget en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

- Inom projektstöd befinner sig projektägarna till stor del i de större orterna även om många projekt är länsövergripande.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

- Som beskrivs i tabellen intill så drivs de flesta projekten från de större orterna eftersom de projekttunga aktörerna finns där. Projekten
omfattar i de flesta fall hela länet.

- Fördelningen av företagsstöd utifrån volym påverkas var de större investeringar gjorts. Det är ofta i industritunga orter. Under 2020
ligger Borlänge, Mora och Säter i topp.
- Fördelning utifrån antalet företagsstöd kan ge en annan bild. Då spelar de mindre stöden en stor roll och antalet påverkas av
kommunens storlek och hur aktiva näringslivskontoren är. Under 2020 ligger Falun, Borlänge, Hedemora och Mora i topp.

- I några fall finns även projektägare utanför länsgränsen. Det handlar om aktörer som bedriver verksamhet inom länet eller projekt som
omfattar aktörer i flera län.
- Projekt som bedrivs inom besöksnäringen omfattar till större delen landsbygden.
- Medel som är tillgängliga för mindre projekt finns för närvarande hos länsstyrelsen och Leader- organisationen, Local Action Group, LAG.

Gävleborg
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Regionen har en finansieringsstrategi som syftar till att skapa en tydligare styrning och prioritering av tillväxtmedlen i riktning mot
hållbara strukturer och system. Strategin anger en preliminär fördelning av stöden. På grund av pandemin valde regionen att under 2020
sätta ett gemensamt beslutsmål på 95 miljoner kronor för fördelning av anslag 1:1. Utfallet av besluten blev 85 miljoner kronor med
fördelningen projektmedel 49 %, företagsstöd 44 % och kommersiell service 7 %.
Medlen för regionala tillväxtåtgärder är begränsade och finansieringsstrategin fastställer att de därför satsas där de kan göra mest nytta
och ge störst effekt. Finansieringen ska växlas upp mot andra lokala, regionala, nationella eller EU-medel.
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Med anledningen av coronapandemin beslutades under året om en ny stödform inom företagsstöd, Omställningsstöd för att underlätta
för små och medelstora företag att ställa om sin verksamhet med anledning av pandemin. Maxbeloppet som varje företag kan ansöka om
är 100 tusen kronor.
Med hjälp av projektmedel beviljade 2016 samt medel från landsbygdsprogrammet har regionen haft möjligheten att intensifiera arbetet
med serviceprogrammet. Servicearbetet i regionen har kommit igång på ett bra sätt och styrkan ligger mycket i den samverkan som sker
på flera nivåer. Butikerna på landsbygden är strategiskt viktiga och genom medel för kommersiell service skapas många gånger möjlighet
för butikernas service och överlevnad vilket är en förutsättning för många att kunna bo och leva på landsbygden. Regionen har till
exempel varit med och finansierat drivmedelsanläggningar på landsbygden, trasiga kylar och frysar i butiker på landsbygden,
hemsändning, återöppnandet av butik i Stråtjära som efter ett och ett halvt års stängning nu blomstrar. Genom Särskilt driftstöd till
dagligvarubutiker får de butiker som ligger mest ogynnsamt till men som är viktiga för att människor ska kunna få en god service inom ett
rimligt avstånd också möjlighet till stöd.
Fastställd strategi finns:
Benämning:
Vi finansierar NYA MÖJLIGHETER – finansieringsstrategi 2018 - 2020.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Tidigare insatser för hållbarhetsintegrering har visat på resultat under året. Exempelvis har projekt som ansöker om projektmedel ökat sin
förmåga att integrera jämställdhet efter 2018. Detta är ett resultat av arbete inom ramen för Jämställd regional tillväxt samt en tydligare
styrning i denna riktning i och med den hållbarhetsintegrerade finansieringsstrategin som antogs 2018.
Ansökningar bedöms mot bakgrund av den regionala utvecklingsstrategin och bidrar inom följande målområden till:
Attraktiva och tillgängliga platser:
• Fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen i länet
• Nya möjligheter för landsbygden via digitalisering
Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi:
• Tillämpad forskning, ökad kunskap och kunskapsspridning gällande fossilfria bränslen
• Pilotprojekt kring växthus och lokalproducerad mat
Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad:
• Nyföretagarutbildning
• Stärkt företagsrådgivning
• Industriellt Utvecklings Center Södra Norrlandskusten i uppstart
• Utveckling av regional inkubator med excellensutnämning
• Tillämpning av innovativ forskning
• Ett breddat näringsliv genom utveckling av socialt företagande
• Kunskapsspridning genom Science center, Hofors
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• Ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
• Möjlighet till omställning för företag på grund av coronapandemin
• Insatser för ökad internationalisering hos företag
Hög kunskap och innovationsförmåga:
• Utveckling av lärcentra
• Utvecklat innovationssystem i regionen
• Utvecklade arenor för smart samverkan
• Digitalisering
Jämlikt och jämställt samhälle:
• Hållbarhetsimplementering i Ung företagsamhets verksamhet
• Tillgängliggörande av forskningsbaserad kunskap i flerspråkig miljö
• Ökad kunskap kring hållbar upphandlingsprocess
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Innovation
Utveckling av innovationssystemet och det företagsfrämjande systemet
Tillämpad forskning inom digitalisering
Entreprenörskap
Fler nya och accelererande företag via företagsinkubatorn Movexum
Företagsrådgivning med hållbarhetsfokus
Företagsstöd till miljöinvesteringar
Grön ekonomi
Tillämpad forskning inom fossilfria bränslen, energi, växthus
Mat för framtiden

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel

Regionen medfinansierar de allra flesta av länets projekt som söker ERUF-medel. ERUF:s finansieringsgrad har i de flesta fall varit 50 %
medan regionens finansieringsgrad varit mer varierande, mellan 15 - 50 %. Av 2020 års 14 projektmedelsbeslut utgör fyra
medfinansiering av projekt som även medfinansieras av ERUF. Dessa motsvarar 42 % av regionens beviljade projektmedel under 2020.

Projektet Innocape drivs av RISE AB och är även finansierat inom Interreg Baltic Sea Region. Projektet beviljades tillväxtmedel 2018 och är
det senaste att beviljas medfinansiering i Interreg-sammanhang. Genom östersjösamarbete bidrar projektet till digital transformation
kopplat till tillverkande industri.
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respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Utöver tillväxtmedlen används bland annat egna medel för basfinansiering av aktörer i innovationsstödsystemet; Movexum, Future
Position X, FPX samt Regional innovationsnod Hudiksvall. Därtill finansieras projekt som drivs av regionens delvis av egna medel.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

I regionen utgör en av tio kommuner stödområde A - Ljusdals kommun. Under 2020 stack Ljusdals kommun ut genom att ha beviljats
cirka 37 % av de totalt beviljade företagsstöden. Ett större ärende avseende besöksnäringen, Anläggning av cykelleder, Järvsö klätterpark
AB på 9,6 miljoner kronor har bidragit till detta. Ett utvecklingsarbete utifrån förordningarna har skett under året. Regionen har som enda
region i landet nyttjat stödformen Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur, Kommissionens förordning
651:2015 Avsnitt 12, artikel 55 samt SFS 2015:211 25 a § till just detta projekt.
Ett tiotal handlare i länet ligger ogynnsamt till men är viktiga för att människor ska få en god service inom ett rimligt avstånd på
landsbygden. Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker är en stödform där regionen under 2020 betalat ut drygt 2,5 miljoner kronor till dessa
butiker.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Specifik information saknas.

Västernorrland
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

För att uppnå mål och resultat i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin är 1:1-medlen regionens viktigaste verktyg för både
företagsutveckling och strategiska projektsatsningar. Samtidigt bidrar 1:1-medlen till genomförandet av de europeiska
strukturfondsprogrammen och de territoriella samarbetsprogrammen. När det gäller projektstöd ger 1:1-anslaget en möjlighet för
regionala aktörer att växla upp EU-medel samt nationell, regional och lokal finansiering. Företagsstöden ger företagen en ökad möjlighet
till tillväxt, både nationellt och internationellt och är därtill ett starkt verktyg för att entreprenörskapet i samhället kan utvecklas. I
regionen finns i dagsläget ingen given styrning av fördelningen mellan projekt- och företagsstöd. Alla ärenden bedöms enskilt.
Projekt:
Bedömningar av projekt utgår från den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Under en övergångsperiod har både föregående och den nya
regionala utvecklingsstrategin legat till grund för dialog och beredning vilket inkluderat de handlingsplaner som förtydligade den förra
strategin samt övriga strategier, planer och program, exempelvis Tillväxtstrategi för besöksnäringen och Kulturplan 2019 - 22.
En utmaning i det löpande handläggningsarbetet under året har varit att det stora flertalet beviljade projekt fått problem med att
genomföra planerade aktiviteter till följd av coronapandemin vilket därmed krävt ändringsbeslut. I vissa av dessa fall har projektägaren
endast haft en dialog med Tillväxtverket som man uppfattar som styrande finansiär och regionen har långt senare fått information och
besked vilket skapat en mycket nyckfull och reaktiv hantering.
En annan kvarvarande utmaning är att övergången till NYPS 2020 alltjämt resulterar i sämre underlag via Min ansökan vilket leder till
omfattande kompletteringar. Detta har nu för andra året i rad varit mycket betungande både för stödsökande och för stödhandläggarna.
Regionen ser därför ett behov av att upprätta nya regionala mallar som syftar till att förenkla för de stödsökande och ge regionen bättre
beredningsunderlag. Dessutom kvarstår utmaningen att vissa av de projekt som bereds och beslutas av regionen regionalt inte klarar
Tillväxtverkets beredning eller prioritering i strukturfondspartnerskapet. Regionen ser därför en stor vinst av att i än större utsträckning
kunna integrera och parallellbereda projektansökningar med Tillväxtverket.
Företagsstöd:
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Förutom aktuella förordningar utgår beredningen av företagsstöd från regionens egna riktlinjer för företagsstöd samt handbok från
Tillväxtverket. De regionala riktlinjerna är under omarbetning för att i än större utsträckning nå målen i den regionala utvecklingsstrategin
och möta behoven hos företagen.
I april lanserades två riktade och tillfälliga företagsstöd till besöksnäringsföretag samt ett mer generellt företagsstöd för att i någon mån
mildra effekterna av coronapandemin. Söktrycket har varit exceptionellt högt. Det sistnämnda stödet, kallat Utvecklingscheck har sen
2020-06-01 infogats i ett ramprojekt och kommer att kunna sökas även under hela 2021.
Regionen ser redan nu efter ett drygt halvår att Utvecklingschecken var ett uppskattat stöd för näringslivet i regionen. En snabb analys av
utfallet visar dessutom att över 40 % av de sökande är kvinnor, ansökningarna är proportionerligt fördelade i regionen samt att en mängd
företag väljer att investera för att ställa om eller vidareutveckla sin verksamhet trots pandemin.
Beredningsprocessen har under året blivit en större administrativ börda sedan NYPS 2020 lanserades och infördes som nytt verktyg.
Handläggarna har upplevt att det under åren av förarbete varit en både progressiv och transparent diskussion men att systemet vid
införandet varit ofullständigt och tungjobbat. Under året har heller ingen dialog eller erfarenhetsutbyte skett vilket har medfört
frustration.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Anslag 1:1 används strategiskt för att kunna medfinansiera angelägna strukturfondsprojekt.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

I enlighet med tidigare regional utvecklingsstrategi har ansökningar om medel främst beviljats till de projekt av regional karaktär som kan
uppvisa samarbete mellan tre eller fler kommuner i länet. Avsteg från denna bedömning har gjorts om förväntade resultat i projektet
bedöms vara av särskild vikt för länets fortsatta utveckling. Med en ny regional utvecklingsstrategi betonas en princip för regional
utveckling att låta aktörer gå före i syfte att säkerställa att processer kan initieras och genomföras i rätt tid och av de aktörer som har
kapaciteten. Då ska lärdomar och resultat spridas exempelvis till andra kommuner. Under 2020 har projektmedel också beviljats till
projekt där länets samtliga sju kommuner medverkar. Flertalet projekt till organisationer som verkar över hela länet. Från regionen

Flest ansökningar har inkommit för medfinansiering av projekt inom insatsområde 1, FOU och 3, företagsutveckling. Regionen har också
haft möjlighet att medfinansiera projekt inom insatsområde 2 som syftar till att öka takten på bredbandsutbyggnad. Medfinansiering i
insatsområde 2 har möjliggjorts tack vare den särskilda gleshetsallokering som godkänts i de två nordligaste programområdena i Sverige.

När det gäller Interreg-programmen ser regionen fortfarande en utmaning att nå ut med möjligheten att både söka medfinansiering från
1:1-anslaget och från de olika Interreg-programmen. De projekt som genomförs ligger främst inom Sverige-Norgeprogrammet och Botnia
Atlantica. Egna medel används i allt mindre utsträckning för medfinansiering av projekt och har istället kommit att användas som stöd till
drift och andra insatser som inte bedrivs i projektform. Se mer under ÅR 5.1./ Att jämföra med 7.1.1 i Tillväxtverkets rapport.

Många projektansökningar som inkommer till regionen avser medfinansiering till det regionala strukturfondsprogrammet, de territoriella
samarbetsprogrammen eller andra program. I de ansökningarna bedöms, utöver kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin även
hur projektet bidrar till att nå målen i respektive program. En regional medfinansiering ger också möjlighet för mindre aktörer med
begränsade möjligheter till egen finansiering att genomföra utvecklingsinsatser med finansiering ur EU-program. Regionen ser att fler
ansökningar ökar kvaliteten på projekten. När söktrycket ökar gör också konkurrensen att projektägarna tydligare beskriver sina
projektidéer. Fler projektidéer ökar också möjligheten att nå målen i respektive program.
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bedrivs ett aktivt arbete för att säkerställa ansökningar från alla delar av länet, inte minst för att säkerställa en inomregional balans. För
att hantera de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet prioriterar regionen projekt som möjliggör samverkan mellan
relevanta aktörer och projekt som sprider kunskap och erfarenheter. Det innebär att alla i länet ska ha möjlighet att ta del av ett projekts
erfarenheter, oavsett om man haft möjlighet att aktivt delta eller inte.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Specifik information saknas.

Jämtland Härjedalen
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.

Regionen beslutar inte på förhand om hur fördelningen mellan stödtyperna ska se ut under ett verksamhetsår då det görs kontinuerliga
avstämningar under året och strategiska avvägningar om vad som i rådande läge är prioriterat att stödja. Undantag för beslutsåret 2020
var att särskilda potten av årets beslutsutrymme avsattes till stöd till bredbandsinfrastruktur samt till investeringsbidrag till kommersiell
service. Det har även på förhand fastställts hur mycket av anslaget som ska nyttjas till företagsstöd inom de ramprojekt som regionen
driver med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Fokus för projektstöd har varit att främja innovation och entreprenörskap med insatser direkt riktade till företag. Därutöver har ett aktivt
arbete bedrivits för att få till stånd relevanta förstudier som lägger grund för nästa programperiod för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Av totalt 27 projektärenden utgör 10 stycken sådana förstudier. Två prioriterade ärenden avser investeringar i fysisk
infrastruktur där effekten på näringslivets utveckling har bedömts vara stor.
Styrdokumentet Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, RTP har fasats ut då det inte förnyas efter 2020 och fördelningen av anslag
1:1 har utgått från den regionala utvecklingsstrategin och har i enlighet med uppföljningsstrukturen i Nyps även kategoriserats utifrån
prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
Under 2020 förändrades även regionens struktur för styrning av företagsstöden. Regionens riktlinjer för företagsstöd utgör sedan i mars
ett ramverk för prioritering av företagsstöd (diarienummer RUN/493/2019). Den nya modellen för styrning och prioritering innebär också
att regionala utvecklingsnämnden senast i december fastställer vilka erbjudanden om företagsstöd som ska gälla efterföljande
verksamhetsår. Möjlighet att göra korrigeringar och tillägg under innevarande verksamhetsår finns dock.
Fastställd strategi saknas.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Regionen är i hög grad beroende av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för att förverkliga det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet
och den europeiska sammanhållningspolitiken. Det råder brist på skattefinansierat offentligt utvecklingskapital och då aktörer i länet haft
svårt att attrahera konkurrensutsatta medel har anslag 1:1 de senaste åren aktivt nyttjats för att bygga stödjande strukturer för detta.
Anslag 1:1 har även stor betydelse för att kompensera vid brist på övriga finansieringsmöjligheter när företag ska investera i olika typer av
åtgärder. Låga fastighetsvärden och andra konkurrensnackdelar gör att den finansiella marknaden inte fungerar optimalt och företagen
har stort behov av stöd som kompenserar för detta.

• Några av målen i den regionala utvecklingsstrategin är att det ska bli fler arbetstillfällen och fler företagare i länet samt ökade
förädlingsvärden och mer försäljning utanför länet för länets företag. Anslag 1:1 bidrar till omställning, innovation och utveckling av såväl
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nya som befintliga företag och till att skapa sysselsättning. Företagsstödens relevans för företagets utveckling och konkurrenskraft samt
betydelsen för näringslivets utveckling i länet bedöms utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner.
• Stödåret 2020 har starkt präglats av coronakrisens negativa effekter på företag. Anslag 1:1 har växlats upp med medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden inom två olika ramprojekt och inom dessa projekt har tre nya erbjudanden om företagsstöd tagits fram.
Dessa stöd bedöms få stor betydelse för näringslivets omställning till de nya marknadsförutsättningar som råder.
• Den innevarande programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden löper mot sitt slut. Med anledning av detta har ett aktivt
arbete pågått för att få in relevanta ansökningar om förstudier som ska ta fram planeringsunderlag för kommande programperiod och
lägga grunden för framtida strategiskt viktiga genomförandeprojekt. 10 förstudier har beviljats stöd. Detta proaktiva arbete förväntas
bidra till att målsättningar i den reviderade versionen av regional utvecklingsstrategi uppnås.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar inte till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

Tillgången till eget utvecklingskapital är mycket begränsad både hos regionen och länets kommuner. Därför är anslag 1:1 regionala
tillväxtåtgärder och EU:s struktur- och investeringsfonder avgörande för genomförandet av utvecklingsinsatser. En stor andel av projekt
med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Mellersta Norrland, samfinansieras med 1:1-anslag.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Den inomregionala fördelningen av företagsstöd påverkas av hur många företag med utvecklings- och tillväxtambition som finns i en
kommun. Länets näringsliv präglas av småskalighet och många företag som drivs i enskild näringsverksamhet har inte den typen av
verksamhet som kommer ifråga för företagsstöd, exempelvis skogsförvaltning.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

En utveckling av arbetssätt som tar hela länet och de inomregionala skillnaderna i beaktande har påbörjats. Platsernas olika
förutsättningar och hur strukturer ser ut har synliggjorts och förvaltningsområdet har från om med 2021 genomfört en
organisationsförändring. Syftet är ökad måluppfyllelse och att utveckla nya arbetssätt för att bland annat bättre kunna inomregionala
skillnader genom att tillsammans med länets aktörer öka kunskapen om territoriets olika möjligheter och behov samt genom att basera
beslut på fakta.

Under 2020 har ingen ansökan inkommit och regionen har därför inte tagit något beslut om medfinansiering till Interreg-projekt.

Förmågan att söka, attrahera och administrera konkurrensutsatta medel för utvecklingsåtgärder behöver generellt öka i länet. Därför har
anslaget riktats till ett antal olika projektinitiativ som ska bygga stödjande strukturer. Dessa projekt har kommit igång med operativ
verksamhet under 2020. Två centrala projekt i detta syfte är Regionalt resurscenter för Horizon, Ärende ID 20203106 som ägs av regionen
och Invest in Innovation, Ärende ID 20202235 som ägs av Peak Region AB.

Företagsstöden är fördelade på 175 ärenden. Fördelningen av företagsstöd till aktiebolag är procentuellt sett relativt jämn mellan
kommuner.

Västerbotten
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Fördelning av anslaget baseras på en sammanvägning av tidigare fördelning, prognos för viktiga händelser som kan påverka behovet,
konjunkturläget, investeringsbehovet i näringslivet och behovet av medfinansiering till regionalfonden. Den årliga fördelningen mellan
stödtyper och belopp beslutas av den regionala utvecklingsnämndens första möte varje år. Under år 2020 gjordes senare ett
ändringsbeslut på grund av pandemin där 11 miljoner kronor flyttades från projekt till företagsstöd. Det gjorde det möjligt att kunna
erbjuda två nya stödtyper: omställningscheck till besöksnäring och detaljhandel samt en utvecklingscheck till företag med färre än nio
anställda som drabbats extra hårt av pandemin. Till följd av pandemin har det skjutits på planerade investeringar i företag och beslutade
företagsstöd har fått förlängas vilket kan betyda att det kommer finnas ett uppdämt behov av investeringar efter pandemin.
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Fastställd strategi finns.
I den tidigare regionala utvecklingsstrategin finns urvalskriterier för projektfinansiering. Projekt som beviljas medel ska visa på ett
regionalt mervärde samt vara relevanta och efterfrågade i förhållande till det regionala tillväxtarbetet i länet. Projekten ska även vara väl
förankrade. Prioriteringen av ansökningar av medel från anslag 1.1 Regionala tillväxtåtgärder sker utifrån hur väl projekten uppfyller ett
antal områden samt typer av insatser. Projekt prioriteras utifrån hur väl projektet beskriver att man ska arbeta med jämställdhet,
mångfald, miljö och klimat, utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer samt samverkan och
nätverksbyggande. Genom att arbeta systematiskt med projektportföljen säkerställs en mix där insatser kompletterar varandra, med
synergier mellan insatser och att det inte finns vita fläckar där det saknas insatser. Projekt bedöms även utifrån i vilken utsträckning de
bidrar till genomförandet av relevanta strukturfondsprogram, EU:s Östersjöstrategi och EU:s sektorsprogram med regionalt mervärde.
Företagsstöden styrs av den geografiska indelningen i stödområden och regionala prioriteringar.
Nu pågår framtagande av en finanseringsagenda som ska beslutas i början på år 2021.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

1:1-anslaget och egna medel används för de prioriteringar av den regionala utvecklingsstrategin som ej finns med i de regionala
strukturfondsprogrammen liksom för mindre projekt.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Företagsstöden har tydliga riktlinjer kring olika delar av länet där stödtyperna varierar med geografiskt stödområde. I
beredningsprocessen är det lättare att få medel från inlandet på grund av prioritering till fördel för glesare delar. Regionala
utvecklingsnämnden har beslutat kring områdesavgränsningen. När det gäller projektberedning, se återrapportering 1./ Att jämföra med
kapitel 3 i Tillväxtverkets rapport.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna

Många väl etablerade projektägare finns kopplat till större organisationer vid kusten och regionen arbetar för att stärka mindre
organisationer i drivandet av projekt och ser till den geografiska fördelningen av 1:1-medel i beredningen. Se återrapportering 1. Att
jämföra med kapitel 3 i Tillväxtverkets rapport.

Regionen bedömer att insatser bidragit väl till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Alla insatser passar in i något eller
flera av mål/delmål och det är en del av det underlag som går till nämnden för beslut. Störst andel av medlen går till innovationer och
platsbaserad näringslivsutveckling. Företagsstöd kommer ha en tydligare riktning i den nya regionala utvecklingsstrategin. Under år 2019
har det varit problem att registrera mål i ärendehanteringssystemet.

Regionen bedömer att insatser bidragit väl till att uppnå målen i det regionala strukturfondsprogrammet. Gemensamma insatser i
beredningen mellan involverade myndigheter underlättar för projekten i formulerandet av mål och aktiviteter. Se återrapportering 3./Att
jämföra med kapitel 5 i Tillväxtverkets rapport.

Se tabellen intill.
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medel, inom länet.
Norrbotten
Kortfattad beskrivning hur regionen har
fördelat anslaget mellan
projektverksamhet, regionala
företagsstöd och stöd till kommersiell
service.
Finns det en fastställd strategi för
fördelning eller prioriteringsordning?

Under 2020 har totalt 197,4 miljoner kronor i 1:1 anslag fördelats enligt följande; projektverksamhet 118,4 miljoner kronor, regionala
företagsstöd 76,8 miljoner kronor och kommersiell service 2,2 miljoner kronor. Regionens stöd har inneburit att utvecklingsinsatser och
investeringar har varit möjligt att genomföra till ett värde av 736 miljoner kronor.
Anslaget har varit av avgörande betydelse för att projekt inom Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland ska vara möjliga att
genomföra i Norrbotten och därmed nå målen för programmet. Under 2020 har Region Norrbotten fattat beslut om cirka 63,4 miljoner
kronor i medfinansiering till 29 projekt. Projekt har beviljats medfinansiering inom alla fem insatsområden. Flest projekt återfinns inom
insatsområde 1 – Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation samt inom insatsområde 3 – Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft. Ytterligare 3 miljoner kronor har använts till att medfinansiera det europeiska socialfondsprogrammet och 13,5
miljoner kronor de territoriella samarbetsprogrammen Interreg Nord och Kolarctic.
Effekterna av pandemin har påverkat regionens företag inom framför allt besöksnäringen och regionen har därför valt att medfinansiera
Tillväxtverkets två riktade utlysningar inom ERUF. Den ena riktades till regionernas företagsstöd i form av ramprojekt för att finansiera
konsultcheckar och investeringsstöd riktade till företag som drabbats av pandemins effekter. Regionen beviljades 11,75 miljoner kronor i
EU-finansiering och avsatte lika mycket av 1:1 medlen. För att stöden ska vara så effektfulla som möjligt har Norrbottens
Handelskammare bistått med behovsanalyser bland Norrbottens företag.
Den andra utlysningen riktades till pågående projekt för utökning av projektens insatser att stötta företag som drabbats av negativa
effekter till följd av pandemin. Här beviljades bland annat Swedish Lapland Visitors Board drygt 20 miljoner kronor från ERUF och 5,5
miljoner kronor från regionen i en viktig satsning på besöksnäringen. Europeiska socialfonden har genomfört fem utlysningar för Övre
Norrland fördelade på tre tillfällen. Regionen har beviljat medfinansiering till fyra projekt med sammanlagt cirka 2,7 miljoner kronor.
Med anledning av pandemin har europeiska socialfonden genomfört en nationell utlysning för att stötta ekonomisk utsatta företag.
Regionen har beviljats fem miljoner kronor till projektet Samling för jobb och framtid som syftar till att genomföra kompetensutveckling
för flera av de drabbade branscherna och har avsatt 1:1 medel i lika stora utsträckning.
Fastställd strategi finns.
Varje år tar den regionala utvecklingsnämnden, RUN beslut om fördelning av anslaget 1:1 mellan projektstöd och företagsstöd inklusive
kommersiell service. Under året har en större andel avsatts till projektstöd för att kunna medfinansiera EU-programmen och de
pandemiinsatser som kommit från EU-nivå och nationell nivå. Företagsstöd har växlats upp med det ramprojekt som beviljats inom ERUF
Övre Norrland och har därigenom förstärkt insatserna riktade direkt till omställning i form av i första hand konsultinsatser men senare
under året även investeringar.
En finansieringsstrategi kallad Finansieringsstrategi regionala projektmedel har tagits fram under året och beslutats i RUN som visar hur
bedömningar görs vid prioritering av utvecklingsprojekt. Strategin kommer att vidareutvecklas under 2021 till att även omfatta
företagsstöd när arbetet med hållbar finansiering, insatsområde 3 konkretiserats ytterligare inom ramen för regeringsuppdraget att
främja en hållbar regional utveckling.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin genom att 76,8 miljoner kronor har prioriterats inom innovation
och företagande, 11,9 miljoner kronor inom attraktiva livsmiljöer och tillgänglighet, 12,3 miljoner kronor inom kompetensförsörjning och
9,8 miljoner kronor inom internationellt samarbete. Se även 1.1.1 Den regionala utvecklingsstrategin. /Att jämföra med 3.1.1 i
Tillväxtverkets rapport.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Anslaget har varit av avgörande betydelse för att projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland ska vara möjliga
att genomföra i Norrbotten och därmed nå målen i programmet. Under 2020 har regionen fattat beslut om cirka 63,6 miljoner kronor i
medfinansiering till 29 ERUF-projekt. Projekt har beviljats medfinansiering inom alla fem insatsområden. Flest projekt återfinns inom IO1,
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation samt och IO3, Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Inom IO2, Att
öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik har strukturfondspartnerskapet beviljat
viktiga bredbandssatsningar i länet.
Effekterna av pandemin har påverkat regionens företag inom framför allt besöksnäringen och regionen har därför valt att medfinansiera
Tillväxtverkets riktade utlysningar inom ERUF. Regionens företagsstöd har stärkts med EU-medel för att finansiera konsultcheckar och
investeringsstöd riktade till företag som drabbats av pandemins effekter. Regionen beviljades 11,75 miljoner kronor i EU-finansiering och
avsatte lika mycket av 1:1 medlen. För att stöden ska vara så effektfulla som möjligt har Norrbottens Handelskammare bistått med
behovsanalyser bland Norrbottens företag.
Regionen har även prioriterat 5,5 miljoner kronor av 1:1 anslaget för att finansiera ERUF-projekt för utökning av insatser till företag som
drabbats av negativa effekter till följd av pandemin. Swedish Lapland Visitors Board beviljades drygt 20 miljoner kronor från ERUF för
viktiga satsningar på den drabbade besöksnäringen. Europeiska socialfonden har genomfört fem utlysningar för övre Norrland fördelade
på tre tillfällen. Regionen har beviljat medfinansiering till fyra projekt inom Europeiska Socialfonden Övre Norrland med sammanlagt cirka
2,7 miljoner kronor.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de territoriella
samarbetsprogrammen.

Anslaget bidrar till att nå målen.
Under året har regionen beviljat totalt cirka 10,3 miljoner kronor till 13 Interreg Nordprojekt för att aktörer i Norrbotten ska kunna ta del
av Interreg Nords finansiering och bidra till programmets mål att stötta gränsöverskridande samarbeten med avsikt att stärka den
ekonomiska och sociala utvecklingen i programområdet genom stärkt konkurrenskraft och attraktivitet. Medfinansiering har beviljats till
projekt inom alla programmets fyra insatsområden: Forskning och innovation, Entreprenörskap, Kultur och miljö och Gemensam
arbetsmarknad.
Kolarcticprogrammets mål är att förbättra ekonomisk och social utveckling i regionen genom att bemöta gemensamma utmaningar
såsom miljö, folkhälsa, trygghet och säkerhet samt utveckla bättre förutsättningar för rörlighet för personer, gods och kapital. Regionen
har bidragit genom att delta i berednings- och beslutprocesserna av den utlysning för microprojekt inom insatsområdena Business och
SME development och Climate change adaptation and mitigation som genomförts under våren. I utlysningen beviljades 14 projekt av 53.
Regionen har beviljat 3,2 miljoner kronor av 1:1 anslaget till tre Kolarcticprojekt under året och på så sätt bidragit till att målen i
programmet ska uppnås.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder används i
relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala tillväxtarbetet, till exempel
egna medel.

I första hand prioriterar regionen medfinansiering till projekt med EU-finansiering eller nationell finansiering. Under året har 29
regionalfondsprojekt, 4 socialfondsprojekt, 13 Interreg Nordprojekt samt 3 Kolarcticprojekt beviljats medfinansiering. Ett antal projekt
med nationell medfinansiering har beslutats, exempelvis Innovationsplattform Kiruna fas 2 som är en del av Vinnovas satsning
Innovationsplattformarna för hållbara attraktiva städer samt Cloudberry Datacenter medfinansiering från statens energimyndighet.
11,75 miljoner kronor av 1:1 anslaget har avsatts till att företagsstöd har växlats upp med regionalfondsmedel för att kunna erbjuda
företag coronacheckar- konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av pandemin. Under året har 62 ärenden beviljats totalt, drygt 8,2
miljoner kronor. Se 1.2.2/Att jämföra med 3.2.2 i Tillväxtverkets rapport.
Anslaget används även för att kunna finansiera viktiga regionala satsningar. Ett exempel är projektet Studie- SmallSat Express Fas C2 som
ska bidra till att få på plats en satellituppskjutningsförmåga från Esrange och ett annat exempel på ett mindre projekt är förstudien
CHARM där Polarbröd som drabbades av en stor brand tillsammans med Älvsbyns kommun ska undersöka möjligheterna att etablera ett
centrum för framtidens mat och hållbar matproduktion.
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Regionen har under 2020 beviljat 92 projekt totalt 23 miljoner kronor av egna regionala projektmedel, ERP. ERP är en viktig
finansieringskälla för det regionala utvecklingsarbetet, dels för att kunna medfinansiera 1:1 anslaget som i till exempel projektet
Norrbottens elnätsanalys men också som komplement i satsningar som inte ryms inom 1:1 anslaget. Till exempel har en stor utlysning
genomförts med ERP kombinerat med kulturstöd där aktörer inom kulturella och kreativa näringar som har varit drabbade av
restriktionerna kring pandemin kunnat söka arbetsstipendier. Dessa medel har också kunnat användas till att finansiera ett
kompetensutvecklingsprogram för besöksnäringsföretag i Swedish Lapland där nästan hundra besöksnäringsföretag deltog då rådande
restriktioner medförde att besöksnäringsföretag nästan helt tappade sin marknad och sina intäkter under våren.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet.

Under året har projekt finansierats som kommer alla kommuner i länet till del. De flesta projektägarna utgår ifrån de större kommunerna
eftersom universitet och många företagsfrämjande aktörer har sitt säte där men i bedömningen tas hänsyn till kommuners olika
situation, exempelvis företagsstruktur, demografi och socioekonomiska förutsättningar. Se 1.1.3 Inomregionala skillnader - hänsyn till
olika förutsättningar/ Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt de
olika förutsättningar som råder i olika
delar av länet har påverkat fördelningen
av andra medel, till exempel egna
medel, inom länet.

Kommunerna i Tornedalen har stora utmaningar vad gäller boende. En satsning som gjorts under året är ett kommunöverskridande
projekt i Övertorneå kommun och Pajala kommun där stöd, kunskap och service tillhandahålls för att öka antalet fastighetsaffärer.
Kommunerna har ett stort bestånd av befintliga bostäder som inte används och personer som vill flytta in har svårt att hitta attraktiva
boendemiljöer. De få fastighetsaffärer som görs sker ofta privat och inom släkt eller bekantskapskretsar vilket leder till att prisnivån inte
utvecklas och personer utan befintliga kontakter och nätverk inte har samma möjlighet att köpa hus. Detta hämmar
näringslivsutvecklingen med nyetablering och kompetensförsörjning och det är därför nödvändigt att jobba konkret med de olika delarna
arbete, bostad och fritid så att samhällsutvecklingen leder till en attraktiv helhet. Satsningen ska bidra till flyttkedjor som gör
bostadsmarknaden mer inkluderande och tillgänglig. Projektet ska även utveckla en modell för kommunöverskridande samverkan och
samsyn i hur kommuner kan planera bostadssatsningar och framtidens hållbara samhälle på landsbygden. Projektet förväntas resultera i
ökad synlighet och att värdskapet utvecklas för att attrahera personer som inte har rötter i kommunerna.
Se 1.1.3 Inomregionala skillnader - hänsyn till olika förutsättningar/Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.
Information hämtad från 1.1.3./Att jämföra med 3.1.4 i Tillväxtverkets rapport.
Vid beredning av ansökningar för projektstöd och/eller företagsstöd tas alltid inomregionala hänsyn som är en del av
bedömningsgrunden där behovet av stöd kan se olika ut beroende på var i länet verksamheten bedrivs. Regionen har under året
prioriterat företagsstöd inom stödområde B med 21 miljoner kronor till 65 företag i de två större kommunerna i länet, Luleå och Piteå.
Vidare har regionen prioriterat 143 företagsstöd till de mindre kommunerna inom stödområde A till ett belopp på 56 miljoner kronor. En
större andel av de prioriterade medlen har alltså gått till företag i kommuner som har längre till marknader och större utmaningar vad
gäller service och tillgång till kompetent personal.
En del i arbetet med att hantera inomregionala skillnader är att erbjuda stöd till kommersiell service. Regionen har beviljat
hemsändningsbidrag till nio kommuner och servicebidrag har utgått till sex dagligvarubutiker och tre drivmedelsstationer. Särskilt
driftstöd har utgått till 27 dagligvarubutiker. En ökning av utbetalda stöd har skett under året jämfört med 2019. I samband med att
finansiering av kommersiell service inom landsbygdsprogrammet drogs in så prioriterade regionen investeringsbidrag för att täcka upp för
de butiker och tankstationer som hade behov av investeringar för att kunna bedriva och utveckla sitt serviceerbjudande.
Antalet fysiska servicepunkter i regionen är få och i nästan alla glesbygdskommuner saknas det servicepunkter som erbjuder digitala
servicelösningar. Projektet DigiBy som tidigare medfinansierats av regionen har under året genomfört pilottester av nya digitala lösningar
för att öka tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet utvecklar tillsammans med
kommunernas landsbygdsutvecklare nya metoder för att använda befintlig teknik och tjänster som sedan anpassas efter förhållandena i
byarna.
Det finns en stor och outnyttjad potential kring att arbeta för att ledig transportkapacitet bättre kan tas tillvara för att skapa förbättrad
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service och tillgänglighet. Det av regionen tidigare finansierade projektet Predictive Movement leds av Luleå tekniska universitet med
syfte att ta fram en konkurrensneutral digital plattform för samordnade paket-, brev- och persontransporter i glesa miljöer. Målet är att
invånare och företag i pilotkommunerna ska uppleva förbättrade paketleveranser och persontransporter.
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Bilaga 6. Hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet

6.1

Jämställd regional tillväxt

Region

Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Stockholm

Tabell ej ifylld.

Uppsala

Tabell ej ifylld.

Sörmland

På tal om kvinnor och män
Södermanland 2020:
Könsuppdelad statistik som tagits fram i
samverkan med Länsstyrelsen
Sörmland.

Sörmland

Webbinarium med fokus på
jämställdhet:
I samverkan med Länsstyrelsen
Sörmland inom ramen för nätverket
JÄMKOM som riktade sig till
medarbetare i kommun, region och
ideell sektor.

Sörmland

Beslut om systematiskt och samordnat
arbete med mänskliga rättigheter:
Regionstyrelsen har beslutat om en
uppdaterad inriktning av regionens
arbete med mänskliga rättigheter.
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Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUS övergripande mål om ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa och
utan orättfärdiga skillnader.

Statistikbok om skillnader för män och
kvinnors förutsättningar i Region
Sörmland.

Kunskapshöjande material som kan
fungera som ett verktyg för systematisk
jämställdhetsintegrering i olika
verksamheter i regionen.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Sammanlagt tre webbinarium med
teman som belyst statistikboken På tal
om kvinnor och män, hur
maskulinitetsnormer skapas,
reproduceras och påverkar unga/vuxna
män samt härskartekniker och sexuella
trakasserier.

Kunskapshöjande insatser med verktyg
och metoder som kan fungera som ett
stöd i det fortsatta arbetet med
jämställdhetsintegrering.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Handlingsplan för ett systematiskt och
samordnat arbete med mänskliga
rättigheter 2021–2023.

Att skapa en grund för ett samordnat
och systematiskt arbete med mänskliga
rättigheter i Region Sörmland som på
sikt bidrar till att regionens
verksamheter och dess arbete utgår
från mänskliga rättigheter som
universella och odelbara, med fokus på
ett rättighetsbaserat arbete – och
förhållningssätt.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Sörmland

Länsplaner för regional
transportinfrastruktur:
Jämställd regional planering i
Länstransportplanen, cykelstrategin och
strukturbilden.

Sörmland

Beslut om målsättningar för
kompetensförsörjning:
Regionala utvecklingsnämnden har
beslutat om nya målsättningar för
arbetet med kompetensförsörjning,
däribland målet om inkluderande
kompetensförsörjning som ska
tillvarata mångfalden och inkludera
grupper som står långt från
arbetsmarknaden.

Sörmland

Liv och hälsa ung:
Enkätundersökning om elevers
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som
genomförs vart tredje år.
Undersökningen riktas till samtliga
elever i grundskolans årskurs 7 och 9
samt gymnasieskolans årskurs 2. En
enkät finns också för elever på
särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till
och med sista året på gymnasiet.

Sörmland

Liv och hälsa 2022: Region Uppsala,
Sörmland, Värmland, Västmanland och
Örebro län (CDUST) planerar att
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Strukturbilden utgör en del av RUS och
utgår från samma mål; och ska bidra till
de prioriterade inriktningarna, i
synnerhet inriktningen om en
fungerande bostadsmarknad.

Nya satsningar på hållbart resande,
cykel och kollektivtrafik i regionens nya
Länstransportplan och nya cykelstrategi
som förväntas bidra till ökad
jämställdhet. Även framtagandet av
strukturbilden knyter an till frågor
utifrån jämställd regional planering
genom att bland annat lyfta fram
kollektivtrafik tydligare än tidigare,
något som historiskt sett har visat sig
gynna jämställdhet.

De nya satsningarna förväntas bidra till
ökad jämställdhet inom
transportsektorn i Sörmland och
indirekt bidra till en positiv effekt på
jämställdheten i regionen i stort.

RUS prioriterade inriktning om en
växande arbetsmarknad där efterfrågan
på kompetens och utbud av arbetskraft
med olika utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Beslut om nya målsättningar i regionala
handlingsplanen för
kompetensförsörjning som bland annat
innehåller mål om
utbildningsmöjligheter som är
tillgängliga, attraktiva och effektiva ur
ett jämlikhets – och
jämställdhetsperspektiv.

En inkluderande kompetensförsörjning
som tillvaratar allas kompetenser ska
regionen arbeta för att främja en
arbetsmarknad utan könssegregation.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader
samt regionens övergripande
målsättning om att Region Sörmland
ska vara Sveriges friskaste län 2025.

Resultaten analyseras och redovisas i
sammanställningar och rapporter, t.ex. i
rapporten ”På väg mot Sveriges
friskaste län 2025?” som synliggör
hälsan över tid (2008–2020) och ger en
övergripande nulägesbeskrivning om
barn och ungas folkhälsa i Sörmland
utifrån flera bestämningsfaktorer, till
exempel kön, ålder och socioekonomi.
Spridning av resultatet från
undersökningen sker också genom
bland annat presentationer till berörda
målgrupper, återkoppling till
kommunerna och medverkande skolor,
seminarium och konferenser.
Undersökningen visar hur hälsan är
fördelad över tjejer och killar och
rymmer också andra perspektiv som
t.ex. funktionsnedsättning.

Resultaten av undersökningen är ett
stöd för att utveckla det
hälsofrämjande och förebyggande
arbetet för barn och unga i länet.
Rapporten ”På väg mot Sveriges
friskaste län 2025?” ska utgöra ett
kunskapsunderlag till beslutsfattare och
tjänstepersoner verksamma i Region
Sörmland, sörmländska kommuner,
myndigheter och organisationer.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god

Under hösten 2020 har arbetet med att
ta fram enkäten och se över
enkätfrågor till undersökning påbörjats.

Urvalet möjliggör uppföljning av
befolkningens hälsa och dess
bestämningsfaktorer på region- och

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

genomföra enkätundersökningen Liv &
hälsa år 2022 med ett urval på ca
80 000 personer i åldern 18 år och
äldre. Undersökningen ger information
om befolkningens livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa.

hälsa och utan orättfärdiga skillnader
samt regionens övergripande
målsättning om att Region Sörmland
ska vara Sveriges friskaste län 2025.

Undersökningen visar hur hälsan är
fördelad över kvinnor och män och
rymmer också andra perspektiv som
t.ex. sexuell läggning.

kommunnivå. Resultaten kan även
jämföras mellan länen och med CDUST
totalt. Motsvarande undersökningar
har genomförts i CDUST-länen sedan
2000 vilket möjliggör vissa jämförelser
över tid.

Statistiksammanställning.

Insatsen bidrar till strategin Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Region Östergötland tar med viss
regelbundenhet fram en publikation
som kallas Om kvinnor och män. Under
2020 har en ny version förberetts med
syfte att fungera som ett
kunskapsunderlag för kommande
insatser.

Effekter på kort sikt:
Uppdaterade fakta utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.

Insatsen bidrar till strategierna Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling och Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar till strategierna Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling och Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.
Insatsen bidrar till strategierna Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling och Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

I Region Östergötlands uppdrag till Almi
Företagspartner Östergötland AB ingår
att Almi ska ha ett särskilt fokus på att
nå kvinnor som deltagare i insatser i
högre grad.

Effekter på kort sikt:
Fler kvinnor tar del av rådgivning från
Almi Företagspartner Östergötland AB.

Uppdrag till Almi Företagspartner
Östergötland AB.

Stöd till 100-listan.

Stöd till nätverk som utbildar kvinnor
till riskkapitalister.

Region Östergötland stöttar den s k
100-listan som är en insats för att fler
kvinnor ska finnas med i styrelser i
Östergötland.

Region Östergötland stöttar nätverk
som vill utbilda fler kvinnor till att
investera i riskkapitalbolag i
Östergötland.

Effekter på lång sikt:
Ett mer jämställt Östergötland.

Effekter på lång sikt:
Ett mer jämställt Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Fler kvinnor tar plats i styrelser i
Östergötland.
Effekter på lång sikt:
Ett mer jämställt Östergötland.
Effekter på kort sikt:
Fler kvinnor i Östergötland blir
riskkapitalister.
Effekter på lång sikt:
Ett mer jämställt Östergötland.

Jönköping

Forum Jämställdhet.

Arbetet bidrar till målet om en Hållbar
region och dess delstrategi:
- Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.

Nationell konferens i februari.
Värdskapet innebar ansvar för det
öppna programmet som bland annat
fokuserade på jämställd regional
tillväxt.

Ökad medvetenhet och dialog om
jämställdhetsfrågor.

Jönköping

Dokumentation av insatser under
Forum Jämställdhet för fortsatt
jämställdhetsarbete.

Arbetet bidrar till målet om en Hållbar
region och dess delstrategi:
- Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.

Exempelvis film om jämställd sponsring.

Ökad medvetenhet och dialog om
jämställdhetsfrågor.
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Jönköping

Kunskapsplattformen Jäj
(https://jajkpg.se/).

