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Bilaga 1. Likvärdiga möjligheter till boende arbete och välfärd i hela landet

1.1

Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i den
regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg),
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Intern dialog i Region Blekinge där
tjänstemän och politiker från både
förvaltningen Blekingetrafiken och Regional
utveckling har deltagit. Genom
kollektivtrafiken har arbetet stämts av med
Trafikverket och länets kommuner.

Än så länge har dialogen lett till ökad
kunskap om brister, behov och möjliga
ambitioner för de som har deltagit i
dialogen. Detta ger bättre möjligheter
att vara aktiv i remissprocessen av
nationell infrastruktur som nu pågår.
På lång sikt är tågstrategiarbetet
viktigt för Blekinges utveckling där en

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.
Blekinge

Arbete med tågstrategi

Mål i gällande RUS:
-Blekinge kännetecknas av goda och
tillgängliga boendemiljöer med god
samhällsservice där människor mår
bra.
-Miljö- och klimatarbetet har bevarat
eller förbättrat förutsättningarna för

5

god livskvalitet och god förvaltning av
natur- och kulturmiljöer.
-Blekinge kännetecknas av ett
expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv.
-Blekinge har ett attraktivt och
hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas,
arbetsmarknadens och besökarnas
behov.

modern järnvägsinfrastruktur ger
möjlighet till en attraktiv och
konkurrenskraftig tågtrafik. Detta
förbättrar möjligheterna för företag
att etablera sig i länet och bättre
service till länets invånare och en
breddad arbetsmarknad. Ett
sammanknutet Blekinge med bra
kommunikationer gör Blekinge till ett
konkurrenskraftigt alternativ när man
väljer arbetsgivare och bostadsort.
Tågtrafiken är också ett viktigt verktyg
för att minska transportsystemets
klimatpåverkan.

Mål i Agenda 2030:
-11 Hållbara städer och samhällen
-13 Bekämpa klimatförändringarna
Blekinge

Uppstart av nytt strategiområde för
energifrågor

Mål i gällande RUS:
-Miljö- och klimatarbetet har
förbättrat förutsättningarna för god
livskvalitet.
-Blekinge kännetecknas av ett
expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv.
Mål i Agenda 2030:
-3 God hälsa och välbefinnande
-7 Hållbar energi för alla
-11 Hållbara städer och samhällen
-13 Bekämpa klimatförändringarna
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Under hösten har Region Blekinge tagit
initiativ till dialog med nyckelpartners för att
leda samverkan för säkrare energitillgång och
en övergång till helt förnybar energi i linje
med Parisavtalet. Politiskt finns ett beslut om
att Region Blekinge ska ta en ledande roll och
planering sker nu för att tillsätta nödvändiga
resurser. Därefter kan ett konkret
utvecklingsarbete påbörjas inom utpekade
arbetsområden som ska bemannas med
relevanta aktörer.

Dialogen har gett kunskap om vilka
problemområden som finns dels
genom erfarenheter från länets
aktörer, dels genom kunskapsutbyte
med Region Skåne som har ett
pågående samverkansarbete.
På lång sikt ska arbetet leda till att nå
mål i länets klimat- och energistrategi
där CO2-alstrande verksamheter byter
ut sina energikällor till förnybara
alternativ. En säker energitillgång
kräver planering av elproduktion både
i Blekinge och i samarbete med

grannregionerna i södra Sverige. Det
kräver också att elnätsinfrastrukturen
uppdateras för att klara framtiden
krav där elöverföringarna är större.
Arbetet ska också ge smartare system
för att hushålla med energin och
fördela den över tid för att minska
effekttoppar. Slutligen ska arbetet ge
en snabbare utveckling av
elektrifiering av transportsystemet
genom att bygga ut
laddinfrastrukturen och i övrigt främja
övergången till elektrifierade fordon
både för allmänheten och näringslivet.
Blekinge

Energieffektiva byggnader (NYPS
20202061)

Mål i gällande RUS:
-Näringslivet och offentliga
verksamheter beaktar kriterier för en
hållbar utveckling när det gäller både
hushållning av råvaror, energi, mark,
vatten såväl som undanträngning av
den fysiska miljön. Miljö- och
klimatfrågor är en drivkraft för
utvecklingen.
Mål i Agenda 2030:
-7 Hållbar energi för alla
-11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna
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Projektet handlar om att bygga upp en
regional samverkansplattform för
koldioxidsnåla och hållbara byggnader i
Blekinge. Samverkansplattformen ska vara
inriktad på kontinuerligt erfarenhetsutbyte
och kompetensuppbyggnad med inriktning på
hållbara och koldioxidsnåla byggnader och
byggnadens roll i energisystemet.

Samverkansplattformen ska stärka
kompetens och arbetssätt inom hela
fastighetssektorn med alltifrån
beställare till leverantörer.
Klimatbelastningen från byggnader ska
minska samtidigt som projektet bidrar
till mer attraktiva boendemiljöer.
Projektet ska bidra till samverkan
mellan forskning, näringsliv och
samhälle.

Blekinge

Hållbar kollektivtrafikupphandling i
Blekinge (NYPS 20202268)

Mål i gällande RUS:
- Blekinge kännetecknas av goda och
tillgängliga boendemiljöer med god
samhällsservice där människor mår
bra.
- Miljö- och klimatarbetet bevarat
eller förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god förvaltning av
natur- och kulturmiljöer.
- Näringslivet och offentliga
verksamheter beaktar kriterier för en
hållbar utveckling när det gäller både
hushållning av råvaror, energi, mark,
vatten såväl som undanträngning av
den fysiska miljön. Miljö- och
klimatfrågor är en drivkraft för
utvecklingen.
- Blekinge har ett attraktivt och
hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas,
arbetsmarknadens och besökarnas
behov.
Mål i Agenda 2030:
-11 Hållbara städer och samhällen
-13 Bekämpa klimatförändringarna
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Projektet startar med en sammanfattning av
forskning som studerat hur olika
angreppssätt och strategier har påverkat
utfallet i form av drivmedel i kollektivtrafiken
i olika län. För att även studera praktiska
lärdomar och erfarenheter från
upphandlingsprocessen och drift genomförs
därefter en intervjustudie med utvalda
regioner. Systemaspekter kommer även att
beaktas genom att
kollektivtrafikupphandlingen studeras i
förhållande till omkringliggande energisystem
och strategier.

Hållbar kollektivtrafikupphandling i
Blekinge har som övergripande mål att
verka för att upphandlingens
utformning optimeras så att länet kan
få en mer effektiv, attraktiv och
hållbar kollektivtrafik genom att under
projekttiden öka förståelsen hos
målgruppen för hur en hållbar
kollektivtrafikupphandling kan
utformas. Nästa upphandling är år
2024 och idag finns det flera förnybara
alternativ att välja på och några av
alternativen är ny teknik som inte
ännu testats fullt ut i kollektivtrafiken.

Blekinge

Elförsörjning i Blekinge, effekt,
kapacitet och flexibilitet (NYPS
20204944)

Mål i gällande RUS:
-Miljö- och klimatarbetet har bevarat
eller förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god förvaltning av
natur- och kulturmiljöer.
-Blekinge kännetecknas av ett
expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv.
-Näringslivet och offentliga
verksamheter beaktar kriterier för en
hållbar utveckling när det gäller både
hushållning av råvaror, energi, mark,
vatten såväl som undanträngning av
den fysiska miljön. Miljö- och
klimatfrågor är en drivkraft för
utvecklingen.
-Blekinge har ett attraktivt och
hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas,
arbetsmarknadens och besökarnas
behov.
Mål i Agenda 2030:
-7 Hållbar energi för alla
-9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
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Eleffektbrist och elnätskapacitet har blivit en
allt viktigare fråga för hållbar tillväxt det
senaste året. Företag kan inte expandera och
kan tvingas flytta ny produktion utomlands
och regioner måste tacka nej till nya
företagsetableringar och därmed
arbetstillfällen. Detta för att kapaciteten i
elnäten inte räcker till. Det saknas idag en
mer heltäckande regional översyn om elnätet
i Blekinge klarar kommande behov. Det börjar
även byggas upp en oro bland företagen om
vi kan få en effektbrist. För att Blekinge ska
vara rustat och vara ett robust län behöver vi
veta vad utgångspunkten är och hur vi i tid
kan förebygga att vi hamnar i en situation
som Mälardalen, delar av Skåne, Stockholm
och Göteborg befinner sig i.