Arbetet bidrar till målet om en Hållbar
region och dess delstrategi:
- Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.

På plattformen samlas material. I
anslutning till plattformen anordnas
seminarier.

Arbetet förväntas leda till ökad kunskap
och förståelse för värdet av ett aktivt
jämställdhetsarbete. Fler ansluta
företag och organisationer.

Jönköping

Kommunikationsinsats under Orange
week.

Arbetet bidrar till målet om en Hållbar
region och dess delstrategi:
- Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.

Kommunikationsinsatser i samverkan
med flera länsaktörer för att
manifestera mot mäns våld mot
kvinnor. Belysning av fasader, film i
sociala medier mm. Samverkan med
idrottsföreningar.

Ökad medvetenhet om kvinnors
utsatthet.

Jönköping

Jämställdhet prioriterat område i nytt
regionalfondsprogram.

Arbetet bidrar till målet om en Hållbar
region och dess delstrategi:
- Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.

I Småland och öarnas programförslag
finns jämställd arbetsmarknad nu med
som ett prioriterat område. I
programmet lyfts även vikten av
jämställdhetsintegrering i samtliga
prioriteringar.

Förväntade effekter när programmet
börjar gälla: fler utvecklingsinsatser för
ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Kronoberg

Våga välja yrke.

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 4: utveckla
kompetensförsörjningen och en god
och jämlik hälsa.

Verktyget www.vagavaljayrke.se har
spridits till aktörer som möter barn och
unga inom skola och arbetsliv.

Effekt på kort sikt: fler aktörer har
kännedom om verktyget.

Underhåll samt spridning av verktyget
www.vagavaljayrke.se som utvecklats i
regeringsuppdraget Jämställd regional
tillväxt.

Kronoberg

Män inom vård och omsorg – en
uppföljande studie om varför män
söker sig till och stannar kvar i vård- och
omsorgsbranschen
(ESF-projekt ”Framtid vård och omsorg
Kronoberg”).

Effekt på lång sikt: aktörer inom
arbetsliv och skola har verktyg och
arbetar mot samma mål för att bryta
den könssegregerade utbildnings- och
arbetsmarknaden.

Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 4: utveckla
kompetensförsörjningen och en god
och jämlik hälsa.

Framtagen rapport.

Effekt på kort sikt: ökad kunskap.
Effekt på lång sikt: studien bidrar till att
en jämställd utbildnings- och
arbetsmiljö kopplat till vård- och
omsorgsbranschen kan skapas, vilket på
lång sikt bidrar till en mer jämställd
arbetsmarknad.

Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
Insatsen bidrar till det ESF:s tematiska
mål 10: att investera i utbildning och
yrkesutbildning för livslångt lärande,
och mål 1:2: ökad samverkan mellan
utbildning, arbetsliv och
arbetsplatsförlagt lärande.

Kronoberg

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 3: utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.

Hållbarhetssäkring av företagsstöd.
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Framtagning av regelverk för
utvecklingscheckar (1.1. medel) som
ska verka inkluderande för företagande

Effekt på kort sikt:
en jämställd fördelning av företagsstöd.

Kronoberg

Jämställdhet skog och trä i Småland –
nätverk.

Mål:
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

kvinnor och branscher där många
kvinnor arbetar.
https://www.almi.se/varatjanster/tjanster/affarsutveckling/regio
n/kronoberg/utvecklingscheckar/

Effekt på lång sikt: ett
företagsfrämjande på lika villkor.

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 3: utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv. Mål:
-Förbättrad matchning – fler i arbete.

Nätverk med fokus jämställdhet,
kopplat till Regional skogsstrategi och
trästrategi för Småland, har startats.

Effekt på kort sikt:
ökad kunskap och samverkan kring
jämställdhet kopplat till skog och trä.
Effekt på lång sikt:
nätverket ska bidra till en ökad
jämställdhet, såväl på arbetsmarknaden
som i utbildningssektorn, kopplad till
skog och trä i Småland.

Kalmar

Hållbar regional
Utveckling.
(Ärende ID
20290623).

En del i projektet Hållbar regional
utveckling har fokus på att se över de
verktyg vi förfogar över i form av
företagsstöd, projektstöd och stöd till
service på landsbygden. Dessa stöd kan
på olika sätt bidra till att vi på sikt når
de uppsatta målen i RUS.

Redan 2014 påbörjade vi arbetet med
att sätta fokus på jämställdhet i det
regionala utvecklingsarbetet. Vi gjorde
en genomlysning av vårt
ansökningsförfarande, beslut och
underlag inför beslut. Arbetet
resulterade i en ny projekthandbok
med tydligare stöd i arbetet med att
utveckla nya projekt.

Syftet med arbetet är att på sikt
säkerställa att de
utvecklingsmedel som vi förfogar över
på ett tydligt sätt bidrar till ett hållbart
samhälle och en hållbar utveckling.

I det nya arbetet och det bredare
uppdraget kring hållbarhet ingår
jämställdhet som en aspekt i totalen så
arbetet framåt omfattar fler delar.
Gotland

Se regionens återrapportering avsnitt
4.1. Jämställdhet utgör en central del av
arbetet med hållbarhetsintegrering.

- Regionalt utvecklingsarbete präglas av
en ständig förflyttning mot ökad
hållbarhet.

- Beslut, planering och genomförande
av aktiviteter inom ramen för projektet
vägar till hållbar utveckling

Jämför resultat och effektmål enligt
figur 1 i regionens återrapportering
under avsnitt 4.1.

Spridning av seminarium och rapporter.
Nätverket har haft låg profil under året
med anledning av covid-19.

En mer jämställd arbetsmarknad
kommer öka attraktiviteten och öka
tillgången på arbetskraft.

- Hållbar utveckling och tillväxt samt
stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
Blekinge

Medverka till det regionala nätverket
jamstalltblekinge.nu.

Att ha en regional plattform för
jämställdhet med aktörer från
myndigheter, företag och civilsamhället
är en viktig förutsättning för att
samverkan.
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Blekinge

Seminarium om attraktiva arbetsgivare
i samverkan med projektet
framtidskompetens.

Arbetsgivarna behöver jobba med sin
arbetsplats attraktivitet där inkludering
och jämställdhet är viktiga
beståndsdelar.

Fler har blivit medvetna om vikten av
att jobba för inkluderande arbetsplatser
för att de ska vara attraktiva att arbeta
på och vad jag som arbetsgivare kan
göra för att åstadkomma detta.

Mer attraktiva arbetsgivare och större
grad av inkludering kommer göra det
lättare att rekrytera den kompetens
som behövs.

Skåne

Kunskapsspridning – Region Skåne
finansierar Jämställd Utveckling Skåne
(JUS) som jobbar med att utveckla och
sprida kunskap om hur jämställdheten
påverkar den regionala utvecklingen
och tillväxten.

Insatsen bidrar till flera av visionsmålen
i den regionala utvecklingsstrategins,
men främst visionsmål 2: Skåne ska
vara en stark hållbar tillväxtmotor.

Jämställd Utveckling Skåne har bl.a.
haft en dialog med Skånes
klusterorganisationer och med andra
stödaktörer kring konkreta verktyg om
hur jämställdhetsfrågorna kan
inkluderas i tillväxtarbetet.

Ökad synlighet, kunskapsspridning och
medvetandehöjning kring
jämställdhetsfrågor.

Skåne

Jämställd Utveckling Skåne och Region
Skåne har i samverkan arrangerat och
genomfört en konferens på temat
Krishantering och jämställdhet – hur
gör vi?

Insatsen bidrar till flera av visionsmålen
i den regionala utvecklingsstrategins,
men främst visionsmål 2: Skåne ska
vara en stark hållbar tillväxtmotor.

Jämställd Utveckling Skåne tog fram
rapporten Krishantering och
jämställdhet – hur gör vi?

Ökad synlighet, kunskapsspridning och
medvetandehöjning kring
jämställdhetsfrågor.

Halland

SKR:s satsning Modellregioner för
jämställdhetsintegrering år två.

Bidrar till den Regionala
utvecklingsstrategins prioritering ”Ett
jämställt Halland”.

- Fortsatt deltagande i pilotsatsningen
Modellregioner 2020.

Kort sikt:
- Ökad kunskap om tillämpning av
jämställdhets-/rättighets- och
hållbarhetsperspektiv i det dagliga
arbetet i kärnverksamhet.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål ”Fler i
arbete” och det strategiska valet
”Halland, en region som har en öppen,
jämställd och inkluderande
arbetsmarknad”.

- Deltagit på 2 lärande träffar (s.k.
Benchmarking) med SKR och de
deltagande regioner.

- Jämställd service till företagen.
- Deltagit på 3 förberedande träffar
med SKR och de deltagande regionerna.
- Genomfört Resultatkonferens för år
2020.
- Internt: 6 workshops/föredrag; 79
deltagare.
- Externt: två föreläsningar; 60
deltagare.
- Tagit fram plan för fortsatt arbete
med implementering av jämställdhets/rättighets-/hållbarhets perspektiv i
styrning och ledning.
- Jämställdhets-/hållbarhetsintegrerat
övergripande styrdokument inom
regional utveckling.
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Lång sikt:
- Kvalitetssäkra en likvärdig service i
Region Hallands kärnverksamheter.
Konkret kopplat till Tillväxtområdet
handlar det om jämlika förutsättningar i
alla livets skeden, en god start i livet,
inkluderande och öppen
arbetsmarknad, en god och jämlik hälsa
för att nämna några.

Halland

Delprojekt 1 inom projektet Hållbar
regional utveckling
Beskrivning:
Under året startade delprojektet inom
ramen för Regeringsuppdraget Hållbar
regional utveckling. Delprojektet syftar
till att:

Bidrar till den Regionala
utvecklingsstrategins prioritering ”Ett
jämställt Halland”.

- Genomfört en workshop med fokus på
ekologisk och social hållbarhet,
hallänningarnas livsmiljö och livsvillkor.

Bidrar till Tillväxtstrategins mål ”Fler i
arbete” och det strategiska valet
”Halland, en region som har en öppen,
jämställd och inkluderande
arbetsmarknad”.

- Deltagit i 2 nationella utbildningspass
med Tillväxtverket varav det ena berör
intersektionalitet.

- Bredda analysen ”Från vaggan till
graven” till att omfatta hallänningarnas
livsvillkor, livsmiljö och behovsstyrd
resursfördelning (dvs. alla
hållbarhetsdimensionerna).

- Förankrat arbetet med externa
aktörer i Halland via referensgrupp och
föreläsningar.

Kort sikt:
- Ökad kunskap inom den egna
organisationen om kvinnor och mäns
ojämlika inflytande, förutsättningar och
villkor samt livsmiljö och
resursfördelning.
- Tydliggöra vad jämställd Halland
betyder, d.v.s. sätta jämställdheten i
sammanhang av olika
utvecklingsområden (arbetsmarknad,
näringsliv, infrastruktur,
samhällsplanering, hälsa osv).
- Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna
har hamnat högt upp på agendan.

- Ta fram metodstöd för systematiskt
arbetet med hållbarhet.

- Ojämställdhet och ojämlikhet har
synliggjorts och koppling till andra
hållbarhetsdimensionerna påbörjats
/problematiserats.

Finansiering: Tillväxtverket och Region
Halland.

Lång sikt:
- Ökad kunskap hos olika aktörer i
Halland om kvinnor och mäns ojämlika
inflytande, förutsättningar och villkor
samt livsmiljö och resursfördelning.
- Jämställdhet och rättighetsperspektiv
en naturlig del i ordinarie styrning och
ledning av Regionala utvecklingsfrågor.
- Likvärdiga förutsättningar och service
för och till hallänningarna.
- Träffsäker service utifrån
hallänningarnas behov och utan negativ
påverkan på naturliga resurser
(hållbarhetsintegrerat service).
Halland

Kompetenshöjande insatser inom:
- Agenda 2030 i verksamhet och
uppdrag.

Bidrar till: Den regionala
utvecklingsstrategins prioriterade
område ”Ett jämställt Halland”.

- Arbetsstöd för hållbarhetsintegrering.

Kunskapsfrämjande insatser skapar
förutsättningar för en trygg och stärkt
ledning och ett uttalat ägarskap i

Beskrivning:
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Prestation: 4 workshops: tillämpa
hållbarhet och Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet inom Regional utveckling,
50 deltagare.

Kort sikt:
- Ökat intresse och kunskap internt i
organisationen om tillämpning av
hållbarhet med stöd av globala målen.
Introducera metodstöd för ett
systematiskt arbete med hållbarhet.

Utifrån nuvarande verksamhet och
kommande långsiktiga uppdrag
påbörjat kartläggning av kopplingar till
globala målen. Genomfört kort
introduktion i arbetsstöd med fokus på
ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Kompletterat med
coachande insatser för medarbetare
inom Regional utveckling.
Hållbarhetsintegrering genom
jämställdhetsintegreringsstrategi som
strukturstöd.

frågan. Det är grundförutsättning för
ett systematiskt utvecklingsarbete av
ledning och styrning i den egna
organisationen för att kunna nå
visionen om Halland - Bästa livsplatsen.

Lång sikt:
- Skapa förutsättningar för en likvärdig,
träffsäker service i Region Hallands
kärnverksamhet.
- Hitta synergier i arbetet med de
globala målen som förutsättning för det
hållbara arbetet. Undvika
perspektivträngsel när det kommer till
horisontella perspektiv, ex.
Jämlikhets/jämställdhetsfrågor,
inkludering, integration osv.

Visionen är lika mycket en fråga om
förutsättningar för att nå målen med
hög attraktivitet, stark konkurrenskraft
och fler i arbete som en fråga om
kvalitetssäkring av interna
styrningsprocesser så att den service
som erbjuds är likvärdig för
hallänningar oavsett kön och andra
bakgrundsfaktorer.
Bidrar till Tillväxtstrategins mål ”Fler i
arbete” och det strategiska valet
”Halland, en region som har en öppen,
jämställd och inkluderande
arbetsmarknad”.

Västra Götaland

ESF-projektet SUAB drivs av Skaraborgs
sjukhus. Projektet ska arbeta med
kompetensutveckling vid
blåljuskörning, med anti-diskriminering
samt med utökad samverkan mellan
deltagande organisationer.

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region för alla”. I VG2020 är
jämställdhet ett horisontellt perspektiv
vilket innebär att alla projekt i linje med
VG2020 ska arbeta aktivt och
målinriktat med jämställdhet,
integration och mångfald, vilket
projektet bedömts göra.
Insatsen bidrar till de nationella
jämställdhetsmålen.

Förväntat resultat: Erbjuda
utbildningsaktiviteter i bland annat
simulatorer i syfte att höja och bevara
personalens kompetens över tid. Det
finns även arbetsmoment och
arbetssituationer, både mellan
arbetstagare och mot allmänhet. som
kräver utbildning i
antidiskrimineringsfrågor.

Efter genomförd utbildning ska minst
80% av blåljusmedarbetarna vara
certifierade för olika arbetsmoment
individuellt och i team. Detta innebär
ett bättre utfört blåljusarbete till
förmån för ökad säkerhet för
medarbetare och allmänhet, bättre
arbetsmiljö till följd av större
självsäkerhet och en jämställd och
effektiv blåljusverksamhet.

Västra Götaland

ESF-projektet Fenixz (med Z) drivs av
Fyrbodals kommunalförbund och
medfinansieras av Västra
Götalandsregionen.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”.

Förväntat resultat: 2000 anställda
kvinnor och män i SMF ska ta del av
kompetensutvecklingsinsatser samt att
1200 företag ska erbjudas behovsanalys
av kompetensutveckling. Detta ska
bland annat leda till en ökad
kompetens kring individens och
arbetsplatsens kompetensbehov, ökad
kunskap om diskriminering och normer
som finns på arbetsplatsen, ökad
kunskap och metodutveckling i
arbetsmiljöarbetet.

Målet på sikt är att bidra till att stärka
individens ställning på
arbetsmarknaden, skapa ett hållbart
arbetsliv, minskad diskriminering på
arbetsplatser och bryta könsstereotypa
mönster.

I VG2020 är jämställdhet ett
horisontellt perspektiv vilket innebär
att alla projekt i linje med VG2020 ska
arbeta aktivt och målinriktat med
jämställdhet, integration och mångfald,
vilket projektet bedömts göra.
Insatsen bidrar till de nationella
jämställdhetsmålen.

Projektet erbjuder
kompetensutvecklingsinsatser för
anställda och ledare i små och
medelstora företag i Fyrbodal och
Skaraborg utifrån de anställdas och
företagens behov, potential och
förmåga till utveckling.
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Värmland

Modellregion SKR.

Projektets mål är att
jämställdhetsintegrera styrning och
ledning vilket bidrar till både
Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på
alla nivåer och Fler och starkare
företag.

Beslut är taget i RUN om att
jämställdhetsintegrera alla
beslutsunderlag och beslut. En central
Utvecklingsgrupp för jämställdhet och
jämlikhet har startats där arbetssättet
från Regional tillväxt och RUN
implementeras i hela organisationen.

Resultat på kort sikt är bättre
beslutsunderlag och tjänsteskrivelser,
på lång sikt en mer jämställd fördelning
av offentliga resurser bland länets
aktörer.

Värmland

Digitalt verktyg.

Projektets mål är att
jämställdhetsintegrera och
landsbygdssäkra våra projektmedel,
företagsstöd och kommersiell service
vilket bidrar till höjd kompetens på alla
nivåer, fler och starkare företag.

Den inledande fasen kallas Aha! Här
ingår bland annat arbete med
omvärldsanalys, workshoppar,
trendspaningar, intervjuer och analys.
Målet med det inledande arbetet är att
få en gedigen kunskap om målgruppen
och dess utmaningar och möjligheter,
vilket leder fram till insikter att använda
som grund i det vidare idéarbete som
sammanställs i ett strategi- och
analysdokument. Leveransen kommer
att ske i form av avstämningar samt ett
analysdokument med dokumentation
från genomförda workshoppar samt
analyser, user stories och formulering
av oskarpt mål.

Resultat på kort sikt är bättre
projektansökningar, beslutsunderlag
och tjänsteskrivelser, på lång sikt en
mer jämställd fördelning av offentliga
resurser bland länets aktörer.

Pandemin har påverkat möjligheterna
att genomföra arbetet med
prototyputvecklingen påtagligt då det
inledande arbetet omfattar att
interagera med olika intressenter i syfte
att skapa ett delägarskap samt insikter
om behov och utmaningar.
Värmland

Nätverksträffar tillsammans med
Länsstyrelsen Värmland.

Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på
alla nivåer och Fler och starkare
företag.

Ökade kunskaper och nya verktyg för
aktörerna i Värmland samt den interna
personal som deltagit i träffarna.

Förändringar hos deltagarna som leder
till ökad jämställdhet på grund av
kunskap och eventuellt nya
samverkansparter.

Värmland

Analysarbete med anledning av
pandemin.

Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på
alla nivåer och Fler och starkare
företag.

Könsuppdelad statistik har förts i
Företagsjouren. Jämställdhetsaspekter
har belysts i flera av nulägesbilderna
som tagits fram kontinuerligt sedan
mars.

Det är lätt att glömma bort jämställdhet
i kristider, men medvetna satsningar för
att för-hindra detta har gjort att vi
analyserats insatser och faktaunderlag
utifrån kön.

Värmland

Förstudie Attraktionskraft.

Projektet ska bidra till att bryta den
könssegregerade arbetsmarknaden i
Värmland och bidrar därmed till både

Det har påbörjats ett arbete med att
involvera branscherna i att syna sig
själva och hur de kan öka sin

Genom att granska
kompetensförsörjnings-kartläggningen
ur ett intersektionellt perspektiv har
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Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på
alla nivåer och Fler och starkare
företag.

mottagarkapacitet och attraktivitet för
”brytare” dvs. de som är i numerär
minoritet inom en bransch.
Frågeställningar om varför dessa
individer stannar i branschen trots att
de är i minoritet har olika svar i olika
branscher.
Det har även påbörjats ett arbete med
att fånga dessa branschspecifika och att
uppdatera de norm- och attitydkoncept
som kommer att tillämpas i det
framtida arbetet; nämligen koncepten
"en riktig man" och "Schyst!". Bland
annat ska konceptet "en riktig man"
utvecklas för att kunna användas som
ett stöd i att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden och Schyst konceptet
ska utvecklas för att möta olika typer av
branscher.
Det har genomförts en intersektionell
analys av den kartläggning som gjorts
av kompetensförsörjningen i Värmland
(se tabell 5.1).

Värmland

Ansökan om projekt Attraktionskraft
Värmland.

Bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla, Höjd kompetens på alla nivåer och
Fler och starkare företag.

Värmland

Hållbara Värmland
(Se vidare under tabell 6.3).

Projektet bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla, Höjd kompetens på alla nivåer och
Fler och starkare företag.
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man identifierat luckor, s.k. blind spots,
där Region Värmland kan göra vidare
analyser.
Man har också identifierat scenarios
och konsekvenser av brister i analysen
av kompetensförsörjningen i regionen
kopplat till horisontella och
intersektionella perspektiv.
Analysen kan användas som underlag
till projektet Attraktionskraft Värmland
gentemot branscherna och skolorna.
Analysen kan också användas för
kapacitetsuppbyggnad internt inom
Region Värmland genom att
understryka vikten av att arbeta med
horisontella och intersektionella
perspektiv redan i analysfasen, samt
vikten av att agera på vad analyserna
visar på. Man har också konstaterat att
analysen kan vara ett viktigt underlag
att arbeta vidare med i det pågående
arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Underlaget kan
också fungera styrande för hur
regionen brett ska arbeta med
kompetensförsörjnings- och
hållbarhetsfrågor. Analysen kan också
användas som ett led i
jämställdhetsintegrering av Region
Värmlands analysverksamhet och
integrering av horisontella perspektiv
och intersektionalitet.
Projektet ska bidra till att bryta den
könssegregerade arbetsmarknaden i
Värmland.

Värmland

Värmlandsstrategin.

Jämställdhetsintegrering av Värmlandsstrategin pågår med hjälp av
strateger och externt konsultstöd.

Att Värmlandsstrategin har relevans för
alla i Värmland och bidrar till att bryta
ojämställda normer och värderingar,
som får effekt på arbetsmarknad,
utbildning, föräldraledighet mm.

Att Värmland på sikt blir ett mer
jämställt och attraktivt län.

Värmland

Vi har deltagit i arbetet med att
hållbarhetssäkra det nya ERUFprogrammet 2021–2027.

Kopplar starkt till alla våra strategier
och uppdrag att integrera
hållbarhetsaspekter i det regionala
utvecklingsarbetet.

Förväntas leda till att programmet blir
skrivet så att hållbarhet blir integrerat i
all projektfinansiering.

Skapar en bra grund för att politik och
finansiering håller ihop i syftet utveckla
en hållbar region.

Örebro

Tabell ej ifylld. Hänvisar till regionens
återrapportering avsnitt 4.2.

Västmanland

Transmission.
Nyps 20294448
Projekt för att stödja företag inom
industrin till omställning.

RUS:
Målområde Ett nyskapande
Västmanland genom hållbar tillväxt där
det anges att nyindustrialisering genom
förnyelse- och omställningsarbete,
automation och digitaliseringen ska ha
skapat starka och nya förutsättningar
för god konkurrenskraft.
RUS målen: #14 Öka den regionala
ekonomiska förnyelseförmågan och #20
God ekonomisk utveckling.

Nätverk och ledarskapsprogram för
kvinnor inom industrin. Detta ska ge
förutsättningar att utifrån
mångfaldsperspektiv driva strategisk
utveckling vilket ökar företagets
resultat och konkurrenskraft.

Fler kvinnor på ledarskapspositioner
inom industriföretagen.

Västmanland

Växtzon 2
Nyps 20203952, 20203925, 20203953
Fortsatt satsning efter Växtzon 1.
Satsning på innovationsbolag med höga
tillväxtambitioner. Till grund ska ÖMS
gemensamma metoder finnas.

RUP (beslut innan RUS): Insatsområde
Dynamiskt näringsliv där en av
inriktningarna är att länet ska skapa
förutsättningar för små och medelstora
företag i länet att växa sig större och
starkare med behovsanpassade insatser
för företagen.

Jämställdhet har arbetats in i nytt
framtaget verktyg för hållbarhet,
framtaget för att identifiera rätt mål
och fokus hos deltagande tillväxtbolag.

Företag identifierar hur jämställdhet
kan bidra till utveckling.
Mer jämställt näringsliv.

Bidrar till indikator:
- Ökad andel export av BRP.
- Ökade investeringar i FoU i små och
medelstora företag.
- Ökade investeringar totalt.
- Ökad andel riskkapital till länet.
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Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning
Nyps 20202847.

RUP (beslut innan RUS):
-Minskade klimatpåverkande utsläpp.

Västmanland

Future Automation Region 2019–2022.

Dalarna

Tabell ej ifylld.

Gävleborg

Kartläggning av 1.1 medel.

Västmanland

Kartläggning av hur projektmedel och
företagsstöd fördelas kopplat till alla tre
hållbarhetsaspekter. Hur fördelningen
sker utifrån jämställdhet ur ett
intersektionellt perspektiv ingick som
en viktig del. Insats som en del av
projektet Vägar till hållbar utveckling.

Gävleborg

Kunskaps- och metodstöd i strategiskt
arbete
Stöd har givits till bl.a.:
- Cykelstrategi.
- Regional utvecklingsstrategi.
- Remiss internt.
- Hållbarhetsprogram.

På sikt vill projektet bidra till en mer
jämställd fastighetsbransch.

RUP:
Dynamiskt näringsliv och området som
handlar om att arbeta med
utmaningsdriven utveckling och länets
utpekade styrkeområden, där
automation är ett.

-Synliggöra fler kvinnor inom
automation.
-Fler tjejer/kvinnor ska få
inspiration/kunskap till arbeten inom
automation.

Stärkta förutsättningar för
kompetensförsörjning.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

En genomförd kartläggning
innehållande resultat om fördelning
samt rekommendationer om åtgärder.

Kort sikt:
Insikter om behov att göra åtgärder för
att göra fördelningen mer jämställdhet.

- Ökad energieffektivitet i
regionalekonomin.

Globala mål:
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.
RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Remiss Skogsprogrammet.
Kunskap och metodstöd till
projektmedelsansökningar och
handläggare.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
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Lång sikt:
Insikter om behov att stärka styrkedjan
gällande jämställdhet.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Globala mål:
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Remiss inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022–2033 och 2022–2037.

Gävleborg

Potentialen kring jämställdhet ligger i
att involvera nya (ofta icke-tekniska)
yrkesgrupper där fler kvinnor finns
representerade och som har anknytning
till projektets målgrupp
(fastighetsägare) eller leverantörer till
dessa.

Två strategier och tre remisser som i
högre grad än tidigare utgår ifrån och
använder jämställdhet för att bidra till
omställning och utveckling.

Kort sikt:
Ökad förmåga hos strateger att
inkludera ett jämställdhetsperspektiv.

Ökad grad av ett intersektionellt
jämställdhetsperspektiv i de
ansökningar som fått stöd.

Kort sikt:
Regionala utvecklingsprojekt utgår ifrån

Lång sikt:
En mer jämställd regional utveckling
där jämställdhet används som en
hävstång för regional utveckling och
tillväxt och där olika grupper av kvinnor
och män tar del av regionala
utvecklingsinsatser.

Löpande stöd till projektansökningar
under året med avseende på
jämställdhetsintegrering.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Finansiering av projektmedel och ERUF.

Globala mål:
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Ökad förmåga hos handläggare att
stödja projekt ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Ökad förmåga hos projektägare att
stödja projekt ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Ökad samverkan mellan avdelningar.

och använder jämställdhet för att bidra
till näringslivets omställning.
Fler projekt arbetar för att bryta
könssegregerade studie- och yrkesval.
Lång sikt:
Näringslivet tar vara på potentialen av
olika grupper av kvinnor och män.
Kvinnor och män väljer studier och
yrken utifrån deras egen vilja snarare
än begränsande förväntningar och
normer i samhället.

Gävleborg

Personlig tränare (PT) Jämställdhet
Internt träningsprogram för strateger
och chefer under ledning av utbildad
intern PT.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Syftar till att ge ökad medvetenhet och
kunskap om ett (intersektionellt)
jämställdhetsperspektiv.
Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd
har deltagit.

Fyra strateger tränade under året.
En träning genomförd med
hållbarhetsnämnden.

Kort sikt:
Ökat mod, kunskap och vilja att lyfta
frågan i sitt eget arbete och andras.
Nya konkreta verktyg för att förstå och
exemplifiera jämställdhet mer konkret.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Ökad förmåga att se och fatta politiska
beslut utifrån ett
jämställdhetsperspektiv

Globala mål:
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.

Lång sikt:
Ökad kapacitet att använda
hållbarhetsintegrering i det regionala
utvecklingsarbetet.

Västernorrland

Jämställdhet i
skogsbranschen (20204126).

Projektet höll sitt uppstartseminarium i
oktober 2020 och är fortfarande i
uppstartsfas.

Jämtland Härjedalen

Integrerat ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet i styrande
dokument.

Alla mål i RUS.

När hållbarhetsperspektiven är
inkluderade i styrdokumenten finns en
bra grund för det fortsatta arbetet.

Hållbar omställning och utveckling.

Jämtland Härjedalen

Projektet Vägar till hållbar utveckling
ÄrendeID Nyps: 20224918

Alla mål i RUS.

Förväntat resultat är att projektet ska
leda till nya arbetssätt och strukturer
som inkluderar ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet.

Hållbar omställning och utveckling.

Västerbotten

Tabell ej ifylld.

Norrbotten

Jämställdhet och digitalisering för ökad
konkurrenskraft, Develoopen.
(id 20202367)

Projektet bidrar till Norrbottens
regionala utvecklingsstrategis
prioriterade insatsområde Flexibel och
väl fungerande kompetensförsörjning

Inom projektet tas ett verktyg och en
metod för företag och företagsfrämjare
fram och sprids.

Skapar förutsättningar för en breddad
rekrytering och attraktiva arbetsplatser,
på kort sikt i de medverkande företagen
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Ökad jämställdhet inom
skogsbranschen och ett mer jämställt
näringsliv i Västernorrland.

Region Norrbotten.

6.2
Region

Stockholm

samt åtgärderna.

och på lång sikt regionalt, via spridning
av verktyget och ökad kunskap.

- Verka för en ökad mångfald på länets
arbetsplatser och stimulera en breddad
rekrytering.

Verktyget ska hjälpa företag och
företagsfrämjare att styra mot ett
hållbart företagande, framförallt med
den sociala och ekonomiska
dimensionen, där jämställdhet,
inkludering, mångfald och integration
är centralt.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt

Bazaren 2020

RUFS 2050 mål:

Digitala Bazaren.

En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Mässan var välbesökt med nästan
10 000 besökare och över 100 utställare
under två dagar.

Integration och mångfald
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort sikt: Kontaktskapande och
förbättrad kännedom om utbildningsoch arbetsmöjligheter i regionen.
Lång sikt: Fler anställda, i utbildning
eller startat eget, tillväxten i regionen
och minska utanförskap.

Stockholm

Språkstöd under praktiktjänstgöring för
utlandsutbildad hälso- och
sjukvårdspersonal från land utanför
EU/EES.

Uppsala

Länsgemensam internationell
integrationskonferens.

Uppsala

Framtagande av regional handlingsplan
på arbetsmarknadsområdet;
integration och etablering.

Sörmland

Normverktyget:
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RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.

Projektet fortgår och rekrytering av
deltagare till praktikplatserna är igång.
Resultat av pilotprojektet kan först
utvärderas under 2021.

Etablering av en hållbar struktur som
ger språkstöd för utlandsutbildade som
genomför praktiktjänstgöring för att
kunna validera sin medicinska
utbildning och som följd får arbete.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där

Informationsinsatser och erbjudan till
verksamheter om stöd för att börja
använda verktyget.

Ökad kännedom om och användning av
verktyget i syfte att bidra till ett
jämställt och jämlikt bemötande av

Frågekort för att arbeta med
värdegrundsfrågor och synliggöra
normer.

människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Sörmland

Hälsoinformatörer Sörmland: Ett
samverkansuppdrag med regionens
kommuner utifrån metoden om
interkulturell information.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Informationsinsatser om levnadsvanor
och coronaviruset på olika språk
(arabiska, finska, somaliska m.fl.)
genomförs kontinuerligt på platser runt
om i Sörmland.

Att få personer som inte kommer på
screeningtester att delta i dessa samt
främja goda levnadsvanor för att
förebygga cancer. I och med den
pågående pandemin har
hälsoinformatörerna under året även
informerat om covid-19 för att
förebygga smittspridning.

Sörmland

Digital Pride:

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Informationsinsats som
uppmärksammade hbtq-personers lika
värde och rättigheter med fokus på
barn och unga.

Regionen tar ställning för hbtqpersoners lika värde och rättigheter.
Säkerställa att personer som direkt eller
indirekt är i kontakt med regionen får
ett jämlikt bemötande.

Under en vecka uppmärksammades
hbtq-personers rättigheter digitalt i
regionens interna och externa kanaler.

regionens patienter, besökare och
medarbetare.

Sörmland

Tillgänglighetsanpassning av Allmän
kollektivtrafiks appar och webbsidor.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Genomför användarresor av webbsidor
och appar i samverkan med
intresseorganisationer i syfte att
säkerställa att personer med hörsel och
synnedsättning kan tillgodogöra sig
informationen.

En godtagbar nivå för att personer med
hörsel och synnedsättning ska kunna
tillgodogöra sig information samt
använda webbsidor och appar till
biljettköp m.m.

Sörmland

Strukturbild Sörmland:

Strukturbilden utgör en del av RUS och
utgår från samma mål; och ska bidra till
de prioriterade inriktningarna växande
arbetsmarknad och fungerande
bostadsmarknad.

Under året har arbetet med
Strukturbild Sörmland och
målsättningen om attraktiva miljöer för
invånare, företag och besökare lyft
vikten av att bostäder för alla
samhällets grupper behöver byggas
med olika bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer.

En utmaning i den fysiska planeringen
är att skapa fler bostäder för de som är
nya i Sörmland eller har svagare
ställning på bostadsmarknaden.
Strukturbildens uttalade målsättning
om bostäder för alla samhällets grupper
syftar bland annat till att främja
integration och mångfald.

RUS prioriterade inriktning om en
växande arbetsmarknad där efterfrågan
på kompetens och utbud av arbetskraft
med olika utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

En webbsida som samlar alla Sörmlands
yrkesutbildningar andra
utbildningsmöjligheter för vuxna på
samma ställe för att förenkla för dem
som behöver om- eller vidareutbilda
sig.

Att göra vuxenutbildningen, där bland
annat utrikesfödda är en stor målgrupp,
mer tillgänglig och säkerställa att
utbildningen i högre grad svarar upp
mot arbetsmarknadens behov.

RUS prioriterade inriktning om en
växande arbetsmarknad samt ESF

Utomeuropeiskt födda personer
erbjuds arbetsintegrerat lärande med
språkombud på äldreboenden i

Målsättningen är att kortutbildad
personal ska bli undersköterskor.

Utgångspunkt för arbetet med den
regionala fysiska planeringen. Oktober
2020 fick Sörmland sin första
strukturbild på plats som bland annat
innehåller ställningstagandet om att
Sörmland ska ha attraktiva miljöer för
invånare, företag och besökare.
Sörmland

Bli redo för jobb i Sörmland:
Webbsida som tagits fram i samverkan
med länets nio kommuner.
Utbildningsutbudet som presenteras
har tagits fram i samarbete med
branscher och arbetsförmedling.

Sörmland

Arbetsintegrerat lärande:
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Sörmland

Ett av Region Sörmlands beviljade ESFprojekt 2014–2020. Regionen är
projektägare.

programområde 2 om att öka
övergångarna till arbete.

kommunerna Oxelösund, Trosa och
Eskilstuna som är delägare av projektet.

Prövning av barnets bästa:

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Prövning av barnets bästa är ett
stödmaterial med syfte att förbättra
barns och ungas levnadsvillkor, både på
kort och lång sikt. I Region Sörmland
ska en prövning t.ex. göras vid enskilda
beslut som rör ett eller flera barn direkt
eller indirekt, vid utarbetande och
genomförande av åtgärder som
policyer, budgetar, riktlinjer m.m.

Med anledning av att Lagen
(2018:1197) om Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter
trädde i kraft 1 januari i år har
regionens arbete med att ta fram egna
verktyg för att utföra prövningar av
barnets bästa färdigställts.

Att regionen i enlighet med
barnkonventionen och
rekommendationer från FN:s kommitté
för barnets rättigheter genomför
prövningar av barnets bästa inför beslut
och åtgärder som rör barn i syfte att
säkerställa att ett barnperspektiv finns
med i beslut som direkt eller indirekt
berör barnet.

2020 har bland annat Allmän
kollektivtrafik genomfört prövning av
barnets bästa i och med upphandling av
skolskjuts i två kommuner, och
sakkunnig i barnrätt har genomfört en
prövning inför covid-19 provtagning av
barn och unga i samverkan med
elevhälsa och barnhälsovården.
Sörmland

Region Sörmlands modell för
barnrättsarbete:
Efter ett tvärpolitiskt beslut år 2000 har
alla verksamheter och helägda bolag i
Region Sörmland ett uppdrag att
förverkliga och stärka barns och ungas
rättigheter. Regionen har som mål att
alla verksamheter ska ha en eller flera
barnrättspiloter som arbetar med och
driver på barnrättsfrågor tillsammans
med sin chef.

Sörmland

Samordning av Region Sörmlands
minoritetspolitiska arbete:
Ansvaret för regionens arbete med
nationella minoriteter har förlagts inom
ramen för det samordnade arbetet med
mänskliga rättigheter.
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RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Årligen genomförs två dagars intern
grundutbildning av nya barnrättspiloter
som därefter erbjuds inspirationsdagar,
nätverksträffar och material för att
kunna vara ett stöd till sin chef och sina
kollegor i barnrättsarbetet.

Region Sörmland har som mål att alla
verksamheter ska ha en eller flera
barnrättspiloter som arbetar med och
driver på barnrättsfrågor tillsammans
med sin chef. 2020 finns ca 300
barnrättspiloter i ca 85 % av
verksamheterna.

RUS övergripande målsättning om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

2020 har förslag till mål och riktlinjer
för regionens arbete tagits fram i
enlighet med Lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och
minoritetsspråk.

Att regionens minoritetspolitiska arbete
genomförs i enlighet med Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter, den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk och
nationell lagstiftning samt integreras i
regionens systematiska och
samordnade arbete med mänskliga
rättigheter.

De nya riktlinjerna har beretts och ska
upp för beslut i regionstyrelsen i januari
2021. Framtagande av rutiner för
hantering av statsbidrag som regionen
mottar i egenskap av finskt

förvaltningsområde har påbörjats under
året.
Östergötland

Östergötland

Östergötland

Östergötland

Jönköping

Strategigruppen för inkludering på
arbetsmarknaden.

Insatsen bidrar till strategin Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Integrationsrådet.

Insatsen bidrar till strategin Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Uppdrag till Almi Företagspartner
Östergötland AB.

Strategigruppen samlar regionens
aktörer för att strategiskt lyfta långsiktiga strategier för inkludering och
gemensamt mobilisera för projekt i
Östergötland utifrån en samsyn kring
behoven.

Integrationsrådet och beredningsgruppen tar fram insatser för integration i bred samverkan mellan
myndigheter, region och kommuner.

Insatsen bidrar till strategierna Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling och Stimulera
ett dynamiskt företags- och
innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

I Region Östergötlands uppdrag till Almi
Företagspartner Östergötland AB ingår
att Almi ska ha ett särskilt fokus på att
nå utrikes födda som deltagare i
insatser i högre grad.

REACH
REACH är ett projekt som ska stärka
unga kvinnor och mäns förutsättningar,
förmågor och motivation till utbildning
alternativt komma in på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av
Europeiska Socialfonden och Region
Östergötland, som är samordnande
projektägare. Projektet har sex
delprojekt: Motala, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Ödeshögs
kommun samt Naturbruksgymnasiet i
Östergötland.

Insatsen bidrar till strategin Främja
östgötarnas möjligheter till livskvalitet
och personlig utveckling i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Delprojektens metoder och arbetssätt
ska bidra till ökade individuella,
organisatoriska och strukturella
förutsättningar för att underlätta för
målgruppen att utbilda sig och etablera
sig i arbetslivet. Projektets primära
målgrupp är utrikes födda kvinnor och
män i ålder 15–24 år.

Projektet ”Vägar till hållbar utveckling”.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
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Effekter på kort sikt:
Samsyn kring åtgärder och
gemensamma insatser leder till ökade
möjligheter till förändring.
Effekter på lång sikt:
Väl förankrade projekt kan
implementeras i ordinarie verksamhet i
högre grad.
Effekter på kort sikt:
Synergieffekter och effektivisering
genom kommunal samverkan med
myndigheter och region.
Effekter på lång sikt:
Ökade möjligheter för inkludering på
arbetsmarknaden och i samhället.
Effekter på kort sikt:
Fler utrikes födda tar del av rådgivning
från Almi Företagspartner Östergötland
AB.
Effekter på lång sikt:
Fler företag drivs av utrikes födda.
Effekter på kort sikt:
Deltagare i projektets primära
målgrupp får tillgång till utbildning.
Effekter på lång sikt:
Projektet ökar kunskap och förmåga att
tillämpa hållbara arbetssätt.

REACH ska bidra till att öka kunskap
om, och förmåga att tillämpa;
jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminerande arbetssätt hos projektpersonal, deltagande individer och
organisationer.
Projekt finansierat med merparten 1.1medel. Startade i maj och omfattar fyra
delområden, varav ett knyter starkare
till integration och mångfald och nämns

Förväntade effekter är en fler
inkluderas i den digitala utvecklingen
och att färre lämnas utanför.

klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag.
Jönköping

Jämställd digitalisering.

på raden nedan.
(Jämställd digitalisering – med visionen
om att ingen ska lämnas utanför den
digitala regionen) syftar till att stärka
länets E-demokrati genom en hög
tolerans för olikheter och att
människors lika värde värnas.

Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag.

Former och strukturer för att stötta
individer.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt
och jämlika förutsättningar i samhället.

Kompetenshöjande åtgärder som
säkerställer intersektionalitet vid design
och utveckling av tekniska system och
lösningar.

Ökad kännedom och uppdaterad
statistik om målgruppen som befinner
sig digitalt utanför.
Samarbeten med aktörer som möter
målgruppen för att säkerställa jämlikt
stöd över hela länet.

Rutiner som säkerställer
intersektionalitet vid utvecklandet av
tekniska system och lösningar.

Etablering av stödfunktioner/nätverk
för att förebygga digitalt utanförskap
och isolering.

Jönköping

Koppla upp dagarna.

Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag. Säkerställa en
jämställd regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.

Insats finansierad med egna
utvecklingsmedel och 1.1-medel.
Insatser i länet under
sommarmånaderna för att öka den
digitala inkluderingen under pandemin.
Resulterade i 79 fysiska träffar i 11
kommuner och 64 digitala aktiviteter.
Flera hundra medborgarkontakter.
Informationsmaterial och
instruktionsfilmer togs även fram.

Förväntade effekter är att fler
inkluderas i den digitala utvecklingen
under pandemin.

Jönköping

Workshop med temat ”Hur får vi fler
utrikesfödda företagare på
landsbygden?” arrangerades
tillsammans med Tillväxtverket och
Landsbygdsnätverket.

Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag. Säkerställa en
jämställd regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.

Finansieras av nationella medel för
Livsmedelsstrategin (i form av tid).

Förväntade effekter är ett ökat
företagande bland utrikesfödda och en
ökad livsmedelsproduktion.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
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Jönköping

Kompetensförsörjning.

Fler insatser för att stärka integration
och mångfald finns i bilaga 3
Kompetensförsörjning.

Kronoberg

Strategisk regional överenskommelse –
mottagande och etablering i arbetsoch samhällsliv.

Bidrar till Prioritering 4: Att utveckla
kompetensförsörjningen och en god
jämlik hälsa i Gröna Kronoberg 2025.

Finansierat av Länsstyrelsen §37-medel.

Mål:
- Förbättrad matchning – fler i arbete.
- Ett ökat humankapital.

En regional överenskommelse och
lokala överenskommelser i länet
implementeras i samverkan med
aktörerna i Kronoberg.

Effekt på kort sikt:
Samverkan mellan aktörerna i länet
lyfter och skapar strategiska insatser för
målgruppen effektivare etablering på
arbetsmarknad och samhället.
Effekt på lång sikt:
Insatserna för målgruppen bidrar till
effektivare etablering på
arbetsmarknad och samhället.

Kompetensförsörjningsstrategin
prioritering: I Kronoberg använder vi
kompetensen hos personer från alla
länder.
Kalmar

Inom arbetet med
kompetensförsörjning förs löpande
dialog med integrationsenheten på
Länsstyrelsen, Kommunförbundet och
Samordningsförbundet.

En god och förbättrad
integration är ett viktigt mål för ett
hållbart län och ett Klimat att växa i
(RUS).

Syfte är att informera varandra om det
som händer inom de olika
verksamheterna, samordna sa att
arbete inte krockar samt se inom vilka
områden samverkan ytterligare kan
utvecklas.

Bättre samverkan och kunskap som
leder till ett effektivare arbete och
högre måluppfyllelse.

Gotland

Stöd till ensamkommande över 18.
Avtal med Röda Korset.

Mål i integrationsstrategi för Gotland
2017–2020;

Samordning, samhällslotsning och stöd.

Effekter på kort sikt:
Bättre utfall gällande skolgång hos
målgruppen.

Varje individ ges möjlighet att utifrån
sina förutsättningar leva ett
självständigt liv med egen försörjning
och deltagande i samhället på samma
villkor som andra.

Bättre psykisk hälsa hos målgruppen

Blekinge

Driva frågorna i arbetsgruppen för
integrationsrådet.

Genom att samverka i frågorna får vi
större handlingskraft för att nå målen
att få fler i arbete.

Att långsiktigt arbeta med frågorna och
bidra till att utrikesfödda kommer in på
arbetsmarknaden.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

En kartläggning över vilka insatser som
görs i Blekinge från 2015.

Genom att veta vad som görs kan vi
också se vad vi behöver göra ytterligare
för att nå målen att få fler i arbete.

Genom att ha kunskap om vad vi gör
och vad som fungerar behöver vi inte
uppfinna hjul som redan finns utan kan
dra nytta av det vi vet och få synergier.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Etablera ett coachnätverk för
erfarenhetsutbyte.

Genom att samverka i frågorna får vi
större handlingskraft för att nå målen
att få fler i arbete.

Gemensamma arbetsprocesser och
större grad av samverkan.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.
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Blekinge

En systematisk arbetsprocess med
metodstöd. Bland annat en mall för
yrkeskompetensbedömning och
pedagogiska filmer om nytt jobb i nytt
land.

Genom att samverka i frågorna får vi
större handlingskraft för att nå målen
att få fler i arbete.

Gemensamma arbetsprocesser och
större grad av samverkan.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Utbildningsinsats om möten över
kulturgränser som riktar sig till
arbetsgivare och aktörer som jobbar
med målgruppen.

Större kunskap i frågorna ökar våra
möjligheter att få fler i arbete.

Ökad kunskap.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Coachutbildning Att vägleda vuxna som
är nya i Sverige.

Större kunskap i frågorna ökar våra
möjligheter att få fler i arbete.

Ökad kunskap.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Målgruppsanalys - Utrikes födda i
Blekinge - befolkning, utbildningsnivå,
arbetsmarknad.

Större förståelse för målgruppen ökar
aktörernas möjligheter att göra rätt typ
av insatser.

Ökad kunskap.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Rapport - Arbetsgivares upplevda
hinder och möjligheter kring att anställa
utomeuropeiskt födda och intervjuer
med målgruppen om upplevda hinder.

Större förståelse för målgruppernas
behov ökar aktörernas möjligheter att
göra rätt typa av insatser.

Ökad kunskap.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Blekinge

Rapport - Myndighetssamverkan för
bättre kompetensintegration i Blekinge.

Större förståelse för hur systemet
fungerar och skulle behöva fungera
ökar aktörernas möjligheter att
samverka mer effektivt.

Ökad systemförståelse.

Att öka andelen utrikesfödda som har
ett arbete.

Skåne

Kom in! Mentorskapsprogram för
utrikes födda kvinnor med akademisk
examen.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

Första omgången har avslutats och en
ny omgång startat upp under året. Fem
kvinnor hittade jobb eller praktik efter
den första omgången.

Insatsen fokuserar på både samhällsoch affärsnytta och kommer att bidra
till en mer inkluderande arbetsmarknad
och tillväxt.

Skåne

Utveckling av Yalla Trappan.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 1: Skåne ska erbjuda
framtidstro och livskvalitet.

Yalla Trappans samverkan med IKEA har
senarelagts då IKEA lyfter den digitala
försäljningslösningen till global nivå
vilket påverkar det nationella
startdatumet. Av deltagare från 2019
har 12 kvinnor antingen hittat jobb eller
gått vidare till heltidsstudier.

Minskat utanförskap och sysselsättning
hos utrikesfödda kvinnor i Skåne,
liksom främjande sektorsövergripande
samverkan, de sociala och
hälsofrämjande effekterna av ett
arbete, förflyttning från
bidragsberoende till självförsörjning,
ökad sysselsättning och skattekraft i
Skåne.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 2: Skåne ska vara en stark
hållbar tillväxtmotor.

De medverkande organisationerna
förväntas tillsammans ha utvecklat ett
fungerande arbetssätt, och de
medverkande arbetsgivarna förväntas

Kort sikt:
Medverkande arbetsgivare har genom
projektet fått tillgång till kompetens
samt fått en ökad kunskap om breddad

Syftet är att Yalla Trappan ska bygga
kapacitet i form av utbildning och
handledning av nyanställda
utrikesfödda kvinnor för att kunna
leverera sömnadstjänster till IKEA
nationellt.

Skåne

Match IT (ESF).
Projektet syftar till att möta
kompetensbristen hos IKT-företag
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genom att matcha nyanlända och
utrikesfödda som har en
utbildningsbakgrund inom data och
systemvetenskap med arbetsgivare i
branschen. Projektet syfte är också till
att utveckla en metod som kan
implementeras i större skala och inom
fler bristyrken.

Skåne

Delmos – Minska och motverka
segregation.
Projektets övergripande syfte är att
stärka social hållbarhet i arbetet med
Regionplan för Skåne 2022–2040.

Halland

Regional strategi och modell för
flyktingar och migranter (asylsökande,
kvotflyktingar, EU-migranter,
papperslösa, nyanlända).
Beskrivning:
Insatsen är en del i arbetet för jämlik
hälsa. Det finns behov av psykosocialt
stöd för målgruppen. Det finns ett visst
utbud av psykosocialt stöd, en del är
synligt och en del är inte lika synligt.
Flera aktörer arbetar med frågan men
det sker inte alltid samlat. Stöd och
förutsättningar behöver ständigt
utvecklas och för att utveckla behövs en
gemensam bild att utgå ifrån. Använda
digitala lösningar för att stärka
samverkan.

bättre kunna hantera breddad
rekrytering. Metoden förväntas spridas
och återstående hinder förväntas att bli
adresserade samt att en plan för
strategisk påverkan på nationell nivå
ska tas fram.
I MatchIT har upp till 50% av deltagarna
kommit i relevanta arbeten efter en
kort och intensiv utbildning.

rekrytering och vinsterna med
mångfald.

Regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 1: Skåne ska erbjuda
framtidstro och livskvalitet.

Projektet ska ta fram en nulägesanalys
över segregationen i Skåne samt belysa
orsaker och samband till segregation.
Ett antal strategiska workshops med
kommuner och andra relevanta aktörer
kommer att arrangeras under våren
2021 i syfte att identifiera insatser för
att motverka segregation.

Ökad kunskap och möjligheter att
genom fysisk planering minska och
motverka segregation. Resultaten
bidrar till att stärka social hållbarhet i
arbetet med Regionplan för Skåne
2022–2040.

Bidrar till: Visionen om Halland - Bästa
Livsplatsen. Konkret avseende målet
om Ett jämställd Halland där lika
möjligheter, rättigheter och
skyldigheter för kvinnor och män inom
livets alla livsområden är avgörande
förutsättningar.

Prestation:
- 10 dialoger med externa aktörer, 50
deltagare.

Effekt på kort sikt:

Bidrar till Tillväxtstrategins mål ”Fler i
arbete” och det strategiska valet
”Halland, en region som har en öppen,
jämställd och inkluderande
arbetsmarknad”.

- En dialog med målgrupp asylsökande,
5 deltagare.
- Framtagen prototyp för digital
plattform för samverkan med fokus på
det psykosociala stödet.
- Framtagen modell för det strategiska
arbetet.

- Kunskapshöjande insatser om behov
hos målgruppen.
- Samordna tidiga insatser för
asylsökande.
- Ansvara för mottagande/handläggning
av asylsökande.
- Stärka samverkan och det
tvärsektoriella arbetet runt målgruppen
flyktingar och migranter.
- Synliggöra och utveckla det
psykosociala stödet för målgruppen.
Effekt på lång sikt:
- Främja etablering och inkludering.
- Skapa förutsättningar för en god och
jämlik hälsa.
- Skapa sammanhang och ge stöd där
man upplever sig kunna på-verka sin
vardag.
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Västra Götaland

Projekt ÖDE – Ökad egenförsörjning.
(RUN 2020–00057).
Projektet ÖDE förbättrar
nyanländas/utrikesföddas
förutsättningar till ökad
egenförsörjning. Projektet baseras på
erfarenheter som Support Group
Network har fått genom framför allt två
pilotprojekt som genomförts under
2019.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”. En del av
genomförandet VG2020 och bidrar till
målet att “Bryta utanförskap och
segregation och stärka kopplingarna
mellan utbildning och arbetsliv” stärka
kopplingarna mellan utbildning och
arbetsliv.
Projektet stödjer insatsområdet
Tillvarata allas kompetens i
programmet för Arbetsmarknad och
Utbildning.

Projektet förväntas nå ut till minst 600
individer i målgruppen. Målsättningen
är att 40 individer påbörjar utbildning,
60 individer får anställning/praktik. 50
entreprenörer startar företag. 20
befintliga företag utvecklar sitt företag
till nästa steg. Sammantaget innebär
projektet att närmare 170 personer är
på väg eller kommer ha skapat
egenförsörjning.

Långsiktigt förväntas projektet ge
värdefulla resultat och erfarenhet för
att bidra till att:
1. Fler nyanlända/utrikes födda
kommer i arbete, utbildning eller
företagande.
2. Effektivare samverkan mellan
aktörerna.
3. Samverkande aktörer får en ökad
kulturell förståelse för
nyanländas/utrikesföddas
förutsättningar.
4. Nyanlända/utrikes födda får bättre
kunskap om de samverkande
aktörernas roll och betydelse för sin
utveckling.
5. En metod för att kommuner kan
implementera arbetssätt och metodik.

Västra Götaland

Medel till Vuxenutbildning i Borås för
projektet Textilhubben
(RUN 2020–00329).
Projektet fokuserar på utrikesfödda
kvinnors arbetsmarknadssituation.
Projektet inkluderar också
valideringsinsatser.

Västra Götaland

ViA - Västra Götalandsregionens
Introduktion i Arbete.
(RUN 2020–00044 &
FHSK 2020–00255).
Under 2020 gick VIA över från projekt
till mer långsiktigt uppdrag från RUN till
Folkhögskolestyrelsen.

335

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”. Projektet ligger i
linje med regionutvecklingsnämndens
uppdrag” Bryta utanförskap och
segregation och stärka kopplingarna
mellan utbildning och arbetsliv” särskilt
fokus på hur förutsättningarna för
utrikesfödda kvinnors
arbetsmarknadsdeltagande kan öka.
Projektet stödjer insatsområdet
Tillvarata allas kompetens i
programmet för Arbetsmarknad och
Utbildning.

Projektet förväntas resultera i att 50
individer, varav 40 kvinnor, deltagit i
kompetensutvecklingsinsatser samt
utveckla nya, metoder, verktyg och
arbetssätt.

Projektets långsiktiga effekter förväntas
bidra till att utrikesfödda kvinnor
kommer närmare arbetsmarknaden och
bryter sitt utanförskap samt bidrar till
att på sikt kompetensförsörja
textilbranschen som är en prioriterad
bransch för Västra Götalandsregionen.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla”. Projektet är en del
av genomförandet VG2020 och bidrar
till målet att “Bryta utanförskap och
segregation och stärka kopplingarna
mellan utbildning och arbetsliv” stärka
kopplingarna mellan utbildning och
arbetsliv.

I en utvärdering av programmet som
VGR gjorde år 2019, visade det sig att
81 % av ViA-deltagare har fortsatt med
utbildning eller arbete efter VIAanställningen.

Satsningen förväntas bidra till minskad
arbetslöshet, segregation och
utanförskap. Ge individer chansen att
prova på arbeten som finns inom VGR
och som kan leda till en framtid som
medarbetare i VGRs verksamheter.
Samt på individnivå skapa trygghet och
framtidstro för en bärande
livsförändring för ViA-deltagare.

Ca 300 deltagare (unga vuxna som står
långt från arbetsmarknaden) per år är i
arbete inom VGRs verksamheter.
Satsningen är unik i Sverige och har

ViA är en satsning som erbjuder unga
vuxna som står långt från
arbetsmarknaden,
är inskrivna på Arbetsförmedlingen och
bor i Västra Götaland, en chans att få
en ettårig, betald anställning inom
VGR:s egna verksamheter.

ViA faller inom ramen för
regionutvecklingsnämndens
verksamhetsområden utbildning,
kompetensförsörjning och
arbetsmarknad.

rönt mycket uppmärksamhet från såväl
Arbetsmarknadsdepartementet, YAdelegationen som folkbildningens
aktörer.

Västra Götaland

Pilotprojekt mellan Arbetsförmedlingen
och VGR:s Folkhögskoleförvaltning
(RUN 2020–00328).
Projektet syftar till att fler
arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden ska närma sig arbete
eller studier.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region för alla” och mer specifikt till
Regionutvecklingsnämndens program
för utbildning och arbetsmarknad har
tre insatsområden, varav Insatsområde
3 handlar om att Tillvarata allas
kompetens.

Projektet förväntas resultera i att 130
individer, inskrivna hos
Arbetsförmedlingen, kommer in i rätt
insats under projektets gång. 64 av
dessa kommer in i jobb eller vidare
studier efter projektets slut.

Projektets förväntas resultera i
långsiktiga effekter i formen av
upparbetade och långsiktigt fungerande
arbetssätt mellan Arbetsförmedlingen
och aktörer runt individer långt ifrån
arbetsmarknaden som kommer bl.a.
korta vägen mot arbete eller studier,
öka tilliten till systemet hos alla parter,
effektiv användning av samhällsresurser
med mera.

Västra Götaland

Företagande bland utlandsfödda
kvinnor.
(RUN 2020–00092).

Projektet knyter an till VG2020-temat
”En region för alla” i VG2020, primärt
inom fråga ”Bryta
utanförskap och segregation och stärka
kopplingarna mellan utbildning och
arbetsmarknad”. Projektet stödjer
insatsområdet Tillvarata allas
kompetens i programmet för
Arbetsmarknad och Utbildning.

Målet med förstudien är att planera för
att i full skala testa verktyg för att
stödja kvinnor att förbereda sig för
egenföretagande genom riktad
utbildning och individuellt mentorskap
av främst kvinnliga mentorer. Det
fullskaliga projektet som Kompetens
123 hoppas kunna driva efter denna
förstudie kommer de att söka medel till
från Tillväxtverket för. Förstudien
förväntas resultera i 10 organisationer
som samverkar, utveckla 5 nya
metoder.

Det förväntade resultatet för det
planerade projektet är att få ett antal
kvinnor födda utanför
Sverige boende i Västra Götaland att
framgångsrikt ha kommit igång med
egen affärsverksamhet. Den totala
potentialen för eget företagande bland
kvinnor födda utanför Sverige är att
andelen skall vara på samma nivå som
inrikes födda kvinnor.

Mål 5 i Värmlandsstrategin:
Försörjningsbörda och faktisk
försörjningsbörda i Värmland ska närma
sig riksgenomsnittet.

Ca 2 700 migranter har deltagit i
studien via enkätundersökning och
djupintervjuer. Den vetenskapliga
studien möjliggör att migranterna själva
kan vara med och formulera både
hinder och förslag till lösningar.

Kunskapsunderlaget ger möjligheter till
förändringsarbete på såväl system-,
struktur som genomförandenivå i
matchningsarbetet.

Målet med denna förstudie är att,
utgående från Kompetens 123:s
tidigare erfarenheter av att stödja
nyföretagande hos kvinnor födda
utanför Sverige, planera ett projekt
med målet att öka andelen företagare
bland kvinnor födda utanför Sverige
och därmed öka andelen som kan
försörja sig själva
Värmland

Migrantstudie, se tabell 3.1.

Mål 6: Skillnader på arbetsmarknaden
mellan könen och mellan de med
utländsk bakgrund och de
med svensk bakgrund ska minska.
Mål 20 i Värmlandsstrategin: En ökad
andel unga ska gå ut grundskolan med
behörighet till yrkesförberedande och
studieförberedande gymnasieprogram.
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Mål 21 i Värmlandsstrategin: Andelen
20-åringar med en fullföljd
gymnasieutbildning ska öka och fortsatt
ligga över riksgenomsnittet.
Mål 22 i Värmlandsstrategin: Andelen
av befolkningen 30–34 år med
eftergymnasial utbildning ska öka och
närma sig
Riksgenomsnittet.
Mål 23: Öka matchningen på
arbetsmarknaden så att lediga arbeten i
relation till arbetslösheten minskar.
Mål 24: Den öppna arbetslösheten ska
minska och fortsätta ligga under
riksgenomsnittet.
Mål 25: Ungdomsarbetslösheten ska
minska och närma sig riksgenomsnittet.
Mål 26: Andelen långtidsarbetslösa ska
vara lägre än i riket.
Örebro

Ett integrationsprojekt med fokus på
kultur som integrationsmetod för barn
och unga avslutades (Alla barns rätt till
kultur i Örebro län). Projektet
finansierades med medel från Statens
kulturråd och Region Örebro län.

RUS - Social sammanhållning och
demokrati.
Bidrar till att nå målet om attraktiv
boende- och närmiljö och god och
jämlik folkhälsa.

Projektet innebar att över 600
kulturaktiviteter har genomförts med
fokus på integration, kultur, barn och
unga. Ett stort antal barn med olika
bakgrunder har fått möjlighet att mötas
och tillsammans ta del av kultur på
fritiden.
En stor del av aktiviteterna har
genomförts i kommuner med ett stort
antal asylsökande/nyanlända och med
få möjligheter för barn och unga att ta
del av/delta i kultur på fritiden.

Örebro

Den regionala biblioteksverksamheten
genomför tillsammans med tjänstemän
inom Välfärd och folkhälsa en
kartläggning av länets familjecentraler
och arbete med integration och
språkutveckling. Kartläggningen
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RUS - Social sammanhållning och
demokrati.
Bidrar till att nå målet om attraktiv
boende- och närmiljö och god och
jämlik folkhälsa.

Kartläggningen beräknas vara klar
under-2021 och resultatet ska spridas
till länets familjecentraler för att skapa
ökad jämlikhet på familjecentralerna i
Örebro län.

På kort sikt har barn och unga från olika
språkliga bakgrunder mötts och skapat
kultur tillsammans med stöd av
flerspråkiga värdar och pedagoger. På
längre sikt har pedagoger,
kulturskapare, föreningar med flera
utvecklat förmågan att arbeta med
kultur för barn och unga i en
flerkulturell miljö.

Resultatet ska vara ett stöd i
familjecentralernas arbete med
integration.

genomförs med stöd av medel från
Länsstyrelsen.
Västmanland

RUS 2030:
Mål#19 Öka andelen sysselsatta.

Förstärkning Integration
Kompetensförsörjning.

Exempel på aktiviteter:
- Framtaget
kunskapsunderlag/statistikrapport om
utrikesföddas arbetsetablering i
Västmanlands län.
- Genomförd kartläggning
kommunala erfarenheter av
utrikesfödda kvinnor utanför
arbetskraften.
- Framtagen slutrapport med förslag på
insatser och utvecklingsområden.
- Spridning av projektets resultat till
berörda aktörer, politiker och
beslutsfattare genom digitala möten.

Effekter på kort sikt:
- Ökad kunskap i länet om faktorer som
påverkar arbetsetablering av
utrikesfödda kvinnor.
- Stärkt integrationsperspektiv i den
regionala handlingsplanen för
kompetensförsörjning.
Effekter på lång sikt:
- Utvecklade strukturer, insatser och
metoder som ökar utrikesfödda
kvinnors möjligheter att få ett arbete.
- Ökad andel utrikesfödda kvinnor i
arbete.

- Framtagen informationsplattform på externa webben,
“En inkluderande arbetsmarknad”, där
information om projektet och dess
resultat delas.
Dalarna

Dalarna

Kommunsamverkan. Fokuserat på
samverkan och nätverk med länets
kommuner i integrationsfrågor.

Regional samverkan. Arbete med att
utveckla samverkan med olika aktörer
kopplade till den regionala
överenskommelsen Vägen in.

Bidrar till att uppfylla de övergripande
målen i Dalastrategin, men framför allt
till målen inom vägvalen
”kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud” och ”Livskvalitet och
attraktionskraft”.

En del samarbeten har kommit till stånd
kring t.ex. utbildningsinsatser för
personal i attityd och värderingsfrågor.

Bidrar till att uppfylla de övergripande
målen i Dalastrategin, men framförallt
till målen inom vägvalen
”kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud” och ”Livskvalitet och
attraktionskraft”.

Öka kunskapen och förståelsen av
varandras arbete. Organisationerna tar
mer hjälp av varandra och använder
varandras idéer och kunskap mer än
tidigare.

Öka kunskapen hos kommunerna om
vad som pågår i länet.
Effekt på kort sig: Ökar kunskaps- och
erfarenhetsutbytet som skapar
möjligheter för samarbete.
Genom utvecklad samverkan med och
mellan kommunerna bidrar insatsen till
att skapa bättre förutsättningar för
nyanländas integrering i samhället.
Effekt på kort sikt: Nya samarbeten har
kommit till stånd, t.ex. har Rädda
Barnen och Högskolan Dalarna
gemensamt tagit fram en
informationsfilm.
Effekt på lång sikt: Skapa bättre
förutsättningar för nyanländas
integrering i samhället.
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Dalarna

Nätverksarbete. Deltagit på olika
nätverksträffar med andra regioner,
kommuner och ett internationellt
nätverk.

Bidrar till att uppfylla de övergripande
målen i Dalastrategin, men framför allt
till målen inom vägvalen
”kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud” och ”Livskvalitet och
attraktionskraft”.

Dalarna

Påbörjat ett treårigt Horizon 2020
projekt (MATILDE) med start i februari
2020.

Bidrar till att uppfylla de övergripande
målen i Dalastrategin, men framför allt
till målen inom vägvalen
”kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud” och ”Livskvalitet och
attraktionskraft”.

Lärande av andra aktörer. Bättre
underlag för att utveckla
integrationsarbetet i regionen. Medel
tillförs till regionen.

Desk research under våren 2020 och
fältarbete senare under året.
Under 2021 kommer mer forskning i
form av fältarbete som intervjuer och
deskresearch i form av t.ex.
policyanalyser att äga rum.

På medellång sikt: Ökad förståelse för
hur migration påverkar den lokala
utvecklingen och sammanhållningen i
bergs- och glesbygdsområden samt
vilka socioekonomiska effekter den har
på dessa områden.
Lång sikt: bättre möjligheter och
förutsättningar för att fatta beslut som
leder till bättre integration i Dalarna
p.g.a. ett bättre kunskapsläge.

Gävleborg

eXtra stöd.

Se tabell 3.1.

Gävleborg

Nya eXtrastöd.

Se tabell 3.1.

Gävleborg

ValidX.

Se tabell 3.2.

Gävleborg

SIfA.

Se tabell 3.1.

Västernorrland

Integration och Tillväxt Västernorrland.
(20201173)

Utveckling av länets förmåga att behålla
och främja kompetens i samklang med
regionens förutsättningar för utveckling
och tillväxt samt vikten av en
välfungerande integration på
arbetsmarknaden.

äid TVV 20201173, rvn 196124.
Projektets syfte är att skapa tillväxt i
näringslivet genom att ta tillvara på den
kompetens och de erfarenheter
som befinner sig i länet.

Jämtland Härjedalen

Se tabell 6.1.
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Tidigare RUS, kompetens som drivkraft,
handlingsplanen för företagande och
entreprenörskap, kompetensförsörjning
och integration. ERUF insatsområde 3
och investeringsprioritering 3a. Ligger i
linje med ny RUS, mål 3.

Individuell rådgivning har gett ett lyckat
resultat. Samordningen mellan
organisationer, näringsliv och
kommuner har förbättrats gällande
integration och tillväxt. 301 riktade
stödinsatser till SME. 54 matchningar
till nya anställningar. 41 nya företag
har startats av utrikes född person, 10
nya innovationer har nått marknaden.
Film framtagen om
matchningsmodellens olika steg.
Under pandemin gjordes en riktad
insats där ett företag i länet ställde om
sin verksamhet och under en period
erbjöds 13 personer i projektet
anställning.

Förväntat resultat: 50 nya rekryteringar
för att tillgodose företagens behov,
skapa 36 nya företag och bidra till 10
innovationer. Öka samverkan mellan
länets organisationer samt etablera
metoder i innovationsstödssystem och
entreprenörskapssystem för att
tillgodose utrikes födda behov.

Västerbotten

Aejlies - utveckling av samiskt centrum i
Tärnaby.

1.3 Levande kulturliv, social ekonomi
och fritid.

Ett nytt samiskt kultur- och
resurscentrum har nu öppnat i Tärnaby,
Storumans kommun: Aejlies hyser
bland annat museum, studior,
arbetsplatser, konferensrum samt
ateljéer för samisk konst och slöjd.

Synliggöra den samiska kulturen och
bidra till en hållbar utveckling av den
samiska KKN-sektorn.

Västerbotten

Filling the EU-Sápmi knowledge gaps
(Nordiska Samerådet).

1.1 Samverkan och nya lösningar
för service och tjänster.

Projektet ska genomföras genom fyra
huvudaktiviteter; ett traineeprogram,
ett modulbaserat kursprogram i
relevanta frågor kopplade till EU-Sápmi,
arrangera en pilot av Sápmi Week i
Bryssel 2022 samt etablera ett samiskt
rådslag bestående av samiska experter
för främjandet av samiska frågor i EU:s
politik.

Projektets övergripande mål är att
stärka relationerna mellan Sápmi och
EU genom etablerande av en
kunskapsplattform i EU relevanta
frågor, men också strategiskt och
målinriktat arbeta med frågor kopplade
till EU som rör det samiska folket.

Norrbotten

SÖK.
(Nyps id 20202771)
Region Norrbotten.

Projektet bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Hög livskvalitet och
attraktiva livsmiljöer. I regionala
utvecklingsnämndens plan för 2020
prioriteras ett livskraftigt län, attraktiva
livsmiljöer, och ett starkt civilsamhälle.

- En överenskommelse för formaliserad
samverkan har under 2020 tagits fram
som beskriver hur partnerna ska
samverka.

Kort sikt: Ökad kunskap inom
organisationen och överenskommelsen
om civilsamhället och bildande av nya
former av partnerskap. Dialoger och
insatser bidrar till ökade förmågor att
möta samhällsutmaningar och bidra till
genomförandet av Agenda 2030 via ett
starkt civilsamhälle.

Projektet arbetar med att ta fram en
formaliserad samverkan mellan
offentlig sektor. Region Norrbotten,
Länsstyrelsen och regionala
civilsamhällesorganisationer.

Norrbotten

Stora delar av detta arbete berör
integration och mångfald, då
civilsamhällets organisationer och
offentliga sektor, både lokalt och
regionalt, samverkar kring insatser
inom området.

Lärcentrautveckling i alla kommuner i
Norrbotten.
Insatsen syftar till att
- Utveckla samverkan mellan
lärcentrum i en större geografi.
- Alla kommuner utvecklar funktionella
lärcentrum utifrån behov och
förutsättningar.

Insatsen bidrar till att skapa en
jämlikare tillgång till utbildning i hela
länet, genom ökad samverkan över en
större geografi.
Detta i sin tur gör det lättare för
individer att kunna studera på
hemorten och därmed väljer studier i
högre grad.

- En handlingsplan och aktiviteter för
gemensamt genomförande av olika
insatser har tagits fram mellan
parterna.
- Agenda 2030 finns med som en del av
arbetet.
-Kunskapshöjande insatser har
genomförts bland deltagande aktörer
vad gäller ökad kunskap om
civilsamhället, samverkan och Agenda
2030.
- Uppgraderad teknik i alla kommuner.
- Ny yrkesvuxutbildning inom turism
och besöksnäring framtagen.
- Utveckling av SFI på fjärr.
- Vidareutveckling konceptet
Arbetsplatsförlagd utbildning.
- Uppdragsutbildning för pedagoger och

340

Lång sikt: Den formella
samverkansstrukturen på regional nivå
bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och
skapar former för hur vi i partnerskap
möter olika samhällsutmaningar.

Kort sikt:
- Personal får ökade möjligheter att
utveckla nya utbildningar på fjärr och
distans.
- Personal får ökade möjligheter att
stötta studerande på plats i lärcentret.
- Förbättrade möjligheter för nyanlända
att utifrån egna förutsättningar ta
steget in på arbetsmarknaden och/eller

- Alla kommuner får tillgång till ett
bredare utbildningsutbud.

Arbetet bidrar till RUS mål goda
försörjningsmöjligheter och förbättrad
kompetensförsörjning.

SYV från Linköpings universitet.

vidareutbilda sig.

- Utveckling av gemensam
utbildningswebb påbörjad.

-Personal får tillgång till
kompetensutveckling och kollegialt
lärande i högre grad än tidigare.

- Chatt-funktion för syv.
- Temaveckan Livslångt lärande i en
digital tid, föreläsningar och workshops
för personal vid alla lärcentrum, drygt
400 deltagare (Norrbotten och
Västerbotten).
Norrbotten

Valideringscentrum Norr.
(id 20205239)
Syftar till att implementera en regional
funktion som främst bidrar med
kunskap och kompetens om validering
till vuxenutbildningarna i länet men
också tar ett grepp om behov och
tillgång till branschvalidering i
Norrbotten.

Insatsen bidrar till att Region
Norrbotten kommer vidare i processen
med att etablera effektiva strukturer
för validering i länet.
Arbetet bidrar till RUS mål goda
försörjningsmöjligheter och förbättrad
kompetensförsörjning.

Projektet har aktualiserat frågan om
validering i alla 14 kommuner,
identifierat behov, initierat dialog,
genomfört kompetensutveckling,
vidareutvecklat en
dokumentationsmodell och testat den
på olika yrken, testat validering via
digitala verktyg, omvärldsbevakat samt
spridit det egna utvecklingsarbetet till
kollegor i andra regioner.

Lång sikt:
- Förbättrade försörjningsmöjligheter
för individer.
- Förbättrad integration och
kompetensförsörjning.
Kort sikt:
- En högre grad av medvetenhet om
vikten av validering samt kunskap om
valideringsprocessen hos yrkeslärare,
vägledare och rektorer vid
vuxenutbildningarna/lärcentrum i länet.
- Bättre möjligheter för nyanlända att få
sitt kunnande synliggjort, bedömt och
erkänt.
Lång sikt:
- Förbättrad integration och
kompetensförsörjning.

Norrbotten

Regionala folkbildningsrådet utgör en
samverkan mellan Region Norrbotten
och Norrbottens bildningsförbund som
representerar länets sju folkhögskolor
och nio aktiva studieförbund.
Inom ramen för arbetet i Regionala
folkbildningsrådet har det under 2020
slutits en överenskommelse om sju
tematiska områden att samverka kring.
Integration respektive mångfald är två
av områdena.

Norrbotten

Kompetensförsörjningscheck i
Norrbotten.
(id Tillväxtverket 20203992)

Överenskommelsen ska synliggöra och
stärka folkbildningens roll i det
regionala utvecklingsarbetet. Målet är
att tillsammans skapa långsiktig
samverkan för de gemensamma
samhällsutmaningarna som Norrbotten
står inför.

Överenskommelse om sju tematiska
områden att samverka kring.
Integration respektive mångfald är två
av områdena.

Lång sikt: Möta de gemensamma
samhällsutmaningarna på ett bra sätt.
Genom integration och mångfald inom
folkbildningen skapas bättre
möjligheter för en hållbar
kompetensförsörjning.

Projektet bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Flexibel och väl
fungerande kompetensförsörjning samt
åtgärderna:

Ett förslag till modell för samverkan och
stödstruktur avseende breddad
rekrytering och
kompetensförsörjningscheckar har
tagits fram i nära samverkan och med

Kort sikt: Modeller och verktyg för att
möta behov och stärka incitament för
breddad rekrytering har tagits fram.
Utbildningsinsatser hos medverkande
företag har ökat lärandet för
inkluderande arbetsplatser.

- Verka för en ökad mångfald på länets
arbetsplatser och stimulera en breddad
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rekrytering.

stark förankring till andra aktörer och
insatser.

Lång sikt: Möjlighet att tillvarata
tillgängliga kompetenser, framför allt
inom gruppen utrikes födda har stärkts.
Förebilder (pilotföretag i projektet)
bidrar till en vidare syn på hur
inkluderande rekrytering kan bidra till
attraktiva arbetsplatser och hållbar
tillväxt.

Projektet passar alla prioriterade
insatsområden i RUS och tar ett nytt
grepp på RUS vision: Norrbotten- det
mest välkomnande länet.

Ett intersektionellt perspektiv i arbetet
med regional utveckling.

Lång sikt: Bidrar till en ökad inkludering
som även innebär en ökad integration
och mångfald.

Projektet bidrar till RUS prioriterade
insatsområde Flexibel och väl
fungerande kompetensförsörjning samt
åtgärderna:
- Verka för en ökad mångfald på länets
arbetsplatser och stimulera en breddad
rekrytering.

Inom projektet tas ett verktyg och en
metod för företag och företagsfrämjare
fram och sprids. Verktyget ska hjälpa
företag och företagsfrämjare att styra
mot ett hållbart företagande,
framförallt med den sociala och
ekonomiska dimensionen, där
jämställdhet, inkludering, mångfald och
integration är centralt.

Skapar förutsättningar för en breddad
rekrytering och attraktiva arbetsplatser,
på kort sikt i de medverkande företagen
och på lång sikt regionalt, via spridning
av verktyget och ökad kunskap.

Projekt, vars huvudsyfte är att uppnå
mångfaldseffekter uppgick under året
till 10 st. och ett totalt beviljat belopp
på drygt 19 miljoner.

Projekten bidrar på lång sikt till
mångfaldseffekter.

- Verka för tidiga
kompetenskartläggningar.

Norrbotten

Regeringsuppdraget vägar till hållbar
utveckling.
(id 20238890, 20259676)
Fyra insatsområden: hållbar stukturbild,
hållbar kompetensförsörjning, hållbar
finansiering samt hållbar
kommunikation och lärande. Projektet
genomför med ett intersektionellt
perspektiv och målsättningen är att alla
aktiviteter i genomförandets
insatsområden ska vara inkluderande.

Norrbotten

Norrbotten

Jämställdhet och digitalisering för ökad
konkurrenskraft, Develoopen.
(id 20202367)

Projektet ligger i linje med
ERUF investeringsprioritering 3a Främja
entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska
utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag.
Projekten bidrar på olika sätt, genom
mångfald till de olika prioriterade
insatsområdena i RUS.

Projekt, vars huvudsyfte är att uppnå
mångfaldseffekter
Nyps ID 20204853, 20204888,
20202910, 20203551,
20204166, 20202354,
20203492, 20238890,
20259676, 20301355.
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6.3
Region

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

En uppföljning av Klimatfärdplan 2050
med uppdaterad statistik, inklusive en
nulägesbild med särskilt fokus på
kommunernas klimatarbete,
bebyggelsesektorn samt
transportsektorn.

Kort sikt: Överblick över regionens
klimatarbete, särskilt i kommunerna.

Revidering av den regionala
cykelplanen.

RUFS 2050 mål:

Remissversion av reviderad cykelplan
inför beslut 2021.

På både kort och lång sikt: Länets
väghållare lättare kan bygga ut det
regionala cykelvägnätet. Ett
genomförande av cykelplanen och att
andelen cykelresor utgör minst 20
procent av resorna i länet.

Klimatkansliet.

RUFS 2050 mål:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

Planering och genomförande av flertal
workshops, studier, runda bord-samtal
och deltagande i regionövergripande
projekt.

Kort sikt: Vägledning, närvaro och
deltagande i klimatrelaterade projekt i
regionen.

Möte med Nätverket för regionala
stadskärnor om förankring av
projektidé. Pilotstudie för
energieffektivisering av kommunala
fastigheter. Två internationella digitala
studiebesök/workshops om
energieffektivisering och transporter.

Kort sikt: Omvärldsspaning, ökad
kunskap och erfarenhetsutbyte för att
hitta energieffektiva och smarta
lösningar i stadsutvecklingen.

Erfarenhetsutbyten kring utmaningar
och lösningar kring elektrifiering av
transporter i städerna.

Kort sikt: Kunskap om elektrifiering av
fordonsflottan.

Kontrollstation för Klimatfärdplan 2050,
inklusive konferens Klimatsmart 2050.

En tillgänglig region med god livsmiljö
och En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande utsläpp.

SmartEdge
Interreg-EU projekt.

RUFS 2050 mål:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

EV Energy
Interreg EU-projekt.

RUFS 2050 mål:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Lång sikt: Mer effektivt klimatarbete
och att i snabbare takt når det
regionala målet.

Lång sikt: Region Stockholm kan ta en
ledande roll och framgångsrikt
genomföra Klimatfärdplan 2050.

Lång sikt: Klimat- och resurseffektiva
regionala stadskärnor i
Stockholmsregionen.

Lång sikt: Effektivare genomförandet av
RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050 samt
343

Stockholm

Kunskapsrapport om kraftförsörjning.

RUFS 2050 mål:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

Uppsala

Strateginod för regional – nationell
samverkan inom energiområdet.

Under 2020 har samverkansavtal
skrivits och struktur etablerats mellan
regionala parter (Region U-a, Uppsala
kommun och Länsstyrelsen i Uppsala
län) och Energimyndigheten för 2
områden inom deras sektorsprogram;
Robust och flexibelt energisystem &
hållbart byggande.

Uppsala

Tydliggöra samarbetsformerna mellan
Region Uppsala och länsstyrelsen i
Uppsala län med avseende på miljöoch klimatfrågor.

Under 2020 har nya
samverkansstrukturer tydliggjorts och
etablerats för att hantera
eleffektfrågan.
Utöver detta så har miljö- och
klimatfrågorna ytterligare integrerats i
länets grupper för offentlig samverkan
enligt länets samverkansavtal
(kommuner-länsstyrelse-region).

Uppsala

Uppdatera – revidera den regionala
utvecklingsstrategin utifrån miljöklimatutmaningen.

Arbetet pågår inom ramen för den
revidering av RUS som ska beslutas
politiskt under 2021. De operativa
målen och kortsiktiga åtgärdsplanerna
(4-5år) har generellt sett fått ett högre
fokus där infrastrukturfrågor
nödvändiga för omställningen till ett
biobaserat och närcirkulärt samhälle.
I detta sammanhang lyfts
näringslivsaspekterna utifrån 2
perspektiv:
a: Som ”användare” av infrastrukturen.
b: Som en mycket viktig del i
”byggandet av” – ”omställningen till”
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Deltagande i EU-Week for Cities and
Regions med föredrag om elbussar.

länsstyrelsens klimat- och
energistrategi.

Kunskapsrapport om kraftförsörjningen
i ÖMS-länen.

Kort sikt: Kunskap om
kraftförsörjningen som planeringsfråga.
Lång sikt: Genomförandet av RUFS ur
kraftförsörjningsperspektiv.
Strateginoden bidrar starkt till regionens
möjligheter att samverka med den
nationella nivån samt att kunna sprida
kunskap och erfarenheter inom såväl
som utanför regionen-länet. För mer
information:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/
om-oss/nyheter-och-press/nyheter--uppsala/2020-06-05-uppsala-i-brettsamarbete-med-energimyndighetenom-effektfragan.html

Arbetet med eleffektfrågan som även
kallas ”Uppsalaeffekten” har skapat en
bra samverkansplattform för att klara
elektrifieringen vilket är avgörande för
flera av regionens-länets miljö- och
klimatmål samt för en hållbar
näringslivsutveckling i stort.

Effekter kan inte bedömas ännu då den
nya RUS:en ännu inte är tagen i
regionfullmäktige.

en fossilt oberoende och robust
infrastruktur.
Uppsala

Genomförande av Spetskraft 2020 Med syfte att möjliggöra elektrifiering
av fordonsflottor utan krav på
omfattande nätförstärkningar.
Målet är att ta fram modeller och
koncept för en kostnadseffektiv
effektförsörjning genom att nyttjande
lokalproducerad förnybar el i
kombination med en optimerad
effektstyrning. Stadsbussdepån är
testbädd, resultatet ska vara
användbart på andra platser.

Uppsala

Genomförande av projekt
läkemedelsrening Akademiska
sjukhuset. Test av olika tekniker för att
rena avloppsvatten från
läkemedelsrester.

Den Vinnovafinansierade delen är klar
och slutrapporterad. I denna ingick två
examensarbeten på Uppsala universitet
som är godkända och publicerade.
Resultaten från denna del blev bland
annat en simulerad lastkurva för att
konkretisera problemet och förslag på
lösningar med omdömen om teknisk
genomförbarhet och grovräkning på
kostnader för dessa.

Resultaten från projektet har Region
Uppsala tagit till sig på
Teknikavdelningen hos Fastighet och
service och arbetat vidare med –
exempelvis via konsult finräknat på
några av förslagen från ex-jobbet.
Att lösa effektutmaningen på
stadsbussdepån är nu införlivat i Region
Uppsalas linjeorganisation.

Dagsläget är att Region Uppsala valt att
gå vidare med tre lösningsförslag.
Insatsen bidrar primärt till att höja
kunskapsläget kring rening av
avloppsvatten från läkemedelsrester,
med en koppling till det övergripande
målet om en giftfri miljö.

Projektet är i sitt slutskede. Under år
2019 har en ozonreningsanläggning
funnits på Akademiska sjukhusområdet
och prover har tagits kontinuerligt och
kommer att skickas till Umeå
Universitet för analys i januari 2020.
Det förväntade resultatet kommer
användas som underlag för kommande
beslut.
Analyserna av testerna har blivit
förskjutna på grund av pandemin/ brist
på analysutrustning. Analyser
genomförs i november månad 2020,
resultat väntas första kvartalet 2021.

Uppsala

Deltagande i projekt ”"Textil till textil" i
en kvalitetssäkrad
återvinningsprocess”. Projektet är
finansierat av Vinnova och Region
Uppsala bidrar med arbetstid.
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Projektet bidrar främst till att höja
kunskapsläget kring framtida
möjligheter för återvinning av
textilmaterial.

Projektet startade hösten 2020. Det
övergripande målet med projektet är
att klarlägga hur ansvarsfrågor och
former för kravställande längs med
värdekedjan utvecklas för att kunna
ställa krav i upphandlingsfasen på att
textilier återvinns. Samtidigt ska
projektet beskriva förändringar i
arbetssätt som behövs för insamlingen.
Målet är att använda hela värdekedjan
för textilier från sjukvården som pilot
för att lyckas gå från teori till praktik.

Uppsala

Projekt ”Fossilfria och effektiva
transporter i östra Mellansverige”

Första etappen av projektet avslutades
vid årsskiftet 2019–20. Ett nytt
samverkansprojekt” Fossilfria och
effektiva transporter 2.0” har etablerats
och startats upp.

Uppsala

Stimulansåtgärder patientresor för
ökad användning av kod som medföljer
kallelsen till vården och som kan
användas i kollektivtrafikens ”app” som
betalning för färdbiljett.

Projektet avslutat har gått över i
linjeverksamhet.

Uppsala

Framtagande av plan inkl. förankring
för infrastruktur för biodrivmedel och
elektrifierade transporter.

Plan framtagen och implementering
pågår.

Uppsala

Stärka länets allmänbildning genom
projekt ”Stoppa kemikalieonödan” inkl.
spridning av utbildningspaketet till
berörda aktörer samt medborgare i
länet.

Insatsen bidrar till målen om en giftfri
miljö och är ett samarbetsprojekt
mellan Region Uppsala, Länsstyrelsen
och länets kommuner.

Uppsala

Medverkan i RELIEF – ett EU-projekt för
att kroniska smärtpatienter ska kunna
få sin rehabiliteringsbehandling på
distans med olika e-hälsolösningar.

Insatsen bidrar till målen om en giftfri
miljö och är ett samarbetsprojekt
mellan Region Uppsala, Länsstyrelsen
och länets kommuner.
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Projektet fortlöper inom flera
insatsområden i länet, se:
https://projektetfossilfritt2030.se/

En markant ökning av antalet resenärer
(19000 – 2018 till 70000 – 2019) som
åker kollektiv till vården vilket tydligt
framgår i den statistik som kommer från
den utvecklade applikationen.
Arbete för etablering av ytterligare
biogasmackar i länet (i samverkan med
näringslivaktörer) pågår,
drivmedelsstrategi för Region Uppsalas
inre verksamhet under framtagande
(utgående ifrån den länsregionsövergripande
infrastrukturplanen för biodrivmedel
och elektrifierade transporter), generell
kompetenshöjning bland länets
kommuner. Utredning kring offentlig
samverkan kring ökad bio- och
vätgasproduktion.
(Se även www.stoppaonodan.nu) –
informationsmaterialet sprids till
allmänheten och inom respektive
organisation via gängse
informationskanaler. Exempel på
spridningsvägar är väntrum, tv-skärmar
i allmänna utrymmen med mera.
Materialet ska fungera
kunskapshöjande med avseende på
farliga ämnen som kan finnas i
konsumtionsvaror i vårt samhälle, samt
hur du som konsument kan agera för
att minimera exponering för farliga
ämnen.
RELIEF projektet startades 2016 och har
som mål att utveckla interaktiva
hjälpmedel, bland annat en app för
kommunikation och behandlingsled
mellan patienter och vården. Utveckling

sker genom nära samarbete mellan ITföretag, patienter och smärtkliniker i
Uppsala, Frankrike och Spanien.
Sörmland

(20301190) Regional cykelstrategi:
Under 2020 har vi skrivit fram en ny
regional cykelstrategi för Sörmland.
Den har varit på remiss hos
kommunerna, Länsstyrelsen och
Trafikverket. Cykelstrategin beslutas
politiskt i februari 2021.

Bidrar till regionala utvecklingsstrategins övergripande mål, om ett
jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Färdig strategi beslutas i februari 2021.

På lång sikt förväntas cykelstrategin
bidra till ökad cykling, minskade utsläpp
och förbättrad hälsa.

Arbetet med hållbart resande under
2020 har inneburit:

Förväntade resultat på längre sikt är att
bidra till omställningen av
transportsektorn, bidra till förbättrad
hälsa samt minskade utsläpp.

Samt prioriteringen:
- En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Cykelstrategin har egna mål:
Cykelstrategins övergripande mål är att
fler ska cykla för ett mer hållbart
Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för
människorna i Sörmland bidrar till att
uppnå regionens ekonomiska, sociala
samt hälso- och miljömål.
Cykelstrategin har dessutom åtta
mätbara mål.