Syfte med förstudien är att genomföra
en kartläggning av situationen i
Blekinge idag.
Koppla nulägesanalys till planerade
utbyggnadsplaner och kommande
förändringar som
exempelvis ökad befolkning, nya
bostadsområden, planer för
laddinfrastruktur för elfordon,
busstrafik på el samt planerad
förnybar elproduktion. Ge förslag på
åtgärder för att uppnå ett fortsatt
robust elsystem i Blekinge. Ett av
delmålen i denna förstudie är att bidra
till ökad energieffektivisering och mer
användning av förnybar el för att
främja en hållbar utveckling, vilket är
syftet med ett framtida
genomförandeprojekt. Tillfällig
överproduktion av till exempel vindoch solenergi måste tas tillvara för att
utjämna produktions- och
förbrukningstoppar. Överskottsenergi
måste kunna lagras sa att samtliga
energiresurser utnyttjas optimalt. En
ökad elektrifiering (övergång från
fossila bränslen) leder till
energieffektivare processer och
möjligheten till att arbeta med

användarflexibilitet och
lastbalansering.
Blekinge

Energieffektiva kommunala
fastigheter i Blekinge - från
energislöseri till värdeskapande
kapitalkostnader (NYPS 20287131)

Mål i gällande RUS:
-Näringslivet och offentliga
verksamheter beaktar kriterier för en
hållbar utveckling när det gäller både
hushållning av råvaror, energi, mark,
vatten såväl som undanträngning av
den fysiska miljön. Miljö- och
klimatfrågor är en drivkraft för
utvecklingen.

Med denna förstudie vill projektägaren ge en
bild av den lönsamma
energieffektiviseringspotentialen i
kommuners och regioners byggnader i
Blekinge samt att planera ett
genomförandeprojekt för att realisera
potentialen.

Projektet bidrar till ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Resultatet är
ökad kunskap om
energieffektiviseringspotentialen i
offentliga byggnader.

Förstudien för att kartlägga vätgaskedjans
aktörer, potentialen för vätgasproduktion och
användning, men även titta på hur arbetet för
vätgas ska introduceras i Blekinge.

Projektet bidrar till ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Resultatet är
ökad kunskap om vätgaskedjans
aktörer, samt potentialen för
vätgasproduktion och användning.

Mål i Agenda 2030:
-7 Hållbar energi för alla
-11 Hållbara städer och samhällen
Blekinge

Förnybar vätgas för transporter i
Blekinge (NYPS 20287646)

Mål i gällande RUS:
-Miljö- och klimatarbetet har bevarat
eller förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god förvaltning av
natur- och kulturmiljöer.
-Blekinge kännetecknas av ett
expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv.
-Blekinge har ett attraktivt och
hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas,
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arbetsmarknadens och besökarnas
behov.
Mål i Agenda 2030:
-7 Hållbar energi för alla
-13 Bekämpa klimatförändringarna
Blekinge

Egenproducerad el Blekinge (NYPS
20332066)

Mål i gällande RUS:
-Miljö- och klimatarbetet har bevarat
eller förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god förvaltning av
natur- och kulturmiljöer.
-Näringslivet och offentliga
verksamheter beaktar kriterier för en
hållbar utveckling när det gäller både
hushållning av råvaror, energi, mark,
vatten såväl som undanträngning av
den fysiska miljön. Miljö- och
klimatfrågor är en drivkraft för
utvecklingen.
Mål i Agenda 2030:
-7 Hållbar energi för alla
- 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
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Projektet är en fortsättning av ett tidigare
projekt, då finansierat av Interreg Europe och
Energimyndigheten.
Projektet kommer att:
-Kartlägga och dokumentera erfarenheter av
tidigare solcellsinstallationsprojekt för att
nyttja de vunna erfarenheterna.
-Ta del av erfarenheter och kunskap från de
andra partnerregionerna i Europa genom
partnermöten, med möjligheter att ta med
regionala intressenter på utbytesresor.
Utbytet kan till exempel handla om
innovativa tekniska lösningar, nya
finansieringssätt och affärsmodeller.
-Genomföra aktiviteter i Blekinge för att
sprida kunskaperna till publika och privata
aktörer och att stödja de olika aktörerna
genom deltagande i samverkans - och
nätverksmöten.

Projektet syftar till att stötta en ökad
andel el från solceller i Blekinge för att
verka mot det regionala målet om att
"solelen” ska stå för 5 procent av
energianvändningen i Blekinge senast
år 2030, vilket motsvarar 110 MW
installerad effekt". Detta mål är vidare
kopplat till det mer övergripande
målet, att "Blekinges elproduktion är
100 procent förnybar år 2040". Målen
är hämtade från "Klimat - och
energistrategi för Blekinge".
I grunden handlar det om att bygga en
starkare region genom större tillgång
till regionalt producerad el, vilket
innebär en större andel förnybar el i
elmixen i Blekinge och mindre
beroende av att förlita sig på elimport
från andra regioner. Mer regionalt
producerad el minskar dessutom
riskerna att påverkas av brister i

Blekinge

Regional bostadsmarknad (NYPS
20205555). Projektet har finansierats
av både regionala tillväxtmedel samt
Tillväxtverkets utlysning ”Stärk den
regionala planeringen”.

Mål i gällande RUS:
-Blekinge kännetecknas av goda och
tillgängliga boendemiljöer med god
samhällsservice där människor mår
bra.
Mål i Agenda 2030:
-11 Hållbara städer och samhällen

Arbetet kommer främst att ske tillsammans
med befintliga nätverk/projekt såsom:
- Klimatsamverkan Blekinge
- Energisamverkan Blekinge
- Föreningen Energieffektiva byggnader.
På så sätt kommer vi att nå regionala aktörer,
kommuner (främst offentliga byggherrar) och
företag i Blekinge.

överföringskapaciteten. Projektet kan
också genom att öka
självförsörjningen av el medverka till
ett säkrare Blekinge ur
beredskapssynpunkt. Dessutom
kommer projektet att påskynda
digitaliseringen inom området genom
att mer regional förnybar kraft
produceras, så ökar potentialen att
styra produktion/lagring/konsumtion
på ett smart sätt.

Analys av demografiskt drivet bostadsbehov i
länet, samt beräknad efterfrågan på
nyproducerade bostäder. Analysen gjordes
både på länsnivå, kommunnivå, för
kommunhuvudorterna samt kompletterande
orter. En utbildning har även genomförts i
analysmetoden för tjänstepersoner från
regionen, länsstyrelse och länets fem
kommuner, för att aktörerna ska kunna göra
egna analyser och uppföljningar framöver.

-Regional analys för att stärka
bostadsmarknaden i länet.
-Ökad kunskap om bostadsbehov och
bostadsefterfrågan, för att de
bostäder som byggs ska matcha det
som efterfrågas av dagens och
framtidens Blekingebor. Initialt behövs
underlaget för att få en större
kunskap utifrån befintliga
Blekingebors behov, men även viktig
kunskap för att kunna
locka hit nya invånare och få dem att
stanna i länet.
-Ökad kunskap till länets aktörer (både
offentliga och privata).