Sörmland

(20301735)
Hållbart resande:
Innebär att driva arbetet internt inom
Region Sörmland samt externt
tillsammans med kommunerna och
Länsstyrelsen. Framförallt görs detta i
det regionala nätverket för hållbart
resande. Under 2020 har vi haft 3
träffar. Fokus är samverkan,
kunskapsbyggande samt gemensamma
insatser.
Just nu planeras det för en gemensam
kampanj 2021 tillsammans med
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Bidrar till regionala
utvecklingsstrategins övergripande mål,
om ett jämställt och jämlikt samhälle
där människor lever ett gott liv med
god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader.
Samt prioriteringen:
- En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Dessutom har området ett eget mål:
Andelen hållbara transporter i
Sörmland ska öka, det innebär att fler

- 3 regionala nätverksträffar
tillsammans med länets kommuner och
Länsstyrelsen. Kunskapsspridning och
arbetat med hur upplägget på området
ska se ut. Tagit fram handlingsplan för
arbetet i nätverket.
- Tagit fram en nuläges- och
behovsanalys där kommunerna blivit
intervjuade. Förslag på åtgärder inom
de närmsta åren samt förslag på
mobilitetsorganisation.

kommunerna, kampanjen heter
Hälsotrampet.

individer ska välja gång, cykel och
kollektivtrafik i stället för att ta bilen.

- Tagit fram en verktygslåda med olika
åtgärder för oss själva men även
kommunerna.
- Börjat planera för kampanjer 2021 och
2022. Hälsotrampet 2021 och prova på
kampanj i kollektivtrafiken 2022.

Sörmland

Kraftförsörjning:
Under 2020 blev ett kunskapsunderlag
klart, detta var ett samarbete
tillsammans med 6 andra regioner i
Östra Mellansverige.

Bidrar till regionala
utvecklingsstrategins övergripande mål,
om ett jämställt och jämlikt samhälle
där människor lever ett gott liv med
god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader.

Färdigt kunskapsunderlag över
kraftförsörjning i 7 regioner i Östra
Mellansverige.

Ökad kunskap.

Ett stort antal stödinsatser genomför
hos företag, som rådgivning,
beräkningshjälp för
kostnadsbesparingar, hjälp att hitta
finansiering.

Ett betydande antal sörmländska
företag och kommuner har fått stöd
och gjort investeringar i solel.

Samt prioriteringen:
- En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.
Sörmland

ERUF-projekt inom ÖMS.
Framtidens Solel: Leds av Länsstyrelsen
Östergötland. Region Sörmland
medfinansierar via Energikontoret
Mälardalen.

ERUF-mål: Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi.

Hjälper SMF att investera i solel och i
stöttar kommuner i frågor kring solel.

Sörmland

Kommunerna stöttas i att ta fram
kostnadsberäkningar för att förmå
företag och kommunala verksamheter
att installera mera solel.

(20301188)
Fossilfritt 2030-Rena Resan:

ERUF-mål: Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi.

Fossilfritt 2030 – Rena Resan är ett
samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland och
Region Örebro län samt Biogas Öst. I
Sörmland är Flens kommun och
Eskilstunas kommun med och
samfinansierar. Projektet ska hjälpa
invånare i Östra Mellansverige att
minska sin klimatpåverkan från resor.
Projektet ska stötta de offentliga
organisationerna i arbetet med att
främja nya beteenden och förändrade

Projektet bidrar till det i programmet
för ÖMS särskilda målet om minskade
koldioxidutsläpp och ökad
energieffektivitet inom bostad-,
transport- och offentlig sektor.
Projektets aktiviteter bidrar till att
genom beteendeförändring och
attitydpåverkan nå de
resultat som efterfrågas inom
investeringsprioritering 4c för att
främja utveckling och
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Projektet ska bidra till att det hållbara
resandet ökar i ÖMS, vilket innebär att
fler ska välja gång, cykel eller
kollektivtrafik vid projektets slut. I
Sörmland planeras två aktiviteter för att
främja det hållbara resandet som
innebär möjlighet att prova på nya
färdmedel samt att med hjälp av
nudging lyfta gång och cykel som
färdmedel. Projektet tar även fram
digitala kampanjer som kan spridas i
sociala medier för att skapa
engagemang och i förlängningen öka
hållbart resande. Projektet förväntas
även att etablera samarbeten mellan de

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor,
pendling och andra bilresor har minskat
genom att fler reser hållbart i östra
Mellansverige. Ojämlikheten mellan
könen när det gäller hållbart resande
har minskat och resurserna används i
stället mer jämställt och hållbart.
Nya sätt att resa har etablerats och
kunskaperna om arbete med hållbart
resande har ökat i projektets
deltagande organisationer. Folkhälsan
har förbättrats via mer vardagsmotion.
En normförskjutning har skett när det

resmönster. Det för att påskynda den
omställning som behövs för att 2030målet inom transportsektorn ska nås.

nyttjandet av koldioxidsnåla offentliga
infrastrukturer och energiförsörjning.

deltagande regionerna och
kommunerna genom regionala och
storregionala nätverksträffar.

gäller hållbart resande, bilen är inte
längre förstahandsval vid resor.

Efter projektets slut ska dessa mål ha
uppnåtts:
Delmål 1. Femton procent av
deltagarna i aktiviteterna börjar resa
hållbart.
Delmål 2. Målgruppen män har fått
kunskap om hållbart resande.
Delmål 3. Deltagarna i
projektaktiviteter ska ha provat
kombinerade resor inom ÖMS.
Delmål 4. Deltagarna har provat att
resa hållbart på, för dem, nya sätt.
Delmål 5. Ett samarbete har etablerats
kring hållbara resor mellan 25
organisationer från olika sektorer under
projekttiden.
Sörmland

ERUF-projektet Energiomställning i
åkerier och bussbolag:
Projektet Energiomställning i åkerier
och bussbolag erbjuder stöd till
transportföretag för att de ska kunna
reducera sin bränsleanvändning och
minska sin klimatpåverkan. Drivs av
Länsstyrelsen Västmanland och
medfinansieras av bland annat Region
Sörmland.

Projektet stödjer ERUF-mål: Att stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi.
Projektet bidrar till ökad lönsamhet och
främjar målet om att minska utsläppen
från transportsektorn med 70 procent
till 2030 jämfört med 2010. Allt arbete
sker i samverkan med
branschorganisationen Sverige
Åkeriföretag och projektet är en del av
Fair transport 2.0 som är en märkning
som ägs av Sverige Åkeriföretag.
Märkningen omfattar trafiksäkerhet,
sociala villkor och miljöpåverkan.

Under 2020 har projektet bland annat
tagit fram två vägledningar för
transportsäljare och transportköpare.

Vid projektets avslut förväntas:
- ett väl utbyggt system finnas för
hållbarhetsmärkning för åkeriföretag
som omfattar trafiksäkerhet, sociala
villkor och miljöpåverkan, samt en
vägledning som hjälper företag att
minska sin klimatpåverkan. Märkningen
önskas bli välkänd bland åkare och
upphandlare.
- ha höjt kunskapen och intresset för
energi-, klimat- och övriga miljöfrågor
hos företag och branschorganisationer.
- Minst 66 små och medelstora
åkeriföretag i Västmanland och
Södermanland har erhållit en
hållbarhetsmärkning eller är på väg att
göra det.
- Minska utsläppen hos målgruppen
med minst 11,7 miljoner kilo
koldioxidekvivalenter.
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- Jämställdhetsarbetet i projektet ska
ha bidragit till att fler företag aktivt
arbetar med att få fler kvinnliga förare
som trivs på sina arbetsplatser.
- Större upphandlare ska ha ökat sin
kunskap och intresse för hur det går att
upphandla och följa upp hållbara
godstransporter.
Sörmland

ERUF-projektet Energikontor för
smartare energianvändning:
Det finns stor potential att
energieffektivisera bygg- och
fastighetssektorn. Därför driver
Energikontoret i Mälardalen,
Energikontoret Region Östergötland
och Energikontoret Region Örebro län
projektet Energikontor i samverkan för
smartare energianvändning (ESSE).
Medfinansieras av bland annat Region
Sörmland.

ERUF-mål: Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi.
Projektets mål är att stärka
förutsättningarna för en mer
resurseffektiv energianvändning i
bostadsföretag, bostadsrättsföreningar
och byggnader i offentlig verksamhet i
Östra Mellansverige.

Under första halvåret under 2020 har
projektet genomfört en hel del
energigenomgångar hos
bostadsrättföreningar. Det har tyvärr
fått ställas in en del aktiviteter p.g.a.
covid-19.

Projektet har även ett antal delmål:
- Målgruppen har fått information om
resurseffektiv energianvändning.

Vid avslut förväntas projektet ha
bidragit till att:
- Lönsamheten hos bostadsföretag och
offentliga förvaltare av lokaler har ökat
tack vare effektivare energianvändning.
- Bostadsföretag och offentliga
förvaltare av lokaler har en mer hållbar
energianvändning än tidigare.
- Efterfrågan ökar på produkter och
tjänster som bidrar till en hållbar
energianvändning.

- Ökad kunskap om resurseffektiv
energianvändning hos målgruppen.

- Samverkan mellan bostadsföretag
ökar.

- Ökat stöd för konventionella och/eller
innovativa lösningar hos målgruppen.

- Investeringar kommer till stånd, bland
annat genom stöd från Klimatklivet.

- Ökat erfarenhetsutbyte mellan och
inom målgruppen.

- Kompetens ökar och kontaktnät
stärkts för energi- och klimatrådgivare i
Östra Mellansverige.
På längre sikt förväntas bostadsföretag
och förvaltare av offentliga lokaler i
Östra Mellansverige ha en effektiv
energianvändning per producerad
enhet, samt bidra till en koldioxidsnål
ekonomi och konkurrenskraft.

Sörmland

(20301189)
Fossilfritt 2030-Fordon och drivmedel:
Transportsektorn är den sektor som är
mest fossilberoende i Sverige i dag. Det
är således en stor samhällsomställning
som behöver ske på kort tid. Det
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ERUF-mål: Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi.
Det övergripande målet med projektet
är att bidra till en hållbar regional
utveckling genom att underlätta de

Under 2020 har projektet startat upp.
De två medverkande kommunerna i
Sörmland, Flen och Eskilstuna, har
börjat få råd och hjälp att ställa om
deras fordonsflottor.

Projektet ska ha bidragit till:
Förutsättningarna för regional
produktion av förnybara drivmedel
kommer att förbättras,
effektutmaningen kommer att bemötas
och en mer jämlik tillgänglighet till

behövs satsningar på flera olika
förnybara drivmedel, ny infrastruktur
och beteendeförändringar.

offentliga aktörernas omställning så att
2030-målet för transportsektorn kan
nås.

infrastruktur för förnybara drivmedel
kommer att skapas i såväl stad som
landsbygd. Slutligen så kommer
projektet att öka kunskapen om
transportsektorns omställning inom de
offentliga organisationerna samt bland
näringsliv och allmänhet.

Projektet kommer att leverera konkret,
individuellt anpassat och kontinuerligt
expertstöd i omställningen av de egna
fordonsparkerna och
drivmedelsinköpen samt i
upphandlingar av transporttjänster.
Region Sörmland är en av de aktörer
som medfinansierar och deltar i
projektet.
Östergötland

Regional plattform.
Samverkansprojekt mellan
Länsstyrelsen Östergötland och Region
Östergötland som ska leda till fram ett
tydligt och gemensamt regionalt
ledarskap samt effektiv samordning
inom energi- och klimatområdet.
Länsstyrelsen Östergötland är
projektägare.

Östergötland

Utveckling av Händelö Eco Industrial.
Park (HEIP).
Projektet ska bidra till att synliggöra
och utveckla den industriella symbiosen
på Händelö. Partners i projektet är Eon,
Agroetanol, Norrköpings Hamn, Nodra
(f d Norrköping Vatten), Norrköpings
kommun, Cleantech Östergötland och
Region Östergötland.

Östergötland

Östergötland bygger klimatneutralt

Insatsen bidrar till strategin Ställa om
Östergötland till en robust och
resurssnål region i det regionala utvecklingsprogrammet.

Insatsen bidrar till strategierna Ställa
om Östergötland till en robust och
resurssnål region och Stimulera ett
dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Insatsen bidrar till strategierna Ställa
om Östergötland till en robust och
resurssnål region och Stimulera ett
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Under året har en gemensam organisation med ansvariga för energi- och
klimatstrategins insatsområden byggts
upp och ett gemensamt arbete med att
ta fram handlingsplaner för
insatsområdena bedrivits. I det arbetet
har arbetssätt för värdering av
åtgärders potential och
genomförbarhet testats. Det har även
genomförts utvärdering av det
gemensamma arbetets kvaliteter,
baserad på länsstyrelsernas (LEKS)
utvärderingsmodell, som ligger till
grund för planering av fortsatt utvecklingsarbete.
En gemensam kommunikationsplattform (heip.se) har byggts upp och
ett 50-tal nya potentiella synergier
identifierats. Bland dessa finns
exempelvis möjlighet att ersätta
spetsolja i kraftvärmeverket med
etanolprodukter, återanvändning av
slam och askor, samt utvecklade
samarbeten med andra aktörer kring
Händelö. Under den kommande
projekttiden kommer arbetet att
utveckla och underlätta implementering av nya synergier.
Satsningen är under uppstart.

Effekter på kort sikt:
Handlingsplaner och nya projekt,
utvecklade samarbeten med innovationsstödssystemets plattformar.
Effekter på lång sikt:
Ett samlat och mer kraftfullt
omställningsarbete i Östergötland.

Effekter på kort sikt:
Synliggöra och utveckla den industriella
symbiosen på Händelö.
Effekter på lång sikt:
Effektivisering av materialflöden och
nya affärsmöjligheter.

Effekter på kort sikt:
Ihopkopplade behov av
energieffektivisering med
miljöteknikföretagens lösningar.

Östergötland

Projektet kopplar ihop behov av
energieffektivisering med miljöteknikföretagens lösningar.

dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Cirkulär ekonomi genom samverkan.
(CEGIS)
(NYPS-id 20205411).

Insatsen bidrar till strategierna Ställa
om Östergötland till en robust och
resurssnål region och Stimulera ett
dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland i det
regionala utvecklingsprogrammet.

Ett framsteg i arbetet är att möjligheten
att bygga någon form av industriell
samverkan kring plast har öppnats. En
studieresa till Sotenäs planeras för
lärande om hur en sådan samverkan
kan byggas upp. CEGIS har lidit mycket
av coronapandemin, så projektet har
hittills inte kunnat genomföras enligt
plan.

Säkerställa en ökad hållbar produktion
av livsmedel och en god vattenkvalitet i
hela länet (RUS).

Finansieras av nationella medel för
Livsmedelsstrategin. Ett tiotal möten
och workshops har genomförts.
Exempelvis livsmedelsträffar i
kommunerna, naturvandring, digital
andelsodlingskurs mm.

Förväntade effekter är att ökad
samverkan mellan livsmedelskedjans
olika led resulterar i t.ex.
utveckling/innovation, ökad
självförsörjningsgrad och nya
affärslösningar.

Finansieras av nationella medel för
Livsmedelsstrategin. Genomfördes i
september med syfte att undersöka
attityder och kunskaper hos
konsumenter om lokal mat.

Resultatet är ett kunskapsunderlag som
nu används i det fortsatta arbetet.
Förväntade effekter – bättre
träffsäkerhet i kommande insatser.

Projekt finansierat med merparten 1.1medel. Startade i maj och omfattar fyra
delområden, varav tre knyter starkare
till klimat- och miljöperspektivet och
nämns på raderna nedan.

Förväntade effekter är en ökad takt i
omställningen till ett cirkulärt
näringsliv.

Mobilisering av kunskap och förmåga
hos företagsfrämjande aktörer och
företag.
Mall för handlingsplan för hållbar
utveckling i företag och organisationer.
Digital nulägesanalys för cirkulär
ekonomi.

Förväntade effekter är en ökad takt i
omställningen till ett cirkulärt
näringsliv.
Etablering av ett centrum för
transformativ hållbarhet.
Etablering av industriella symbioser i
länet.
Företag och företagsfrämjande aktörer

Projektet ska utveckla kommunernas
roller för att stötta cirkulära lösningar.

Östergötland

Logistikia (NYPS id 205416). Se tabell
1.1.

Jönköping

Dialogmöten och workshops för
Livsmedelsstrategin.

Bidrar till målen i den nationella
livsmedelsstrategin.
Jönköping

Attitydundersökning –
Livsmedelsstrategin.

Säkerställa en ökad hållbar produktion
av livsmedel och en god vattenkvalitet i
hela länet (RUS)
Bidrar till målen i den nationella
livsmedelsstrategin.

Jönköping

Projektet ”Vägar till hållbar utveckling”.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.

Jönköping

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
och cirkulär ekonomi.
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Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser. Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle.

Effekter på lång sikt:
En gemensam östgötsk agenda för
klimatneutralt och cirkulärt byggande.
Mindre utsläpp och nya affärsmöjligheter för miljöteknikföretagen.
Effekter på kort sikt:
Utveckling av kommunernas roller för
att stötta cirkulära lösningar.
Effekter på lång sikt:
Lokal och regional förmåga att stötta
företagens omställning till cirkulära
flöden och affärsmodeller.

Jönköping

Hållbarhetssäkrad finansiering.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.

Mätmetod för hållbara företag och
organisationer.

ska ha tillgång till metoder och verktyg
för omställning till cirkulär ekonomi och
cirkulära affärsmodeller.

Hållbarhetssäkrad finansieringsstrategi
för regional utveckling.

Förväntade effekter är en ökad takt i
omställningen till ett cirkulärt
näringsliv.

Hållbarhetssäkrat program för service
på landsbygden.

Samtliga av nationella och regionala
medel – hållbarhetssäkrade.

Hållbarhetssäkrad projektgranskning.
Utbildningsprogram inom hållbar
utveckling och hållbarhetssäkring för
chefer och handläggare.
Utbildningsprogram i hållbarhetssäkring
för aktörer och stödmottagare.
Process för uppföljning av effekterna.

Jönköping

Övergripande omställning.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.

Jönköping

Hållbarhetsutbildning för företag.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.

Jönköping

Informationsfilm om myter kring nya
stambanor.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
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Nya arbetssätt och metoder för
påverkan på ett märkbart sätt.
Process för uppföljning av effekterna av
de nya arbetssätten och metoderna.
Internt utbildningsprogram för RUpersonal (hösten 2020).
Projektledarnätverk med syftet av att
dela med sig av erfarenheter och lära
av varandra.

Samtliga i personalstyrkan på Regional
utveckling är rustade för att utifrån sina
ansvarsområden verka för
omställningen till en hållbar region.

Projekt finansierat med egna
utvecklingsmedel och 1.1-medel.
Utbildning genomfördes under sex
veckor heltid med 25 deltagande
företag från 11 olika branscher. Åtgärd
även med syfte att stötta företag under
pandemin.

Direkta effekter: 14 företag har i
anslutning till utbildningen tagit fram
en handlingsplan för omställning till en
hållbar verksamhet. 20 nya idéer om
produkter och tjänster togs fram.

Produktion och publikation av
informationsfilmer för att möta myter
kring nya stambanor.

Ökad kunskap och förståelse kring
behovet och utformningen av nya
stambanor.

Jönköping

Aktivt deltagande i Länsstyrelsen arbete
med klimat- och energistrategi.

Säkerställa ett miljömässigt hållbart län
som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.

Region Jönköpings län som ansvarig
aktör i olika delar av genomförandet av
strategins åtgärdsprogram.

Ökad och förbättrad samverkan kring
klimatarbetet i länet.

Prestation: År 2020 var projektets
första reella verksamhetsår. På grund
av covid-19 samt sjukdom och annan
frånvaro i projektteamet har tänkt
utåtriktad verksamhet inte kunnat
utföras som tänkt. Men insatser för att
bygga upp de interna
samverkansstrukturerna mellan
lärosätena och Träcentrum har
påbörjats som planerat.

Effekter på kort sikt: Projektet ska ha
bidragit till att fler har möjligheter och
intresse för att testa
samverkansstrukturen som har kunnat
bidra till att öka kompetensförsörjning
och

SHS utgör en samlingspunkt för
kompetensområdet som är starkt i
Småland med många företag, särskilt
inom bostadssektorn. SHS kan
tillsammans med bl.a. akademin stödja
företagen när det gäller innovation och
effektiv och modern produktion och att
uppfylla kundbehov med en hållbar
ansats.

Effekter på lång sikt

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
Säkerställa att länet står rustat inför
klimatförändring och extremväder.
Jönköping

Projekt KVIST:
Med utgångspunkt i den för Småland
gemensamt antagna Skogsstrategin har
i samverkan mellan Träcentrum,
Tekniska Högskolan Jönköping och
Linnéuniversitetet,
regionalfondsprojektet tagits fram.
Genom projektet avser man ta fram ett
gemensamt arbetssätt för att uthålligt
etablera samverkansformer mellan
regionens företag och akademierna.
Det yttersta målet är att detta ska
medverka till ökad andel medarbetare
med akademisk bakgrund som kommer
att bidra till säkrad
kompetensförsörjning och långsiktigt
hållbar tillväxt i företagen.
Hållbarhetsaspekt miljö genomsyrar
hela projektet då råmaterialet som
förespråkas är trä som är ett
klimatsmart material. Skogen är
Smålands viktigaste råvaruresurs och
livsmiljö för människor, djur och växter.

Jönköping

Vinnväxtmiljön ”Smart Housing
Småland (SHS).
Nypsid: 203744
SHS som blev utvalt till Vinnväxtvinnare
startades hösten 2013. SHS bygger en
internationellt ledande
innovationsmiljö som, med användaren
i centrum, skapar smart boende och
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Insatsen bidrar till regionala
utvecklingsstrategin mål inom
områdena:
Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.
Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass.
Säkerställa en hög sysselsättning.
Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets- och näringsliv samt företagande
i hela länet.

Stödet till SHS, möter upp mot flera av
delstrategierna inom strategiområde
”Smart Region” i RUS:en.
-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt

innovationskraften hos företag inom
skog- och träindustrin.
Effekter på lång sikt:
Naturlig och fördjupad samverkan och
samhandling mellan lärosätena i
Småland, Träcentrum och SME-företag
inom skog- och träindustrin, samt ökad
andel med högre utbildning inom
näringarna. Fler ungdomar söker jobb
och ser det som naturligt att söka sig till
den trärelaterade sektorn.

På lång sikt förväntas det bidra till
hållbart ökat byggande i trä som bidrar
till sysselsättning och utveckling i
Småland.

hållbar byggd miljö med bas i glas och
trä.

kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Målprogram inom strukturfonden: Att
stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation (insatsområde 1).

Jönköping

Affärsutvecklingscheckar för hållbarhet.
Med stöd av konsultchecksinstrumentet beviljas SME-företag
bidrag för att anlita externa resurser för
att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Checkar finns även för
Internationalisering, Digitalisering och
Produktutveckling. Beaktande av
hållbarhetsaspekter görs för alla
beviljade checkar.

Kronoberg

Hållbarhetssäkringsverktyget i olika
processer.

Arbetet med att bevilja checkar för
produktutveckling möter upp mot
följande delstrategier inom
strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en.
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Checkarna förväntas på kort sikt
stimulera företaget att utveckla sitt
strategiska hållbarhetsarbete. På lång
sikt förväntas det bidra till ett modernt
och hållbarhetsdrivet näringsliv samt
bidra till ökad insikt om betydelsen av
att använda extern kompetens för sin
utveckling.

Hållbarhetsanalys inom fem processer,
framtagande av hållbarhetsnycklar.

Se tabell 8.

-Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
-Utveckla ett hållbart, diversifierat och
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet
genom smart specialisering.
-Bidra till framgångsrika små och
medelstora företag med ett högt
kunskaps- och teknologiinnehåll i
produkter och produktion.
-Inspirera till en arbetsmiljö i
världsklass.
-Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
-Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets-, näringsliv och företagande i
hela länet.
Insatsen bidrar till samtliga mål i
RUS:en. Se hållbarhetsnycklar och
miljöaspekter i tabell 6.

Under 2020 har verktyget använts i
framtagande av
Trafikförsörjningsprogram,
Besöksnäringsstrategi för Kronobergs
län, Smart Specialisering,
Programmering för EU:s strukturfonder
samt förstudie kring ungas studie- och
yrkesval. Se tabell 6 samt regionens
återrapportering avsnitt 4.1.

Under 2019 har totalt 37 checkar
beviljats i länet. För hållbarhet har 5 st.
beviljats.

Kronoberg

Hållbart byggande och träbyggnad.
Inom hållbart byggande har flera
initiativ genomförts under 2020.
En förstudie Bymässa 2030 som syftar
till att studera hur man kan bygga
hållbart och attraktivt på landsbygden
har genomförts, se tabell 2.1.
Region Kronoberg har i samarbete med
andra aktörer i länet (Smart Housing,
WSP, Goda Hus; Linnéuniversitetet och
Region Kalmar) startat Trähusskolan –
en seminarieserie som syftar till att öka
kunskapen om träbyggnad och minskad
klimatpåverkan från byggnation.
Inom projektet CRKKL har en
seminarieserie om cirkulärt byggande
genomförts.
Inför eventuellt nytt akutsjukhus (se
regionens återrapportering avsnitt
1.3.1) har en hållbarhetspolicy tagits
fram och arbete pågår med att ta fram
ett hållbarhetsprogram. Utredning för
kollektivtrafik har genomförts och
arbete har påbörjats med cykel och
parkeringsutredning samt en
åtgärdsvalstudie.

Kronoberg

Kronoberg

MAT2020 – se tabell 1.2.

1:1 medel som företagsstöd.
Se tabell 1.2. Vid ansökan får sökanden
hållbarhetsrådgivning av Almi.
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Insatsen bidrar till prioritering 4.
Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv.
Mål:
- Klimatpåverkan ska minska.
- På väg mot ett plusenergilän.

En genomförd förstudie; Bymässa 2030
och ytterligare en beviljad ansökan om
förstudie för återbruk i byggsektorn.
Två seminarier med ca 30
deltagare i Trähusskolan.
En seminarieserie med fyra. seminarier
om cirkulärt byggande.
En hållbarhetspolicy för eventuellt nytt
akutsjukhus.

Effekt på kort sikt:
Ökad kunskap.

Insatsen bidrar till flera mål i RUS. Mål
saknas i regionala handlingsplanen men
insatsen bidrar på sikt till minskad
klimatpåverkan, biologisk mångfald,
ökad betesmark, minskad övergödning
och rikt odlingslandskap.

Matrunda med sextio olika aktörer och
drygt 20 000 besökare i alla länets åtta
kommuner

Effekt på kort sikt:
Ökad kunskap om hållbara livsmedel,
nätverkande.

14 digitala föreläsningar.

Effekt på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan, ökad
produktivitet i länet och förbättrad
hälsa.

Insatsen bidrar till flera mål i RUS.
Vilken miljö- och klimatpåverkan som
insatsen ger upphov till beror på vilka
insatser som beviljas stöd och är svårt
att förutsäga.

Hållbarhetsrådgivning vid företagsstöd.

Effekt på kort sikt:
Hållbarhetsrådgivning ger ökad kunskap
och medvetenhet hos sökanden.

Insatser till prioritering 1: utveckla
attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet.
Mål:
-Ökad attraktivitet – fler ska välja att bo
i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.

Effekt på lång sikt: Minskad
klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet.

Den regionala handlingsplanen har inga
egna mål men samtliga insatser bidrar
på sikt till minskad klimatpåverkan och
ökad resursanvändning.
Hållbarhetspolicyn för nya sjukhuset
hanterar även andra miljöfrågor som
vattenanvändning, utsläpp till vatten,
biologisk mångfald/ekosystemtjänster
och minskad användning av
hälsoskadliga kemikalier/material.

Effekt på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan, ökad
resurshushållning m.m.

Kronoberg

Exit Hållbar mobilitet.
Projektansökan ”Transporteffektivt
Kronoberg” har blivit beviljad och blir
en fortsättning på projektet Hållbar
mobilitet med fokus på omställning till
fossilfria transporter och framtagande
av gröna resplaner för att uppnå
Sveriges transportmål. Se tabell 2.1.

Kronoberg

Transporter kopplat till besöksnäring.
Inom projektet Hållbar mobilitet har
10st besöksföretag fått erbjudande om
att testa elcyklar och kollektivtrafikkort
för sina gäster. Plan fanns även på en
”Hopp on hopp off” buss runt Åsnens
nationalpark med lånecyklar längs
vägen men den blev inställd p.g.a.
coronapandemin.

Kalmar

Innovation och företagande:
Reviderat handlingsprogram för en
fossilbränslefri region. Av de aktiviteter
som berör 2020 har insatser
genomförts inom 18 av 24 aktiviteter.
Några exempel:
Flera av länets kommuner har deltagit i
projektet ”På egna ben till skolan”.
Avslutas 2020, medfinansieras bl.a. från
Energimyndigheten.
Genomförande av
regionalfondsprojektet Biogas BOOST
2019–2021, för fler biogasfordon och
tankställen. (Ärende ID 208935)

Insatser bidrar till prioritering 1:
- Utveckla attraktiva livsmiljöer med
god tillgänglighet.
Mål:
- Ökad attraktivitet – fler ska välja att
bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.

En beviljad projektansökan.

Effekt på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan, förbättrad
tillgänglighet och ökad attraktivitet.

Projektets insatser kommer bidra till
minskad klimatpåverkan, förbättrad
luftkvalitet och bättre tillgång till rikt
friluftsliv.
Insatser bidrar till prioritering 1:
- Utveckla attraktiva livsmiljöer med
god tillgänglighet.
Mål:
- Ökad attraktivitet – fler ska välja att
bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.

10 besöksföretag som fått erbjudande
om att testa elcyklar och
kollektivtrafikkort.

Regionalfondsprojektet ”Hållbara resor
i Kalmar Linneuniversitetet” (Ärende ID
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Effekt på kort sikt:
Bättre tillgång till friluftslivet, fler
besökare.
Effekt på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan, förbättrad
tillgänglighet och ökad attraktivitet.

Insatsen bidrar till minskad
klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet
och bättre tillgång till rikt friluftsliv.
Bidrar bl.a. till strategin om att minska
klimatpåverkan och anpassa samhället
till ett förändrat klimat till ett förändrat
klimat.
De projekt som delfinansieras med 1:1
medel och /eller EU-medel bedöms
ligga i linje med RUS samt respektive
EU-program.
Förnybar energi (bioekonomi) är också
ett prioriterat område i regionens
förslag till smart specialiseringsstrategi.

På egna ben: Minskad klimatpåverkan,
säkrare trafikmiljö, bättre folkhälsa.
BiogasBoost: Fler biogasbilar, fler
tankställen för biogas, ökad kunskap.
Infrastruktur för förnybara drivmedel:
Minskad klimatpåverkan, bättre service,
hållbar näringslivsutveckling.
Hållbara resor i Kalmar
Linnéuniversitetet. Minskad
klimatpåverkan, ökad kunskap.
BRC: Bättre samarbete akademi –
näringsliv. Ökad kunskap.

Tankställen för komprimerade biogas
klart i alla länets kommuner 2020.
Medfinansieras bl.a. av Klimatklivet.

Effekt på kort sikt:
Bättre kunskap och stöd till länets
omställning i transportsektorn.

Ladda hela: Förutsättningar för bättre
laddinfrastruktur, minskad
klimatpåverkan, landsbygdsutveckling
och hållbar näringslivsutveckling.

Minskat koldioxidutsläpp, ökad
produktion av fossilbränslefria
drivmedel, hållbar näringslivsutveckling.

20202266).
Medverkan i ”Biogas Research Center”,
med medfinansiering från
Energimyndigheten. (NYPS ID
20202846).

Kalmar

Ladda hela Kalmar län och Glasriket.
(Ärende ID 20232232).
Utveckla och genomföra projekt med
vattentema.

Bidrar till bl.a. RUS strategi om att
”arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet
och god tillgång”.

Utveckla konkreta metoder för att öka
tillgången på vatten. Utveckla
kommersiella produkter för
smörbulten.

Bidrar bl.a. till RUS strategi om att
arbeta för en giftfri vardag, samt till
strategin om att arbeta aktivt för vatten
av god kvalitet och god tillgång.

www.miljosamverkansydost.se

Några exempel:
”WaterNets UP”, samarbete med
Kaliningrad 2019–2020, finansiering
från ICLD. Förlängt tills juni 2021 p.g.a.
covid-19.
Regional medverkan i projektet “Water
Drive”, medfinansiering från EU Baltic
Sea Programme.
Regional medverkan i projektet ”Gobi”,
medfinansiering från EU South Baltic
Programme.
Projektutveckling kring
vattenfördröjande åtgärder i
landskapet”, med sikte på LIFE.
Ansökan inlämnad hösten 2020. Besked
kring beslut om godkännande kommer i
mars/april och eventuell projektstart
sker hösten 2021.
ERB:s vattenarbetsgrupp, Work Plan
2020–2022. Deltagande som partner i
projektet WaterMan Seed för
framtagande av större ansökan som
lämnas in till relevant utlysning.
Kalmar

Miljösamverkan Sydost 2020, bl.a.:
Spara vatten.
Användning av avfall i
anläggningsändamål.
Nedlagda kommunala deponier.
Ansvarsutredningar inom förorenade
områden.
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Öka till gången på vatten. Minska risken
för översvämningar. Mildra effekterna
av klimatförändringen. Bidra till nya
fiskeprodukter och arbetstillfällen.

Kalmar

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län.

Se tabell 1.2.

Kalmar

Attraktiva miljöer:
Regional digital agenda, uppdaterat
handlingsprogram.

Se tabell 2.1.

Handlingsprogram för mobilitet,
infrastruktur och transporter.
Kalmar

Fossilbränslefria samhällsbetalda resor.

Bidrar bl.a. till RUS strategi om
samhället till ett förändrat klimat.

Kalmar

Kompetensförsörjning:
Handlingsprogram för
kompetensförsörjning.

Se regionens återrapportering avsnitt
1.4.1.

Kalmar

Internationellt och gränsöverskridande.

Se tabell 4.

Gotland

Tabell ej ifylld.

Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge: Stärkt
samarbete och tydligare fokus.

Öka medvetenheten och kunskapen om
klimat och miljö hos regionala tillväxt
aktörer i Blekinge med minst 30 % till
2020.

100 förnybart i kollektivtrafik på väg
(Kalmar länstrafik, Region Kalmar län).
Upphandling av kommande tåg, el och
förnybara drivmedel.

En mätning har ej kunnat genomföras,
men genom Klimatsamverkan Blekinge
arbetar vi kontinuerligt med att öka
kunskap och medvetenhet kring klimat
och miljö. Under 2020 har vi arbetat
med att stärka samverkan inom
gruppen genom att arbeta mer
proaktivt kring projektidéer som har
bäring på klimat och miljö.

Resultatet av ett mer fokusinriktat
arbete förväntas bli ökad kunskap om
de olika projekt kopplat till klimat och
miljö som pågår i länet. Detta medför
även att aktörer lättare kan hitta
synergieffekter och samverkan mellan
olika projekt och insatser.

Vi har även tagit beslut, via
styrgruppen, om att arbeta mer
fokusinriktat gentemot hållbara
transporter då detta är en av de största
utsläppsfaktorerna i Blekinge. Det har
bland annat resulterat i en temagrupp
för transporter vilket även har
resurskopplingar till flertalet transportoch mobilitetsprojekt runtom i länet.
Blekinge

Uppstart av genomförandeprojekt,
Vägar till ett hållbart Blekinge 2020–
2022. NYPS 20205682.

Öka medvetenheten och kunskapen om
klimat och miljö hos regionala tillväxt
aktörer i Blekinge med minst 30 % till
2020.
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För projektbeskrivning, se regionens
återrapportering avsnitt 4.1. Då
projektet är nyligen uppstartat finns
inga resultat än.

Eftersom projektet innehåller insatser
för att bland annat stärka
hållbarhetsperspektiv (genom
villkorsbrev samt processer för
regionala tillväxtmedel) så förväntas

den långsiktiga effekten också bli att
aktörer i länet får ökad kunskap om
klimat- och miljöperspektiv.
Skåne

Klimatväxling.
Projektet innebär att aktörer inom
näringslivet kompenserar för sina
koldioxidutsläpp genom att göra
utsläppsminskande investeringar inom
organisationen, det vill säga att
utsläppsreduktioner växlas internt.

Den regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 4: Skåne ska ha en god miljö
och en hållbar resursanvändning.

Under året har de deltagande
aktörerna, startat upp arbetet med att
skapa den mest effektiva
klimatväxlingsmodellen genom att
analysera juridiska, ekonomiska och
administrativa förutsättningar i den
egna organisationen. Parallellt som
modellen utvecklas kommer ett
administrativt stöd tas fram för att
testköra klimatväxlingsmodellen i en
pilot.

En skånsk klimatväxlingsmodell där
skånska aktörer från både det offentliga
och från det privata näringslivet
kommer bjudas in att delta.
På långsikt ett fossilbränslefritt Skåne.

Skåne

Klimatsamverkan Skåne
Klimatsamverkan Skåne är en
samverkansplattform mellan
Länsstyrelsen Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Region
Skåne. Under 2020 har Region Skåne
ordförandeskapet. Ett av
fokusområdena är att utveckla
klimatarbetet inom näringslivet.

Den regionala utvecklingsstrategins
visionsmål 4: Skåne ska ha en god miljö
och en hållbar resursanvändning.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är
ett upprop som Klimatsamverkan Skåne
driver för att få kommuner,
organisationer, företag och
privatpersoner i Skåne att minska sin
påverkan på klimatet – och visa att
Skåne kan och vill gå före.

Kort sikt: Ett tydligare arbete i
samverkan med näringslivet för att höja
kunskapen kring klimatfrågan men
också för konkreta åtgärder. Lång sikt:
Skapa en tätare dialog med näringslivet
och göra en förflyttning mot en
omställning av näringslivet.

Halland

Sveriges regioners
kommunikationsplattform för
bioekonomisk utveckling.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Entreprenörskap och innovationer.

Prestation:
- Regelbundna nätverksträffar, för
erfarenhetsutbyte och planering av
gemensamma insatser.

Effekt på kort sikt:
- Bättre samverkan rörande
bioekonomifrågor.

- God hälsa.
Projektet avslutades oktober 2020.
- God miljö.
Finansiär och projektägare:
Varje region är med och finansierar.

- Bilden av Halland.
- Attraktiv landsbygd.

- Framtagande av ett verktyg för att
analyser bioekonomins utveckling i
Sverige, uppdelat länsvis.

Effekt på lång sikt:
- En starkare utveckling av
bioekonomin.

- Framtagande av en film som beskriver
svensk bioekonomi.

Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.
Halland

SLADDEL – Skandinavisk
LADDinfrastruktur för Elektrifierade
Lastbilar.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Koldioxidneutral ekonomi.
- God hälsa.

Finansiär och projektägare:
- God miljö.
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Prestation:
Regelbundna nätverksträffar, för
erfarenhetsutbyte och planering av
gemensamma insatser.
Tre olika digitala konferenser
(Danmark, Sverige & Norge). Den

Effekt på kort sikt:
Kunskapsspridning om batterielektriska
lastbilar till åkerier, transportköpare,
politiker och tjänstemän.
Effekt på lång sikt:

Projektägare är Lindholmen Scinece
Park, och finansiärer är Interreg
Öresund–Kattegatt–Skagerak och de
medverkande projektparterna Region
Hovedstaden (DK), Region Skåne (SE),
Region Halland (SE), Region Västra
Götaland (SE, Lindholmen Science Park
(SE) och Viken Fylkeskommune (NO).

Halland

Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.
+ Interreg-mål.

Biogasproduktion & nätverk kring
Tvååker.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Attraktiv landsbygd.

Finansiär och projektägare:
Projektägare är Hushållningssällskapet
Halland, med finansiering från Region
Halland (huvudfinansiär).

- God hälsa.
- God miljö.
Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.

Halland

Analys: Elförsörjningen i Halland med
perspektivet 2030.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Attraktiva stadsmiljöer.
- Attraktiv landsbygd.

Finansiär och projektägare:
Region Halland.

Halland

svenska konferensen hade cirka 200
deltagare och hölls 18 november 2020.
En räknestuga om hur man skall
dimensioner fordonsbatterier och
laddinfrastruktur på bästa sätt. Länk till
projektets hemsida med filmer från
konferens och räknestuga, samt
presentationer:
https://closer.lindholmen.se/closerprojekt/skandinavisk-laddinfrastrukturellastbilar.
Prestation:
Regelbundna nätverksträffar, för
erfarenhetsutbyte och planering av
gemensamma insatser.
En utredningsrapport
(förstudierapport) om
förutsättningarna för att gå vidare med
att etablera biogasproduktion kring
Tvååker.

Effekt på kort sikt:
Förhoppningen är att förstudien leder
till ett längre projekt där
biogasproduktion, med tillhörande
aktörer i en komplett värdekedja,
kommer att etableras.

Prestation:
Sammanställning av elförsörjningen i
Halland nu och fram till 2030.

Effekt på kort sikt:
Att få en nutidsbild och utgångsläge
gällande energiläget i Halland.

Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.

STRING Hydrogen Corridor.

Bidrar till följande mål i RUS:
- God hälsa.
- God miljö.
- Entreprenörskap & innovationer.
- Strategiska allianser.

Inom STRING-området håller vi på att
skapa en projektgrupp, med
ambitionen att skriva en
projektansökan under våren 2021.

Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.

Projektets syfte är att få etablerat ett
nät av tankstationer för vätgas längs
hela STRING-korridoren från Oslo till
Hamburg. Om allt går enligt plan
kommer projektet att börja hösten
2021. För Hallands del har kontakter
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En snabbare övergång till elektrifierade
godstransporter.

Effekt på lång sikt:
Minskade koldioxidutsläpp.

Effekt på lång sikt:
Med detta som underlag uppnå en
robusthet vad gäller
energiförsörjningen i Halland.
Prestation:
En projektansökan våren 2021.

Effekt på kort sikt:
En utbyggnad av vätgasinfrastruktur
inom STRING-korridoren.
Effekt på lång sikt:
Minskade koldioxidutsläpp.

med näringslivet redan tagits och dessa
deltar nu i projektgruppsmötena.
Halland

Aktivt skogsbruk i värdetrakter

Bidrar till följande mål i RUS:
- Entreprenörskap och innovationer.
- God hälsa.
- God miljö.

Projektet handlar om att kunna hitta
modeller för att ha ett aktivt
produktionsskogsbruk i områden som
är viktiga värdetrakter för skyddad
natur, god tillväxttakt och goda
koldioxidfällor.

Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.

Prestation:
Region Halland satsar cirka 5 mkr. i
form av ekonomiska och personella
resurser i projektet. Även andra
organisationer deltar i arbetet såsom
länsstyrelsen.

Effekt på kort sikt:
Snabb koldioxidbindning.

Prestation:
Projektet ska bidra till en ökad
medvetenhet om vattenanvändning
hos halländska små och medelstora
företag och därmed ge en minskad
vattenanvändning och ökad cirkularitet
av vatten i det halländska näringslivet.

Effekt på kort sikt:
En ökad medvetenhet om
vattenanvändning hos halländska små
och medelstora företag.

Effekt på lång sikt:
En hållbar modell för halländskt och
svenskt skogsbruk.

En väsentlig del i arbetet är att arbeta
med skogsproduktionens
koldioxidhantering, inklusive
substitionseffekter. Inriktningen är att
jobba med trädslag som ger en snabb
koldioxidbindning samtidigt som det
ekonomiska utfallet bibehålls
Finansiär och projektägare:
Region Halland.
Halland

Vattenkartläggningsverktyg.
Projektet ska undersöka möjligheten till
en modell för finansiering och
genomförande av vattenkartläggning i
företag, liknande den modell som finns
för energikartläggning och som
finansierats av Energimyndigheten.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Entreprenörskap och innovationer.
- God hälsa.
- God miljö.
Projektet bidrar till målen i strategin
genom att målen i programmen kopplar
till både EU och de nationella målen för
2020, som inbegriper hållbar tillväxt.

Finansiär och projektägare:
Region Halland, LBVA, VIVAB.

Halland

Forskningsstation Bolmen.
Fortsatt uppbyggnad och etablering av
den permanenta vattenforskningsstationen vid Sjön Bolmen.

Bidrar till följande mål i RUS:
- Strategiska allianser.
- God hälsa.
- God miljö.
Forskningsstationen bidrar till målen i
strategin genom att målen i
programmen kopplar till både EU och

Finansiär och projektägare:
Region Halland & Sydvatten.
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Effekt på lång sikt:
En robusthet i Hallands
vattenförsörjning.

Projektet ska även bidra till en ökad
dialog mellan halländska VA-bolag och
det halländska näringslivet i syfte att
komma fram till gemensamma
lösningar på smart och effektiv
vattenförsörjning.
Prestation:
Fortsatt finansiering för att säkerställa
vattenforskningsstationen vid sjön
Bolmen. Detta sker i samarbete med
Sydvatten, som även bedriver
forskningsprojekt och undervisning vid
stationen.

Effekt på kort sikt:
Bättre förståelse om vad som påverkar
vattenkvaliteten i ytvattentäkter.
Effekt på lång sikt:
Säkrad dricksvattenförsörjning av god
kvalitet.

de nationella målen för 2020, som
inbegriper hållbar tillväxt.
Västra Götaland

Circular Hub.
(MN 2017–00131).
Plattform som sprider kunskap kring
cirkulär ekonomi till textil- och
möbelbranschen.

Västra Götaland

F/ACT Movement.
(MN 2020–00044).
Inspirerar konsumenter till ett hållbart
mode genom olika re: designaktiviteter.
Regionalt projekt som under 2020 blev
nationellt.

Västra Götaland

Vindpilotprojekt för en hållbar
vindkraftsutbyggnad.
(MN 2019–00217).
Projektet ska genomföra regionala
analyser för en hållbar
vindkraftsutbyggnad.

Västra Götaland

Under 2020 har kurser och workshops
blivit digitala och trots pandemin har de
haft rådgivning till i snitt 20–30 företag
eller projekt per månad.

Flera företag har fått rådgivning i hur
man ställer om till cirkulära
affärsmodeller som på sikt kommer
minska klimatpåverkan.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region där vi tar globalt ansvar”
inom prioriterade område ett
resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan samt hållbar
konsumtion som driver ansvar,
utveckling och innovationer.

Projektet planerar att inkludera 60 så
kallade F/activister med stor
modekonsumtion att delta i projektet
och har köpstopp under 8 månader och
dela med sig av sin resa via sociala
medier. De som deltar köper betydligt
mer än snittet om 14 kg textil/person så
att påverka dessa samt deras följare att
köpa mindre ger stor effekt.

Projektets förväntade effektmål är
förändrad konsumtion, minskat textilt
avfall i restavfallet, ökad kunskap om
textilbranschens klimatpåverkan,
positiv attityd till hållbart mode och
inspirera nya hållbara affärsmodeller
och innovationer.

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region där vi tar globalt ansvar”,
prioriterade område ett resurseffektivt
samhälle med minskad klimatpåverkan.

Projektet har resulterat i utvecklandet
av en metod som testas för planering
och hantering av målkonflikter kopplat
till vindkraft.

Projektet förväntas bidra till en
välförankrad planeringsprocess för en
hållbar vindkraftsutbyggnad.
Tillika kan metoden komma att
användas vid den regionala
fördelningen av det nationella
utbyggnadsbehovet på 80 TWh
landbaserad vindkraft.

Bidrar till omställning och utbyte av
råvara från fossil till förnybar i den
västsvenska industrin.

På lång sikt förväntas projektet bidra till
övergången från en
fossilberoendeindustriregion till en
region där industrin använder
förnybart/återvunnit material. Samt
förväntas bidra till att skapa nya
affärsmodeller och utveckla samverkan
mellan industri, akademi och
samhällsaktörer.

Företagen får bättre kännedom om sin
energianvändning och hjälp med att
hitta åtgärder för att minska
energianvändningen. Företagen får
också hjälp att hitta stöd för att minska

På kort sikt: Minska sin
energianvändning och därmed
ekonomisk vinning. Begränsa CO2
avtrycken.

Utveckla en regional framtidsbild som
stödjer hållbar utveckling i Västra
Götaland.

Projektstöd tillväxt och utveckling
2019–2021 till Johanneberg science
park för projekt Klimatledande
processindustri
RUN (2018–00326).

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En ledande kunskapsregion”,
“Internationell konkurrenskraft genom
regional kraftsamling kring
styrkeområden” i tillväxt- och
utvecklingsstrategin.

Projektet möjliggör en kraftsamling
inom Grön Kemi som ska bidra till att
minska regionens CO2-utsläpp
samtidigt som en långsiktigt hållbar
tillväxt i regionen säkras.
Värmland

Projektet knyter an till VG2020-temat
“En region där vi tar globalt ansvar”
inom prioriterade område ett
resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan. Utveckla miljölösningar
med ambition att påverka globalt via
affärsdriven miljöutveckling.

Projektet faller primärt inom prioriterad
fråga Utveckla test-och
demonstrationsarenor där nya idéer
omsätts till praktik.

Företagsbesök energieffektivisering
Noder 2.0 Energimyndigheten och
Tillväxtverket. Hjälper företag att se
över sin energianvändning och åtgärder
för att effektivisera
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Mål 18 i Värmlandsstrategin:
Energieffektiviseringen i Värmland ska
vara högre än för riket.

energianvändningen. Hänvisa till stöd
från olika aktörer, till exempel
Energimyndigheten.
Projektslut 31/12–2020

Mål 19 i Värmlandsstrategin: Andel
förnybar energianvändning av slutgiltig
energianvändning i Värmland ska öka.

sin energianvändning eller byta till
fossilfria alternativ.

På lång sikt: Företagen ökar sin
konkurrenskraft och länet uppnår målet
om att bli klimatneutralt snabbare.

Projektet Miljödriven Tillväxt i
Värmland. RV företagsstöd till
investeringar samt ERUF-medel.

Kopplar tydligt till Värmlandsstrategins
prioriterade område Fler och starkare
företag.

På kort sikt: Får kunskap om hur
företaget blir mer konkurrenskraftigt
och utvecklingsbenäget samt ökad
samverkan mellan olika parter.

Investeringsstöd 20 mnkr samt fyra
seminarietillfällen; 28 jan Säffle-Grums,
4 mars Arvika, Eda, Årjäng, 9 mars
Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors 10
september Säffle-Grums

Bidrar även till ett mer resurseffektivt
samhälle genom att stimulera till nya
miljödrivna affärslösningar.

Företagen får bättre kännedom om sin
resursförbrukning samt blir bättre på
att kommunicera det de gör inom
hållbarhet, Detta bidrar till att
ramtidssäkra företaget,
som blir attraktivare som arbetsgivare.

Värmland

Slutkonferens Tree2Tower
för projektet The Bioeconomy Region.

Projekten inom bioekonomi är en viktig
del av att förverkliga till exempel mål 9,
10, 18 och 19 i Värmlandsstrategin
samt vår mest prioriterade inriktning
skoglig bioekonomi i Smart
Specialiseringsstrategin.

Värmland

Ansökan om det nya projektet
Bioeconomy Regions in Scandinavia
skickas in och blir beviljat i Interreg
Sverige Norge.

Projekten inom bioekonomi är en viktig
del av att förverkliga till exempel mål 9,
10, 18 och 19 i Värmlandsstrategin
samt vår mest prioriterade inriktning
skoglig bioekonomi i Smart
Specialiseringsstrategin.

Fortsatt samarbete kring bioekonomi i
Skandinavien nu med en utvidgning till
Värmland-Dalarna-Västra GötalandViken och Innlandet.

Stärker samarbete mellan regionerna
och skapar en unik union för en stark
utveckling av cirkulär biobaserad
ekonomi.

Värmland

Workshop hållbar utveckling för
avdelningen för regional tillväxt 4 mars.

Statliga uppdraget Hållbar utveckling.

Resultatet från workshopen gav
underlag till projektansökan Hållbara
Värmland gentemot Tillväxtverket samt
medfinansiering från Regionala
utvecklingsnämnden.
Styr- och ledningsdokument
hållbarhetsintegreras och ett
utvecklingsarbete är startat
tillsammans med
hållbarhetsavdelningen för Region
Värmland.

Regional tillväxt beviljades
projektmedel för regeringsuppdraget
Hållbar regional utveckling.

Värmland

Kunskapshöjande workshop i syfte att
skapa gemensam målbild och
identifiera behov i Värmland kopplat till
Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.
Kopplar till den nationella strategin för
hållbar utveckling och
Värmlandsstrategin med stärkt hållbar
utvecklingskraft för hela länet.

Värmland

Samverkan med andra företag, kluster,
KAU och Länsstyrelsen genom
deltagande i seminarieserien är också
utvecklande.

Stärker samarbete mellan regionerna
och skapar en unik union för en stark
utveckling av cirkulär biobaserad
ekonomi.

En gemensam definition och tolkning av
hållbar utveckling kommer att ske
tillsammans med en hållbarhetsanalys
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På lång sikt: Ökat företagsvärde och
stärkt konkurrenskraft genom ett större
fokus på hållbarhet.

Utveckling av Värmland som Smart
Region där land och stad utvecklas
tillsammans, hållbara företag och
aktörer bidrar till Agenda 2030 målen
på kort och lång sikt.

Värmland

Värmland

Värmland

Vid årsskiftet till 2020 blev Region
Värmland som organisation medlem i
Bioeconomy Industries Consortium
(BIC).

Kopplar till både klusterstrategi och
smart specialiseringsstrategi.

Energinätverk, EEnet.
Energimyndigheterna och
Tillväxtverket. Driva energinätverk för
små och mellanstora företag (SME) för
att minska Energianvändningen.
Flera träffar och studiebesök har
anordnats i ämnet med föreläsare och
information om stöd. Projektslut
31/12–2020.

Mål 18 i Värmlandsstrategin:
Energieffektiviseringen i Värmland ska
vara högre än för riket.

Utlysning av medel för testnoder inom
Hållbara Värmland.

Bidrar till Värmlandsstrategins
prioriterade områden Livskvalitet för
alla och Fler och starkare företag.

som kopplar Agenda 2030 till
Värmlandsstrategin.
Här finns möjlighet att profilera vår
region med alla bioekonomiföretag i ett
europeiskt nätverk.

Mål 9 i Värmlandsstrategin: Värmland
ska vara mer känt för sina
styrkeområden och det vi vill att dessa
ska förknippas med.

Mål 19 i Värmlandsstrategin: Andel
förnybar energianvändning av slutgiltig
energianvändning i Värmland ska öka.

Mål 13: Ökad innovationskraft så att
Värmland närmar sig riksgenomsnittet
exklusive storstadslänen
i Reglabs innovationsindex.

Leder till att vår region blir mer känd
och attraktiv och på längre sikt att fler
företag kan göra affärer och eventuellt
etablera sig i Värmland.

SME får bättre förståelse om sin
energianvändning. SME har fått hjälp av
en energiexpert med kartläggning av
energianvändningen, åtgärder för att
minska energibehovet och byta bort
fossila energikällor.

På kort sikt: Målet är att SME minskat
sin energi-användning med 15% och där
igenom lägre kostnader.

I syfte att ta vara på den gemensamma
kraften som finns i Värmland och öka
kunskapen inom hållbar utveckling och
de tre hållbarhetsdimensionerna. Sju
projekt är beviljade medel för olika
insatser inom de miljömässiga, sociala
och ekonomiska dimensionerna.

Olika aktörer i civilsamhället och
kommuner kommer att samverka och
visa på kort- och långsiktiga resultat
kopplat till de 17 hållbarhetsmålen.

Att svara på remisser och delta i
samrådsförfarande i EU-politiken
kopplar till Regionens arbete med att
bevaka, underlätta samt utveckla rätt
förutsättningar och policys för att
positionera Värmland i ett
internationellt perspektiv.

På kort sikt kan det förhindra allvarliga
brister i politiska beslut. På lång sikt har
det stor betydelse för utvecklingen i
Värmland att vi kan arbeta efter våra
egna förutsättningar på det mest
effektiva sättet.

På lång sikt: Företagen ökar sin
konkurrenskraft och länet uppnår målet
om att bli klimatneutralt snabbare.

Mål 27: Ökade möjligheter att bo och
arbeta i hela Värmland.
Värmland

Remisser EU:s skogsstrategi, Framtida
jordbrukspolitiken CAP, EU:s
Landsbygdsvision m.fl.

Mål 9 i Värmlandsstrategin: Värmland
ska vara mer känt för sina
styrkeområden och det vi vill att dessa
ska förknippas med.
Mål 27: Ökade möjligheter att bo och
arbeta i hela Värmland.

Med givna förutsättningar skapar detta
förhoppningsvis de bästa
förutsättningarna för värmländskt
näringsliv genom att uppmärksamma
de speciella perspektiv som våra
företag har att arbeta utifrån.
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Värmland

Få en Energi- och klimatrådgivning att
fungera och nå ut till alla invånare i
länet.

Regional utvecklingsledare för de
kommunala energi- och
klimatrådgivarna. Vara länken mellan
energimyndigheterna och
kommunerna. Anordna träffar och
utbildningar för rådgivarna. Hjälpa
kommunerna att samverka så att
rådgivningen når ut till alla invånare.

Energi och klimatrådgivningen hjälper
SME, föreningar och privatpersoner att
minska sin energianvändning. I
insatsprojekt sol vill man att mera
solceller ska installeras, det har varit
föreläsningar och informationsträffar.

På kort sikt: Åtta energi och
klimatrådgivare har hjälpt företag,
föreningar och privatpersoner med att
minska energianvändningen. Mer
solceller har installerats.

Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Arbeta för minskad
klimatpåverkan från bostäder och
nybyggnation.

Fastighetsnätverket har etablerats som
en plattform för kunskap,
erfarenhetsutbyte och
omvärldsbevakning.

Insatserna syftar även till att nå målen
om stark konkurrenskraft och god
resurseffektivitet samt effektmålet
minskad klimatpåverkan i den regionala
utvecklingsstrategin.

Webbplatsen har över 20 000 visningar
och fler än 350 personer följer det som
publiceras på LinkedIn. Det bidrar till
ökad kunskapsspridning och fortsatt
klimatarbete vilket sprids inom och
utanför Örebro län.

Projektet Resurseffektiva och
framtidssäkra byggnader i ÖMS har som
mål är att fler företag inom sektorn
bostäder och lokaler i ÖMS minskar sina
klimatutsläpp och intensifierar sitt
arbete för framtidssäkra och
resurseffektiva byggnader.

Mål 18 i Värmlandsstrategin:
Energieffektiviseringen i Värmland ska
vara högre än för riket.
Mål 19 i Värmlandsstrategin: Andel
förnybar energianvändning av slutgiltig
energianvändning i Värmland ska öka.

På lång sikt: Företagen och föreningar
ökar sin konkurrenskraft.
Privatpersoner sänker sina
energikostnader. Mer solceller
installeras. Länet uppnår målet om att
bli klimatneutralt snabbare.

Mål 27: Ökade möjligheter att bo och
arbeta i hela Värmland.
Örebro

Fastighetsnätverket.
Vid Region Örebro län finns
Fastighetsnätverket som är till för de
som arbetar med energi- och
miljöfrågor i fastighetsbranschen. Det
är till exempel förvaltare, drifttekniker,
konsulter, arkitekter, bostadsrättsföreningar, installatörer och VD.
Nätverket består idag av knappt 60
medlemmar.

Örebro

Nätverket driver projektet
Resurseffektiva och framtidssäkra
byggnader i ÖMS, samt nyttjas även
som spridare för ett nystartat projekt
tillsammans med Energimyndighetens
nätverk LÅGAN, Energirenovering. Det
är ett nytt affärskoncept för mindre
företag.
Regionalt skogsprogram.
Ett skogsprogram för Örebro län är
under framtagande av Länsstyrelsen
och Region Örebro län. Det är ett
gemensamt arbete där de olika
organisationerna ansvarar för olika
delar av skogsprogrammet.

Vidare bidrar insatserna till den
strategiska inriktningen ”Uppnå hållbar
energiförsörjning genom att öka energieffektiviteten och andelen förnybar
energi”.

Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Att främja
utvecklingen för en cirkulär biobaserad
ekonomi.
Insatsen syftar även till att nå målen om
stark konkurrenskraft och god
resurseffektivitet samt effektmålet
minskad klimatpåverkan i den regionala
utvecklingsstrategin.
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Arbetet kommer att leverera ett
regionalt skogsprogram för Örebro län.

Projektet Energirenovering syftar till att
få till stånd fler energirenoveringar och
därigenom även stärka
konkurrenskraften för små och
medelstora leverantörer och
entreprenörer.

Effekt på långsikt är att i enlighet med
RUS ha en utvecklad bioekonomi år
2030. Där resultatet av arbetet är en
stimulerande bioekonomi inom
skogsbruket utan att för-summa andra
intressen och värden.

Insatsen bedrivs inom de prioriterade
områdena:
Näringsliv och entreprenörskap:
Arbeta med potentialen med tillväxt
inom bioekonomi.
Konsumtion och försörjning:
Arbeta med de gröna näringarna för att
uppnå en hållbar biobaserad
samhällsekonomi.
Örebro

Cirkulär ekonomi.
En förstudie i cirkulär ekonomi har
genomförts. Cirkulär ekonomi för ett
mer resurseffektivt Östra Mellansverige
var ett samverkansprojekt mellan
Region Örebro län, Region
Östergötland, Region Uppsala och
Region Södermanland.

Örebro

Regional drivmedelsstrategi.
Region Örebro län har tagit fram, och
arbetar med genomförandet av, en
regional drivmedelsstrategi. För att
komplettera den arbetar regionen även
brett med hållbar mobilitet. Region
Örebro län driver ett projekt för att öka
andelen hållbart resande inom östra
Mellansverige. Projektet fokuserar på
beteende och skapande av nya
resvanor.
Vi har inte lyckat sprida resultatet
ordentligt bland länets aktörer och
denna strategi måste följas för att vi ska
kunna nå målet fossiloberoende
transporter 2030.

Örebro

Solel.

Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Att främja
utvecklingen för en cirkulär biobaserad
ekonomi.

Genom förstudien kartlades den
cirkulära ekonomin i länet genom
enkäter och intervjuer.

Förstudien är underlag för kommande
arbete med cirkulär ekonomi i
respektive län.

Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Att minska
klimatpåverkan i fysisk planering. Här
med koppling till hållbar mobilitet och
ökad andel cykel, gång och
kollektivtrafik.

Uppstart av aktiviteter pågår, bland
annat elcyklar för testresenärer på
Örebro universitet, lastcyklar som
ersättare för kommunala fordon, och
nudging-åtgärder för fler cyklister på
utvald sträcka.

Effekten av projektet förväntas vara att
koldioxidutsläppen från bilresor i länet
minskar och att nya resvanor etableras.

Projektet arbetar för att nå ut till
företag i de deltagande länen. Detta
förväntas leda till ökad kunskap och en
ökad installationsakt för
solcellsanläggningar.

Projektets mål är förbättrade
förutsättningar för små och medelstora
företag (SMF) att investera i solel. Detta
ger en ökad konkurrenskraft hos
näringslivet genom långsiktigt minskade

Insatserna syftar även till att nå målen
om god resurseffektivitet samt
effektmålet minskad klimatpåverkan i
den regionala utvecklingsstrategin.
Projektet möter det politiskt beslutade
transportmålet för Örebro län som
säger att år 2030 ska transporterna i
Örebro län vara fossiloberoende. Det
innebär att utsläppen från länets
transporter ska minska med 70 procent
till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.
Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Främja
energiomställning till förnybar energi
via information och stöd. I denna insats
med fokus på solel.

Region Örebro län deltar i projektet
Framtidens solel (Nyps 210279) som
syftar till att öka mängden
solelinstallationer i de deltagande
länen.
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På lång sikt förväntas även en
normförskjutning ske, där bilen inte
längre är förstahandsval vid resor.

Projektet arbetar för målen om stark
konkurrenskraft och god
resurseffektivitet samt effektmålet
minskad klimatpåverkan i den regionala
utvecklingsstrategin.

kostnader och marknadsföringsvärden,
såväl som att det skapar arbetstillfällen.

Projektet syftar även till att uppnå
målet om att Örebro län ska ha minst
80 procent förnybar energi till år 2030.
Örebro

Minskade utsläpp från transporter.
Region Örebro län deltar i projektet
Fossilfritt 2030 – fordon och drivmedel.
Projektet arbetar för att öka andelen
förnybara bränslen och minska utsläpp
från våra transporter. En av
aktiviteterna är att stötta de
deltagande kommunerna i upphandling
och möjliga kravställningar.

Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen: Öka delen miljö- och
hållbarhetskrav i offentliga
upphandlingar.
Insatsen syftar till att nå målet om stark
konkurrenskraft samt effektmålet
minskad klimatpåverkan i den regionala
utvecklingsstrategin.

Bildande av ett upphandlingsnätverk
för specifikt transportupphandlingar.
Stöttning i upphandling av fossilfria
transporter, och möjliga kravställningar
på fossilfria drivmedel och transporter.

Aktiviteten syftar till att skapa bättre
förutsättningar för upphandling av
hållbara transporter, genom ökad
kunskap och bättre underlag.

Smart specialisering syftar till att samla
regionens aktörer, skapa tydligt fokus
och sätta regionen i en internationell
kontext. Detta görs med målet att
stärka regionens konkurrenskraft.
Utgångspunkten är kunskapsutveckling
vid Örebro universitet som kan komma
till nytta för länets företag och för
länets offentliga strukturer.
Region Örebro län finansierar ett antal
större projekt och initiativ hos våra
utvecklingsaktörer för att få denna
utveckling till stånd, exempelvis Alfred
Nobel Science Park.

Detta syftar till att kunna prioritera
utvecklingsprojekt som stärker både
företag, det offentliga, forskning och
civilsamhället i länet. Detta ökar
regionens konkurrenskraft.

Under 2020 prioriteras tre frågor inom
arbetet för regional fysisk planering:

Syftar till att verka för en hållbar
utveckling för den fysiska planeringen i
hela länet.

Projektet arbetar även för att möta det
politiskt beslutade transportmålet för
Örebro län som säger att år 2030 ska
transporterna i Örebro län vara
fossiloberoende. Det innebär att
utsläppen från länets transporter ska
minska med 70 procent till år 2030
jämfört med 2010 års nivå.
Örebro

Innovationsstrategins utpekade
fokusområden.

Insatserna bidrar till målet i den
regionala handlingsplanen:
Aktivt arbete med utpekade
fokusområden i Örebro läns
innovationsstrategi.

Ett aktivt arbete bedrivs inom smart
specialisering.
Smart specialisering är den
regionalpolitiska ramen för
innovationsbaserad tillväxt. Det
fungerar som en metod, ett verktyg
eller arbetssätt för att prioritera
utvecklingsprojekt som stärker
företagen, det offentliga, forskningen
och civilsamhället och därmed
regionens konkurrenskraft.
Örebro

Insatserna syftar även till att nå målet
om stark konkurrenskraft i den regionala utvecklingsstrategin.

Regional fysisk planering.
Region Örebro län arbetar för att stärka
sambandet och utveckla samordningen
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Insatsen bidrar till målet i den regionala
handlingsplanen:
Minskad klimatpåverkan i fysisk
planering.

1. Arbete för att möjliggöra

mellan det regionala tillväxt-och
utvecklingsarbetet och kommunernas
översiktsplanering.

Insatserna syftar till att nå målet om
stark konkurrenskraft samt effektmålet
minskad klimatpåverkan i den regionala
utvecklingsstrategin.
Arbetet med den regionala fysiska
planeringen kopplar även till de
strukturbilder som i den regionala
utvecklingsstrategin visar på rumsliga
förutsättningar för olika delar av länet
att utvecklas.

bostadsutveckling även på svaga
marknader samt fördjupa förståelsen
för segregationen i länet.
2. Undersöka hur ökad hållbar
elproduktion och elanvändning för bl.a.
transportsektorn påverkar länets
utvecklingsmöjligheter
3. Undersöka vilka regionala aspekter
som finns på jordbruks-och
skogsmarkanvändningen.
Utvärdering i projektet visar att 36
procent av de svarande.
hade installerat solceller det senaste
året efter att ha deltagit i något av
projektets arrangerade event förra
hösten. (mål 25 %)

Västmanland

Framtidens solel i Mellansverige fas 2
Nyps 20202411.

RUP (beslut innan RUS): insatsområde
Hållbar energianvändning och
klimatanpassning. Projektet bidrar till
att nå målet om ökad användning av
förnybar energi.

Västmanland

Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning.
Nyps 20202847

RUP (beslut innan RUS):
-Minskade klimatpåverkande utsläpp.

Hittills, pågående projekt:
- Antal energigenomgångar: 23.

-Ökad energieffektivitet i
regionalekonomin.

- Deltagare, kompetensutveckling: 653
deltagare.

Handlingsplanen:
Nyttja den kompetens och resurser som
finns inom länets styrkeområden för att
stötta en omställning i Västmanland.

- Installerade och planerade
laddstolpar: 134
Klimatbesparing: 542 ton CO2e/år.

Nyttja den kompetens och resurser som
finns inom länets styrkeområden för att
stötta en omställning i Västmanland.

Hittills har dessa insatser inneburit å
ena sidan utveckling i bolag kopplat till
bl.a. industrins omställning,
miljöeffekter kopplat till hållbar
produktion, automation och insatser
där kompetens och inkludering kommer
in inom styrkeområden. Vidare kommer
den nu pågående satsningarna inom
styrkeområdena på olika sätt bidra till
klimat och hållbarhetsomställningen –
t.ex. målet för minskade utsläpp inom
tunga transporter t ex genom
övergången till järnvägstransporter och
ökad elektrifiering, effektivare
industriprocesser osv.

Västmanland

Smart specialisering som stöd i
omställningen.

En viktig bieffekt av detta
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Markant ökning av investeringar i solel
bland små och medelstora företag i
ÖMS-regionen, vilket i sin tur bidrar till
en hållbar näringslivsutveckling med
nya företag och möjliggör nya
arbetstillfällen som resultat.
Bostadsrättsföreningar, bostadsföretag
och förvaltare av offentliga lokaler i
Östra Mellansverige har en effektiv
energianvändning per kvadratmeter
och bidrar till en koldioxidsnål ekonomi.

Minskade koldioxidutsläpp i tyngre
transporter samt industriprocesser.

utvecklingsarbete i Sverige är att de
samtidigt utgör export som stöttar
omställningen på andra håll i världen.
Västmanland

Fossilfria och effektiva transporter i
Östra Mellansverige.
Nyps 20201166.

Ökad andel resor genomförs med
gång/cykel samt kollektivtrafik.

Ett av många mål i projektet som
uppnått är att resandet med bil per
anställd (målgrupp offentlig sektor) ska
minska genom överflyttning till
kollektivtrafik, cykel och gång samt
genom att minska behovet av resor.

Koldioxidutsläpp från deltagande
offentliga aktörers transportarbete
förväntas minska.

- Statistikrapporter togs fram (innan
corona) för att tydliggöra och jämföra
resandet med bil per anställd och visar
på minskning med 12% per anställd.
Även framtagna vägledningar om
klimatsmarta tjänsteresor och
cykelvägledning sprids.
Västmanland

Fortsatt integrering av miljöaspekten i
projekt finansierade med 1:1 medel.
Dels i våra egna rutiner, dels i
projektens arbete.

Arbeta för att det horisontella kriteriet
miljö får ett tydligare och starkare
genomslag i projekt som beviljas
regionala tillväxtmedel.

Framtagen modell för att integrera
miljöaspekten.
Fler projekt arbetar med miljöfrågor
även om projektet har annat
huvudsyfte.
Större förståelse för vikten att arbeta
med dessa frågor i projekten.

Miljöfrågor inkluderas och bidrar till
tillväxtarbetet.

Västmanland

Behovsanalys om aktörers behov av
kompetens kring hållbarhetsfrågor.

Miljö- och klimatperspektiv ska vara
integrerade delar i projektens hela
livscykel.

Behov insamlade från majoriteten av
det företagsfrämjande systemet. Ligger
till grund för kommande
kunskapsplattform.

Förväntat effekter: Ökad kunskap som
bidrar till att organisationer bättre kan
arbeta med miljö som en
hållbarhetsaspekt.

Västmanland

S3, järnväg, energi modern
industrialisation.

Utveckla internationella samarbeten
och konkreta utbyten där företag,
akademi såväl som övriga delar av
samhällets organisationer deltar.

Under året har det varit en utmaning
att bedriva internationellt arbete, men
möjligheten och existerande och nya
relationer inom industrins omställning,
elektrifiering, energi och
elektromobilitet och järnväg finns kvar
och utvecklas – fast i lägre takt.

Begränsade under 2020.

Här finns stora möjligheter att lära av
andra och vi har även sett ett intresse
för etableringar från andra regioner i
länet, vilket leder till höjd kompetens
och tillgång till nya och andra lösningar
för länets företag och andra delar som
står inför dessa omställningsområden.
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Dalarna

Energiintelligent Dalarna.
Energiintelligent Dalarna är en
samverkansplattform för alla aktörer
inom energi- och klimatfrågor i Dalarna.

Dalarna

Visit Dalarna
Projekt: Regional utveckling av
ledturism i Dalarna (RualiD).

Bidrar till målsättningarna rörande
energieffektivitet i den existerande
utvecklingsstrategin, den föreslagna
utvecklingsstrategin, samt målen i
Dalarnas energi- och klimatstrategi.

Samverkansplattformen är den
sammanhållande länken för arbetet
med att ta fram färdplaner och har
blivit ett väletablerat nätverk inom
länet.

Lång sikt: Ett klimatneutralt Dalarna
2045.

Bidrar till fastställda mål rörande
"Innovativa miljöer och
entreprenörskap" och vägval
"Livskvalitet och attraktivitet".

Sveriges natur är en allt viktigare
reseanledning. Aldrig tidigare har
intresset att besöka den svenska
naturen varit större än nu. Förändrade
semesterbeteenden och intresset från
utländska besökares att ta del av den
svenska naturen har ökat de senaste
åren.

Kort sikt: En förhöjd kunskapsnivå hos
besöksnäringsföretagen i Dalarna kring
hållbart företagande inom naturturism,
där kunskap kring värdskap och
målgruppers behov är grundbultar.

Projektet ska utveckla arbetet med
leder för vandring och cykel i Dalarna så
att besökarna ska kunna uppleva
kvalitetssäkrade leder som är av hög
standard och som är välmärkta både
fysiskt som digitalt. Småföretagen som
jobbar med naturturism ska kunna
utveckla sina produkter och
erbjudanden kopplat till
ledutvecklingen.

Lång sikt: Dalarna är en ledande
destination i Sverige inom hållbar
naturturism.

Projektet ska skapa arbetsformer för
långsiktighet i drift och förvaltning av
lederna för att möjliggöra företagens
arbete med utveckling av upplevelser
och produkter.

NYPS ID 20286684
Dalarna

Byggdialog Dalarna
Projekt Cirkulär.

Insatsen bidrar till föreslagna mål i den
regionala utvecklingsstrategin rörande
cirkulär ekonomi.

Bygg- och fastighetssektorn i Dalarna
vill ta steget in i den fjärde omvälvande
industrialiseringsprocessen. Det är den
process som anses ta sin bas i cirkulär
ekonomi och klimatneutralitet.

ByggDialog Dalarna arbetar tillsammans
med bygg- och fastighetsföretagen, för
att öka digitaliseringen, effektivisering
och smart specialisering.

Lång sikt:
Projektet syftar till att nå de globala
målen i FN:s program för 2030, men
också Sveriges klimatmål med krav på
omställning till noll utsläpp senast
2045.

NYPS 20286342
Dalarna

Dalarna

Energieffektiv samhällsbyggnad (EESB).

Bidrar till målet i
strukturfondsprogrammets
insatsområde fyra (Norra

Stöd till energieffektiva investeringar
(ENCOM) (Energy investments for
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Kort sikt: Högskolan Dalarna har
bidragit till att höja kunskapsnivån.

Stärka och öka företagens innovationsoch konkurrenskraft inom
energieffektivisering och förnybar
energi. Men också att öka
forskningsintensiteten i regionens
företag. Främja och underlätta för EUansökningar som prioriterat område
inom smart specialisering på forskning
och innovation.

Lång sikt: Öka innovationsförmågan hos
näringslivets och samhällets aktörer
inom energiområdet. Därmed bidra till
innovationsförmågan hos näringslivets
och samhällets aktörer vad gäller
energieffektivisering och förnybar
energi.
Insats: Erbjuda små- och medelstora
företag stöd till energieffektiva
investeringar inom ramen för

Kort sikt:
Bidra till investeringar i Dalaföretag.

competitive companies 2020).

Mellansverige) rörande ”minskade
koldioxidutsläpp från små och
medelstora företag” samt till
målsättningarna i den regionala
handlingsplanen för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet. Stödet är
även i linje med mål i den föreslagna
utvecklingsstrategin för länet.

NYPS ID: 00206792
Se även tabell 6.3

Dalarna

Pilotprojekt för industriell omställning.

Koldioxidsnål omställning är ett centralt
tema i arbetet.

företagsstöd. Stöd kan gå både till
energieffektivisering i den egna
produktionen och till utveckling av
produkter som leder till
energieffektivisering på marknaden.
10 ansökningar har beviljats stöd för
energieffektiva investeringar till ett
värde av 16.598.114 SEK.
Slututvärdering efter hela processen.

Lång sikt:
Minskade koldioxidutsläpp.

Lång sikt: Förbättrat kunskapsläge kring
koldioxidsnål omställning.

Genomförs tillsammans med EUkommissionen och andra regioner i
Europa. Norra Mellansverige (Dalarna,
Gävleborg och Värmland) får
expertstöd för att ta fram en
handlingsplan och därefter resurser för
att implementera delar av handlingen.
Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna 3.0 (UDD).
Projektet ska ta fram en
rekommendation med interna riktlinjer
gällande miljömässig ansvarsfull
upphandling.

Kort sikt: Öka kunskapen gällande
miljömässig ansvarsfull upphandling.

Riktlinjerna är ett verktyg för att
utveckla, förenkla och öppna för olika
möjligheter för den upphandlande
myndighetens eget arbete med
implementeringen av miljöaspekter.

Lång sikt: Öka implementeringen av
verktyg som förenklar för den
upphandlande myndigheten att ställa
rätt krav ur ett miljöperspektiv.

NYPS id: 20285150
Gävleborg

Hållbart värdeskapande genom
cirkulära affärsmodeller.
Projektet syftar till att öka
genomförandekapaciteten för cirkulär
ekonomi hos projektets parter, stötta
SMF att utveckla cirkulära
affärsmodeller samt kartlägga
materialflöden för industriell symbios.)

RUS effektmål:
Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
ERUF:
Insatsområde att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer.

Projektet har presenterat en modell för
hur material kan köpas och säljas
mellan företag (B2B).
Projektet har stöttat ca 10 SMF i
utvecklingen mot mer cirkulära
affärsmodeller.

Kort sikt:
Cirkulär ekonomi har en tydlig plats och
eget kapitel i kommande RUS och ERUF
program.

Globala mål:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
9 Hållbar industri innovationer och
infrastruktur.
12 Hållbar konsumtion och produktion.
Gävleborg

Energieffektivisering i företag

RUS effektmål:
Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
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Ca 170 företag har fått ökad kunskap
inom energieffektivisering. Aktiviteter
har varit webbaserade och fysiska

Lång sikt:
Insatsen har bidragit till att stärka

Projektet Noder arbetar med SMF för
att hjälpa dem att bli mer
energieffektiva.

Gävleborg

Insatser inom utveckling av fossilfria
drivmedel.
Inom initiativet Fossilfritt Gävleborg,
strategiskt arbete med bioekonomi och
arbete med smart specialisering
(bioekonomi resp. material-teknologi
och hållbar produktion)
Process med aktörer i Ljusdals och
Hudiksvalls kommuner pågår för ökad
produktion av biogas.

Västernorrland

Analysunderlag för RUS.

energiproduktion och effektiv
energianvändning.

seminarier med fler olika teman inom
energieffektivisering.

Globala mål:
7 Hållbar energi för alla.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Företag har fått hjälp med att ansöka
om stöd för t.ex. energikartläggningar
och även fått direkta råd om hur de kan
energieffektivisera lokaler och
produktion.

RUS effektmål:
Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
Globala mål:
7 Hållbar energi för alla.
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Integrera energi-klimat och
miljöperspektiv i RUS.

Utbildnings- och kompetenshöjande
insatser för tjänstepersoner och
förtroendevalda
Särskilt fokus vid RUS stormöten.

Process att ta fram en handlingsplan för
fossiloberoende transporter i Gävleborg
till år 2030.
Flertalet processer är genomförda för
att öka kunskap, produktion och
användning av vätgas i länet. Förväntat
resultat är ökad samverkan och
specialisering för omställning till ett
hållbart samhälle med vätgas som en
energibärare.
Att i högre grad implementera Agenda
2030 och hållbarhetsdimensionerna i ny
RUS och ramverk för uppföljning,
utvärdering och lärande. Ökad
kunskapsnivå hos tjänstepersoner och
beslutsfattare.

Lyfta expertkunskaper i RUS-arbetet
(lyfts också under ÅR 3.1 och ÅR 4.1)

företagens konkurrenskraft genom
energieffektivare
produktionsprocesser.

Kort sikt:
Fler aktörer samverkar och är aktiva för
utveckling av produktion av fossilfria
drivmedel i länet.
Lång sikt:
Ökad produktion av fossilfria drivmedel
i länet. Förväntat resultat ökade
volymer av biogas i länet.

Ny RUS utgår i sin helhet från Agenda
2030 och de tre
hållbarhetsdimensionerna. Hållbar
utveckling lyfts tydligare på agendan vid
möten, förfrågan om utvecklingsprojekt
mm vilket tyder på höjd kunskaps- och
medvetandenivå.
Årets RUS-dag genomfördes 11 dec,
digitalt format.

Kommunikationsinsatser.
Årlig konferens inom regional tillväxt.
Västernorrland

Arbete att ta fram ramverk, peer review
och erfarenhetsutbyte externa nätverk.

Smarta mål i RUS för uppföljning
utvärdering och lärande.

Ökad förmåga och möjlighet att följa
upp det regionala utvecklingsarbetet
och agenda 2030-indikatorer (kolada).

Ramverket är framtaget och
implementeras i Hypergene.
Erfarenhetsutbyte om ramverk sker
med andra regioner.

Västernorrland

Utbildningsinsatser, intern stödfunktion
Region Västernorrland.

Integrering av energi-, klimat- och
miljöperspektiv i strategier, planer och
program kopplade till RUS.

Stärka kommunikation och expertis
inom hållbarhetsområdet.

Se regionens återrapportering avsnitt
4.1 för beskrivning om årets arbete.
Energikontoret är flyttat till Region
Västernorrland 1 april 2020.
Samtliga under året framtagna
strategier, planer och program har
förtydligats i förhållande till RUS och
har genomlysts ur ett
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hållbarhetsperspektiv – en samsyn som
vi aldrig tidigare lyckats nå i
Västernorrland. Detta behov
identifierades under RUS-processen och
är framför allt av kommunikativ
karaktär, att synliggöra hur strategier,
planer och program kompletterar och
förtydligar länets RUS och också bidrar
till att nå målen och prioriteringarna i
RUS.
Västernorrland

Workshops och analyser för
framtagande av nya rutiner,
implementering av nya rutiner, stöd till
sökanden, erfarenhetsutbyte, stöd från
nationell nivå.

Västernorrland

Upphandlingsdag.

Västernorrland

Jämtland Härjedalen

Nya metoder och arbetssätt för att
främja perspektiv vid handläggning.

Insatserna inkluderas nu i ”Vägar till
hållbar utveckling” såväl egna
insatsområden som obligatoriska där
Tillväxtverket samordnar arbetet.

Hållbar offentlig upphandling som
motor för regional tillväxt.

Återkommande ERFA och
kunskapsuppbyggande arena.

Upphandlingsdagen har inte
genomförts 2020 på grund av
coronapandemin.

Samverkan region och länsstyrelsen,
regionala aktörer samt
erfarenhetsutbyte och samverkan
nationell nivå.

Utvecklad samverkan.

Stärkt samsyn och samarbete för
genomförande av Agenda 2030 och
hållbarhetsdimensionerna.

Kontinuerliga insatser under året,
beskrivs i regionens återrapportering
avsnitt 3.1 och 4.1.

Stolpe in för stad och land.

Prioritering RUS:
Resurssnålare och effektivare.

Samverkan med nationella aktörer och
andra regioner inkluderas också i
uppdraget Vägar till hållbar utveckling,
insatsområde kollegialt lärande.

Ärende-ID NYPS: 00205135.

Snabb utbyggnad av laddinfrastruktur.

Målområde ERUF:

Kompetenshöjande utbildning för
bilhandlare.
Minskade utsläpp av växthusgaser.

Stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer.
Jämtland Härjedalen

Nätverk för energieffektivisering.

Prioritering RUS:
Resurssnålare och effektivare.

Fler företag har gjort
energiinvesteringar, vilket påtagligt
skyndat på takten för
energieffektivisering.

Minskade utsläpp av växthusgaser.

Jämtland Härjedalen

Förnybart i tanken.

Prioritering RUS:
Resurssnålare och effektivare.

Ökar det regionala näringslivets
konkurrenskraft, så dessa bättre kan
möta allt mer långtgående
hållbarhetskrav från kunder.

Minskade CO2-utsläpp.

Ärende-ID NYPS: 20202240
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Målområde ERUF:
Stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer.
Västerbotten

RUS.

Alla.

Strategin är framtagen efter en flerårig
process.

En hållbar regional utveckling, se
regionens återrapportering avsnitt 4.1

Västerbotten

Regionalt skogsprogram, se även
regionens återrapportering avsnitt 1.2.2
och 4.1.

5.5 Vidareförädlade naturresurser och
resurseffektiva tekniker.

Framtaget program samt hemsida:
https://www.skogsprogramvasterbotte
n.se/

Se regionens återrapportering avsnitt
4.1.

Västerbotten

Green North (20200920).

5.5 Vidareförädlade naturresurser och
resurseffektiva tekniker.

Framtagande av T3-modellen.

Ett nytt arbetssätt som lever kvar långt
efter projekttidens slut.
Har etablerats genom bl.a.
kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte.

Tillämpningsprojekt:
Delprojekt: A4.1.1. Hållbar hantering av
arsenikförorenade material.
Delprojekt: A4.1.2. Passiv rening av
förorenat vatten genom aktiva
markfilter.
Delprojekt: A4.1.3 Kostnadseffektiv
klimatneutral stabilisering av rötslam.
Delprojekt: A4.1.4. Ny metod för
behandling av förorenade jordar.
Delprojekt: A4.2.1. Effektivt
resursutnyttjande av massa- och
pappersindustrins restslam genom
förbättrad samförbränning – effektivare
och miljövänligare förbränning genom
reduktion av askrelaterade problem
och fosforåtervinning.
Delprojekt: A4.3.1. Adsorbenter från
biobaserat avfall för behandling av
förorenat vatten.
Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad
behandlingsmetod för slaggrus.
Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av
sluttäckning med restprodukter från
papperstillverkning.
Med mera.
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Former har utvecklats för att
kontinuerligt kommunicera och
interagera med varandra och med
omvärlden.
Synligheten i sig har lett till ett ökat
intresse från marknaden och nya
samarbeten som nyttjat resurserna i
plattformen.
Green North har utvecklats till ett känt
varumärke i regionen, nationen och
internationellt. Det förknippas med
framsynta miljötekniska produkter och
tjänster, transparenta och effektiva
processer som stöder samverkan i
affärsutveckling och innovation.
För det regionala näringslivet har Green
North bidragit till en ökad
konkurrenskraft genom en bättre
forskningsanknytning, effektivare
utvecklingsprocesser och bredare
nätverk.
Green North har även gett regionen en
högre självförsörjningsgrad inom
kompetensområdet.

Västerbotten

Kolarctic
Priority axis: 1. Viability of arctic
economy, nature and environment.
Thematic objective: 1. Business and
SME development.

Facility Management of Residential
Buildings in Barents Region (RISE).

Fyra arbetspaket:
WP1. Renovation for northern climates
Identify specific challenges related to
renovation in Barents climate.
Classify different conditions for soils,
foundation, materials, structures and
indoor environment. Determine
preservation criteria for architectural
and cultural values.

The essence of the FAMARB project is
to bring effective operation and
management of residential buildings
into focus by adapting various concepts
of energy efficiency and energy saving
through upgrading or renovation that
will improve maintenance of buildings
and decrease emissions to the
environment.

Optimize for efficient energy
performance and living conditions in
northern climates using on-shelf
technical equipment and assembled
indoor design criteria.
WP2. Sustainable operation and
maintenance
Further develop models for efficient
management of buildings in the
operation stage.
WP3. Practical case assessment
Establish technical documentation
needed to support sustainable
operation and maintenance, including
assessment of suitable document
handling systems.
Select and evaluate a case where
project recommendations are
implemented.
WP4. Education and dissemination
Implement results into learning tools,
courses and ensure dissemination and
visibility of results.
Norrbotten

Regional elnätsanalys.
(id 20205725)

Bidrar till Innovationer och
företagande, insatsen kopplat till att
utveckla den regionala fysiska
planeringen i Handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven.
Bidrar till RUS prioriterade
insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer i Norrbottens
Regionala utvecklingsstrategi.
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Rapport Regional elnätsanalys.
Resultatspridning via Webbseminarium
Let’s talk, debattartiklar.
Pågående: fördjupning på kommunnivå.

Ökad regional kunskap och samverkan
inom Norrbottens elförsörjning. Hållbar
elförsörjning som kan försörja
kommunernas och industriernas
utvecklingsbehov.

Norrbotten

Pilotprojekt hållbar vindkraftutbyggnad.

Bidrar till miljödriven
näringslivsutveckling och energifrågor.
Överensstämmer med RUS prioriterade
insatsområden Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer samt Smarta,
hållbara innovationer och företagande.

Deltagande i referensgrupp.

Bidra med det regionala
utvecklingsperspektivet i den regionala
strategin för hållbar
vindkraftutbyggnad.

Norrbotten

Hållbara tunga transporter i Arktis
(id 20203304)
Energikontor Norr.

Projektet överensstämmer med det
prioriterade insatsområdet Hållbara
transporter och tillgänglighet enligt
RUS.

Slutsatserna i förstudien visar att
elektrifiering, antingen genom ren
batteridrift eller genom vätgas och
bränsleceller, är det alternativ som
bedöms vara mest intressant för Kaunis
Iron. Detta trots att fordon och
batterier ej finns tillgängliga på
marknaden vid dags dato.

Förväntade effekter är att de tunga
transporter som idag sker med hjälp av
fossila bränslen kan ersätts med
förnybara alternativ för att minska
utsläppen i Norrbotten. Det blir också
ett steg mot att nå målet om en
fossiloberoende transportsektor i
Sverige till 2030.

Förstudien är ett samarbete mellan
Energikontor Norr, Kaunis Iron,
Vattenfall, Volvo Lastvagnar och Wist
Last & Buss. Syftet var att undersöka
och jämföra olika alternativ för en
fossilfri drift av de fordon som
transporterar järnmalmskoncentratet
från gruvan i Kaunisvaara till
omlastningsstationen i Pitkäjärvi.

Norrbotten

Hållbarhetsintegrering av
Regionalfonden ÖN 2021–2027.

Norrbotten

Framtagande av Regionala
livsmedelsstrategin Nära Mat 2.0.
(2021–2030)

Men, mot bakgrund av industrins
indikationer om deras framtida
inriktning för att komma ifrån fossila
bränslen och den praktiska
genomförbarheten i de olika
alternativen föll ändå valet på
batteridrift eller bränsleceller.

Bidrar till åtgärder inom Attraktiva
miljöer och tillgänglighet i
Handlingsplan för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven

(id 20204017)
Länsstyrelsen i Norrbotten.
Projektet arbetar med att förnya den
regionala livsmedelsstrategin Nära Mat
för perioden 2021–2030 med en
avstämning 2025.

Bidrar till RUS prioriterade
insatsområden Smarta, hållbara
innovationer och entreprenörskap samt
Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Program för Regionala
utvecklingsfonden (ERUF)
Resultatet förväntas bli att projekt som
finansieras via fonden på ett tydligare
sätt än tidigare bidrar till en hållbar
utveckling i regionen.