En regional bostadsmarknadskonferens
arrangerades i länet för att sprida och
diskutera resultaten från analysen.
Deltagande aktörer var politiker och
tjänstepersoner från region, länsstyrelse, de
fem kommunerna, kommunala bostadsbolag,
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privata byggherrar, bostadsbolag och
bostadsutvecklare, samt mäklare och
långivare. Konferensen arrangerades av
region, länsstyrelse och
branschorganisationen Byggföretagen
gemensamt.

Blekinge

Samverkan och utveckling inom
området 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 tidigare ansvarat för
insatsen 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.

Insatsen kopplar främst till mål
”Blekinge kännetecknas av goda och
tillgängliga boendemiljöer med god
samhällsservice där människor mår
bra” i gällande RUS.

Under 2021 har en breddad intern
arbetsgrupp skapts inom Region Blekinge, för
att få in fler perspektiv i arbetet. Strateger
inom konst, kultur, samhällsplanering,
service, folkhälsa och regionfastigheter ingår i
arbetsgruppen. Sammankallande är strateg
inom samhällsplanerare, för att koppla det
närmare aktörer i länet inom

Mål i Agenda 2030:
-11 Hållbara städer och samhällen
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Stärkt samverkan mellan region,
länsstyrelse och branschen, genom att
arrangera en gemensam konferens.
-Ökad dialog mellan olika aktörer
utifrån en gemensam kunskapsgrund.
-Ett nödvändigt kunskaps- och
planeringsunderlag för kommande
strategier, planer och program kopplat
till nya bostäder i länets kommuner.
Exempelvis kommunala
översiktsplaner och riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Effekter på kort och lång sikt förväntas
bli att kunskapen ökar och
implementeras om gestaltad livsmiljö
som ett samlande område mellan
arkitekter, planerare, stadsutvecklare,
konstnärer, konstkonsulenter,
förvaltare och forskare för att forma
den gemensamma livsmiljön utifrån
människans behov, i dialog och genom
deltagande av invånare.
Även ökad intern samverkan, ökad
kunskap inom området, samt ökad
förståelse för varandras roller och
uppdrag inom Region Blekinge är en
effekt på kort sikt som förväntas.

samhällsplanering, samt koppla arbetet till ny
RUS, strategiska noder och
strukturbildsarbete.
Blekinge

Samverkan för strategisk
samhällsplanering i länet, kallat
Strukturbild Blekinge

Mål i gällande RUS:
-Blekinge kännetecknas av goda och
tillgängliga boendemiljöer med god
samhällsservice där människor mår
bra.
-Blekinge har ett attraktivt och
hållbart transportsystem som
utvecklas utifrån invånarnas,
arbetsmarknadens och besökarnas
behov

Insatserna under året har varit tematiska
möten mellan offentliga aktörer inom
samhällsplanering och samhällsutveckling,
från region, kommuner, länsstyrelse och
trafikverk. Även gemensamt
kunskapsunderlag om bostadsmarknaden (se
insats ovan).

Mål i Agenda 2030:
-11 Hållbara städer och samhällen
-13 Bekämpa klimatförändringarna

Dalarna

Forum Samhällsplanering Dalarna.

Prioritering i Dalastrategin:

Ett samverkansnätverk mellan
regionen och kommunerna.
Nätverket bildades 2020 med syfte
att bidra till stärkt regional planering

Utveckla en regionalt sammanhållen
samhällsplanering som bidrar till goda
och inkluderande livs-och
boendemiljöer.
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Effekter på kort sikt är en gemensam
kunskapsgrund om storregionala
samband/funktionella samband, ökad
dialog och samverkan mellan
offentliga aktörer, ökad förståelse för
varandras olika roller, mandat och
uppdrag, samt att lättare kunna sätta
in sig i ett större sammanhang
(utanför den egna organisationen eller
geografin).
Effekter på längre sikt är samplanering
mellan bebyggelse och
transportplanering, samsyn kring
utmaningar och utveckling, insatser
utifrån invånarnas faktiska behov, tillit
och återkommande samverkan mellan
aktörer.

Region Dalarna/RUF arrangerat och nätverket
deltagit i:
1 seminarium inom projektet ”Stärkt regional
planering” (se nedan) maj 2021.

Kort sikt:
Stärka samverkan mellan Region
Dalarna och länets kommuner inom
den rumsliga planeringen.
Lång sikt:

för att uppnå målen i Dalastrategin –
Dalarna 2030 avseende attraktiva
boendemiljöer, tillgänglighet och
stärkt sammanhållning.
Dalarna

Projektet Stärkt regional planering
Dalarna.
Finansierat av Tillväxtverket, 1:1
medel och egna medel Region
Dalarna.

Prioritering i Dalastrategin:
Utveckla en regionalt sammanhållen
samhällsplanering som bidrar till goda
och inkluderande livs-och
boendemiljöer.

1 seminarium inom Hållsam-nätverket om
”Hållbara översiktsplaner” november 2021.

Öka sammanhållningen,
tillgängligheten och stärka de
gemensamma prioriteringarna för
länets rumsliga utveckling.

Under året har följande prestation hunnit
upparbetas:

Effekter på kort sikt:
Ökad delaktighet för unga i den
regionala och mellankommunala
planeringen.

1 seminarium, maj 2021.

Effekter på lång sikt:
Fler unga som stannar kvar och verkar
i länet och därigenom bidrar till länets
kompetensförsörjning.

Projektet syftar till att stärka den
regionala planeringen genom
utvecklade samverkansformer med
kommuner, Trafikverket och
kollektivtrafikförvaltningen, samt
genom att öka ungas delaktighet i
den regionala och mellankommunala
planeringen.
Gotland

Bo, leva och verka.
Projekt som samlat identifierar
drivkrafter för en positiv
befolkningsutveckling och konkreta
insatser för att utveckla
platsvarumärket Gotland. Region
Gotland är projektägare.

Stärkt regional och mellankommunal
planering.
Långsiktigt hållbar utveckling i Dalarna

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
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Under året har projektet levererat följande
prestationer:
- Arbetsgrupp, med bred representation från
Region Gotland har analyserat kvantitativa
undersökningar och valt fokusområden för
framtida aktiviteter baserat på dessa.

Faktiska effekter på kort sikt (baserat
på uppföljning av projekt):
- 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.

Initierat en kommunikativ aktivitet mot
distansarbetare som bott på Gotland under
pandemin.

Effekter på medellång sikt:
- Öka antal boende på Gotland i
arbetsför ålder.
Förväntade effekter enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet
4. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven

Gotland

Konferensen ”92 möjligheter”.
Region Gotland är medarrangör till
Sverige största publika konferens,
mätt i antal deltagare, med fokus på
landsbygdsutveckling. Arrangeras på
årlig basis.

Gotland

Leader, förlängning pågående
programperiod.
(20303452)

Alla tre övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.
- Gotland är en förebild i energi- och
klimatomställningen.

Under 2021 genomfördes konferensen
digitalt vid tre tillfällen, under namnet
”Studio 92”. Konferensen var gratis och
livesändes via Facebook från tre olika platser
på Gotland.

Faktiska effekter på kort sikt
(utvärdering av konferensen):
Stort genomslag, med flera tusen
visningar per avsnitt. Många personer
involverade i varje sändning.

Alla tre övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040. Se ovan

Medfinansiering av Leader Gutes
förlängningsår 2021–2022.
Leader Gutes styrelse LAG tar beslut om
projekt utifrån den lokala
utvecklingsstrategin.

Effekter på kort sikt:
Synergier mellan Vårt Gotland 2040
med Leaders lokala utvecklingsstrategi
och nära samverkan mellan den
regionala och lokala nivån.
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Gotland

Leader - kommande programperiod.

Gotland

Framtagande av ”Arbetsmodell för
landsbygdsutveckling”.

Gotland

Lokalt utvecklingsbidrag.

Alla tre övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040. Se ovan.