Insatsen förväntas bidra till att
utsläppen av växthusgaser minskar och
till att Norrbottens ekonomi blir mer
resilient i förhållande till så väl
klimatpåverkan som svängningar i
världsekonomin.

Projektet ska via en bred
förankringsprocess ta fram en förnyad
Nära Mat strategi, vilket utifrån
processen ska innehålla:
-Omprövning av befintliga prioriterade
utvecklingsområden.

Den nya Nära Mat strategin förväntas
stärka konkurrenskraften, medverka till
en mer lönsam livsmedelsproduktion i
länet och i förlängningen öka
självförsörjningsgraden.

-Uppdatering av prioriterade
utvecklingsområden.
-Tillförande av eventuellt nya
prioriterade utvecklingsområden.
-Tidsatta åtgärder och ansvariga
genomförare.
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Norrbotten

CELLER-i2.
(id 20203292)
Älvsbyns kommun.
Detta fördjupande projekt kommer
genomföra ett antal insatser som tex
testdata på nya bilmodeller omsatt till
regionalt anpassade
upphandlingsmodeller samt utgöra ett
komplement till räckviddstester i form
av analys och eventuellt loggning av
hemtjänst, budbilar och olika typer av
arbetsfordon i fler kommuner i
regionen.

Norrbotten

Cloudberry Datacenters, år 3+4.
(id 20203732)
Luleå tekniska universitet.
Projektet tar fram ny kunskap inom
området för energi- och resurseffektiva
datacenter och involverar Luleå
tekniska universitet, RISE och
deltagande industriparter och syftar till
att bli en ledande teknikregion inom
området.

Norrbotten

CTN - Cleantech North.
(id 20203972)
Future Eco North Sweden AB.
Projektet ska göra en systematisk
analys av restproduktflöden regionalt
och lokalt för att identifiera möjligheter
till utveckling av den cirkulära
ekonomin i framför allt Norrbotten.
Detta bidrar till regionens tillväxt likväl
som klimatmål.
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Bidrar till miljödriven
näringslivsutveckling och
överensstämmer med åtgärder inom
Attraktiva miljöer och tillgänglighet i
Handlingsplan för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven
Överensstämmer med RUS och förslag
på åtgärder inom insatsområdet
hållbara transporter och tillgänglighet.

Projektet ska via lokala workshops samt
det årliga elbilsseminariet eGP Nordic
peka ut 100 elbilsapplikationer, med
början i offentlig sektor, vilket skall
bidra till fördubblingen av antalet
elbilar i regionen.

Projektet förväntas bidra till att öka
andelen laddbara bilar bland offentliga
aktörer i regionen och genom detta
stimulera andra aktörer att också
minska bruket av fossila drivmedel.

Bidrar till miljödriven
näringslivsutveckling och energifrågor.
Överensstämmer med RUS prioriterade
insatsområden Smarta, hållbara
innovationer och entreprenörskap samt
Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Syftet med projektet är att i samverkan
mellan akademi och näringsliv
vidareutveckla kompetensen inom
datacenterområdet för att via
forskning, utveckling, innovation och
verifiering via tester och experiment i
en fullskalig prov- och forskningsmiljö
möjliggöra implementering av
innovativa och resurseffektiva
lösningar.

På kort sikt kommer ekonomiska
effekter att kunna ses i tillväxt hos
företagen i datacenterbranschen
avgörande.

Bidrar till miljödriven
näringslivsutveckling. Överensstämmer
med RUS prioriterade insatsområden
Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap samt Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer.

Genom att analysera flöden av
restmaterial i många olika branscher
ska såväl idéer till nya tekniska system
som förslag till sammankoppling av
flöden över branschgränser föreslås.
Både företag och andra aktörer som
helt eller delvis äger restproduktflöden
ska aktiveras i såväl analysprocesser
som i arbetet med att föreslå nya
tekniska lösningar och/eller
processlösningar, som kan leda till
anläggningar/testmöjligheter.

På kort sikt ska affärsmöjligheter
identifieras som leder till att nya
branschöverskridande
utvecklingsprojekt både lokalt och
regionalt startas.

Bidrar till ERUF:s mål i
investeringsprioritering 4c, Att stödja
energieffektivitet, smart
energiförvaltning och användning av
förnybar energi inom offentliga
infrastrukturer, även i offentliga
byggnader och inom bostadssektorn.

På lång sikt är kunskapsuppbyggnad
och kompetensförsörjning i relation till
digitaliseringen är viktiga effekter.

På lång sikt bidrar till en cirkulär
ekonomi som inkluderar olika aktörer
från olika branscher och detta
genererar nya arbetstillfällen i regionen
och bidrar till att klimatmål uppnås.
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Bilaga 7. Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet
Typ av aktivitet (analys, uppföljning eller utvärdering)
Namn

Helt eller delvis
finansierat av
anslag 1:1 –
Ja/Nej

Hur har erfarenheter och kunskap tagits tillvara?

Stockholm

Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS
2050
(TRN 2020–0219).

Nej.

Resultat av den årliga uppföljningen av RUFS 2050 inklusive analyser av
Stockholmsregionens utveckling används i Region Stockholms uppföljning och planering
av verksamheter som övergripande styrdokument.

Stockholm

Framtidsanalys i spåren av covid-19 näringsliv,
kompetensförsörjning och trafikmönster i
Stockholmsregionen
(TRN 2020–0048).

Nej.

Framtidsanalys studerar och analyserar förändrade vanor och beteenden ur ett
systemperspektiv. Framtidsanalysen utgör underlag för bland annat fortsatt
genomförande av RUFS 2050 och det regionala tillväxtarbetet samt i fördjupade dialoger
med regionens aktörer, kommuner, näringslivet, m.fl.

Stockholm

En socioekonomisk analys för Stockholms-regionen Underlag till ERUF och ESF+ inför programperioden 2021
– 2027 (TRN 2019–2016).

Nej.

Analysen skickades in till Svenska ESF-rådet och har använts i framtagandet av förslag till
operativt regionalt program för europeiska regionala utvecklingsfonden och förslag till
regional handlingsplan för Europeiska socialfonden (ESF+) för programperioden 2021–
2027 i Stockholms län.

Stockholm

Regionalt cykelbokslut 2019 - En uppföljning av Regional
cykelplan för Stockholms län (TRN 2020–0053).

Nej.

Cykelbokslutet används i Region Stockholms genomförande av den regionala cykelplanen
samt det pågående revideringsarbetet för den kommande cykelplanen.

Stockholm

Kontrollstation 2020 för Klimatfärdplanen 2050 för
Stockholmsregionen
(TRN 2019–0191).

Nej.

Uppföljningen av Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen används för
genomförandet av klimatfärdplanen.

Stockholm

Förstudien Fordonsdalen – Stärkt samverkan i Stockholm
och Östra Mellansverige för fordonsindustri
(TRN 2019–0187).

Ja (dels).

Förstudien användes för att skapa ett projekt med stöd från europeiska regionalfonden
som syftar till att utveckla fordonsindustrin som ledande svenskt styrkeområde, enskilt
största exportsektor och betydelsefull industrisektor i Stockholm och Östra Mellansverige
(ÖMS).

Stockholm

Förstudien om Teknikcollege i Stockholms län (TRN 2020–
0061).

Ja (dels).

Förstudien syftar till att mobilisera och undersöka förutsättningarna för ett Teknikcollege i
Stockholms län och har använts för att utveckla ett projekt som syftar till att starta ett
teknikcollege i Stockholms län.

Stockholm

Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport (TRN 2019–
0168).

Nej.

Den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapport används för underlag till beslut
gällande trafikplanering med kopplingen till genomförandet av den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050.

Uppsala

Förstudie Material & AM i Uppsala.

Ja.

Projektletts av Region Uppsala i nära samverkan med Uppsala universitet (TekNat),
Uppsala universitet Innovation och industrin. Arbetet innehöll en omvärldsanalys,
studieresa till Tyskland och workshops. Resultatet blev ett kunskapsunderlag inom vad
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Uppsala län kan komplettera och stärka det nationella innovationssystemet på temat
material och additiva produktionsmetoder.
Uppsala

Reglab lärprojekt BRP+.

Ja.

Uppsala

Förstudie cirkulär ekonomi.

Ja.

Uppsala

Förstudie Smart specialisering.

Ja.

Uppsala

Förstudie Kapital försörjning.

Ja.

Uppsala

Drivmedelsstrategi, påbörjad 2020.

Nej.

Uppsala

Läkemedelsreningsprojekt på Akademiska sjukhuset.

Ja.

Uppsala

För kompetensförsörjningsområdet, se tabell 3.1.

Uppsala

Uppföljning av det ekonomiska läget i länet p.g.a. corona.

Nej.

Ett behov av samhällsekonomiska analyser inom Region Uppsala har uppmärksammats
och rapporteringen kommer att fortgå i en form som är anpassad för normalläget.

Uppsala

Underlag till S3.

Ja.

De har varit en grund i samtalet och utvecklingen av S3.

Uppsala

Beskrivning Det kommunala näringslivet i länet.

Ja.

Underlag för kommunala näringslivsenheternas arbete.

Uppsala

Utredning ”Länets privata produktion”.

Ja.

Rapporten klar december 2020. För tidigt att beskriva effekterna.

Uppsala

Utveckling av statistiskt underlag för analyser av
regionens ekonomi och socioekonomiska förhållanden.

Uppsala

Framtagande av social kompass för länet.

Nej.

Ökad kunskap om segregation och inomregionala skillnader i länet. Fortsatta analyser
utifrån den sociala kompassen kommer att fortgå 2021 och framåt.

Uppsala

Coronaundersökning bland migranter.

Nej.

Kunskap om gruppen nyanlända med avseende på ett antal viktiga frågor så som oro,
ändrat beteende och förtroende för myndigheter med anledning av coronapandemin.

Uppsala

Nulägesanalys Uppsala län.

Nej.

Uppdaterad nulägesanalys för att följa utvecklingen inom länet inom områden som
arbetsmarknad, utbildning, näringsliv, forskning och innovation, miljö och klimat, folkhälsa
och jämlikhet.

Uppsala

Omvärldsanalys Uppsala län.

Nej.

Uppdaterade omvärldsanalys för att beskriva övergripande trender och händelser av
betydelse som bör beaktas i den regionala kontexten.

Sörmland

Näringslivsanalys.

Nej.

Löpande spridning internt och externt, som underlag i arbete med RUS.
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Etapp 1 avslutas våren 2021.

Sörmland

Analys av företagsenkät.

Nej.

Genomförts i samarbete med länets kommuner som har återfört kunskapen till
näringslivsarbetet där.

Sörmland

Lärarkartläggning (påbörjad).

Nej.

Löpande spridning internt och externt.

Sörmland

(20301356)

Ja.

Regionalt tillköp på den nationella resvaneundersökningen. Blir färdig under 2021. Ska
användas som underlag till trafikförsörjningsprogram, LTP och annat strategiskt arbete
inom området hållbara transporter.

Resvaneundersökning (påbörjad).
Sörmland

Rapportserie: Covid-19 konsekvenser.

Nej.

Löpande spridning internt och externt.

Sörmland

Analyser kopplat till Region Sörmlands Överenskommelse
med Arbetsförmedlingen Sörmland.

Nej.

Mellanorganisatoriskt lärande kopplat till gemensamma analyser. Via arbetsgrupper.

Sörmland

(20300664)
Strategi och analys i kompetensverkstaden.

Ja.

Underlagsframställningar i div branschforum. Löpande intern spridning.

Sörmland

Underlagsframställning för programskrivning gällande
strukturfondsarbetet i ÖMS.

Nej.

Löpande intern och extern spridning.

Sörmland

Analys av yrken med möjlighet till distansarbete

Nej.

Intern och extern spridning. Fortsättningsarbete pågår inom organisationen.

(utifrån förlaga framtagen av Region Skåne).
Sörmland

Underlagframställning för regional samordning och
uppföljning av bredbandsutbyggnad.

Löpande spridning internt och i externa samverkansgrupper.

Sörmland

Underlagframställning för den regionala
utvecklingsstrategin.

Löpande spridning internt och i externa samverkansgrupper.

Östergötland

Omvärldsanalys.
En omvärldsanalys togs fram som underlag för arbetet
med den regionala utvecklingsstrategin m.m.

Ja.

Östergötland

Lägesbild av Östergötlands näringsliv med anledning av
covid-19.

Nej.

Rapporten har utgjort diskussionsunderlag internt inom Region Östergötland i en rad
processer, för att säkerställa att en gemensam nulägesbild och en sammanställd bild av de
stora trender som verkar finnas i omvärlden. Den har särskilt använts i arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin.
Region Östergötland har publicerat månadsrapporter över effekterna av covid-19 på
näringsliv och arbetsmarknad sedan pandemins utbrott. Dessa rapporter har
kompletterats med veckovisa uppdateringar av mer frekvent publicerad statistik. Varsel,
arbetslöshet och konkurser är exempel på statistik som följts. I månadsrapporterna har en
mer djuplodande analys av data gjorts.
Mottagare har varit kommuner och myndigheter, men rapporterna publiceras på Region
Östergötlands webb och är tillgängliga för alla, se även
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Statistik-och-fakta/

Östergötland

Utbildning i Östergötland – statistik om olika
utbildningsformer i Östergötland.
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Nej.

För att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området började Region Östergötland under
2020 publicera en interaktiv rapport på webben med statistik om olika utbildningsformer
(grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola) i länet. Spridning

Östergötland

BRP+.

Nej.

Östergötland

Tematisk utvärdering av arbetet med strategi för smart
specialisering (S3) i Östergötland.

Ja.

på kompetensförsörjningsdagen samt i olika nätverk, se även
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Statistik-och-fakta/.
Under 2020 utvecklades en applikation för att kunna följa Östergötlands utveckling mätt
som BRP+. Syftet är bl.a. att sprida kunskap om BRP+ då detta mått kommer vara del i
uppföljningen av den nya utvecklingsstrategin för Östergötland. En fördjupning av
materialet på index- och indikatornivå för länets kommuner möjliggörs, se även
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Statistik-och-fakta/
Den tematiska utvärderingen omfattar 11 projekt, medfinansierade via 1:1 anslaget, som
ingår i arbetet med strategin Smart Specialisering. Projekten har skapats för att dels
mobilisera kapacitet inom styrkeområdet och dels för att skapa nytta av området och öka
tillgängligheten.
Utvärderingens tre huvudfrågor med slutsats:
1. Har strategin haft betydelse för näringslivet och på vilket sätt? Svaret är ja, i det myller
av aktiviteter som sker i de miljöer och plattformar som relaterar till styrkeområdena sker
ett värdeskapande för företagen med nya kontakter, kompetenser, samarbeten,
möjligheter att testa idéer, koncept, produkter etc.
2. Har S3:s stödsystem, innovationsstödsystemet, haft nytta av strategin? Svaret är ja,
mycket har hänt på de fem år strategin funnits som möjliggjort finansieringsmöjligheter
till utvecklingsprojekt som har stärkt arbetet med redan befintliga och nya
innovationsmiljöer, även om det är en lång väg kvar innan hela det näringslivs- och
innovationsstödjande systemet genomsyras av och präglas av strategin, styrkeområdena
och ansatsen att föra samman styrkeområdena med de i Östra Mellansverige
gemensamma identifierade utmaningsområdena.
3. Stämmer beskrivningen i strategin eller har områden förflyttat sig? Svaret är försiktigt ja
att beskrivningen verkar stämma, den grundläggande designen i arbetet med smart
specialisering i Östergötland har meriter och är hållbar enligt utvärderingens bedömning.
Det är mer i hur-frågan som vissa förändringar behöver ske.
I analys och slutsatser lyfter utvärderingen att;
- Designen bakom arbetet med smart specialisering, med möjliggörande styrkeområden,
är mycket bra trots en viss pedagogisk utmaning i att förklara den samt att de många
projekt som regionen medfinansierat starkt bidragit till att bygga upp och konsolidera
styrkeområdena över tid.
- Det finns olika förutsättningar och behov, styrkeområdena har utvecklats olika och
jobbar väldigt olika medan en likhet mellan styrkeområdena ligger i att kunskapen om den
tänkta strukturen minskar ju längre ifrån överbyggnaden aktörerna är.
- Det är en utmaning att samordna, föra samman styrkeområdena med
utmaningsområdena då det är en betydande komplexitet i den mångfald av
organisationer, nätverk, plattformar och miljöer som berörs och på något sätt ingår i
innovationssystemet, utvärderingen lyfter också att det finns behov av att fortsätta
förstärka styrningen av arbetet med strategin och att Region Östergötland bör ta ett mer
aktivt ägarskap över strategin och implementeringen av densamma.
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- Det finns möjlighet till spets och bredd i innovationsarbetet, för att motverka att
strategin med de fem styrkeområdena skapar onödiga begränsningar är det viktigt att
tillse att det finns ett fungerande mer öppet innovationsarbete parallellt med arbetet med
strategin.

Östergötland

Östergötland

Utvärdering av projektet Solel i Östra Mellansverige.

Utvärdering av effekten av webbverktyget Basetool på
Östergötlands turism.

Ja.

Ja.

Region Östergötland har tagit fram en handlingsplan för hur arbetet med smart
specialisering ska vidareutvecklas, utifrån utvärderingens slutsatser. Där ingår fyra
fokusområden:
- Bygga regional kapacitet och förankring
- Utveckla regionens styrkeområden och utmaningsområden
- Utveckla och visualisera regionala innovationsprocesser
- Förmedla regionens styrkor och förutsättningar.
Utvärderingen fokuserade på att ta reda på hur många kWh el som sparats eller minskats
genom investeringar i solel samt vilken typ av informationsinsatser som deltagare i
projektet uppskattat mest. Detta för att kunna utforma eventuella kommande projekt på
ett sätt som passar deltagare bäst. Utvärderingens slutsatser och förslag på fortsatt
metodik och arbete är att fortsätta med publika aktiviteter där en bredd aktörer bjuds in
för att skapa möjligheter till diskussioner och personliga möten. Vidare att erbjuda forum
för kompetensöverföring vid exempelvis studiebesök hos aktörer som gått vidare med
investeringar samt att även erbjuda energikartläggning för att öka intresset för att
genomföra åtgärder så som investering i solel.
Slutsatsen av den genomförda utvärderingen är att insatserna främst nått aktörer som
sedan tidigare är positiva till solelinvesteringar, som har god kunskap inom området och
som i många fall också redan bestämt sig för att genomföra en investering. Eventuellt
kommande projekt inom området bör därför i högre grad fokusera på att nå aktörer med
en lägre kunskapsbas och kanske även fokusera på investeringar med högre
innovationsgrad (byggnadsintegrerade solel-lösningar, solel i kombination med lagring
etc.) i stället för standardlösningar på tak. Detta skulle i så fall kräva en helt annan
målgruppsanalys i samband med att projektdesignen utvecklas och en annan
samverkanskonstellation i genomförandet av projektet.
Rapporten beskriver genomförandet och resultatet av en kvalitativ förstudie med syftet
att utreda Basetools effekt på Östergötlands turism, behovet av ett verktyg så som
Basetool i regionen, organisation som stödjande och förvaltande lösning samt
trendspaning på resenärers framtida användning av destinationshemsidor och andra
digitala verktyg. Rapporten visar på utmaningar, främst med att locka regionens företag
till att bidra till plattformens innehåll samt att konkurrera i sökresultaten med sociala
medier och andra globala aktörer på turistmarknaden.
Aktörerna prioriterar i dagsläget andra kanaler högre då de är mer effektiva ur
marknadsföringsperspektiv, men ser dock att webbplatsen visitostergotland.se är en
väldigt viktig kommunikationsplattform. Basetool fyller en viktig funktion i att samla
fördjupande information och evenemang för kommunerna, något som inte kan erbjudas
på samma sätt av andra plattformar. Rapporter och forskning pekar på att framtidens
turism kräver organisering och aktiviteter från centralt håll för att driva på innovation och
konkurrenskraft, vilket pekar på att dagens organisation kring verktyget är bra och bör
utökas när det kommer till visning av evenemang.
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Östergötland

Östergötland

Utvärdering av projektet Smart kompetens för industrin i
Östra Mellansverige.

Utvärdering av projektet Hållbara transporter i
Östergötland.

Nej.

Ja, inom ram för
projektet.

Då rapporten visar ett stort behov både hos kommuner och aktörer av en samlad regional
evenemangskalender, har denna tjänst upphandlats och ett fortsatt avtal med Basetool
har tecknats. Dock ser Region Östergötland inte behov av att tillhandahålla en databas för
samtligt utbud inom bo, äta, se och göra, då denna information redan finns via globala
plattformar som både företagen och resenärerna använder i större utsträckning än
webbplatsen Visit Östergötland.
Inför våren 2021 kommer webbplatsen genomgå en förändring där fokus kommer att
ligga på att marknadsföra olika kampanjer i syfte att locka nationella besökare till
Östergötland. Vilket framgått är viktigt för både kommuner och aktörer.
Projektet Smart kompetens för industrin i ÖMS grundas i en problemformulering om
tillverkningsindustrins förmåga att effektiviseras, förändras och tänka nytt. För att möta
utmaningar kopplande till digitalisering, robotisering och hållbarhet krävs att industrin har
tillgång till rätt kompetenser. Region Östergötland har varit projektägare för både
huvudprojektet och delprojektet i Östergötland. Det övergripande målet har varit att
insatserna ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom
kompetensutveckling och utbildning. Projekten ska bidra till att deltagarnas ställning på
arbetsmarknaden stärks och/eller tillgodoser arbetsmarknadens behov av arbetskraft och
kompetens. Utvärderingsrapporten har fokus på resultatredovisning samt analys och
bedömning av mål- och resultatuppfyllelse. Utvärderarna, som följt projektet sedan
hösten 2018 och lämnat både en nulägesanalys och en halvtidsutvärdering, bedömer
sammanfattningsvis att projektet har bidragit till att höja kompetensen hos företagens
anställda och sannolikt stärkt deras ställning på arbetsmarknaden åtminstone under de
närmaste åren.
Utbildningarna som genomförts har varit verksamhetsnära och behovsstyrda och har
sannolikt förbättrat företagens tillgång till rätt kompetens genom vidareutbildning av de
anställda. Projektet har vidare bidragit till att kunskapen om hur och varför ojämställdhet,
bristande tillgänglighet och diskriminering uppstår och ökar på arbetsmarknaden. För att
få genomslag och uppnå de effektmål projektet har på området måste fler insatser
genomföras för att belysa hur ”hela kedjan” från vaggan till graven ser ut både nationellt
och i regionen och hur lika aktörer kan samverka.
Erfarenheter och lärdomar har tagits med till kommande projekt och insatser inom ramen
för kompetensutvecklingsinsatser som görs för anställda inom olika företag och
branscher. Just nu inom det pågående kompetensutvecklingsprojektet Besökskraft för
besöksnäringen i Östra Mellansverige.
Utvärderingens syfte var att samla erfarenheter kring hur projektet genomfördes samt
vad man kan dra för lärdomar inför framtida projekt.
Projektet bygger vidare på två olika förstudier inom regionalfonden. Utvärderingens
samlade slutsatser och lärdomar är att projektet har uppnått några av sina mål helt eller
delvis, trots utmaningar på vägen. Flera betydande resultat har uppnåtts som innebär
potentiell långsiktig samhällsnytta inom och utanför regionen. Det utarbetade underlaget
kan användas till att förbättra kunskapsläget inom regionen. Däribland avseende potential
för biodrivmedelsproduktion, scenarier för framtiden samt samhällseffekter för alternativa drivmedel. En vägledning för drivmedelstrategier och underlag till Östergötlands nya
energi- och klimatstrategi har tagits fram. Genom projektet har även nya kontakter mellan
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offentliga och privata aktörer samt akademin etablerats som inte tidigare existerat.
Viktiga lärdomar är att säkerställa att; projektet är mer förankrat i den organisation där
implementering ska ske efter projektavslut, projektledaren har tillräckligt stöd inom
organisationen, aktörer med kompetens på området och som berörs av projektets
aktiviteter involveras i ett tidigt skede så att alla perspektiv inkluderas, förtydliga och sätta
realistiska målsättningar, strukturera mottagandet av resultaten för långvariga hållbara
effekter.
Transporterna är en av de verkligt stora utmaningarna för att uppnå en koldioxidneutral
ekonomi till 2045. Utvecklingen går allt för långsamt och här krävs flera olika typer av
insatser för att komma i mål. Tillgång på förnybara bränslen är en viktig komponent, men
ett ökat fokus bör också läggas på att försöka minska antalet transporter. I detta avseende
går utvecklingen åt fel håll där analyserna snarare pekar på ett ökat antal transporter i
framtiden, bland annat som ett resultat av den ökande e-handeln. Här krävs att
samhällets alla aktörer går samman för att en positiv utveckling ska komma till stånd.

Östergötland

Analys av projektet Nycirkus Öst.

Nej.

Östergötland

Utredning om fortsatt samverkan om företagsjourer.

Nej.
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Efter genomfört projekt har Region Östergötland intensifierat arbetet i påverkansgruppen
kring biogas. Region Östergötland har även initierat två nya projekt kring fordon och
drivmedel samt beteendepåverkan. Projektet har bidragit med kunskap till den energioch klimatstrategi som Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har tagit fram
tillsammans, samt den handlingsplan kring hållbara transporter som utvecklats i
anslutning till denna strategi.
Nycirkus Öst var ett treårigt samarbetsprojekt mellan Region Östergötland,
Östgötateatern/Scenkonst Öst AB och Finspångs och Linköpings kommuner också med
stöd från Statens kulturråd. Syftet var att stärka nycirkusens utveckling, öppna för
internationella influenser och ge ökade möjligheter till berikande upplevelser, delaktighet
och utövande inom konstformen. I analys och slutsatser lyfts att projektet bidragit till att
Östergötland har befäst och stärkt sin plats på den nationella cirkuskartan, målen till stor
del uppfyllts och genomförandet varit resurseffektivt och ändamålsenligt samt att
projektet genomförts med ett genuint och grundmurat intresse. Frågeställningar som
sänds med är t ex hur arbetet kan utvecklas genom ett fortsatt samarbete med andra
satsningar i landet, med turnéläggning, infrastruktur och främjandeinsatser samt hur man
kan stärka den nationella kopplingen framåt.
Utvärderingens slutsatser har tagits tillvara och Nycirkus är numera ett område i
Kulturplanen, som är det politiskt beslutade strategidokumentet som Region Östergötland
arbetar efter. Det betyder också att det finns verksamhetsmedel för området, som i sin
tur gör att regionala aktörer kan fortsätta vara verksamma och utveckla verksamheten i
regionen.
Ett interregionalt samarbete med Region Stockholm och Västra Götalandsregionen har
också påbörjats för att fortsätta bygga de regionala strukturerna som behövs för att
konstområdet ska fortsätta att utvecklas.
Sedan 2016 har Företagsjouren bedrivits gemensamt av Region Jönköpings län och Region
Östergötland. Företagsjouren är permanent verksamhet i båda regionerna sedan 2018
och samverkan regleras i ett samverkansavtal. Insatsens mål är att hjälpa företag som av
olika anledningar råkat ut för problem, finansiella men också strukturella problem.
Företagsjouren är en neutral stödjande funktion för företag i svårigheter, uppdraget är i
första hand att rädda arbetstillfällen i länen och företag i andra hand. Allmänna effekter

som konstateras är att erfarenheterna av såväl de enskilda regionernas jourer som det
gemensamma arbetet sedan några år tillbaka, har varit mycket positivt. Ett stort antal
företag och tusentals arbetstillfällen har kunnat räddas. Erfarenhetsutbytet mellan de två
regionerna har varit bra men kan förbättras och utbytet mellan regionernas rådgivare,
konsulter och experter över regiongräns kan och bör utökas, utöver de gemensamt
upphandlade resurserna. Kommunikationsarbetet kan intensifieras mer, med mer
systematisk informationsspridning om aktuellt arbetsläge. Ur jävs- och sekretesskäl är det
av största vikt att Företagsjourens verksamhet har högsta integritet, här uppvisar erfarenheterna av verksamheten högsta betyg.
Utredningens förslag att den gemensamma jourorganisationen, ledd av Region Jönköpings
län, delas så att organisationen vilar på respektive huvudman men att samarbetet
fortsätter utvecklas och förmeras är verkställd from 1 januari 2021.
Utredningen föreslår också att erfarenhetsutbytet intensifieras, att en basrapportering till
respektive huvudman och statistikredovisning samordnas. Arbetsordning kring dessa
förslag är under uppbyggnad.
Jönköping

Rapport hållbarhetsutbildning (innehållande analys,
utvärdering och uppföljning).

Ja.

Ligger till grund för planerade insatser under 2021 i samverkan med akademin samt
näringslivet i länet.

Jönköping

Rapport Koppla upp – dagarna (innehållande analys och
uppföljning).

Ja.

Ligger till grund för inspiration till samverkan mellan länets aktörer samt för planerade
aktiviteter under 2021.

Jönköping

Löpande uppföljning i ”Hur går det” på
http://utveckling.rjl.se

Nej.

I kommande utveckling av samma webbplats.

Jönköping

Företagsbarometer – löpande intervjuundersökningar
med företag i länet för att snabbt kunna fånga upp risker
och behov utifrån Coviod-19.

Nej.

Undersökningarna påbörjades under hösten och kommer att ligga till grund för riktade
insatser under år 2021.

Jönköping

Analys/uppföljning av den demografiska utvecklingen,
arbetsmarknad, sysselsättning, näringsliv, hållbarhet,
bredbandsutbyggnad, utbildning, m.m.

Nej.

Underlag till uppföljning av RUS, kunskapsunderlag till sektionschefer och andra aktörer.

Jönköping

Projekt Regionala Strukturbilder (Analys).

Nej.

Utveckling av underlag för beslut och planering.

Jönköping

Rapport från projektet ”Integration och
kompetensförsörjning i Jönköpings län” (analys,
utvärdering).

Ja.

Denna rapport kommer att användas i dialog med relevanta aktörer i länet framåt och har
även spridits i olika nätverk. Framtagandet av en rapport uti-från den andra inriktningen
att främja utrikes födda kvinnors företagande är i sitt slutskede. Under början av detta år
har diskussioner förts i ledningsgruppen kring rapporternas slutsatser och
rekommendationer, samt hur vi kan stärka vårt eget kompetensförsörjningsarbete och
sprida det vidare till externa samverkansparter.

Jönköping

Rapporten ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län”
(Rapport 0305).

Ja.

Utveckling av modell för analys av den regionala kompetensförsörjningen och som även
kan användas av andra regioner. Modellen ska kunna användas till att visa på flöden över
tid i utbildningsgrupper, könsmönster i olika utbildningsgrupper kopplat till matchning och
kommande pensionsavgångar.
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Regionen kommer att utveckla modellen vidare och målet för regionen är att skapa en
behovsanalys av kompetensförsörjningen, som kan användas i samverkan med
kommunerna, näringslivet, akademin, arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer,
myndigheter, folkbildningen och övriga utbildningsaktörer.
Jönköping

Årliga prognoskonferenser med länets studie- och
yrkesvägledare samt vägledare från Arbetsförmedlingen.

Nej.

Fokus ligger på att sprida Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos i länet.

Jönköping

Region Jönköpings Län har under 2020 genomfört en
analys för affärsutvecklingscheckar beviljade under
2017–2018.

Ja.

Resultaten av denna visar på såväl stor samhällsekonomisk effekt i form av ökad
försäljning och lönsamhet i företagen, samt att man upplevt det stöd man fått som
värdefullt för sin satsning.

Kronoberg

Socioekonomisk analys Småland och Öarna. Ett
omfattande analysmaterial om förutsättningar i Småland
och öarna.

Ja
(uppföljningsändamålet).

Underlaget har varit viktigt för att kunna sammanställa regionens strukturfondsprogram
för perioden 2021–2027. Det har diskuterats i flera olika sammanhang och med olika
aktörer. Erfarenhetsutbyte har även skett med ESF-rådet och andra regioner.

Kronoberg

Covid-19 i Kronobergs län. Automatiserade rapporter om
hur pandemin påverkar näringsliv och arbetsmarknad i
Kronobergs län.

Ja
(uppföljningsändamålet).

Underlaget har nyttjats i mängder av sammanhang under året och utgjort grund till
insatser för att främja näringslivet i länet under pandemin.

Kronoberg

Främja informerade studieval/Gymnasiekompetens i
Kronobergs län. Analys och uppföljning av
kompetensförsörjningsarbetet i länet med särskilt fokus
på yrkesutbildningar.

Ja.

Underlaget presenterades i samband med höstforum som samlade olika aktörer som
arbetar med kompetensförsörjning i länet. Underlaget ingick i en förstudie så ligger till
grund för fortsatta insatser inom området.

Kronoberg

Smart specialisering i Kronobergs län. Analys och
uppföljning av näringslivsarbetet i regionen. Underlag till
regionens specialiseringsstrategi.

Ja
(uppföljningsändamålet).

Underlaget har presenterats och diskuterats i flera olika sammanhang med olika aktörer i
länet ex. Regiondagarna. Utgör grunden till länets specialiseringsstrategi som är på remiss.

Kronoberg

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2020.
Uppföljning och analys. En årlig rapport där vi följer upp
RUS-målen och analyserar våra insatser.

Ja
(uppföljningsändamålet).

Underlaget tas fram tillsammans med strateger i organisationen och ligger till grund för
prioriteringar under nästkommande år. I år innehåller rapporten även en ”Projekt- och
bolagsrapport” där vi följer upp resultaten av projekt och insatser som våra bolag har
gjort, exempelvis ALMI. Även andra företagsfrämjande insatser finns i rapporten,
exempelvis företagsstöd. Underlaget ligger till grund för framtida prioriteringar av
utvecklingsmedel och sprids internt.

Kronoberg

Hållbarhetsuppföljning av Gröna Kronoberg. Analys och
uppföljningsarbete.

Ja
(uppföljningsändamålet).

Underlaget följer upp den regionala utvecklingsstrategin utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Arbetet med framtagningen har pågått under året och kommer att fortgå. Underlaget har
diskuterats med andra regionala aktörer och utgör grund för framtida revideringar av den
regionala utvecklingsstrategin.

Kalmar

Uppföljning av regional utvecklingsstrategi (RUS).

Ja.

Presentation externt på regiondag, internt för förvaltningen och interaktivt på regionens
webbplats. Uppdatering av regionens webbsida och aktualitetsprövning av RUS kommer
att ske 2021.
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Kalmar

Kunskapsunderlag för regionplan 2021.

Ja.

Ett stort antal presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region och länets
kommuner samt interaktivt på regionens webbplats. Ligger till grund för Regionplan 2021,
bl.a. i form av mål för regionen och nya uppdrag till regional utvecklingsförvaltning.

Kalmar

Analys inför framtagande av strategi för Smart
Specialisering.

Nej.

Ligger till grund för val av områden för specialiseringsstrategin. Har använts vid ett antal
presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region och länets kommuner samt
presenterats interaktivt på regionens webbplats. Fortsatt presentation av analysen under
remissperioden av strategin.

Kalmar

Månadsvis uppföljning av företagsstöd.

Nej.

Löpande uppföljning av vilka typer av verksamheter som får stöd, med vilka belopp och
hur stöden fördelas geografiskt. Interaktiv intern presentation i Power BI. Införandet av
NYPS2020 har medfört en del merarbete i uppföljningen.

Kalmar

Kompetensförsörjning.

Nej.

Kartläggning av kompetensbehov i länet, på generell nivå och på branschnivå, med syftet
att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av
kompetens på kort och lång sikt.

Kalmar

Coronaanalyser.

Nej.

Ett stort antal presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region, länets
kommuner, länsstyrelse samt övriga samarbetspartners. Kontinuerliga och interaktiva
lägesrapporter på regionens webbplats.

Kalmar

Produktivitetsstudie tillsammans med Region Kronoberg,
Region Blekinge och Sydsvenska industri- och
handelskammaren.

Ja.

Ligger bl.a. till grund för arbetet med att ta fram en strategi för Smart Specialisering. PM
om covid-19 och hur pandemin påverkar Sydost.

Kalmar

Uppföljning av Agenda 2030 på regional nivå.

Ja.

Tagit fram indikatorer för agendan som går att bryta ned till länsnivå, i syfte att bygga upp
ett system för att följa arbetet med Agenda 2030 regionalt. Underlaget har presenterats
för det regionala Agenda 2030-rådet.

Kalmar

Innovationsstudie tillsammans med Jönköping
International Business School.

Ja.

Samlat in och presenterat data kring innovationer och innovationsprocesser i Region
Kalmar län. Tagit fram indikatorer för att mäta innovation i länet.

Kalmar

Socioekonomisk analys som underlag till kommande
programskrivning ESF, ERUF.

Ja.

Används för gemensamt underlag för Småland och Öarna.

Kalmar

Uppföljning av Glasrikemiljonen 2.

Ja.

Ambitionen med rapporten har varit att spegla vad som hänt efter det att stödet betalts
ut, baserat på intervjuer med företagen samt relevanta nyckeltal och statistik. Även
näringslivscheferna och beslutsgruppens medlemmar har intervjuats. Bakgrunden till
Glasrikemiljonen 1 och 2:
Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar
respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen
erbjöds att deltaga. Som ett led i detta arbete arrangerades en workshop där syftet var att
försöka tänka på hur man skall kunna använda de befintliga företagsstöden på ett nytt
sätt för att kunna stötta utvecklingen i Glasriket samt kunna stimulera till investeringar
och få företagen att förflytta sig i värdekedjan samt inte minst skapa en positiv anda i

388

Glasriket som varit inne i en lång spiral av företagsnedläggningar och ökad arbetslöshet.
Slutsatsen från workshopen var att lansera ”Glasrikesmiljonen”, ett unikt projekt med
länsövergripande insatser. Regionförbunden, Länsstyrelserna samt Tillväxtverket
beslutade avsätta medel för att göra en riktad insats mot företag med tillväxtpotential i
Glasriket. Stödet begränsades till företag med färre än 250 anställda och som antingen har
en årsomsättning på 50 milj EUR eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 milj
EUR per år. Totalt förfogade projektet över 12 mkr i investeringsstöd.
Uppföljningen visar på goda resultat och sammantaget investerade de totalt 11 företag
som erhöll stöd sammanlagt drygt 66 miljoner kr. Samtliga företag som erhållit
Glasrikesmiljonen 2 bedriver verksamhet i december 2020 och har utvecklats mycket
positivt. De har uppvisat en stark omsättningsutveckling. Den totala omsättningssumman
för de 11 företagen visar att den ökat med 217 mkr från 379 mkr 2016 till 596 mkr 2019
eller med totalt 57 % under fyra års-perioden. Under perioden 2016 – 2018 har
omsättningen ökat med 30 %.
Gotland

OECD Territorial Review Gotland. Löpande arbete t.o.m.
2022. Bland annat har datainsamling till en s.k. Policy
Background Report påbörjats.

Ja.

Ska utgöra en grund för uppdraget att löpande revidera den nya RUS:en och kommer
utgöra centrala delar av uppdaterad nulägesanslys som grund för revidering.

Gotland

Analysarbete och urvalsarbete påbörjat för val av
indikatorer och data för uppföljning effektmål i
kommande RUS.

Ja.

Ska användas som en del i att följa utvecklingen i länet i relation till målen i RUS.

Gotland

Inom ramen för En Bättre Sits transportpolitiska
samarbete har under året en gemensam systemanalys
och en godsstrategi tagits fram. Regionerna som
samarbetar är Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Sörmland, Östergötland och Gotland.
Arbetet med revidering av ”Gotländska ståndpunkter –
om kommunikationerna till och från Gotland” har
genomförts under 2020 och ståndpunkterna antogs av
Gotlands Trafikråd i september 2020. Under arbetets
gång har ett 40-tal olika aktörer på Gotland intervjuats, i
syfte att erhålla en bild av de olika transport- och
kommunikationsbehoven hos öns utvecklings- och
samhällsaktörer.

Nej.

Arbetet ska utgöra en grund för prioriteringar av de investeringar som behövs för att
hantera gemensamma utmaningar och stärka utvecklingen.

Nej.

Utifrån den bild som framträtt vid intervjuerna har en reviderad version av
ståndpunkterna tagits fram och presenterats för de i Trafikrådet ingående aktörerna. Via
en förankringsprocess har samtliga i Trafikrådet ingående aktörer därefter haft möjlighet
att inkomma med synpunkter och påverka den slutliga utformningen av
ståndpunktshandlingen. I samband med hanteringen av ståndpunkterna har även
representanter för alla partier i regionfullmäktige deltagit i Trafikrådets sammanträden.
När ståndpunkterna nu slutligen antagits av ett enigt Trafikråd kan det med fog sägas att
de är väl förankrade i det gotländska samhället och hos de utvecklingsaktörerna på
Gotland. Utgör underlag för gemensam gotländsk uppfattning inför kommande
prioriteringar av åtgärder inklusive förestående statlig upphandling av gotlandstrafiken.

Gotland

Utredning påbörjat av organisering och ansvar kring
arbetsmarknadspolitik utifrån kommunal och regionalt
perspektiv inom Region Gotland.

Nej.

Resultaten ska utgöra en grund för ett effektivt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Blekinge

Årsrapport.

Ja.

En rapport för beviljade och avslutade projekt, en bilaga till Region Blekinges
årsredovisning. En översiktlig sammanställning om Region Blekinges arbete i linje med
Attraktiva Blekinge, den regionala utvecklingsstrategin.

Gotland
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Blekinge

Delårsrapport.

Ja.

En rapport för beviljade och avslutade projekt, en bilaga till Region Blekinges
delårsredovisning. En översiktlig sammanställning om Region Blekinges arbete i linje med
Attraktiva Blekinge, den regionala utvecklingsstrategin.

Blekinge

Enskilda projekt.

Ja.

Projekt återrapporterar direkt till regionala utvecklingsnämnden. En direktrapportering i
syfte av uppföljningen/utvärdering och informationsspridning av resultat till beslutfattare.

Blekinge

Uppföljning enskilt projekt.

Ja.

Stödmottagaren gör löpande lägesrapporter i samband med ansökan om utbetalning. I
lägesrapporten sker även avvikelserapportering. Projektägaren gör efter avslutat projekt
en slutrapport där bl.a. uppnådda resultat presenteras i förhållande till beslut som fattats.
Vid vissa större projekt gör även en publik slutrapport där resultat presenteras och sprids
samt genomför egna spridningsaktiviteter.

Blekinge

Uppföljning enskild stödmottagare – företagsstöd.

Ja.

Företag som fått beviljat företagsstöd gör löpande lägesrapporter i samband med ansökan
om utbetalning och lämnar skriftliga slutrapporter vid slututbetalning. I rapporterna
beskrivs vad stödet haft för betydelse och påverkan för verksamheten.

Blekinge

Enkät.

Ja.

En enkät som skickats till stödmottagare som blivit beviljade företagsstöd och som fått
slututbetalning under året. Genom enkäten vill vi belysa företagsstödens inverkan på
sysselsättning, omsättning och försäljning. Vi har även tittat närmre på företagens
hållbarhetsarbete.

Blekinge

Kommunrapporter.

Nej.

Region Skåne tar fram kommunrapporter för Skåne och Blekinge som beskriver
utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi. Från
2018 finns dessa rapporter också tillgängliga för alla kommunerna i Blekinge och finns
tillgängliga på Region Blekinges webbplats.

Blekinge

Digitala kortrapporter – covid-19:s påverkan på
ekonomin.

Nej.

Från våren 2020 har Region Blekinge tagit fram korta nulägesbilder över coronavirusets
effekter på ekonomin och näringslivet i Blekinge och för länets kommuner. Dessa har
uppdaterats ett par gånger per månad under hela 2020 och finns tillgängliga på Region
Blekinges webbplats.

Blekinge

Nulägesanalys Blekinge.

Nej.

Som en del i framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har Region Blekinge under
2020 tagit fram en ny nulägesanalys för att ge en övergripande bild av nuläget och
utvecklingen i Blekinge län inom områden som kompetensförsörjning, näringsliv,
infrastruktur och innovation. Under hösten 2020 publicerades rapporten och utdrag från
den presenterades under de tre digitala blekingedagarna för både interna och externa
aktörer och rapporten finns tillgänglig på Region Blekinges hemsida.

Blekinge

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2020.

Delvis.

Som ett led i uppföljningsarbetet av den regionala utvecklingsstrategin tar Region
Blekinge fram en årlig rapport som presenterar utvecklingen för de mål och indikatorer
som finns i den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge. Uppföljningen är en del
av det analysarbete som Region Blekinge bedriver i syfte att följa utvecklingen i Blekinge
utifrån de förutsättningar som finns just här. Rapporten för 2020 analyserar utvecklingen
under strategiperioden (2014–2020). Rapporten finns tillgänglig på Region Blekinges
hemsida.
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Blekinge

Analys av näringslivet i Blekinge.

Delvis.

Som en del i framtagandet av en smart specialiseringsstrategi i Blekinge har Region
Blekinge tagit fram en bakgrundsanalys som innehåller en beskrivning av näringslivets
utveckling i länet och en branschanalys. Analysen har använts som underlag i dialoger för
val av prioriteringar i arbetet med en smart specialiseringsstrategi i Blekinge. Rapporten
finns tillgänglig på Region Blekinges hemsida.

Blekinge

Socioekonomisk analys Skåne-Blekinge.

Nej.

Region Skåne påbörjade under hösten 2019 arbetet med en ny socioekonomisk analys för
Skåne och Blekinge och den färdigställdes 2020. Detta arbete har skett i samverkan med
Region Blekinge. Analysen är tänkt att ligga till grund för kommande
regionalfondsprogram och regional plan för socialfonden för Skåne och Blekinge.
Rapporten finns tillgänglig på Region Blekinges hemsida.

Blekinge

Kompetensförsörjning, Branschrapport - vård och
omsorg.

Nej.

Under 2020 har Region Blekinge tagit fram en analys över kompetensförsörjningen i
Blekinge inom vård- och omsorgssektorn. Rapporten är tänkt att fungera bland annat som
underlag till utbildningsdimensionering i länet och för att hitta gemensamma strategier
för att lösa kompetensförsörjningsutmaningen framöver.