Alla tre övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.
- Gotland är en förebild i energi- och
klimatomställningen.
Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
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Framtagande av ny lokal utvecklingsstrategi
för kommande programperiod, 2023–2027.
Projektledningen har delats lika mellan
Leader Gute och Region Gotland.
Leadermetoden är en viktig del i Region
Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora
delar av Region Gotlands anslag 1:1 med
inriktning landsbygdsutveckling och lokal
utvecklingskraft placeras.

Effekter på kort sikt:
Synergier mellan Vårt Gotland 2040
med Leaders lokala utvecklingsstrategi
och nära samverkan mellan den
regionala och lokala nivån.

Arbetsmodell framtagen och förankrad inför
beslut.
Arbetsmodellen pekar på fyra verktyg:
- Landsbygdsperspektivet i arbetet med
hållbarhetsintegrering.
- Forum för landsbygdsutveckling.
- Förbättringsdialoger.
- Lokala utvecklingsplaner.

Effekter på kort sikt:
- Kraft och samling kring Region
Gotlands samlade arbete för
livskraftiga landsbygder.
Förväntade effekter på lång sikt:
- Ligger i linje med flera av
effektmålen enligt Vårt Gotland 2040.

Region Gotland har erbjudit en ny form av
utvecklingsbidrag till lokala
utvecklingsaktörer under 2021 till
idéutveckling inom ramen för
landsbygdsutveckling har fördelat till lokala
utvecklingsaktörer över hela ön.
Koordinerats av föreningen gotländska
utvecklingsbolag i samverkan GUBIS.

Effekter på kort sikt:
Tillämpning av ny kunskap och
utveckling av nya varor/tjänster.

Effekter på lång sikt:
Ligger i linje med flera av effektmålen
enligt Vårt Gotland 2040.

Gotland

Projektet ”Skogens kraft” (20203143)

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
Projektet ligger i linje med utpekade
utvecklingsområden i den regionala
skogsstrategin.

Beslut om finansiering till LRF som
projektägare.
Projektet riktar sig till befintliga mångbrukare
inom träförädling, jakt & fiske, turism och
skogens mat.

Förväntade effekter på kort sikt;
- Genomförda studieresor, workshops,
kurser, mångbrukskonvent har lett till
nya produkter på marknaden och nya
samarbeten.
Effekter på medellång sikt
- Målet med satsningen är att
organisera befintliga och nya
mångbrukare i Gotlands, Jönköpings,
Kalmar och Kronobergs län som vill
knyta nya kontakter, hitta
inspirerande samarbetspartners och
bredda sina affärsmöjligheter. På sikt
är ambitionen att nätverket ska ha
kapacitet att växlas upp till en
nationell organisation.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

Gotland

Innovationsprojekt fallprevention,
Vinnova.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.
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Region Gotland har deltagit och bidragit till
kvalitetssäkring avseende affärsmodell och
kundbehov.

Effekter på kort sikt:
Tillgång till användbara innovativa
hjälpmedel för att förhindra fallskador.
Effekter på medellång sikt:
Färre fallskador samt arbetstillfällen

kopplade till produktutveckling av
hjälpmedel.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
Gotland

Förstudie med fokus på koppling
arbetsmarknad – psykisk hälsa. ESF.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Förstudie genomförd.
Som levererat kunskapsunderlag kring psykisk
hälsa – kopplad till arbetsmarknaden –inkl.
konkreta idéer för framtida ESF-projekt och
nya samarbetskonstellationer.

Effekter på medellång sikt:
Ett minskat utanförskap och en större
andel innevånare som är aktiva på
arbetsmarknaden.
Förväntade effekter lång sikt,
effektmål Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven

Mål ESF:
2.1 Kvinnor och män som står långt
från arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.

Gotland

Färdplan ”Hälsa genom hela livet”.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla

Effekter på kort sikt:
Fler insatser som syftar till att ge
adekvat stöd till personer långt från
arbetsmarknaden.

Färdplan med målbild framtagen och
beslutad i samverkan mellan hälso- och
sjukvård, socialtjänst, skola och folkhälsa.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap och samverkan mellan
berörda aktörer omställning till god
och nära vård.
Effekter på medellång sikt:
Ökat fokus på tidiga och förebyggande
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insatser, förbättrad samordning och
effektivare resursanvändning.
Effekter på medellång sikt:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.
Gävleborg

Gävleborg

Projekt Digitaliseringens
möjligheter för landsbygden i
Gävleborgs län.
Syftet var att kartlägga
förutsättningarna på landsbygden för
en ökad digitalisering och en framtida
affärsutveckling hos små- och
mikroföretag. Projektet studerade
hur det regionala
företagsfrämjarsystemet kan svara
upp mot de behov och utmaningar
som kartläggningen påvisat. Analysen
är ett underlag i det strategiska
tillväxtarbetet och i det regionala
digitaliseringsarbetet.

RUS effektmål:
• Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.

Storregional samverkan inom Östra
Mellansverige (ÖMS) med syfte att
stärka samverkan och regional
integration över länsgränser i ett
storregionalt perspektiv.

RUS effektmål:
• Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.

Globala mål:
8, 11
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Analysen har resulterat i ett ökat fokus att
främja proaktivt arbete med affärsutveckling
gentemot de minst digitaliserade företagen.

Kort sikt:
Beslutsunderlag för insatser kopplade
till de minst digitaliserade företagen.

Det har även bidragit till att Region Gävleborg
studerar förutsättningarna för nya
branschfokus, primärt mot bygg- och
transportsektorn.

Medellång sikt:
Genom att styra insatser mot
branscher som bygg- och
transportsektorn, har fler
landsbygdsföretag utvecklats då
näringslivsstrukturen på landsbygden
präglas av dessa näringsgrenar.

Ett framtaget kunskapsunderlag, gemensamt
för ÖMS-regionen.
Genomfört kunskapsseminarium med 200–
300 deltagare från ett 90-tal kommuner inom
ÖMS, kommuner från övriga landet och

Kort sikt:
Stärkt interregional kunskap, ökad
samverkan och samordnad planering
mellan ingående ÖMS-regioner.

Medverkande län är Gävleborg,
Uppsala, Stockholm, Västmanland,
Örebro, Sörmland, Östergötland,
samt Mälardalsrådet. Samverkan och
insatser sker med utgångspunkt av
inriktningsdokumentet ÖMS 2050 för
storregional samhällsplanering som
är vägledande för regioner och
kommuner.
Under 2021 har arbetet fokuserat på
kunskapande med fokus på
utvecklingen av ökat distansarbete
och dess möjliga konsekvenser för
regional utveckling och geografisk
spridning av boende och
arbetsplatser.

• 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.

deltagare från Norden. Seminariet finns på
Reglabs websida och var det mest sedda
under våren.

Lång sikt:
Stärkt hållbar konkurrenskraft genom
effektiv resurs- och markanvändning.
Samverkan i en storregional struktur
främjar den funktionella
sammankopplingen i östra
Mellansverige.

Ett 20-tal aktörer har medverkat regelbundet
i Arenans arbete genom sju större
Arenamöten under året. Mötena har skapat
ökad förståelse för varandras uppdrag och
roller, samt ökad samsyn kring nuläge och
kommande behov i länet.

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 är
kommunicerad i länet. Den ger ett

Globala mål:
7, 9, 11, 12, 13
Gävleborg

Arena Elkraft Gävleborg.
Ett samverkansnätverk för att
förebygga brister i
elkraftsförsörjningen i Gävleborg på
kort och lång sikt. Region Gävleborg
tillsammans med lokala, regionala
och nationella aktörer.

RUS effektmål:
• Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare
• Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande
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Arenan har utvecklats med stöd av
projektet Elkraftsförsörjning och
regional planering i Gävleborgs
tillväxtarbete, som möjliggjorts
genom Tillväxtverkets nationella
program Tillväxtskapande
samhällsplanering. Region Gävleborg
är projektägare för projektet 2020–
2022.