Skåne

Hur har det gått i Skåne? (uppföljning).

Nej.

Rapporten är en uppföljning av resultaten för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.
Kunskapen används av regionens utvecklingsaktörer för att följa utvecklingen inom många
olika områden, exempelvis demografi, utbildning, hälsa, trygghet, arbetsmarknad och
näringsliv, pendling och bostäder.

Skåne

Region Skånes Folkhälsorapport 2020 (uppföljning).

Nej.

Region Skånes Folkhälsorapport 2020 bygger på en enkätundersökning som skickats till
drygt 100 000 skåningar (18–84 år). Den är en lägesrapport samt uppföljning av tidigare
skånska folkhälsoundersökningar (år 2000, 2004, 2008 och 2012). Rapporten inkluderar
ett brett spektrum av hälsans bestämningsfaktorer (fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor,
sociala relationer, trygghet, arbete, miljö och boende) och kunskapen används såväl
internt som externt av regionens utvecklingsaktörer.

Skåne

Flykting- och anhöriginvandrares kvalifikationsmatchning
(analys).

Nej.

En studie som mynnar ut i sex policyrekommendationer för att vi bättre ska kunna
tillvarata utbildning och kompetens förvärvad utomlands. Rapportens slutsatser har
spridits till statliga myndigheter (UHR, Lärosäten, Tillväxtverket) och regionala och
kommunala aktörer via bland annat ett webinarium och Kompetenssamverkan Skåne.

Skåne

Befolkningsprognos 2020–2029 (analys).

Nej.

En prognos för utvecklingen av Skånes befolkning görs för 1–10 års sikt. Prognosen är
avsedd att användas för planering av Region Skånes verksamheter.

Skåne

Skånes befolkning fortsätter att öka (uppföljning).

Nej.

Analysen beskriver befolkningsutvecklingen under det senaste året och baseras på
statistik från SCB.

Skåne

Scenario för det skånska elsystemet - elanvändning och
effektbehov (analys).

Nej.

Analysen används som ett dialogverktyg för att belysa och diskutera utmaningar och
möjliga lösningar för Skånes elförsörjning, idag och i framtiden.

Skåne

Kommunrapporter (uppföljning).

Nej.

Rapporterna följer utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning
och ekonomi. En rapport för respektive kommun i Skåne tas fram och uppdateras
löpande. Analyserna baseras på statistik från SCB.
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Skåne

Modell för bostadsefterfrågan i Skåne (uppföljning).

Nej.

Rapporten avser att komplettera bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet
med skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder. Modellen preciserar antalet
bostäder som kan nyproduceras per år givet hushållens betalningsförmåga, det vill säga
marknadsdjupet i Skåne. Baseras på statistik från SCB.

Skåne

Samlade analyser - ekonomiska konsekvenser av covid-19
(uppföljning).

Nej.

Rapporterna följer utvecklingen av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 avseende
konjunktur, konkurser, arbetslöshet och rörlighet i Öresundsregionen. Analyserna
presenterades både skriftligt och under live-sändningar och utgjorde ett
kunskapsunderlag i fler arbetsgrupper relaterade till covid-19 på regional utveckling.

Skåne

Bostadsglappet i Skåne - Analys av hushållens möjligheter
att hyra eller köpa bostäder i Skåne (analys).

Nej.

Används som ett dialogverktyg för att fördjupa förståelsen för hushåll som inte kan eller
har svårt att efterfråga en lämplig bostad bland aktörer på marknaden och tjänstemän
och politiker som på olika sätt jobbar med bostadsförsörjning.

Skåne

Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade.

Nej.

Används som ett kunskapsunderlag i Skånes strategiska arbete med kunskapsförsörjning
och matchning genom sina lärosäten, samt ger rekommendationer om vad som kan göras
för att förbättra detta arbete.

Halland

Cykelpotentialstudie 2.0 – analys.

Nej.

Kunskaper och erfarenheter har använts i Region Hallands eget arbete med att ta fram
Regional cykelplan samt delges kommunerna som kan använda dem i sina respektive
strategiska transportplanearbeten.

Halland

Underlagsanalys inför Trafikförsörjningsprogrammet.

Nej.

Som underlag till det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet togs det fram en analys av
Halland förutsättningar och behov för att forma mål, principer och riktlinjer för
kollektivtrafikens utveckling.

Halland

Elförsörjningsanalys för Halland 2020–2030.

Nej.

Elförsörjningsanalysen ger oss erfarenheter och kunskap kring Energiläget i Halland.
Erfarenheterna är viktiga för att få mer kunskap om de halländska förutsättningarna för
elförsörjningen.

Halland

Underlagsrapport Strukturbild Halland.

Nej.

Som underlag till Strukturbild Halland togs det fram en analys av de halländska
förutsättningarna som ligger till grund för framtagandet av strukturbilden.

Halland

Socioekonomisk analys ESF+.

Nej.

Utgör underlag för framtagande av regional handlingsplan ESF+

Halland

Sårbarhet - omställning och varsel

Nej.

Har mottagits väl i kommunerna där den använts för att höja kunskapsnivån beträffande
den egna kommunens näringslivsstruktur.

Nej.

Analys som har utgjort del av underlaget i arbetet både med att ta fram en smart
specialiseringsstrategi och handlingsprogram för regionalfonden.

En analys av kommunernas och regionens sårbarhet
utifrån företagande, arbetsmarknad och beroendet av
enskilda större företag i arbetsmarknadsregionen i
Halland.
Halland

Innovativa företag i Halland.
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Halland

Framtids- och omvärldsanalys för Halland.

Nej.

Ett delmoment i budgetprocessen för 2022. Utgör underlag då planeringsförutsättningar
tas fram i nästa steg.

Halland

Branschanalyser – covid-19. Under våren 2020
analyserades ett antal branschers påverkan av pandemin.

Nej.

Resultaten spreds till länets kommuner och till myndigheter i syfte att skapa
förutsättningar för riktade stödåtgärder i utsatta sektorer.

Halland

Årlig uppföljning av Hallands tillväxtstrategi.

Nej.

Bidragit till lärande om den regionala utvecklingen i Halland.

Halland

Årlig uppföljning av företagsstöden finansierade med 1:1
medel.

Nej.

Återkopplas till politiken.

Halland

Omvärldsanalys cirkulär ekonomi.

Nej.

Underlag till arbetet med Hållbarhetsuppdraget, särskilt området klimatsmart, cirkulär
affärsutveckling

Halland

Analys inför framtagande av ny tillväxtstrategi.

Nej.

Utgör underlag i det pågående arbetet med att utarbeta en ny tillväxtstrategi.

Halland

Temarapporter Hallands styrkeområden.

Nej.

Följer regelbundet utvecklingen i Hallands nuvarande styrkeområden, Hälsoteknik,
Besöksnäring och Grön tillväxt. En del i lärandeprocessen.

Västra Götaland

Analys: Demografi i Västra Götalandsregionen.

Nej.

Löpande bevakning av det demografiska läget i Västra Götaland.

Västra Götaland

Analys: Befolkningsprognos Västra Götaland 2020–2040.

Nej.

Utöver underlag för ny utvecklingsstrategi även underlag i många andra planer och
strategier.

Västra Götaland

Analys: Utveckling Västra Götaland, (4 rapporter, en per
kvartal).

Nej.

Löpande bevakning om utvecklingen i Västra Götaland inom demografi, arbetsmarknad,
näringsliv och konjunktur.

Västra Götaland

Analys: Konjunkturläget för Västra Götaland (4 rapporter,
en per kvartal).

Nej.

Löpande fördjupad bevakning om konjunkturläget i Västra Götaland.

Västra Götaland

Analys: Gymnasiebehörighet i Västra Götaland.

Nej.

Kunskapsunderlag vid framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin.

Västra Götaland

Analys: Näringslivet i Västra Götaland 2013–2018.

Nej.

Löpande bevakning av näringslivets utveckling i Västra Götaland.

Västra Götaland

Analys: Regionala specialiseringar och tillväxtmotorer- ett
underlag för strategi om smart specialisering i Västra
Götaland.

Nej.

Kunskapsunderlag vid framtagandet av ny regional strategi för smart specialisering.

Västra Götaland

Analys: Geografisk fördelning av arbetsställen och
kompetenser i Västra Götalands livsmedelsförädling.

Nej.

Resultat presenteras för berörda tjänstepersoner i regionen. Resultatet används som
underlag inför nya beslut i regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Västra Götaland

Analys: Trend- och omvärldsanalys om ortstrukturen i
Västra Götaland.

Nej.

Kunskapsunderlag vid framtagandet av regional strukturbild.

Västra Götaland

Analys: Regionrapport 2020 - Var det bättre förr?

Nej.

Kunskapsunderlag vid framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin.
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Västra Götaland

Analys: Det goda livet i Dalsland.

Nej.

Diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland.

Västra Götaland

Analys: Coronavirusets inverkan på svensk ekonomi och
sysselsättning.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i
spåren av pandemin.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Utsatta branscher i Covid-19 krisen.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Arbetsmarknad i kris och omvandling – Corona
krisen ur ett regionalt branschperspektiv.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Covid-19 och social hållbarhet i Västra Götaland.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Tillståndet i Västra Götaland hösten 2020 i ett
samhälls-/invånarperspektiv.

Nej.

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Veckostatistik om varsel och arbetslöshet i Västra
Götaland.

Nej.

Löpande bevakning av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för
kommande insatser.

Västra Götaland

Uppföljning: Återrapportering RUS 2019.

Nej.

Uppföljning av den pågående RUS:ens genomförande och måluppfyllelse.

Västra Götaland

Uppföljning 2019 av delregionala tillväxtmedel.

Nej.

Uppföljning av delegerade medel till kommunalförbunden för genomförande av den
pågående RUS:en.

Västra Götaland

Hållbarhetsbedömning av förslaget på regionala
utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Nej.

En hållbarhetsbedömning utifrån Agenda 2030 som en del av framtagandet av den
kommande regionala utvecklingsstrategin.

Västra Götaland

Fördjupad uppföljning av företagsstöd.

Nej.

Berörda tjänstepersoner deltar både inför utformning av uppföljning samt vid en
presentation av resultatet. Ingår även i årsredovisning.

Västra Götaland

Utvärdering av Connect2Capital - en mötesplats för
tillväxtföretag och investerare.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Västra Götaland

Utvärdering av Nordiska Akvarellmuseet som hållbart och
internationellt besöksmål.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Västra Götaland

Utvärdering av 2018 och 2019 års utlysningar inom
Samhällsentreprenörskap.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
regionala utvecklingsnämnden (RUN).
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Västra Götaland

Utvärdering av satsningar inom offentliga måltider.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
regionala utvecklingsnämnden (RUN) och miljönämnden (MN).

Västra Götaland

Utvärdering av Biogas Väst.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
miljönämnden (MN).

Västra Götaland

Att främja export i Västra Götaland, En utvärdering av
Regional Exportcentra, Internationella Handelsdagen och
Exportprogrammet.

Nej.

Resultat presenteras både för berörda tjänstepersoner i regionen samt hos de
utvärderade verksamheterna. Resultatet används som underlag inför nya beslut i
regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Värmland

Företagsstöd.

Ja.

Se tabell 5.

Värmland

Analysarbete med anledning av coronapandemin (se
även regionens återrapportering avsnitt 1.1.2).

Ja.

Under våren publicerade Region Värmland varannan vecka en lägesbild av det regionala
näringslivet och arbetsmarknaden, med anledning av coronapandemin. Analysfunktionen
bidrog med sammanställd statistik över arbetslöshet, varsel, konkurser och
korttidspermitteringar samt rapporter från näringslivet. Under hösten publicerades
lägesbilderna med ca 6–8 veckors intervall. Uppföljning av samtalsstatistik för Verksamt
Värmland företagsjour delades med parter inom Verksamt Värmland.

Värmland

Den värmländska kompetensförsörjningen: en
kartläggning av arbetsgivarnas behov och beredskap
samt 16 kommunrapporter (se tabell 3.1)

Ja.

Kartläggningen var i stort sett färdigställd i mars men publicerades slutligen i december,
med uppdateringar utifrån påverkan av coronapandemin. Rapporten har kunnat användas
som underlag i olika corona-utlysningar med fokus på kompetensutveckling och
utbildning. Slutsatserna i kartläggningen används även för att planera mer långsiktiga
insatser för att förbättra regionens kompetensförsörjning.

Värmland

Intersektionell analys av
kompetensförsörjningskartläggningen.

Nej.

Genomlysning av den framtagna kartläggningen för att identifiera var olika grupper
riskerar att missas. Ökar kunskapen och medvetenheten i framtida analysarbete.

Värmland

Kartläggning av kompetensbehov inom smart
specialisering.

Nej.

Kvalitativ analys av nuvarande och framtida behov inom de smarta specialiseringarna.
Viktig kunskap inför arbetet med smart specialiseringsstrategi,

Värmland

Socioekonomisk analys (ESF+).

Ja.

Tillsammans med Region Dalarna och Region Gävleborg togs en uppdaterad
socioekonomisk analys fram under våren 2020. Denna används som underlag i kommande
programperiod för ESF.

Värmland

Analysarbete ERUF.

Ja.

Analytiker har deltagit i framskrivning av ERUF-programmet för Norra Mellansverige för
att säkerställa att målen kan utvärderas och följas upp.

Värmland

Uppföljning regionala utvecklingsstrategin.

Ja.

Uppföljning av målen i den nuvarande Värmlandsstrategin samt framtagande av
indikatorer samt strategi för uppföljning av den kommande strategin.

Värmland

Handlingsplan regional utvecklingsstrategi.

Ja.

Handlingsplan för uppföljning och lärande utifrån målen i den nya Värmlandsstrategin.

Värmland

Näringslivsrapport.

Ja.

Arbetet har inletts under 2020, rapporten kommer publiceras under 2021.
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Värmland

Statistikunderlag med fokus på gränsregionen VärmlandNorge.

Ja.

Upphandlad statistik från SCB, används som underlag för både projekt och politiska beslut
som gäller gränskommunerna och de svenskar folkbokförda i Värmland som arbetar i
Norge. Frågor som blivit än mer aktuella under coronapandemin.

Värmland

Framtagning av för Värmland gemensamma definitioner
av besöksnäring och livsmedelskedjan.

Ja.

Arbetet är under förankring och översyn kring hur det påverkar andra branschers
definition innan vidare spridning.

Samverkan mellan Region Värmland, Visit Värmland,
Nifa, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet samt LRF där
Region Värmland tillsammans med konsult (Nordregio)
ledde arbetet med att analysera och definiera
branscherna livsmedelskedjan och besöksnäringen i
Värmland.
Värmland

Genus- och jämställdhetsanalys inom för regionen viktiga
branscher, såsom skoglig bioekonomi.

Ja.

Ett större fokus på genus- och jämställdhetsanalys av olika branscher eller frågor. Till
exempel påbörjades under 2020 en jämställdhetsanalys där vi kommer följa upp
regeringens jämställdhetspolitiska mål på den regionala nivån, men även göra kvalitativa
analyser av tre övergripande områden med stor bäring på den ojämställda värmländska
arbetsmarknaden.

Värmland

Analys av styrkeområden i Värmland utifrån ekonomiska
nyckeltal.

Ja.

Rapport som i dagsläget är intern men som kan komma att delas senare under 2021.
Underlag för kommande smart specialiseringsstrategi.

Gjordes med anledning av processen för att ta fram nya
områden för Smart specialisering i Värmland.
Värmland

Regional exportstatistik för Värmland, används som
underlag för en ny handlingsplan för export.

Ja.

Rapport för internt bruk förväntas i februari, men kunskapen kommer att delas i olika
analyser under 2021. Kommande statistik på SCB.

Örebro

RUS-uppföljning: Uppföljning 2020 av Tillväxt och hållbar
utveckling i Örebro län, regional utvecklingsstrategi
2018–2030.

Ja – inom
ramen för RUSprojektet som
finansierats
med 1:1.

I uppföljning 2020 har fem samhällsutmaningar identifierats. Dessa samhällsutmaningar
beskrivs utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Uppföljningen består av uppföljning av
RUS:ens prioriterade områden, handlingsplaner, projekt och indikatorer. Den består också
av inspel som kommit från dialoger med aktörerna i partnerskapet för regional utveckling.

Nej.

För att konkretisera genomförandet av RUS tas handlingsplaner fram inom olika områden.
Under året har följande handlingsplaner tagits fram:
-Handlingsplan för kompetensförsörjning
- Handlingsplan för social välfärd

Örebro

Analyser i framtagande av nya handlingsplaner.

Uppföljningen har presenterats brett, både internt som underlag inför kommande
prioriteringar och på RUS-forum med deltagare från Partnerskapet, både tjänstepersoner
och politiker.

I framtagandet av handlingsplaner görs analyser om nuläge, utmaningar och önskvärt
framtida läge. För att bidra till ett lärande deltar samtliga utvecklingsledare som är
ansvariga för en handlingsplan i Forum för genomförande med syfte att dela med sig av
erfarenheter och lära sig av varandra.
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Örebro

Coronaanalyser.

Nej.

Under 2020 har fyra analysrapporter kopplat till coronaviruset och näringslivet tagits
fram, där samtliga innehåller en överblick av nuläget i Örebro län kring coronavirusets
konsekvenser för näringslivet, men där varje rapport haft extra fokus på en specifik del av
näringslivet:
- Besöksnäringen.
- Små- och medelstora företag.
- Industriföretag.
En rapport som sammanfattar och följer upp nuläget för de tre tidigare analyserna för
besöksnäring, små- och medelstora företag och industrin.
Rapporterna har spridits bland annat genom presskonferenser med regionråd och
landshövding och bidrar till ett nuläge för kommande insatser.

Örebro

Socioekonomisk analys kopplade till nya
programperioden för EU-fonder.

Nej.

Ligger till grund för kommande program för ERUF och ESF+.

Örebro

Kartläggning av sociala företag inom civilsamhället.

Ja.

Kartläggning av sociala företag inom civilsamhället inom ramen för projektet Socialt
företagande i Örebro län. Syftet med kartläggningen är att få en uppfattning om
utbredning och omfattning av det sociala företagandet i Örebro län och resultatet är en
viktig grund för fortsatt arbete med sociala företag.

Örebro

Kartläggning av kultur och ideell sektor, med anledning
av Corona.

Nej.

Kartläggning av hur situationen ser ut för kultur och civilsamhälle i Örebro län under
pandemin. Resultatet ska användas/har använts till att politik och tjänstemän ska kunna
vidta relevanta åtgärder för att stödja den kulturella infrastrukturen och civilsamhället i
länet under pandemin. Bland annat har arbetsstipendier, stöd för inkomstbortfall samt
stöd för genomförandet av stödjande aktiviteter under pandemin delats ut. Resultatet har
också använts för att kunna kommunicera hur situationen ser ut under pandemin i Örebro
län i olika sammanhang.

Örebro

Utvärdering av flex- och närtrafiken.

Nej.

Studie i hur användandet i ett försöksprojekt har sett ut, kostnader/intäkter mm.
Resultaten används i arbetet med att ta fram ett nytt upplägg av närtrafiken när det ska
rullas ut i hela länet under nästa år.

Örebro

Utvärdering av familjesamverkansteamet i Norra
länsdelen.

Nej.

Enkät och intervjustudie kring Familjesamverkansteamets arbete som är en neutral part
för att få till samverkan mellan Hälso-och sjukvård, socialtjänst och skola kring olika
familjers behov av stöd och hjälp. Det är ett underlag för beslut om man ska förlänga
Familjesamverkansteamets arbete.

Örebro

Uppföljning kring samverkan mellan kommun och region
kopplat till covid 19-pandemin.

Nej.

Syftet är att undersöka hur de samverkansformer som mellan region och kommun som
bildades under våren har fallit ut och i förlängningen, om det är något man ska fortsätta
med och finns det då någon annan samverkansarena man kan sluta med till förmån för de
nya arenor som har bildats.

Örebro

Förstudie kring utökad Testbädd välfärdsteknik.

Ja.

Belyser deltagande kommuners behov av stöd för att driva på digitalisering och
välfärdsteknikutveckling.
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Örebro

Förstudie om arbete med ny överenskommelse i länet
kring hälso- och sjukvård i hemmet.

Nej.

Ska ligga till grund för ny överenskommelse.

Örebro

Etiska dilemman samt erfarenheter av hälso- och
sjukvård i hemmet och på vårdboenden under covid-19 i
Örebro län.

Nej.

Analysen har resulterat i ett antal frågeställningar som kommer att hanteras vidare i
samverkansstrukturen.

Örebro

Föräldraskapsstöd som strategi för måluppfyllelse i
skolan.

Nej.

Analysen är ett underlag för att stärka det lokala arbetet med föräldraskapsstöd på
kommunnivå och länsdelsnivå. Den kommer att användas i lokala underlag inför beslut
och vid presentationer för ledningsgrupper och politik. Det kommer även att spridas på
nationell nivå i de nätverk som rör barn och familj.

Örebro

Tobins Q - studie av relationen mellan kostnad för
bostadsbyggande och motsvarande marknadsvärde.

Ja.

Används i dialog med länets kommuner samt vid remisshantering av kommunala planer,
som inspel till arbetet i parallella processer som t.ex. infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering, som grund för utveckling av regionala förhållningssätt kring
användning av mark- och vattenområden, både regionalt och storregionalt när vi
samverkar med regionerna i östra Mellansverige. De utgör även underlag i dialog med
departementet för att beskriva förutsättningarna att arbeta med utvecklingsuppdraget.

Örebro

Rapport om nodstädernas funktionella integrering i östra
Mellansverige.

Nej.

Används i dialog med länets kommuner samt vid remisshantering av kommunala planer,
som inspel till arbetet i parallella processer som t.ex. infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering, som grund för utveckling av regionala förhållningssätt kring
användning av mark- och vattenområden, både regionalt och storregionalt när vi
samverkar med regionerna i östra Mellansverige. De utgör även underlag i dialog med
departementet för att beskriva förutsättningarna att arbeta med utvecklingsuppdraget.

Örebro

Studie av hanteringen av jordbruksmark inom den
kommunala översiktliga planeringen.

Nej.

Används i dialog med länets kommuner samt vid remisshantering av kommunala planer,
som inspel till arbetet i parallella processer som t.ex. infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering, som grund för utveckling av regionala förhållningssätt kring
användning av mark och –vattenområden, både regionalt och storregionalt när vi
samverkar med regionerna i östra Mellansverige. De utgör även underlag i dialog med
departementet för att beskriva förutsättningarna att arbeta med utvecklingsuppdraget.

Örebro

Analys av efteranslutningar av bredband.

Nej.

Tillsammans med övriga regioner i Mellansverige har vi analyserat sannolikheten för att
ansluta närliggande byggnader med snabbt bredband. Hushåll och företag utan tillgång till
snabbt bredband har definitivt en bromsande effekt på tillväxten. Effekter av rapporten
kan skönjas i Post och Telestyrelsens arbete kring hanteringen av efteranslutningsfrågan.

Örebro

Utvärdering av trafikförsörjningsprogrammet.

Nej.

Utvärderingen ligger till grund för den pågående revideringen av programmet.

Örebro

Utvärdering av kollektivtrafiken i sydöstra delen av länet.

Nej.

Utvärderingen har legat till grund för ett beslut om trafikplikt.

Örebro

Utvärdering av stadsbusstrafiken i Örebro.

Nej.

Utvärderingen har legat till grund för ett förslag till nytt stadsbusslinjenät.

Örebro

Utvärdering av stadsbusstrafiken i Karlskoga.

Nej.

Utvärderingen har legat till grund för ett trafikpliktsbeslut avseende framtida
stadsbusstrafik i Karlskoga.
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Örebro

Analys av skolkortspriser.

Nej.

Analysen har använts för att ta reda på i vilken grad försäljning av skolkort finansierar vårt
uppdrag att arrangera kollektivtrafik till skolan. Analysen kommer att ligga till grund för en
ny prismodell, som dock inte är beslutad ännu.

Örebro

Analys av arbetsmarknadsområden.

Nej.

Analysen presenterar utbredning och utveckling av arbetsmarknadsområden, enligt egen
framtagen beräkningsmodell för ändamålet. Analysen kommer bland annat att användas
som underlag för det nya Trafikförsörjningsprogrammet samt för den kommande
Länstransportplanen.

Västmanland

Indikatorer för besöksnäring i Östra Mellansverige.

Nej.

Samverkan mellan regionalt turismansvariga inom Östra Mellansverige för analys av
besöksnäringens utveckling.

Västmanland

Nodstadsrapporten.

Nej.

Fördjupad kunskap om nodstädernas funktion och förutsättningar för utveckling.

Västmanland

Kraftförsörjningen inom ÖMS.

Nej.

Gemensam kunskapsbas för läget i Västmanlands län och östra Mellansverige.

Västmanland

Invånarundersökning.

Nej.

Underlag för arbete inom flera aspekter av regional utveckling.

Västmanland

Läget i länet statistik.

Ja.

Förutom på hemsidan sprida fakta på olika regionala möten.

Västmanland

Finansieringsanalys av företagsfrämjande systemet.

Ja.

Delgivits regionstyrelsens politiker.

Västmanland

Sociala företag och stödsystemet.

Ja.

Kunskapen har tagits fram och delats tillsammans med berörda aktörer i länet och arbetas
vidare med i en aktörsgrupp

Västmanland

Hållbarhet i projekt.

Nej.

Analysen delas med tjänstepersoner i regionorganisationer och Tillväxtverket i Östra
Mellansverige. Underlag för vidare arbete.

Västmanland

Arbetsetableringen för utrikesfödda kvinnor i
Västmanland.

Ja.

Fördjupad kunskap om arbetsintegrering för utrikesfödda och behov för etablering på
arbetsmarknaden. Att sprida lärdomar och slutsatser såväl internt som externt fortgår.
Bland annat.

Västmanland

Kartläggning och analys av de små och medelstora
företagen på landsbygden i Västmanland och dess
digitalisering.

Nej.

Kunskapen om företagen har delats till det näringslivsfrämjande systemet i Västmanland
samt inspel till ny näringslivsstrategi – Affärsplan Västmanland.

Västmanland

Kartläggning och analys av bredbandssituationen i länet.

Nej.

Kunskapen används i dialog med PTS, kommuner och marknadens aktörer i syfte att
främja bredbandsutbyggnaden.

Västmanland

Kartläggning och metodutveckling för att mäta
mobiltäckning.

Nej.

Används i dialog med marknadsaktörer och kommuner som stöd för strategiska beslut.

Västmanland

Rapport framtagen om efteranslutningar i områden där
en bredbandsutbyggnad skett.

Nej.

Kunskapsunderlag för strategiska beslut och påverkansarbete.
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Västmanland

Rapport framtagen om välfärdsportar.

Nej.

Kunskapsunderlag som bakgrund för diskussioner med kommun och region för att främja
utbyggnaden av snabbt bredband.

Dalarna

Diskrimineringsrapport

Nej.

Publicerad i början av 2020. Kunskaper har spridits genom fyra webbinarier som
arrangerats i samverkan med Vägen in (integration) och Kompetensförsörjning, Regionala
utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna. Rapporten har skickats ut till länets kommuner
och andra relevanta aktörer inom integrationsarbetet. Rapporten stärker kunskapsläget i
länet rörande diskriminering och ger bättre förutsättningar för att kunna hantera frågor
inom området.

Dalarna

Integrationsrapport

Ja, delvis.

Publicerad i början av 2020. Kunskaper har spridits genom fyra webbinarier som
arrangerats i samverkan med Vägen in (integration) och Kompetensförsörjning, Regionala
utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna. Rapporten har skickats ut till länets kommuner
och andra relevanta aktörer inom integrationsarbetet.

Dalarna

Webbinarier om integration och kompetensförsörjning

Ja, delvis.

Planerade och genomförda tillsammans med Vägen in (integration) och
Kompetensförsörjning, Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna. Tre timmar
vid fyra tillfällen, tre externa och en internt på förvaltningen. För kunskapsspridning med
utgångspunkt i de publicerade rapporterna ovan.

Dalarna

Segregationsrapport

Ja, delvis.

Publicerad under hösten 2020. Har kommunicerats på seminarium i Vägen in och skickats
ut till länets kommuner och andra relevanta aktörer inom integrationsarbetet.

Dalarna

Rapport om ekonomisk ojämlikhet

Nej.

Publicerad i december 2020 samt presenterad på ett kunskapsseminarium.

Dalarna

Rapport om företagens situation som en följd av covid-19

Nej.

Detta skedde i april i samverkan med Sveriges fyra nordligaste handelskammare och fem
av de sex nordligaste länen. Enkäterna hade skickats ut av ovan nämnda handelskammare
där regionerna gick in och var behjälpliga i analysarbetet. Från första kontakt till färdig
rapport gick det inte fullt en vecka, vilket inte är optimalt ur kvalitetssynpunkt men
nödvändigt vid tillfället givet den då höga förändringstakten i ekonomin.

Dalarna

Socioekonomisk analys i Norra Mellansverige

Nej.

Som underlag till programmeringen av ESF+ och ERUF har en socioekonomisk analys tagits
fram på kort tid av samhällsanalys i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Samarbetet i sig
innebar mer rapport per analysinsats och region men hjälpte också till att accelerera
samarbetet i Norra Mellansverige, något som är önskvärt givet att analyskapaciteten i
dessa tre regioner är tämligen liten i jämförelse med större regioner och kommuner.

Dalarna

Bearbetning av statistik till studie om högskole- och
universitetsstudenters rekrytering och mobilitet efter
examen.

Nej.

I Mälardalsrådets projekt En bättre matchning har Region Dalarna bidragit med
bearbetning av statistik till studien om högskole- och universitetsstudenters rekrytering
och mobilitet efter examen. Rapporten, som baseras på denna statistik, har skrivits av
Sweco på uppdrag av Mälardalsrådet. Ytterligare ett exempel på att resultatet blir större
än insatsen genom samarbete vilket är möjligt när inte metoden behöver vara helt
länsspecifik.

Dalarna

Framtagande av statistik och analyser i lärarpiloten,
Mälardalsrådet

Nej.

I Mälardalsrådets projekt En bättre matchning har Region Dalarna bidragit med
bearbetning av statistik till lärarpiloten, en studie av lärarbristen i Mälardalsrådets nio län.
Detta har skett i samverkan med Högskolan Dalarna där databasen Bak- och framgrund
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har använts. I och med det har mycket relevant statistik kunna tas fram snabbt för att
komma framåt i arbetet. Även här kommer Mälardalsrådet att uppdra åt Sweco att
sammanställa en rapport.
Dalarna

Framtagande av veckovisa rapporter för att följa de
samhällsekonomiska effekterna av covid-19

Ja, delvis.

För att förstå de snabba förändringar som sker under pandemin har veckovisa rapporter
tagits fram sedan början av april. Dessa skickas till Länsstyrelsen Dalarna som använder
underlaget i sin rapportering till regeringen. Därigenom säkerställs att det existerar en
gemensam bild av det som sker i länets näringsliv och arbetsmarknad. Detta arbete har
varit ansträngande vilket i sig har tvingat fram effektivare processer att ta fram dessa
rapporter. Investeringen i dessa effektivare processer kommer att möjliggöra fler och
bättre analyser framåt då mindre tid behöver läggas på att ladda ner och hantera statistik
och mer tid därmed kan läggas på att analysera statistiken.

Dalarna

Strukturbild Dalarna. Kartlägga och analysera funktionella
samband i Dalarna.

Ja, delvis.

Arbetet med att ta fram strukturbilder har fortsatt under 2020, främst med att
effektivisera processerna att ta fram olika kartbilder. Under hösten 2020 presenterades
en del av detta arbete i form av analyser av pendlingspotential kopplat till
regionförstoring, dvs. hur många fler arbeten nås vid en arbetstidsförkortning. Analyserna
kommer att kunna ligga som underlag för infrastrukturplaneringen och
trafikförsörjningsprogrammet.

Dalarna

Socialt hållbara bostadsområden

Nej.

Framtagande av uppföljningsverktyg för att följa utvecklingen på bostadsområdesnivå.
Genomförs tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och det allmännyttiga bostadsbolaget
i Falun Kopparstaden. Syftet är att kunna identifiera eventuella försämringar i
bostadsområden för att kunna göra insatser innan de blir utanförskapsområden. Under
hösten har processen effektiviserats och en första prototyp publicerats på den tekniska
plattformen i Power BI. Ytterligare två kommuner har lagts till i systemet och ytterligare
några är på väg in.

Dalarna

Analys av effekter på arbetsmarknad och befolkning som
en följd av en eventuell etablering av Google

Ja, delvis.

I samverkan med Invest in Dalarna och Avesta kommun har Raps prognosverktyg använts
för att ta fram prognoser på hur antal sysselsatta och invånare förändras som en följd av
en eventuell etablering i Horndal. Arbetet är på experimentstadiet än så länge så ingen
rapport har ännu publicerats publikt. Det främsta syftet har dock varit att ta fram
underlag för planering samt att bedöma effekter av denna typ av etablering.
Förhoppningen är att kunna göra fler etableringsanalyser framöver.

Dalarna

Analys av Lupp-enkäten

Nej.

Sammanställning av statistik och analys inför tematiska seminarier med deltagare från
kommunerna och andra relevanta aktörer. Analyserna har presenterats på
temaseminarierna som arrangeras inom området av Regionala utvecklingsförvaltningen.

Dalarna

Nätverket för statistik och analys

Nej.

Ett nätverk med representanter från kommunerna, Folkhälsa på Region Dalarna,
analysavdelningen för vårdverksamheten på Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och
Högskolan Dalarna som håller regelbundna träffar. Två utbildningar i Supercross har
hållits, en gemensam beställning av befolkningsprognoser har koordinerats och där
emellan pågår kontinuerliga kontakter när helst frågor uppstår hos aktörer i nätverket.
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Gävleborg

Övergripande

Gävleborg

Indikatorsuppföljning Regional utvecklingsstrategi 2013–
2020.

Nej.

Används i arbetet med att följa länets utveckling. Tillgängliggörs via webb.

Gävleborg

Norra Mellansverige Socioekonomisk analys 2020.

Nej.

Analysen har använts som källmaterial i programmeringen för ERUF 2021–2027 samt
ESF+.

Gävleborg

Möjligheternas region – beviljade projektmedel och
företagsstöd 2019.

Ja.

Används för att synliggöra och inspirera till användning av anslag 1:1.

Gävleborg

Projektmedel och företagsstöd i Gävleborg 2017–2019.
Hållbarhetsbedömning för Region Gävleborg.

Ja.

Analysen ligger till grund för fortsatta insatser för att stärka styrningen av anslag 1:1 i
riktning mot en hållbar utveckling, däribland revidering av Finansieringsstrategi.

Gävleborg

Uppföljning av anslag 1:1, avslutade projekt och
företagsstöd 2019.

Ja.

Uppföljningen syftar till att visa långsiktiga mål och effekter för att skapa ett
organisatoriskt lärande och utveckla styrningen i riktning mot mål och vision.

Gävleborg

Gävleborgare i utbildning (se tabell 3.1).

Nej.

Underlag som används i utbildningsplanering av bl.a. kommunerna.

Gävleborg

Semaforens analys av bristyrken.

Nej.

Underlag som används i utbildningsplanering av bl.a. kommunerna och i branschträffar
som Region Gävleborg anordnar.

Gävleborg

Veckorapport ”Coronas effekt på länets ekonomi”.

Nej.

Används i det löpande arbetet med att stötta näringslivet under coronapandemin bl.a. av
kommunernas näringslivsenheter.

Gävleborg

Kartläggning av digitaliseringen i små företag i länets
glesbygd.

Nej.

Uppdrag med finansiering av Tillväxtverket.

Gävleborg

Turism uppföljning & analys.

Nej.

Region Gävleborg följer och analyserar utvecklingen av antal gästnätter, beläggningsgrad
och logiintäkter för länets besöksnäring. Dessutom följer Region Gävleborg upp vilka
researrangörer som är aktiva i länet.

Gävleborg

Jämlikhetsutredningen.

Nej.

Region Gävleborg arbetar sedan 2019 med en Jämlikhetsutredning. Syftet är att ge en
samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela
Gävleborgs län, beskriva orsaker till och effekter av skillnader i livsvillkor samt presentera
en sammanställning av förslag till åtgärder med fokus på att förändra strukturer.

Gävleborg

Uppföljning av särskilda insatser eller projekt.

Gävleborg

Utvärdering Fiber till Gävleborg.

Ja.

Slutrapportering för delprojekt som ger ökad kunskap om bredbandsutbyggnad som
sprids till berörda aktörer.

Gävleborg

Slutrapport för projektet ”eXtra stöd i Gävleborg”.

Nej.

En analys av resultaten och utvärdering av de arbetssätt och metoder som utvecklades
och användes i projektet.
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Gävleborg

Uppföljning/Utvärdering av samarbetsprojekt Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030.

Nej.

Underlag som används i utvecklingsarbetet för fortsatt samverkan och genomförande av
handlingsplanen.

Gävleborg

Magasin ”Blick för service i alla bygder”. Slutrapport för
projekt Stärkt regional serviceutveckling.

Ja.

Genom att avsluta projektet med ett magasin har spridningen av resultatet blivit större.
Magasinet har spridits i 400 exemplar till ca 150 aktörer.

Gävleborg

Tillkommande förnyelsebar fordonsenergi i Gävleborg.

Ja.

Underlag i arbetet med den regionala innovationsstrategin och utvecklingen av fossilfria
energilösningar i kollektivtrafiken.

Gävleborg

Nulägesanalys av projektet Innovationsklivet samt
Fördjupad analys av arbetsmetoder i projektet, WSP.

Ja.

Underlag inför fortsatt utvecklingsarbete med processer och arbetsmetoder med särskilt
fokus på utmaningsdrivet innovationsarbete utifrån RIS3.

Gävleborg

Analys Skogsprogram.

Nej.

Analyserna har omfattat både inhämtat material via dialogprocesser och workshops
regionalt, och fakta och underlag på regional och nationell samt EU-nivå. Analyserna har
använts i framtagande av det regionala skogsprogrammet som beslutas år 2021.

Gävleborg

Analyser till handlingsplan för Fossilfritt Gävleborg.

Nej.

Analyserna har omfattat både inhämtat material via dialogprocesser och workshops
regionalt, och fakta och underlag på regional och nationell samt EU-nivå. Analyserna har
använts i framtagande av den regionala handlingsplan som beslutas år 2021.

Gävleborg

Analyser till cirkulär ekonomi.

Nej.

Analyser av det regionala samt nationella nuläget kopplat till cirkulär ekonomi. Även
regionala aktörsanalyser kopplat till industriella symbioser.

Gävleborg

Analyser till arbetet med vätgas.

Nej.

Analyser av nuläge och aktörer på regional, nationell och EU-nivå kopplat till länets
potential med grön vätgas för samhälle, industri och transporter.

Gävleborg

Tillgänglighet med kollektiva färdmedel (rapport).

Ja (2019).

Kunskapsunderlag inom arbetet med Gävleborgs funktionella geografi 2017–2019.
Rapport färdigställdes 2020.

Gävleborg

Kraftförsörjning inom östra Mellansverige (rapport).

Nej.

Kunskapsunderlag som tagits fram inom ÖMS-samarbetet och legat till grund för
uppstarten av Arena Elkraft Gävleborg under 2020.

Gävleborg

På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings-, och
arbetsmarknad i östra Mellansverige (rapport).

Nej.

Kunskapsunderlag som tagits fram inom ÖMS-samarbetet som kopplar till arbetet med
Gävleborgs funktionella geografi, samt fortsatt samverkan mellan län och större städer
inom östra Mellansverige.

Gävleborg

Kickstarta Sverige - Infrastrukturåtgärder i norra och
mellersta Sverige som gynnar välfärden, ekonomin och
klimatomställningen”.

Nej.

En rapport som tagits fram inom samarbetet Botniska korridoren.

Gävleborg

Analys av utökat hemsändningsbidrag av livsmedel på
landsbygden.

Ja.

Coronapandemin ställde nya krav på kommunerna att samordna tillgången till livsmedel.
Befintligt hemsändningsbidrag utökades att även gälla nya grupper som t.ex. riskgrupper
och äldre som tidigare inte uppfyllt villkoren. Det har inneburit att många fler fått
möjlighet att få livsmedel levererat till hemmet istället för att besöka matbutiken.

Västernorrland

Medverkan och analys i inspel till nytt nationellt program
ESF+, med framtagande av en socioekonomisk analys till

Nej, har
genomförts

Inskickat till ESF daterad 2020-05-18.
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Västernorrland

svenska ESF-rådet, som belyser den socioekonomiska
situationen i Mellersta Norrland.

som ordinarie
arbete.

Vår socioekonomiska analys presenterades muntligt för det Svenska ESF-rådet via Teams
2020-06-17. Den blev även presenterad vid ett inspirationsmöte om socioekonomiska
analyser via Teams som det Svenska ESF-rådet hade med analytiker från regioner i hela
Sverige, 2020-09-17.

Som en följd av coronapandemin bevakar vi noga
näringslivets påverkan av den situation som uppstått både nationellt och regionalt.

Nej, ingår i
analytikernas
ordinarie
arbete.

Veckovis uppdatering av statistik om näringslivets påverkan av pandemin, där vi på
vår hemsida: www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/statistik-corona/ lägger upp varsel- och
arbetslöshetssiffror och KTA. Konkurser uppdateras månadsvis. Här finns även de
sammanställningar som vi sammanställt för Handelskammaren Mitt: ”Hur har företagen
påverkats av COVID-19?”
Underlag ingår i Länsstyrelsens veckorapporter till regeringen. Deltar i kontinuerliga
avstämningsmöten med Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Västernorrland

Framtagande och redovisning av analyser ”Konjunkturoch arbetsmarknadsläget i Västernorrland”.

Nej.

Redovisning till Regionala samverkansrådet, kommunernas näringslivschefer och
regionens utvecklingsutskott (RUU). Även presenterat på två publika digitala Brown Bag,
2020-05-20 och 2020-12-07.

Västernorrland

Framtagande av faktablad inom serien ”Regionala Fakta”
inom kompetensförsörjning, se även tabell 3.1.

Ja,
basfinansiering
kompetensförsörjning
(nationella 1:1medel via
Tillväxtverket).

Målgrupp: aktörer som arbetar med regional utveckling på olika nivåer i länet men också
inom kommuner och myndigheter. Publicering på region Västernorrlands webb, men även
utdelat och föredragits till flera aktörer.

Västernorrland

Framtagande och redovisning och av regionala
kompetens- & arbetsmarknadsprognoser, se även tabell
3.1.

Ja,
basfinansiering
kompetensförsörjning
(nationella 1:1medel via
Tillväxtverket).

Strategiska kommunala dialoger om kompetensförsörjning med analys av
arbetsmarknadens nuläge, behov och dimensionering. Under 2020 har det hållits två
dialoger, med Kramfors (17/2) och Härnösands kommun (1/6).
Träff med Vård och omsorgscollege i Västernorrland (11/2), med analys av arbetsmarknad
innehållande bland annat kompetensbehov inom vård- och omsorgs-sektorn utifrån utbud
och efterfrågan.

Västernorrland

Löpande sammanställningar av SCB:s
inkvarteringsstatistik på läns- och
kommunnivå. Sammanställning av antalet
förvärvsarbetande inom besöksnäringen
enligt egen modell utifrån aggregerade SNI-koder. Se
även regionens återrapportering avsnitt 1.2.2.

Nej, ordinarie
arbete.

Underlaget tillgängliggörs och delas med i huvudsak destinationsutvecklare inom
länet. Samanställda presentationer läggs även ut på vår webbplats:
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/naringsliv_innovation_digitalisering/besoksnaring/

Västernorrland

Regionen bidrar löpande med analyser och underlag till
Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket gällande
utbildningsplanering och dimensionering.

Ja,
basfinansiering
kompetensförsörjning
(nationella 1:1-

Dimensionering av regionala Yh-platser.
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medel via
Tillväxtverket).
Västernorrland

Regional innovationsstrategi för Smart specialisering i
Västernorrland (RIS3), se även regionens
återrapportering avsnitt 1.2.1 och 1.2.2.

Analys- och
kunskapsunderlag har till
stor del tagits
fram med
finansiering till
Smart Industri
2.0.

Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering, beslutad och
godkänd av Regionstyrelsen, 2020-12-15.

Västernorrland

DIGITAL TRANSFORMATION I VÄSTERNORRLAND - En
intervjuserie om företagsledares egna berättelser,
Mittuniversitetet, Forum för digitalisering, Rapport. Info
om Smart industri, se tabell 1.2.

Analys- och
kunskapsunderlag har till
stor del tagits
fram med
finansiering till
Smart Industri
2.0.

Kunskapshöjande och underlag för affärsutvecklingsprogram inom Smart industri 2.0.

Västernorrland

Northvolts etablering - Regionala effekter i
Västernorrland, WSP.

Analys- och
kunskapsunderlag har till
stor del tagits
fram med
finansiering till
Smart Industri
2.0.

Målsättningen är att rapporten ska bidra till ökad medvetenhet, diskussion och beredskap
kring Northvolts etablering och vilka möjliga effekter det kan ha på Västernorrlands
utveckling ur olika perspektiv.

Västernorrland

Rapport teknisk förstudie – CapGemini
Rapport examensarbete, Daniel Furberg
Slutrapport Pilotprojekt GIS.

Nej.

Framtagande av rapport och slutrapportering av pilotprojekt till
Regionledningsgruppen den 15/9

Västernorrland

Regionala turismeffekter 2019, WSP. Info om
besöksnäringen, se ÅR 1.2.2.

Nej, egen
finansiering.

Ger kunskap om uppdaterad statistik över regionala turismeffekter som ligger till grund
för planering för och utveckling av nya insatser. Rapporten som innehåller
inkvarteringsstatistik och besöksvolymer, upptagningsområden, turismkonsumtion,
utsläpp från turismen och totala effekter fördelat på kommun, respektive region och
destinationsnivå ger ökad kunskap till prioriteringar och gemensamma strategiska
investeringar. Underlaget används i hög utsträckning av kommunerna och
destinationerna.