• 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:
7, 9, 11, 12, 13

Gävleborg

Skogsprogrammet.
En väl förankrad process med att ta
fram Gävleborgs skogsprogram 2021–
2030. Arbetet har skett i nära

RUS effektmål:
• Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
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Fyra tematiska fokusområden har
identifierats för gemensamma insatser under
året genom särskilda arbetsgrupper:
- Tillståndsprocesser
- Hållbar lokal elproduktion
- Kapacitetsfrågor/elnät
- Etablering av elintensiva verksamheter
En kunskapsrapport har tagits fram som
behandlar Gävleborgs elkraftsförsörjning ur
ett systemperspektiv med fokus på nuläge
och framtida behov av elkraft.

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
problem, hinder och utmaningar.
Lång sikt:
Effektiva planerings-, besluts- och
genomförandeprocesser kopplade till
elförsörjning i Gävleborg, i nära
samverkan mellan berörda aktörer och
nivåer.
Långsiktigt hållbar och
konkurrenskraftig elkraftsförsörjning i
Gävleborg
Utveckling och etablering av
elintensiva företag och verksamheter
och arbetet påskyndar omställningen
till ett fossilfritt näringsliv,
transportsektor och ett digitaliserat
och uppkopplat samhälle.

Regionfullmäktige har antagit ”Gävleborgs
skogsprogram 2021–2030”.
Genomförd process har ökat samverkan
mellan huvudaktörerna kring skogliga frågor
och ökat engagemang, kunskap och aktivitet

Kort sikt:
Kunskapen om de skogliga frågorna
och deras betydelse för den regionala
utvecklingen har ökat.

samverkan med Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen, samt med andra
organisationer, företag och
privatpersoner med intresse och
kunskap kring de skogliga frågorna.
Har nära koppling till arbetet med
innovation och smart specialisering
där (skoglig) bioekonomi är ett av
fem områden i Gävleborg.

• 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 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.
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hos en bredd av länets aktörer kring skogliga
frågor.

Gävleborg har ett brett skogsprogram
med bred förankring vilket bäddar för
en konstruktiv genomförandeprocess
med handlingsplaner och aktiviteter.
Även graden av hållbarhetsintegrering
borgar för en konstruktiv process där
många aspekter blir belysta och kan
hanteras gemensamt.
Samverkan mellan offentlig sektor har
stärkts vilket ökat tydligheten kring
roller och ansvar. Detta samt
samverkan kring komplexa frågor
bidrar positivt till genomförandet av
skogsprogrammet.
Lång sikt:
Jobb och hållbar tillväxt. Utveckling av
en växande bioekonomi.

Globala mål:
3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15
Gävleborg

Gävle Västra.
Planläggning för en ny dragning av
länets viktigaste infrastruktur,
Ostkustbanan pågår. Den skapar
lokala förutsättningar att utveckla
nya tätortsnära bostads- och
verksamhetsområden samtidigt som
den regionala persontransporten kan
utökas och effektiviseras.
Gävle Västra är en del i denna
planering och syftar till att etablera
ett nytt stationsläge som
komplement till Gävle Central och
med koppling till Gävle Sjukhus samt
Högskolan i Gävle. Gävle Västra blir
en knutpunkt för kollektivtrafik.
Projektet innebär samverkan med
Trafikverket och Gävle kommun för
att samordna fysisk och ekonomisk
planering, inklusive insatser inom
ramen för länstransportplanen samt
att samordna information och
kommunikation kring projektet.

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
Globala mål:
3, 5, 7, 9, 11, 12, 13
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De tre organisationerna har en gemensam
bild av arbetet och agerar utifrån densamma.
Samverkansmöten och information till
medborgare, näringsliv och besöksnäringen.
Framtagning av planprogram (kommunen) för
att visa intentionerna med
samhällsplaneringen i den direkta närheten
av stationsområdet.

Kort sikt:
Gemensam samverkan för att hålla
individuella projekt inom varje
organisation uppdaterad och
samverkan för ökad måluppfyllelse.
Lång sikt:
Möjliggör ett nytt stationsläge med
närhet till vård, utbildning, boende
och rekreation. Hög tillgänglighet med
goda anslutningsmöjligheter till lokala
och regionala målpunkter. Den
inkluderande och trygga stationsmiljön
uppmuntrar resenären till hållbara
transportval. Stationsläget har
anslutning till Ostkustbanan, del av
Norra Stambanan och Bergslagsbanan,
vilket gör att insatsen ökar
tillgänglighet och attraktivitet för både
mindre och större orter i länet.

Halland

Genomförande av
trafikförsörjningsprogram.
Inom ramen för
kollektivtrafikmyndigheten
genomförs
Trafikförsörjningsprogrammet 2021–
2025 för en fortsatt regionförstoring
av Halland.

Halland

Regionalt strukturbildsarbete.
Verka för en hållbar
samhällsplanering genom regionalt
strukturbildsarbete

Bidrar till RUS vision om Halland –
Bästa livsplatsen. Bidrar till
Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet” och det strategiska valet
”Halland, en region med god
tillgänglighet”.
Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till följande mål i Agenda 2030:
3, 11, 13.

Bidrar till RUS vision om Halland –
Bästa livsplatsen. Bidrar till
Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet” och det strategiska valet
”Halland, en region med god
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- Arbetat med stråkutredning i utpekade stråk
i Trafikförsörjningsprogrammet.
- Tillsammans med Hallandstrafiken arbetat
för att utveckla kollektivtrafiken i och utanför
Halland.
- Samordnat samplanering i samband med
nya investeringar i infrastruktur och
trafikering.
- Deltagit i nätverket hållbart resande i väst.
- I samarbete med Hallandstrafiken följt upp
kollektivtrafikens utveckling genom
Hallandstrafikens kollektivtrafikplan.
- Deltagit i gruppen för regionala
kollektivtrafikmyndigheter i Sverige för att
främja det regionöverskridande perspektivet.
- Inrättat ett samverkansforum för hållbart
resande i Halland där Region Halland,
Hallandstrafiken och de halländska
kommunerna ingår.
- Tagit fram planeringsförutsättningar och
analyser som ska bidra till regional utveckling
och likvärdiga möjligheter till boende, arbete
och välfärd.

Kort sikt:
Genomförandet av
trafikförsörjningsprogrammet
förväntas leda till starkare
förutsättningar för att arbeta med ett
hållbart resande i Halland, samt ökad
kunskap om hållbart resande och
stärkt samverkan mellan relevanta
aktörer.

- Ansökt om och bedrivit arbete kring regional
fysisk planering.
- Arbetat för en utvecklad samplanering och
en hållbar samhällsplanering för Halland.

Kort sikt:
En ökad förståelse hos kommunala,
regionala och nationella aktörer som
verkar i Halland rörande utmaningar

Medellång sikt:
Effekter på kort sikt förväntas leda till
en ökad andel persontransporter med
kollektivtrafiken och ett mer hållbart
resande.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
minskade koldioxidutsläpp från
transportsektorn.

tillgänglighet” och ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.
Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till följande mål i Agenda 2030:
3, 4, 11, 13, 14, 15.

- Deltagit i samverkansgrupper för att bidra
till kommunal, regional och nationell
utveckling.
- Lett arbete och samverkat med kommunala,
regionala och nationella aktörer kring det
halländska näringslivets behov av mark och
energi.
- Tagit fram och samverkat kring halländska
planeringsförutsättningar.

och möjligheter inom
samhällsplaneringen i Halland.
Medellång sikt:
Insatsen förväntas leda till nya
arbetssätt och samverkansforum där
aktuella frågor kan hanteras, för att
bidra till kommunal, regional och
nationell utveckling.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
likvärdiga möjligheter till boende,
arbete och välfärd i Halland.

Jämtland
Härjedalen

Projektet ”En attraktiv region”.

Prioritering RUS:
- Hela länet.
- Hållbar utveckling.
- Smart specialisering,
kompetensförsörjning.

Ett proaktivt inflyttningsarbete kommer att
utföras via arbetssättet Talent Attraction
Management. Metoden syftar till att genom
fyra faser länka samman inflyttare,
arbetsgivare och offentliga aktörer. Faserna
är:
- Attrahera talang.
- Välkomna talang.
- Integrera talang.
- Stärkt varumärke.
Mål i Jämtland Härjedalen:
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Projektets målsättning är att skapa en
väl fungerande samverkansplattform
mellan deltagande organisationer,
vilket saknas inom detta område.
Utöver det ska projektet marknadsföra
länets arbetsmarknad vilket ska
resultera i att människor väljer att
flytta till vår region.
Förmågan att kombinera mjuka
värden (goda livsmiljöer, bra
livskvalité) med hårda värden
(ekonomi, arbete, investeringar) ökar

- 400 hushåll väljer Jämtland Härjedalen som
boplats.
- 200 företag får tillgång till arbetskraft.

och skapar en stark kombination som
ökar länets konkurrenskraft.

Jämtland
Härjedalen

Projektet Stolpe in för stad och land.

Prioritering RUS:
- Hållbar utveckling, grön omställning.

I projektet genomförs aktiviteter och ett
intensivt arbete för att få en väl utbredd
laddinfrastruktur i länet. Utifrån en
kartläggning av var behoven finns har arbetet
riktats in på att sammanföra aktörer och
driva process för att etablera laddplatser. Det
kan handla om att arrangera möten mellan
aktörer, men även att hjälpa till att söka
finansiering.

Laddplatser har byggts i Strömsund,
Hede och Bräcke.

Jämtland
Härjedalen

Processer kopplade till RUS och
kommunala översiktsplaner.

Prioritering RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.

En bättre sammankoppling mellan RUS och
kommunala ÖP.

Ett rumsligt perspektiv på RUS med
lokal förankring. En samhällsplanering
som utgår från det lokala men bygger
det regionala och mot den
gemensamma målbilden i RUS.

Processarbete med 3 av länets 8 kommuner
gällande revideringar av översiktsplaner.
Jämtland
Härjedalen

Projektet dRural.
Flera regionala aktörer deltar i
projektet för att skapa en så bred
helhetslösning som möjligt, däribland
Krokoms kommun, Jämtkraft, Peak
Innovation, Torsta AB, samt
Mittuniversitetet. Region Jämtland

Prioritering RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
- Smart specialisering, digitala
lösningar och digital transformation
som verktyg för industriell omvandling
och nya affärsmodeller.
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Projektet syftar till att utveckla,
implementera och utvärdera en digital
lösning – i form av en marknadsplats – som
levererar många olika tjänster till invånare i
gles- och landsbygd via en och samma portal.
Tjänster inom hälso- och sjukvård samt
omsorg, energisektorn, skogsindustrin och
småskaliga tjänsteföretag är exempel på vad

Ökade affärsmöjligheter för företag
och en enklare tillvaro för boende i
glesbygd.
Detta skapar nya förutsättningar för
att bygga attraktivitet och
konkurrenskraft i glesa strukturer
vilket går i linje med både RUS och S3

Härjedalen har uppdraget att
koordinera projektet i länet.

som kommer att finnas inom ramen för
marknadsplatsen.

och bemöter samhällsutmaningar
såsom demografi och långa avstånd.

Utöver Sveriges deltagande i dRural kommer
plattformen att testas i Kroatien, Spanien och
Nederländerna. Alla utsedda parter och
europeiska länder har olika former av
utmaningar för boende och företag i gles- och
landsbygd.
Jämtland
Härjedalen

Interreg-projektet GreenFlyway,
testarena för el-flyg och drönare.

Prioritering RUS:
- Hållbar utveckling, grön omställning.
- Smart specialisering, industriell
omvandling.
Interreg
Insatsområde: Hållbara transporter.
Specifikt mål: Öka
gränsöverskridande rörligheten med
koldioxidsnåla transporter.

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.

Jönköping

Konceptet Hälsocenter i Jönköpings
län

Skapa meningsfulla och inkluderande
mötesplatsers som främjar hälsa,
kreativitet och integration i
samverkan med civilsamhället.

Under hösten 2020 påbörjade Vetlanda,
Nässjö, Aneby, Sävsjö, Gnosjö och Jönköping
sitt arbete. Under våren 2021 har även
kommunerna Eksjö, Gislaved, Habo, Mullsjö
och Tranås börjat sitt arbete med att etablera
ett hälsocenter i sina kommuner.

Syftet med Hälsocenter är att genom
ett hälsofrämjande och förebyggande
arbetssätt ge stöd till att förbättra
invånarens fysiska, psykiska, sociala
och existentiella hälsa.
Målgruppen för Hälsocenter är
invånare som på grund av sin livsstil
eller en eller flera levnadsvanor har
risk för framtida ohälsa. Den vuxna

Kommunerna i Jönköpings län och
Region Jönköpings län satsar
gemensamt på att utveckla
hälsocenter tillsammans med
civilsamhälle och föreningsliv.
Hälsocenter är en lokal
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samverkansmodell för kommuner,
vårdcentraler och ideell sektor.

Kalmar

Kronoberg

Fler till Kalmar län
(ärende ID 20333941)

Bymässa2030
Bymässa2030 är en
samhällsutvecklingsmässa som syftar
till att stärka den gemensamma
boendeattraktiviteten i länet.

befolkningen utgör huvudmålgruppen
för Hälsocenter, men andra
åldersgrupper kan inkluderas utifrån
lokala behov.
Målet med satsningen är att stärka
regionens attraktivitet, underlätta
kompetensförsörjningen för regionens
arbetsgivare och öka antalet invånare
i Kalmar län, allt i linje med länets
regionala utvecklingsstrategi.

Under 2021 har projektet byggt upp och
lanserat nya webbplatsen Flyttahit.nu med
tillhörande lanseringskampanj: Flyttahit.nu

Effekter på sikt är: Marknadsföring för
att vara ständigt synliga hos
målgruppen

En undersökning kring motiv och upplevelser
hos de som har flyttat in till Kalmar län under
åren 2017 - 2020 har också genomförts.

Visa upp Kalmar län och webbplatsen
Flyttahit.nu genom:
2. Webbplatsutveckling Flyttahit.nu
3. Samverkan och kunskap för att bli
fler och bättre inom inflyttning

Insatsen berör prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025 att: utveckla
attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet och flera olika mål i den
regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg, men främst målet:
•
ökad attraktivitet - att fler
ska välja att bo i länet

Region Kronoberg har finansierat
framtagandet av en slutrapport av Bymässa
2030. Slutrapporten beskriver inriktning och
ramverk för en bymässa. Slutrapporten
bygger vidare på förstudien som
presenterades 2020.

Effekter på kort sikt:
Utveckla lokalt förankrade metoder för
kommunal och regional samverkan i
frågor om livsmiljö och
boendeattraktivitet och genom
innovation stödja och accelerera
omställning till ett mer hållbart
samhälle.
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Regionala utvecklingsnämnden har beslutat
att fortsätta att utreda Bymässa2030. Detta
innebär att regionen startar nu upp arbetet
med att påbörja en första version av
mässorganisationen och ansöker om statligt
stöd och/eller annan finansiering av Bymässa
2030.

Effekter på medellång sikt:
Forma långsiktiga nätverk för
kunskapsutbyte på olika nivåer och
med stöd av forskning och utveckling.

Dialog med länets kommuner, Länsstyrelsen
Kronoberg och andra aktörer har skett inom
arbetet av Bymässa2030.

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.
Stärkt bild av Kronoberg som
landsbygdsmiljö med levande byar.
Politik och policyförändring nationellt
för bättre stöd till hållbar utveckling av
landsbygder.