Västernorrland

Hållbar besöksnäring. Omvärldsanalys och RoadMap,
WSP. Omvärldsanalys och framtagande av en roadmap
för hållbar besöksnäring, som under 2021 kommer
kompletteras med kartläggning för certifiering av företag,
produkter och tjänster. Den roadmap som tas fram ska

Ja, finansieras i
uppdraget
Vägar till
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visa vilka insatser som behöver genomföras av olika
offentliga aktörer för att bistå besöksnäringen att bli
hållbar i enlighet med länets RUS. Detta arbete sker i
nära samverkan mellan regionen, länets destinationer,
kommuner, länsstyrelsen och företag inom
besöksnäringen.

hållbar
utveckling.

Västernorrland

Intressentanalys, Energikontoret Västernorrland.

Nej.

Insamlat synpunkter från interna och externa intressenter, för den fortsatta utvecklingen
av Energikontoret och fokusområden framåt.

Västernorrland

GIS applikation med data och utbredning av Regionala
cykelstråk, Ramböll.

Nej.

Presentation och förslag till hur de regionala cykelstråken kan utvecklas.

Västernorrland

Analyser och kunskapsunderlag framtagna inom
projektet Botniska Korridoren. För beskrivning av
projektet se tabell 2.1.

Ja, samtliga.

1.Ett förslag till ny målbild för Sveriges järnväg. Dialogmöten och kunskapshöjande
insatser.
2. Infrastrukturåtgärder i norra och mellersta Sverige som gynnar välfärden, ekonomin
och klimatomställningen.

1. Ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet, SWECO.
https://media.bothniancorridor.com.hemsida.eu/2020/1
0/PM_JARNVAGSNAT-FOR-250_201014_a.pdf

3. Samarbetet Botniska korridoren har enats om ett gemensamt inspel till Trafikverkets
arbete med att ta fram ett inriktningsunderlag.

2. Kickstarta Sverig, Trogon Consulting AB.
https://media.bothniancorridor.com.hemsida.eu/2020/1
0/Kickstarta-Norra-Sverige-20200930-m-bilagor.pdf

4. Botniska korridorens synpunkter i det offentliga samrådet om förordningen (EU) nr
1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätverket, TEN-T.

3. Norra och mellersta Sveriges gemensamma inspel till
Trafikverkets inriktningsplanering.
https://media.bothniancorridor.com.hemsida.eu/2020/1
0/200831-BK_inspel_TRV.pdf

5. Botniska korridorens synpunkter i revideringen i direktivet om infrastruktur för
alternativa bränslen – utsläppssnåla fordon: förbättringar av EU:s tank- och
laddinfrastruktur.

4. Synpunkter i det offentliga samrådet om revideringen
av TEN-T.
https://media.bothniancorridor.com.hemsida.eu/2020/0
9/Botniska-korridorens-synpunkter-i-offentligtsamr%C3%A5d-om-f%C3%B6rordningen_slutversion.pdf
5. Synpunkter i det offentliga samrådet om Infrastruktur
för alternativa bränslen.
https://media.bothniancorridor.com.hemsida.eu/2020/0
9/200629-Position-BK-Alternativa-br%C3%A4nslen-2.pdf
Västernorrland

Analyser och kunskapsunderlag framtagna inom
projektet Nya Ostkustbanan.
1. Utbyggnadsplan – Nya Ostkustbanans förslag till hur
Dubbelspårs-utbyggnaden kan påskyndas.

1. Ja, samtliga.

1. Det finns inga stora åsiktsskillnader mellan Trafikverket och Nya Ostkustbanan när det
gäller i vilken ordning utbyggnaden ska göras. Den stora skillnaden handlar om i vilken
takt utbyggnaden ska göras, där Nya Ostkustbanan föreslår en mycket högre takt. 11 maj.
2.Kunskapsseminarium, 15 maj.
3. Ägarforum, 15 maj.
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http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2020/05/202005-11-Utbyggnadsplan-for-Nya-Ostkustbanan-2-2.pdf

4. Forum för nordiskt järnvägsamarbete, 19 maj.

2. Presentation vid Nya Ostkustbanans
kunskapsseminarium.
http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2020/05/202005-15-Presentation-Kunskapsseminarium-2020.pdf
3. Presentation vid Nya Ostkustbanans ägarforum.
http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2020/05/202005-15-Presentation-%C3%84garforum-2020.pdf
4. Presentation vid Forum för Nordiskt
järnvägssamarbete.
http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2020/05/202005-19-NJS-red-2.pdf
Västernorrland

Följande utredningar är genomförda respektive pågår
inom projektet Koll2020, projektet beskrivs i tabell 2.1.

1. Ja, samtliga.

1.Utredningen kommer att ligga till grund för påbörjade och kommande
trafikupphandlingar (buss resp. tåg).

1. Socioekonomisk utvärdering av kollektivtrafiken i
Västernorrlands län, klar januari 2020 (Trivector).

2.Utredningen kommer att ligga till grund för påbörjade och kommande
trafikupphandlingar (buss resp. tåg).

2. Mobildataanalys av rörelsemönster i Västernorrland,
klar oktober 2020 (Telia).

3.Utredningen kommer att ligga till grund för påbörjade och kommande
trafikupphandlingar (buss resp. tåg).

3. Uppföljning på analysen Från räls till resande (2010),
pågår till januari 2021 (Ramboll).

4.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.
5.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.

4. Regional resvaneundersökning, pågår till januari 2021
(Ramboll)
5. Stationslägesanalys Nya Ostkustbanan, Botniabanan
och Övre Ådalsbanan, pågår till januari 2021 (Ramboll).

6.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.
7.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.
8.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.

6. Linjenätsanalys - kollektivtrafiken i Västernorrlands län,
pågår till januari 2021 (Ramboll).
7. Bränsleutredning - kollektivtrafiken i Västernorrlands
län, pågår till januari 2021 (Sweco).
8. Utredning av kollektivtrafik i landsbygd/glesbygd Ånge
kommun, pågår till januari 2021 (Trivector).
9. Utredning av kollektivtrafik i landsbygd/glesbygd
Sollefteå kommun¸ pågår till januari 2021 (Ramboll).
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9.Utredning pågår. Resultat ligger till grund för kommande trafikupphandlingar.

Jämtland Härjedalen

Socioekonomisk analys – Mellersta Norrland.

Nej.

Ja, såväl politiker som tjänstemän/tjänstekvinnor har läst och tagit till sig
informationen. Den kommer att följas upp.

Jämtland Härjedalen

Slutuppföljning av Regionala strategin för Ökad
inflyttning och förbättrad integration 2015–2020.

Nej.

Politiker har tagit ställning till om strategin han uppnått sina mål.

Jämtland Härjedalen

Slutuppföljning av Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014–
2020.

Nej.

Politiker har tagit ställning till om strategin han uppnått sina mål.

Jämtland Härjedalen

Veckovisa uppföljningar av arbetsmarknadsstatistik
under coronatiden

Nej.

Uppföljningen har varit värdefull under stabsläge bland annat för underlag till eventuella
beslut. Används för att sprida information om aktuell situation.

Jämtland Härjedalen

Rapporter (uppföljningar) om hur företagen påverkats
under covid-19.

Nej.

Flertal statistiska analyser av enkätsvaren har sammanställts och spridits runt om i
Mellersta Norrland. Bland annat för förståelse för vilka insatser som företagen använder
sig av samt kan behöva.

Jämtland Härjedalen

Strukturanalys Bergs kommun.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Besöksnäringens roll för regional utveckling.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

SamRus – Hur kan vi utveckla utan att förstöra?

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Utan rötter växer ingenting.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

RUS i Näringslivet.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Framtidens position.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

KKN <3 RUS.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

5 st. Lokala utvecklingsanalyser, Krokoms kommun.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

KRUS – Kulturens betydelse för regional utveckling.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Stärkt utvecklingsanalys Ragunda.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Stärkt utvecklingsanalys Strömsund.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Stärkt kapacitet för regional utveckling.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Kompetensförsörjning och regional utveckling i gröna
näringar.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Långsiktigt hållbar destinationsutveckling.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.
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Jämtland Härjedalen

Framtidens bioekonomi och livsmedelsproduktion i
Jämtland Härjedalen.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Hållbar tillväxt.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Jämtland Härjedalen

Strukturbilder för Jämtlands län.

Ja.

Kunskapsunderlag till revideringen av Regionala utvecklingsstrategin.

Västerbotten

Lägesrapporter och enkäter COVID19 (Analys).

Ja.

Ja.

Västerbotten

Underlag för 1.1-medel (Uppföljning).

Ja.

Ja.

Västerbotten

Underlag för S3 (Analys).

Ja.

Ja (pågående arbete).

Västerbotten

Underlag programmering x flera (Analys).

Ja.

Ja.

Västerbotten

Underlag trafikförsörjning (Analys).

-

Ja.

Västerbotten

Kartläggning utbildningsutbud (Analys).

-

Ja.

Västerbotten

Diskussionsunderlag – regionala planer för infrastruktur

-

-

Västerbotten

Lägesrapportering kulturverksamheter med regionalt
anslag

-

Ja.

Västerbotten

Lägesrapportering professionella kulturskapare.

-

Ja.

Västerbotten

Kartläggning av folkbiblioteken i totalförsvaret.

-

Ja.

Norrbotten

Analys: Socioekonomisk analys inför Europeiska
socialfonden plus Övre Norrland 2021–2027.

50 % 1:1, 50 %
ERP. Projektet
Programmering
och start av ny
programperiod
2021–2027.

Analysen utgår från tidigare socioekonomiska analys för ESF ÖN, från utkastet till
nationellt ESF-program, ESF programförslag till programstruktur, dialog ESF
programkontor samt nationellt, samt dialog med ESF-ansvariga på Region Norrbotten och
Region Västerbotten.

Norrbotten

Analys: Europeiska regionalfonden - analys Norrbotten
till Övre Norrlands ERUF-program 2021–2027.

50 % 1:1, 50 %
ERP. Projektet
programmering
och start av ny
programperiod
2021–2027.

Analysen utgår från analyser som är framtagna inom samarbetet med Luleå tekniska
universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten, Regional förnyelse. Norrbottens smarta
specialiseringsstrategi har även utgjort en viktig grund.
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Norrbotten

Analys: Regional analys av socialfondens insatser
(inklusive slutsatser och rekommendationer).

50 % 1:1, 50 %
ERP. Projektet
programmering
och start av ny
programperiod
2021–2027

Rapporten togs fram för att sammanfatta ESF i Norrbotten samt länsöverskridande
projekt under perioden 2014–2020, inför kommande programperiod. Därtill har
ytterligare övergripande information inhämtats från icke-avslutade projekt och
utlysningstexter.

Norrbotten

Definition och kartläggning av Skogsnäringen i
Norrbottens län till och med 2030.

50 % 1:1.

I och med de förändringar sin sker inom användningen av de norrbottniska skogarna,
behöver skogsnäringen undersökas. Flertalet skogliga värden är exkluderade från dagens
definition av skogsnäringen, men inkluderas i det nationella skogsprogrammets mål om
mångbruk. Den här rapporten undersöker vilka aktiviteter som bör ingå i Norrbottens
definition av skogsnäring, samt kartlägger aktiviteterna fram till och med 2030. Rapporten
är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om skogens värden idag och i framtiden.

Analys inom
regionalförnyelse.

Norrbotten

Norrbottens roll i samhällsekonomin.

50 % 1:1.
Analys inom
regionalförnyelse.

Norrbotten

Kartläggning och uppföljning av arbetet med
genomförandet av Agenda 2030 i Norrbottens län.

50 % 1:1.
Analys inom
regional
förnyelse.

Norrbotten

Kartläggning av samverkansstrukturen med
civilsamhället.

50 % 1:1, 40 %
ERP.
10 %
Länsstyrelsen.

Norrbotten

Regional elnätsanalys Norrbotten och norra
Västerbotten.

50 % 1:1, 50 %
ERP.

En uppföljande rapport om Norrbottens roll i samhällsekonomin. Rapporten en
övergripande bild av Norrbotten som ett produktivt län som har haft hög tillväxt i
sysselsättningen och som ökat sitt bidrag till BNP under 2000-talet. Det är särskilt
gruvindustrin som har varit en viktig tillväxtmotor och denna sektor har också en viktig
nationell betydelse på en rad olika sätt (t.ex. i form av en betydande del av landets
export).
Syftet med rapporten Agenda 2030 är att ge en förståelse för hur ett regionalt anpassat
ramverk för uppföljning av regionala aktörers hållbarhetsarbete samt hur Agenda 2030
potentiellt kan utformas och vilka utmaningar som finns kring att göra detta.

Erfarenheter och kunskap har tagits tillvara genom dialog i arbetsgrupp, styrgrupp och två
kunskapshöjande dialoger för en bredare målgrupp under 2020. Även intervjuer och
enkäter har skickats ut till medarbetare inom Regionen och Länsstyrelsen samt
civilsamhället, informationen är sammanställd i en kartläggningsrapport som är mer eller
mindre klar men ska dras i styrgruppen för godkännande innan spridning. ÖK och
handlingsplanen är klara och ska beslutas av politikerna i februari/mars 2021.
En mycket aktuell samhällsplaneringsfråga är hållbar elförsörjning. Under året togs en
regional elnätsanalys fram som ett inspel från Norrbotten som kompletterar andra
elnätsanalyser som tagits fram av länsstyrelser i södra Sverige. Rapporten har fått stort
genomslag nationellt och bidrar till att kommunicera den snabba utveckling som sker i
vårt län med elektrifiering av industrin, fossilfri ståltillverkning och den kraftigt ökande
elförbrukningen som följer med det.
Nu pågår arbete med steg 2 av den regionala elnätsanalysen i samarbete med länets
kommuner. Förväntat resultat är en överblick av hur planberedskapen och
förutsättningen för elförsörjning ser ut på kommunal nivå. Detta blir ett
planeringsunderlag till strukturbild för Norrbotten men även för kommunernas strategiska
näringslivsarbete.
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Norrbotten

OECD Mining Regions and Cities, Case study of
Västerbotten and Norrbotten, Sweden.

50 % 1:1, 50 %
ERP.

OECD har genomfört en fallstudie i Norrbotten och Västerbotten som resulterat i en
rapport som identifierar gruvindustrins betydelse för den regionala och den svenska
ekonomin, ge rekommendationer (på lokal, regional, nationell och EU-nivå) som ska
möjliggöra att regionerna får ut den största regionala nyttan av gruvsektorn. Region
Norrbotten kommer arbeta med resultatet av rapporten under 2021.

Norrbotten

Intern effektuppföljning på beviljade företagsstöd.

Interna
uppföljningar.

Se tabell 1.3
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8
Region

Stockholm

Bilaga 8. Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030
Namn på insats och kort beskrivning
(eventuellt ärende-id i Nyps).

Klimatkansliet Region Stockholm.

Insatsens bidrag till fastställda mål

Resultat i form av prestationer

Beskrivning av insatsens bidrag till mål
som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella samarbetsprogrammen.

Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

RUFS 2050 mål
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp.

Genomförandet av flertalet workshops,
studier, runda bord-samtal och delta i
regionövergripande projekt.

Agenda 2030 mål:
7 Hållbar energi för alla,
11 Hållbara städer och samhällen, 12
Hållbara konsumtion och produktion,
13 Bekämpa klimatförändringar.

Stockholm

RUFS 2050 mål:
En öppen jämställd jämlik och
inkluderande region.

Utbildnings- och rekryteringsmässan
Bazaren 2020.
Huvudsyftet är att skapa möten som
leder till att individer kan etablera sig
på arbetsmarknaden eller påbörja en
utbildning som leder till jobb.

Stockholm

Agenda 2030 mål:
1 Ingen fattigdom, 3 Hälsa och
välbefinnande, 4 God utbildning för
alla, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10
Minskad ojämlikhet.

Förstudie om Teknikcollege i
Stockholms län.

RUFS 2050 mål:
En öppen jämställd jämlik och
inkluderande region.

Förstudie syftar till att undersöka
förutsättningar för att starta ett
Teknikcollege i Stockholms län.

Agenda 2030 mål:
4 God utbildning för alla, 5
Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, 10 Minskad
ojämlikhet.
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Resultat i form av effekter på kort och
lång sikt
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Kort sikt: Möjliggöra för kontinuerlig
vägledning, närvaro och deltagande i
ett brett spektrum av klimatrelaterade
projekt i regionen samt ha en löpande
dialog med regionens olika aktörer.
Lång sikt: Region Stockholm kan ta en
ledande roll i regionens samlade
klimatarbete och lyckas genomföra
Klimatfärdplan 2050 med hjälp av
regionens aktörer.

Informella möten mellan arbetsgivare
och arbetssökande, starta egetrådgivning, jobbsökning, information
om utbildning vid universitet och
högskolor, yrkeshögskolor, komvux,
folkhögskolor.

Kort sikt: Skapa kontakt och nätverk,
jobbansökningar, kännedom om
arbetsgivare och
utbildningsmöjligheter. Ansökningar till
utbildningar, anställningar.
Lång sikt: Etablering på arbetsmarknad,
egen försörjning och integration i
samhället samt bidra till en bättre
integration och etablering på
arbetsmarknaden för bland annat
utrikes födda kvinnor som har lägst
etablering.

Kartläggning om företagens
kompetensbehov, utbildningsutbud
inom industrin samt inventering av
intresse bland företag och
utbildningsanordnare.

Kort sikt: Etablering av Teknikcollege
Lång sikt: Företagens
kompetensförsörjning tryggas samt
företagens och regionens samlade
tillväxt stärks.

Stockholm

Fordonsdalen Stockholm: Projektet
syftar till att utveckla och stärka den för
regionen så viktiga fordonsindustrin.

RUFS 2050: mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion.
Agenda 2030 mål:
Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur,
10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara
städer och samhällen, 12 Hållbar
konsumtion och produktion, 13
Bekämpa klimatförändringarna.

Nya tekniska lösningar som
elektrifiering och automatisering kan
bidra till klimatvänliga och innovativa
lösningar.

Kort sikt:
Ökad kunskap och starkare incitament
för fordonsindustrins omställning mot
att bli fossilfri och klimatneutral, med
bibehållen eller t o m stärkt
konkurrenskraft samt ökat fokus på en
industriell omställning från en linjär
modell till den cirkulära, där betydelsen
av samarbete över gränser i både
värdekedjan och leverantörskedjan är
avgörande.
Lång sikt:
Infrastruktur för stöd i det fortsatta
omvandlingsarbetet har skapats som
bidrar till att företag framgångsrikt kan
möta fordonsbranschens
transformationsutmaningar.

Stockholm

Stockholm Innovation & Growth AB.

Uppsala

Tabell ej ifylld.

Sörmland

Vägar till hållbar utveckling
(se vidare i regionens återrapportering
under punkt 4.1).

RUFS 2050 mål:
En ledande tillväxt- och kunskapsregion
AGENDA 2030 mål:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, 11 Hållbara städer och
samhällen, 12 Hållbar konsumtion och
produktion.

150 SME i Stockholmsregionen deltar i
2 internationella matchmakingevent
som är projektets huvudaktivitet under
2020 och 2021.

Kort sikt: De deltagande bolagen ska
stimulerats att öka sina ambitioner att
internationalisera sin verksamhet

Mål i RUS: Ett jämställt och jämlikt
samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa utan orättfärdiga
skillnader
RUS- prioriteringar:
- En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas.

Uppstart och resurssättning av
uppdraget i Sörmland.

Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa utan orättfärdiga skillnader.
Utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

- En växande befolkning/fungerande
bostadsmarknad.
Stärkt integrering av A 2030
hållbarhetsdimensioner i ordinarie
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Lång sikt: Stockholm betraktas som en
av världens mest intressanta regioner
för att utveckla nya internationella
tillväxtföretag.

uppdrag inom regionala
utvecklingsstrategin.
Sörmland

Glokala Sverige
Deltagit i referensgruppen för Glokala
Sverige och i det utökade
referensuppdraget i att ta fram stöd för
implementering.
(se vidare i regionens återrapportering
under punkt 4.1).

Se ovan.

Processtöd för kommuner och regioner
för implementering av A 2030 på en
reell nivå inom för varje aktör relevanta
mål och delmål.

Inom de områden stödet används bidra
till förverkligandet av A 2030.

Sörmland

Glokala Sörmland
(se vidare i regionens återrapportering
under punkt 4.1).

Se ovan.

Kunskapsstärkande dialog där samtliga
länets kommuner deltagit med
erfarenheter och gemensamma
frågeställningar för lärande.

Stärkt regional möjlighet att bidrag till
förverkligandet av A 2030.

Sörmland

Region Sörmlands
Trafikförsörjningsprogram.

Se ovan.

En analysmatris upprättades med
kopplingarna mellan de olika Agenda
2030 målen och målformuleringarna i
Trafikförsörjningsprogrammet.
Anpassning av befintliga
målformuleringar och nya målområden.

Själva processen med analys av
målkopplingar har ett värde i sig och
ger en ökad kunskap och medvetenhet
om Agenda 2030 dess mål och delmål
samt hur vi kan arbeta med och utifrån
dessa.

Sörmland

Avsiktsförklaring Länsstyrelsen och
Regionen.

Se ovan.

Avsiktsförklaringen stipulerar hur
samverkan mellan Regionen och
Länsstyrelsen ska ske inom ramen för
det regionala utvecklingsansvaret. Med
utgångspunkt från den regionala
utvecklingsstrategin och Agenda 2030
har Länsstyrelsen och Regionen pekat
ut ett antal prioriterade områden där
det finns ett särskilt behov av att
samverka kring gemensamma
frågeställningar som rör länets
utveckling.

Stärkt regional samverkan som skapar
nytta och värde för de lever och verkar i
Sörmland med utgångspunkt från
Agenda 2030.

Östergötland

Hållbarhetsintegrering i Östergötland
Region Östergötlands projekt i den
nationella satsningen Vägar till
hållbarhet som leds av Tillväxtverket.

Insatsen bidrar bland annat till strategin
”Ställa om Östergötland” till en robust
och resurssnål region i det regionala
utvecklingsprogrammet.

Det pågår i flera delprojekt inom ramen
för satsningen. Ett av dessa är
samverkan i regionen mellan viktiga
regionala aktörer från akademi,
näringsliv och offentlighet för att
implementera Agenda 2030 i länet.

Effekter på kort sikt:
Arbetet med regional utveckling utgår
från stor kännedom om, och förståelse
för, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för
såväl Region Östergötland som för
regionala samarbetspartners.

Ett annat exempel är att använda
begreppet hållbarhet som katalysator
till förstärkt samverkan internt, mellan
Region Östergötlands enheter som

Effekter på lång sikt:
Målen i Agenda 2030 uppnås i Region
Östergötland och i Östergötland.
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arbetar med regional utveckling, för att
verksamheten tydligare ska bidra till att
målen i Agenda 2030 uppnås.

Jönköping

Samverkan i länet på temat Agenda
2030.

Den regionala utvecklingsstrategins
vision: Jönköpings län – Sveriges med
hållbara, attraktiva och tillgängliga län.

En serie träffar med länets kommuner
har ägt rum under året. Till en början i
fysisk form men sedan digitalt. Fokus på
träffarna har varit hur vi kan integrera
Agenda 2030 i ledning och styrning.
Dialog har även förts om hur en god
gemensam uppföljning kan byggas upp.
Olika seminarier har också skett för att
öka kunskapen inom vissa av Agenda
2030:s mål.

Ökad medvetenhet om Agenda 2030
och hur vi kan koppla mål och styrning.

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 1: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet;
prioritering 2: en plats att vilja leva och
bo på; prioritering 3: utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv. Mål:
- Ökad attraktivitet.
- Fler ska välja att bo (vistas) i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

Framtagna hållbarhetsnycklar: främja
hållbara transporter, ökad stanntid hos
resenären, främja hållbara produkter
kopplade till mat, design och natur,
stimulera till hållbar omställning med
tillväxt och lönsamhet, främja
hemester.

Effekter på kort sikt:
fastställda hållbarhetsnycklarna verkar
för att främja positiv påverkan och
minska negativ påverkan på
hållbarhetsmål.

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 1: utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.

Framtagna hållbarhetsnycklar: främja
jämställdhet och jämlikhet, främja god
hälsa och trygghet, tillgängligt och
pålitligt, minska transporternas
miljöpåverkan.

Effekter på kort sikt:
fastställda hållbarhetsnycklarna verkar
för att främja positiv påverkan och
minska negativ påverkan på
hållbarhetsmål.

Mål för hållbar region: 2035 är
Jönköpings län ett hållbart län.

Kronoberg

Kronoberg

Hållbarhetssäkring av ny
besöksnäringsstrategi.

Hållbarhetssäkring av nytt
trafikförsörjningsprogram.

Mål:
- Ökad attraktivitet – fler ska välja att
bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska.

Kronoberg

Insatsen relaterar i Gröna Kronoberg till
prioritering 3: utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.

Hållbarhetssäkring av program för
smart specialisering.

Mål:
-Produktiviteten ska öka.
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Några kommuner arbetar nu aktivt med
att integrera Agenda 2030 i ledning
styrning.

Effekter på lång sikt:
strategin bidrar positivt till Agenda
2030 mål 8 och 12. Gällande mål 13
finns möjlighet till positiv påverkan på
målet, samtidigt som det också finns en
risk för negativa effekter.

Effekter på lång sikt:
Programmet bidrar positivt till Agenda
2030 mål 3, 5, 7, 9, 10, 11 och 13. Ingen
direkt negativ påverkan har
identifierats.
Framtagna hållbarhetsnycklar:
jämställdhet, minskad miljöpåverkan,
cirkulär ekonomi, alternativa
finansieringsmöjligheter.

Effekter på kort sikt:
de fastställda hållbarhetsnycklarna
verkar för att främja positiv påverkan
och minska negativ påverkan på
hållbarhetsmål.

Effekter på lång sikt:
Programmets syfte och målbild innebär
positiva effekter på Agenda 2030 mål 8
och 9. Även mål 12 och 13 kan komma
att påverkas positivt. Risk för negativa
effekter finns gällande mål 5 och 13.
Kalmar

Kalmar

Kalmar

Pilotprojekt Högsby.

E-Health Arena.

Traineeprogram.

RUS: Klimat att växa i. Utveckla
metoder för det regionala
utvecklingsarbetet där vi använder de
verktyg vi samlat har att tillgå inom
Region Kalmar län för att utifrån lokala
behov mer effektiv kunna bidra till
utvecklingen i länet.
Agenda 2030: Mål 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9., 10,
11, 16.

Insatsen pågår. Workshops har hållits
med kommunen samt RUF:s
ledningsgrupp. Till stöd för arbetet har
SLU anlitats som följeforskare. Samsyn
med kommun vilka utmaningar som
finns och som man prioriterar att
arbeta vidare med samt inom RUF:s
ledningsgrupp samsyn hur vi med de
medel vi har kan bidra i detta.

Kort sikt: bättre samverkan över
politikområden internt.

RUS: Klimat att växa i.
Skapa förutsättningar för utveckling av
ett hållbart näringsliv att samt skapa
goda förutsättningar för en jämlik nära
vård.
Agenda 2030: Mål 3, 8, 9, 10.

Processen med att bygga ett
kompetenskluster kring e-hälsa pågår.
Ett par företag inom e-hälsa har
etablerat sig i regionen under året.
Samverkan är delvis etablerad mellan
regionen, Linnéuniversitet och
kommunerna. Även företag är delaktiga
i processen.

Kort sikt: ökad samverkan om kunskap
om e-hälsa.

RUS; Klimat att växa i. Insatsen syftar till
att underlätta för nyutexaminerade
akademiker att få arbetet i länets
arbetsliv samt höja utbildningsnivån i
länet.
Agenda 2030: Mål 3, 4, 5, 8.

Insatsen startade hösten 2020. De
insatser som gjorts till årsskiftet
resulterade i intresseanmälningar från
ca 30 företag i regionen.

På kort sikt: x företag som anställer
nyutexaminerade akademiker.

Under 2020 har 81 företag tagit del av
affärs- och /eller
produktutvecklingsinsatser. Företag har
också löpande tagit de av
forskningsresultat som sammanställs
och kommuniceras via projektet.

På kort sikt: företag tar del av konkreta
utvecklingsinsatser.
Lång sikt: ökad innovationsgrad inom
livsmedelsindustrin.

Kalmar

Livsmedelsutveckling Sydost.

RUS: Klimat att växa i. Syftar till att öka
innovationsgraden i livsmedelsindustrin
i länet, kommersialisering av
innovationer.
Agenda 2030: Mål 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15.

Kalmar

Klimatsmarta resor inom
besöksnäringen.

RUS: Klimat att växa i.
Agenda 2030: Mål 9, 11, 12.

Kalmar

Umbrella.

RUS: Klimat att växa i
Agenda 2030: Mål 16, 17 fler?
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På lång sikt: Metod för mer pricksäkra
och anpassade insatser anpassade efter
lokala behov.

Lång sikt: Fler företag inom e-hälsa
etablerar sig i regionen. Att Kalmar län
blir en region som kan erbjuda goda
förutsättningar för innovation inom ehälsa. Ökad användning av e-hälsa inom
region och kommuner.

Lång sikt: höjd utbildningsnivå i
näringslivet och offentlig sektor
Fler som vill stanna kvar/flytta till
Kalmar län

Gotland

Se tabell 7.

Blekinge

Se regionens återrapportering avsitt
4.1.

Skåne

Tabell ej ifylld.

Halland

Vattenkartläggningsprojektet
Projektet ska undersöka möjligheten till
en modell för finansiering och
genomförande av vattenkartläggning i
företag, liknande den modell som finns
för energikartläggning och som
finansierats av Energimyndigheten.

Projektet bidrar till flertalet delmål:
6.1 Säkert dricksvatten för alla,
6.4 Effektivare vattenanvändning,
6.5 Integrerad förvaltning av
vattenresurser.

Mål för social hållbarhet 2030 för VGR
och de verksamheter som finansieras
av VGR.
(RS 2020–02964).

Västra Götaland

Syftet med Mål för social hållbarhet
2030 är att tillsammans med Miljömål
2030 bidra till visionen Det Goda Livet i
Västra Götaland genom att skapa ett
gott liv för varje människa på en
välmående planet. Förslaget utgår ifrån
de globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030 och är prioriterade utifrån VGR:s
uppdrag, utmaningar och påverkan på
social hållbarhet.

Västra Götaland

Miljömål 2030 för VGR:s egna
verksamheter.
(RS 2020–07372).
Syftet med Miljömål 2030 är att bidra
till visionen Det Goda Livet genom att
skapa ett gott liv på en välmående
planet. Detta innebär att Västra
Götalandsregionen tar ansvar för hur vi
brukar planetens resurser på ett
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Efter flera somrar med svår torka har
behovet av en mer hållbar
vattenförvaltning tydliggjorts, där också
näringslivet är en viktig aktör.

Eftersom nuvarande Tillväxtstrategi inte
specifikt prioriterar dessa frågor, är
projektet är ett exempel på hur Region
Halland arbetar utmaningsdrivet.

Utifrån behovet av en mer hållbar
vattenförvaltning, initierade Region
Halland projektet.

Det tydliggör också, i linje med Agenda
2030, odelbarheten mellan olika
utmaningar och möjligheter: hållbar
förvaltning av naturresurser och
förutsättningar för näringslivets
långsiktiga konkurrenskraft.

Målen ämnar bidra till VGR:s vision Det
goda livet, vilket innebär att regionen
ska bidra till ett gott liv för varje
människa i Västra Götaland. I visionen
står det att hållbar utveckling utifrån en
ekonomisk, social och miljömässig
dimension ska utgöra en ram för allt
utvecklingsarbete i Västra Götaland och
beaktas i samtliga beslut.

Mål för social hållbarhet 2030 ska ledas
och styras genom VGR:s huvud - och
stödprocesser för ett sammanhållet och
resurseffektivt genomförande. Målen
ska förstärka ett hållbart genomförande
av strategierna för omställning i VGR:s
strategier däribland, den regionala
utvecklingsstrategin.

Den kommande regionala
utvecklingsstrategin kommer att
inkludera Agenda 2030 därtill utgör
Sociala hållbarhetsmålen en viktig del i
regionens arbete att nå
målsättningarna i Agenda 2030.

VGR:s stödprocesser har viktiga roller i
genomförandet av målen. I samverkan
med huvudprocesserna skapar de
regiongemensamma förutsättningar för
att kärnverksamheten ska bedrivas för
att skapa positiva effekter för hälsa och
livsvillkor och samtidigt med så liten
negativ miljöpåverkan som möjligt.

VGR:s tre övergripande mål för social
hållbarhet kopplas allra tydligast till tre
av målen i Agenda 2030: Mål 3 God
hälsa och välbefinnande, Mål 10:
minskad ojämlikhet och Mål 16 Fredliga
och inkluderande samhällen. Förväntat
resultat är att Miljömål 2030 och Mål
för socialhållbarhet bidrar till en hållbar
utveckling och tydliggör VGR:s
prioriteringar i genomförandet av den
ekologiska och social dimensionen i de
globala hållbarhetsmålen.

Målen ämnar bidra till VGR:s vision Det
goda livet, vilket innebär att regionen
ska bidra till ett gott liv för varje
människa i Västra Götaland. I visionen
står det att hållbar utveckling utifrån en
ekonomisk, social och miljömässig
dimension ska utgöra en ram för allt
utvecklingsarbete i Västra Götaland och
beaktas i samtliga beslut.

Miljömål 2030 ska ledas och styras
genom VGR:s huvud - och
stödprocesser för ett sammanhållet och
resurseffektivt genomförande. Målen
ska förstärka ett hållbart genomförande
av strategierna för omställning i VGR:s
strategier däribland, den regionala
utvecklingsstrategin.

Bidrag till regionala mål beskrivs i tabell
1.1.

Miljömål 2030 är VGR:s genomförande
av den ekologiska dimensionen av
Agenda 2030, Parisavtalet samt
Sveriges miljökvalitetsmål.
Tre Agenda 2030 är prioriterade för
Västra Götalandsregionen ur ett
miljöperspektiv:
- Hållbar konsumtion och produktion
(mål 12).

hållbart sätt vilket i sin tur är en
förutsättning för människors hälsa och
välbefinnande nu och i framtiden.
Förslaget utgår ifrån de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är
prioriterade utifrån VGR:s uppdrag,
utmaningar och påverkan på
miljömässig/ekologisk hållbarhet.

Västra Götaland

Verksamhetsbidrag till Agenda 2030 i
Väst.
(MN 2020–00106).
Syftet med Agenda 2030 i Väst är
fortsatt att engagera och stimulera till
partnerskap mellan näringsliv, akademi,
offentlig och idéburen sektor i
Västsverige som tillsammans kan och
vill bidra i genomförandet av de globala
målen.

Den kommande regionala
utvecklingsstrategin kommer att
inkludera Agenda 2030 därtill utgör
Miljömålen en viktig del i regionens
arbete att nå målsättningarna i Agenda
2030.

VGR:s stödprocesser har viktiga roller i
genomförandet av målen. I samverkan
med huvudprocesserna skapar de
regiongemensamma förutsättningar för
att kärnverksamheten ska bedrivas för
att skapa positiva effekter för hälsa och
livsvillkor och samtidigt med så liten
negativ miljöpåverkan som möjligt.

- Bekämpa klimatförändringar (mål 13).
- Ekosystem och biologisk mångfald
(mål 15).
Förväntat resultat är att Miljömål 2030
och Mål för socialhållbarhet bidrar till
en hållbar utveckling och tydliggör
VGR:s prioriteringar i genomförandet av
den ekologiska och social dimensionen i
de globala hållbarhetsmålen.

Satsningen bidrar till VG2020 och det
prioriterade området ett resurseffektivt
samhälle med minskad klimatpåverkan,
genomföra flera breda
överenskommelser för hållbar
utveckling.

Under det gångna året har satsningen
bland annat resulterat i den årliga
konferensen med temat lärdomar för
hållbar omställning och ökad resiliens.
Det har också genomförts tre
forumträffar digitalt med följande
tema: biologisk mångfald, skogen i ett
förändrat klimat och
boendesegregation.

Det övergripande målet är att
näringsliv, akademi och samhällsaktörer
använder sig av Agenda 2030 i Väst för
kunskapsutbyte och idéer för
gemensamma projekt och därmed
bidrar till genomförandet av de Globala
målen.

Värmland

Arbete med att koppla målen i Agenda
2030 med vår nya Värmlandsstrategi.
Ett antal medarbetare på vår avdelning
och andra enheter i organisationen
samt andra organisationer bidrar.

Bidrar till att uppfylla mål i
regionplanen att arbeta utefter Agenda
2030. Bidrar även till att säkerställa att
kommande Värmlandsstrategi kopplas
mot Agenda 2030.

Tolkning av relevanta delmål i en
värmländsk kontext så att de kan
samhandla med vår nya regionala
utvecklingsstrategi.

Har stor betydelse för förståelsen av
Agenda 2030 efter värmländska
förhållanden.

Örebro

Vägar till hållbar utveckling i Örebro
län.

Den regionala utvecklingsstrategins
övergripande mål om Stark
konkurrenskraft (ekonomisk
hållbarhet), Hög och jämlik livskvalitet
(social hållbarhet) samt God
resurseffektivitet (ekologisk hållbarhet).

Nya arbetssätt och ett ledarskap som
främjar hållbar utveckling.

Stärkt genomförande av Örebro läns
regionala utvecklingsstrategi.

Västmanland

Region Västmanland har inte under
2020 startat upp en insats inkluderad
en finansiering.

Dalarna

Region Dalarna har inga exempel på
specifika, enskilda insatser som har
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Bättre redskap för att lösa
samhällsutmaningar samt att bygga
innovationsförmåga och
innovationskultur inom arbetet med
regional utveckling.

genomförts och som kan lyftas fram
här.
Gävleborg

ERUF programmering 2021–2027.
Styrdokument.
Framtagandet av nytt
Regionalfondsprogram har skett i
samverkan mellan tre län där region
Gävleborg samordnat arbetet. För att
säkerställa att hållbarhetsaspekter
integreras och får genomslag inför
kommande strukturfondsperiod har
kompetens och metoder
tillgängliggjorts i arbetet. Hållbar
utveckling har även varit utgångspunkt
vid inbjudan av aktörer att delta i
processarbete.

Insatsen bidrar till måluppfyllelse på ett
övergripande plan, för RUS och Agenda
2030. Ska uppfylla samtliga mål inom
ERUF 2021–2027. RUS effektmål:
- Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
- Gävleborg har en offentlig sektor som
ställt om och drivit på samhällets
omställning till en cirkulär och mer
biobaserad ekonomi.

Inkluderande process med olika aktörer
som lyft hållbarhetsperspektiv.
Hållbarhetsintegrerad socioekonomisk
analys.
Färdigt förslag till
regionalfondsprogram som tar
utgångspunkt i en hållbar region med
tydlig riktning mot hållbar utveckling.

Kort sikt:
Projekten ska i genomförandet visa hur
de bidrar till att möta målen i Agenda
2030.
Lång sikt:
Insatser inom programmet har bidragit
till en hållbar utveckling och uppfyllelse
av Agenda 2030.

- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.
- Gävleborg har hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar.

Gävleborg

Miljöforum Gävleborg.
Tvärsektoriell samverkan.
Miljöforum Gävleborg utvecklar ett
hållbart Gävleborg i linje med Agenda
2030. Forumet samlar offentlig sektor
för engagemang och handlingskraft i
miljö och klimatarbetet. Syftet är en
effektivare uppfyllnad av RUS och de
regionala miljömålen.

Insatsen bidrar till måluppfyllelse på ett
övergripande plan, för RUS och Agenda
2030. RUS effektmål:
- Gävleborg har ett näringsliv som ställt
om till en cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
- Gävleborg har en offentlig sektor som
ställt om och drivit på samhällets
omställning till en cirkulär och mer
biobaserad ekonomi.
- Gävleborg har kapacitetsstark fossilfri
energiproduktion och effektiv
energianvändning.

Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med
nya regionala miljömål har samordnats
med den nya regionala
utvecklingsstrategin för att i
styrdokumenten ha stöd för att kunna
tala med en mer enad regional röst i
Agenda 2030-frågor.
Arbetar med att ta fram en gemensam
regional handlingsplan för att uppfylla
det nationella målet om en
fossiloberoende transportsektor 2030
har integrerat social hållbarhet i linje
med Agenda 2030.

Kort sikt:
Större förståelse för respektive
samverkansparts uppdrag och bättre
förutsättningar för implementering i
respektive organisation.
Lång sikt:
Insatser inom Miljöforum Gävleborg
har bidragit till en hållbar utveckling
och uppfyllelse av Agenda 2030.

- Gävleborg har hög tillit till och
delaktighet i samhället och
samhällsutvecklingen.
Gävleborg

Möjligheternas region - Projektmedel &
företagsstöd beviljade 2019.
Kommunikation.
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Insatsen bidrar till måluppfyllelse på ett
övergripande plan, för RUS och Agenda
2030.

Synliggörande av fyra företag och fyra
projekt, utvalda och presenterade
utifrån normkritiskt perspektiv.

Kort sikt:
Synliggörande av hur enskilda projekt
och företag bidrar till hållbar utveckling.

Framtagande och distribution av
magasin i olika kanaler.
Exempel på företagsstöd och
projektmedel är framtagna och
illustrerade med ett normkritiskt
perspektiv.
Gävleborg

Metodutveckling.
Utforskande arbetssätt.
Utvecklingsarbete som bedrivits inom
kompetensförsörjningsarbetet för att
integrera horisontella principer i
projekt. En metod har arbetats fram
genom test i konkreta projekt.

RUS effektmål:
- Gävleborg har en jämställd och jämlik
arbetsmarknad.

Magasinet är tillgängliggjort på webben
samt tryckt och distribuerat till aktörer
och politiska företrädare.

Bidrar till att bryta normer genom
normöverskridande uttryck.

En metod som bygger på tre steg
framtagen.

Kort sikt:
Projekten synliggör och stöttar olika
grupper bättre utifrån deras olika
förutsättningar.

- Gävleborg har ett brett, diversifierat
och inkluderande näringsliv.

Lång sikt:
En mer jämlik och jämställd regional
utveckling där olika grupper av kvinnor
och män genom inkluderande strategier
bidrar mer lika och delar makt mer lika.

Globala mål:
5 Jämställdhet.
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
10 Minskad ojämlikhet.
Västernorrland

Tabell ej ifylld.

Jämtland Härjedalen

Projektet Vägar till hållbar utveckling, se
tabell 6.1.

Jämtland Härjedalen

Deltagande i Glokala Sverige.

Västerbotten

Se regionens återrapportering avsnitt 4
samt tabell 6.2 och 6.3.

Norrbotten

Vägar till hållbar utveckling i
Norrbotten.
(id 20238890, 20259676 ERP)

Lång sikt:
Breddning av användning av
projektmedel och företagsstöd, vilket i
sin tur bidrar till hållbar utveckling.

Alla mål i RUS.

Erfarenhetsutbyte och inspiration.

RUS:
Övergripande: Alltid med hållbarhet,
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i
fokus.

Kunskapsöversikt Agenda 2030 i
regional fysisk planering (Mål 11) samt
kartor som visar läget i länet jämfört
andra län.

Insatsområden: Attraktiva livsmiljöer,
Hållbara transporter och tillgänglighet.

Hållbarhetsanalyser av
Länstransportplan och
Trafikförsörjningsprogram (Mål 9, 11).

Att insatser och beslut bidrar till
omställning och hållbar utveckling i hela
länet.

Insatsområde 1 Hållbar strukturbild.

Nätverk för hälsofrämjande
samhällsplanering (Mål 3 & 11).
Norrbotten

RUS övergripande: Alltid med
hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och
mångfald i fokus.

Regional förnyelse.
(203195)
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Rapport: En studie om genomförandet
av Agenda 2030 i Norrbottens län.

Ökad kunskap om det regionala Agenda
2030-arbetet och underlag till framtida
arbete med en regional processmodell

Insatsområden: Attraktiva livsmiljöer.

Norrbotten

Norrbotten

Norrbotten

Glokala Sverige – politiskt beslut om
deltagande taget i december 2020 för
deltagande 2021.

RUS:
Övergripande: Alltid med hållbarhet,
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i
fokus.

En regional arena för kunskapshöjning
och informationsspridning om Agenda
2030 under deltagandeåret 2021.

Insatsområden: Attraktiva livsmiljöer.

Samverkan med de kommuner i länet
som deltar. Deltagande på Mötesplats
Agenda 2030.

RUS:
Övergripande: Norrbotten är ett
föredöme i arbetet med
att utveckla en cirkulär ekonomi och
bidra till
förverkligandet av Agenda 2030.

Agenda 2030 i ERUF.

Insatsområden: Attraktiva livsmiljöer,
Hållbara transporter och tillgänglighet,
Flexibel kompetensförsörjning samt
Hållbara innovationer och
entreprenörskap.
RUS:
Övergripande: Norrbotten är ett
föredöme i arbetet med
att utveckla en cirkulär ekonomi och
bidra till
förverkligandet av Agenda 2030.

Överenskommelse om Agenda 2030
mellan Länsstyrelsen och Region
Norrbotten.

Insatsområden: Attraktiva livsmiljöer,
Hållbara transporter och tillgänglighet,
Flexibel kompetensförsörjning samt
Hållbara innovationer och
entreprenörskap.
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som kan systematisera Agenda 2030arbetet.
Ökad regional samverkan i Agenda
2030 arbetet.

Program för den Regionala
utvecklingsfonden (ERUF) Övre
Norrland.

Ökad genomförandetakt av Agenda
2030.

Avsiktsförklaring om att bidra till att
Agenda 2030 kan genomföras.
Avsiktsförklaringen innebär att:
- Främja, direkt eller indirekt,
genomförandet inom ramen för
ordinarie verksamheter.

Ökad genomförandetakt av Agenda
2030.

- Bidra till genomförandet med
kompetens, kunskap och våra nätverk.
- Upprätta en årsplan för det
gemensamma arbetet.
sprida information om Agenda 2030 i
egna organisationer och nätverk.