Kronoberg

Samplanering 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.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i
Gröna Kronoberg 2025: att utveckla
attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet och flera olika mål i den
regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg, men främst målet:
•
ökad attraktivitet - att fler
ska välja att bo i länet

Verksamhetsplan och årlig handlingsplan har
upprättats inför 2022. 6 stycken dialogmöten
med länets kommuner, Trafikverket och
Länsstyrelsen Kronoberg har genomförts
kopplat till översiktlig planering, infrastruktur
och strukturbildsarbete m.m. Det har även
upprättats en referensgrupp med länets
aktörer där det har genomförts två
dialogmöten i syfte att ge inspel på mötens
upplägg och utformning, handlingsplan och
innehåll.

Effekter på kort sikt:
Kommunerna, regionen och statliga
myndigheter är överens om
huvuddragen för länets rumsliga
utveckling.
Effekter på medellång sikt:
En gemensamt framtagen rumslig
strategi bidrar till att de regionala
planerna/programmen (RUS, TFP och
LTP) och de kommunala
översiktsplanerna är synkroniserade,
för Kronobergs län.
Effekter på lång sikt:
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Hållbara livsmiljöer i hela länet genom
stärkt och långsiktig samplanering.
Kronoberg

Regional utveckling: Nytt akutsjukhus
Växjö
Under 2021 har arbetet med nytt
akutsjukhuset intensifierats i Växjö.
Inom ramen för regional utveckling
har fokus varit att förankra det
regionala utvecklingsperspektivet på
nytt sjukhus i Växjö.

Insatsen har kopplingar till båda
målområdena i den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
2025.

Kartläggning av framtidens vård vid ett nytt
sjukhus.

Vi växer i öppna och hållbara
livsmiljöer samt Vi växer av en cirkulär
ekonomi med förnyelseförmåga.

Effekter på kort sikt:
Stödja sjukhusprojektet med
samhällsplanerarkompetens utifrån ett
regionalt utvecklingsperspektiv.
Effekter på medellång sikt: Förankrat
det regionala utvecklingsperspektivet
inom projektet.
Effekter på lång sikt:
Skapa ett sjukhusområde som är
hållbart, attraktivt och med god
tillgänglighet för hela länet.

Kronoberg

Civilsamhälle
Regional utveckling ska 2021 ha
påbörjat arbetet med att ta fram ett
förslag till samverkansmodell med
civilsamhället.

Insatsen syftar i huvudsak till
prioritering 2 i Gröna Kronoberg 2025:
En plats att vilja leva och bo på med
fokus på:
•

Möjliggöra en ökad
involvering och aktivt
medskapande i
samhällsutvecklingen

Under 2021 har arbetet påbörjats med att
skapa förutsättningar till en ökad samverkan
med civilsamhället i länet. Civilsamhället
möjliggör ett ökat inflytande och involvering i
samhällsutveckling för invånarna i
Kronobergs län. Det har även påbörjats ett
arbete med att ta fram ett förslag till
samverkansmodell med civilsamhället.

Effekter på kort sikt:
Ökad förståelse om civilsamhällets
betydelse gällande
samhällsutveckling.
Effekter på medellång sikt:
Ta fram samverkansmodell gentemot
civilsamhället.
Effekter på lång sikt:
Ökad delaktighet och möjlighet för
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inflyttande och samverkan mellan
olika samhällsaktörer.
Kronoberg

Ödehus som regional resurs
Påbörjat planering och projektering
för en förstudie gällande ödehus.
Syftet är att öka kunskap om hur man
kan använda ödehus som resurs i
landsbygdsutvecklingen efter
inventering.

Insatsen bidrar främst till prioritering
1 i Gröna Kronoberg 2025: att
utveckla attraktiva livsmiljöer med
god tillgänglighet och bidrar till målen
i den regionala utvecklingsstrategin
Gröna Kronoberg 2025:
•

Resultatet av förstudien ska ge stöd för hur
regionen kan arbeta med ödehus som
regional resurs. Insatsen syftar i huvudsak till
att aktivera flyttkedjor men även att stärka
landsbygdens attraktivitet för boende och
företagare.

ökad attraktivitet -fler ska
välja att bo i Kronoberg

Effekter på kort sikt:
Kunskapsunderlag om ödehus och hur
de kan tänkas vara en regional resurs.
Effekter på medellång sikt: Förstudien
resulterar i mer strategiskt och vidgar
arbetet gällande bostadsförsörjning på
lokal och regional nivå.
Effekter på lång sikt:
Förstudiens långsiktiga mål är att
utveckla attraktiva och hållbara miljöer
för invånare och företagare i
Kronoberg. Resultatet kommer även
fungera som ett centralt underlag för
den fortsatta dialogen och planeringen
av Bymässa 2030.

Kronoberg

Residens i stationssamhällen
Delprojektet ”Residens i
Stationssamhällen” har pågått i
Kronobergs län under 2020–2021.
Delprojektet har bjudit konstnärer att
utforska hur konst och kultur kan
vara en del i samhällsutvecklingen i

Insatsen bidrar främst till
prioriteringen 1 i Gröna Kronoberg
2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet
bidrar till målen i regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
2025:

32

I delprojektet Residens i stationssamhällen
har aktiviteter genomförts i Alvesta och
Lessebo under våren 2021.

Effekter på kort sikt:
Undersöka hur konst och kultur kan
vara en del av samhällsutveckling.

I Lessebo har en konstnär genomfört
intervjuer och möten med Lessebobor samt
monterat konstverk inne på Lessebo station.
En publikation har genomförts om Lessebo

Effekter på medellång sikt:
Att ta fram arbetssätt för hur länets
kommuner kan arbeta med konstnärlig
gestaltning och konstnärliga uttryck.

•

stationsorterna Ljungby, Alvesta och
Lessebo.

Kronoberg

Norrbotten

Förstudie om vandringsleder i
Kronobergs län

Regional elnätsanalys 2
Region Norrbotten har tagit fram en
andra rapport om elnätets
förutsättningar i länet på
kommunnivå. Rapporten omfattar
regionnätet och bygger vidare på

ökad attraktivitet -fler ska
välja att bo i Kronoberg

Insatsen bidrar främst till
prioriteringen 1 i Gröna Kronoberg:
att utveckla attraktiva livsmiljöer med
god tillgänglighet bidrar till målen i
regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg 2025:
•
ökad attraktivitet -fler ska
välja att bo i Kronoberg

RUS: Prioriterade insatsområden Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer samt
smarta hållbara innovationer
entreprenörskap
Insatsen bidrar till Agenda 2030: Mål 7
Hållbar energiförsörjning och mål 9
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station. I Alvesta har en konstnär producerat
utställningen i samverkan med Alvesta
utställningshall, Hemslöjden Kronoberg och
Kulturparken Småland.

Effekter på lång sikt:
Utveckla attraktiva livsmiljöer där
människor vill bo och vistas.

Skogs- och trästrategierna i Småland tagit
initiativ till att skapa ett småländskt
samarbete för att utveckla vandringslederna.
Detta med utgångspunkt i skogsstrategins
mål om att öka friluftsvärden i skogen, öka
möjligheterna till skogligt mångbruk och öka
allmänhetens kunskaper och upplevelser av
skogen.

Effekter på kort sikt:
Kunskap om vandringsleder status och
behov av åtgärder.

Målet är att förstudien ska bidra med
kunskap om nuvarande status på
vandringsleder i Kronoberg. Den syftar även
till att ge förslag på arbetsformer för
genomförande av ett fortsatt
utvecklingsarbete, i Kronoberg och/eller
gemensamt i Småland av vandringsleder.

Effekter på lång sikt:
Ett Kronoberg med god tillgång till
kultur- och fritidsaktiviteter.

Resultatet presenterades i rapportform.
Under framtagandet genomfördes
dialogmöten och 4 workshops där samtliga 14
kommuner deltog samt lokala nätägare och
Svenska Kraftnät.

Ökad kunskap hos regionala och
kommunala aktörer om regionnätets
förutsättningar i länets 14 kommuner.

Effekter på medellång sikt:
Framtagande av arbetsformer för
genomförande av ett fortsatt
utvecklingsarbete i Kronoberg.

Norrbotten

Regional elnätsanalys 1 som togs
fram 2020 och omfattade
transmissionsnätet.

Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Min Odda Giron - Vårt Nya Kiruna
Laevas Sameby

RUS: Projektet möjliggör tidig dialog
och samordning av olika intressen i
Norrbotten enligt regionala
utvecklingsstrategin insatsområde
höglivskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Projektet ska resultera i nya modeller och
former för samebyars samverkan med
myndigheter och andra intressenter.

Ökade kunskaper i samebyarna om de
egna rättigheterna. Förenklat arbete
för samebystyrelserna, inom deras
interna angelägenheter, såväl som i
kontakt med myndigheter. Större
inkludering av unga och kvinnor i
bestämmandeprocesser inom
samebyarna.

RUS: Projektet möjliggör tidig dialog
och samordning av olika intressen i
Norrbotten enligt regionala
utvecklingsstrategin insatsområde
höglivskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

I projektet ska förslag på upplåtelsemodeller
utarbetas i samverkan mellan aktörer som
berörs av jakt- och fiskerättsupplåtelserna.

Avsikten är att genom lokal samverkan
uppnå lösningar som leder till fördelar
för flera inblandade aktörer, vilket
leder till ett bättre samarbete kring
markanvändningen. Detta gynnar i sin
tur näringslivet i Arjeplog.

Kiruna stadsflytt innebär stora
utmaningar för samebyarna som
bedriver renskötsel i dess närhet.
Projektet ska jobba med den interna
hållbarheten i samebyarna samt med
förbättrad samverkan och extern
kommunikation.
Norrbotten

Rádestit lokal samverkan i Arjeplog
Stiftelsen Silvermuseet
I Arjeplogsområdet finns en vilja hos
samebyarna att hitta
samförståndslösningar för att minska
konflikterna kring jakten och fisket.
Som utgångspunkt finns idag mindre
konflikter här än i andra områden.
Projektet kan därmed fungera som
ett pilotprojekt som kan utgöra en
förebild för hur frågor om lokal
förvaltning kan hanteras även i andra
områden.

34

Norrbotten

Hållbar besöksnäring - ledutveckling i
Pite Älvdal - i Storforsens natursköna
område
Kreativa byar i Älvsbyn Ek För
Projektägaren ska i samverkan med
flera företag längst Piteälven utveckla
vandrings- och cykelleder i Storforsen
med omnejd i Pite Älvdal.

RUS: Prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer

Genom att skapa leder för vandring och
cykling av olika längd och svårighetsgrad
längs Piteälven förväntas utifrån rådande
trender att dagsbesökare vill stanna fler
dagar då utbudet av aktiviteter ökar.

På kort sikt förväntas utbyggda och väl
utmärkta leder att fler ovana
besökare/lokalbefolkning vågar sig ut i
naturen samt att besökare kommer att
stanna fler dagar då utbudet av
aktiviteter ökar.
På lång sikt ökad tillströmning av
gäster, vilket bidrar till mer
möjligheter för företagande och fler
människor som idkar friluftsliv och
rörelse som främja folkhälsa.

Norrbotten

Förlängning leaderområdena: Leader
Lappland 2020
Leader Polaris 2020
Leader Tornedalen
Spira Mare 2020
På grund av försening förlängs
nuvarande programperiod med två
år. Leadermetoden bygger på att
tillvarata lokala initiativ och främja
samarbete mellan olika aktörer och
sektorer i ett område.

RUS: Inom leaderprogrammen
återfinns utvecklingsprojekt som
bidrar till mål inom alla de fyra
prioriterade insatsområdena:
- Hög livskvalitet i attraktiva
livsmiljöer
- Hållbara transporter och
tillgänglighet
- Flexibel och väl fungerande
kompetensförsörjning
- Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap

Projekten ska resultera i att EU-medel bli
tillgängligt för lokala utvecklingsprojekt som
bidrar till en attraktivare landsbygd.

De strukturella effekter som Leader
arbetar mot är befolkningsutveckling,
besöksökning, ökat företagande, fler
arbetstillfällen samt bibehållen eller
ökad service och välfärd.

Skåne

Regionplan för Skåne 2022–2040
inklusive Skånepanelen

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga visionsmål
i RUS

Framtagande av en granskningshandling
inklusive samrådsredogörelse och
konsekvensbedömning. Revidering av

Regionplanen ska vara ett stöd för den
fysiska planeringen i de skånska
kommunerna vad gäller de

S3: Smart diversifieringsområdet
Besöksnäring
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Mål i Agenda 2030:
Regionplanen har en koppling till
samtliga globala mål. Målet om
utbildning och om jämställdhet har en
sekundär koppling medan övriga
femton har en primär koppling. 26 av
169 delmål i Agenda 2030 svarar mot
regionplanens planeringsprinciper och
ytterligare 27 mot
planeringsstrategierna. Sammanlagt
är det 53 av delmålen som
regionplanen kan svara mot.

samrådshandlingen har gjorts med
utgångspunkt från synpunkter från inkomna
yttranden (101 st.) och dialogaktiviteter.
Genomförda digitala och fysiska
dialogaktiviteter under samrådstiden med
samtliga 33 kommuner, myndigheter och
andra berörda aktörer (61 st. samrådsmöten).
Dialog med Skånes invånare genom
Skånepanelen, Region Skånes digitala
medborgarenkät, genererade över 3000
fritextsvar om regionplanen.
Utveckling av Agenda 2030,
klimatanpassning, det flerkärniga Skåne,
grönstruktur, friluftsliv samt utveckling av
interaktiva kartor och anpassning till ÖPmodellen.

Skåne

Handbok Hållbar Småstad – handbok
för planering av levande kvarter

Mål i RUS:
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning.
Mål i Agenda 2030:
11 Hållbara städer och samhällen
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Återkoppling och utvärdering tillsammans
med projektansvariga och berörd kommun.
Seminarium för att sprida och reflektera över
rapportens innehåll tillsammans med
myndigheter och kommuner.
Kunskapsspridning av konkreta och

mellankommunala och regionala
planeringsfrågorna. Regionplanen
förväntas efterhand få genomslag i de
kommunala översiktsplanerna och
därmed bidra till en mer hållbar och
effektiv planering av
bebyggelsestruktur,
transportinfrastruktur och
grönstruktur i Skåne.
De genomförda dialogaktiviteterna
förväntas bidra till förankring och
förståelse av regionplanen hos
kommuner, myndigheter, invånarna i
Skåne och övriga utvecklingsaktörer.
På lång sikt förväntas regionplanen
bidra till ökad social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet, minskade
klimatutsläpp, bättre livsmiljö och
hälsa hos Skånes invånare.
Handboken har använts tidigt i en
stadsomvandlingsprocess i en mindre
skånsk kommun. På lång sikt väntas
handboken fortsätta vara ett stöd för
mindre kommuner och bidra till fler
hållbara insatser i stadsutvecklingen.

Skåne

Kunskapsuppbyggnad och
framtagande av analyser inom energi,
vatten och näringsliv, kopplat till
framtida markanvändning

13 Bekämpa klimatförändringarna

kostnadssatta åtgärder för att främja
hållbarhet i den mindre kommunen.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning

Genomfört kartläggning och sammanställning
av nuläge inom temaområden vatten, energi
och näringsliv.
Öka kunskapen och förståelsen för
näringslivets behov utifrån markanspråk,
vatten och energi.
Öka kunskapen om energiproduktion i form
av solenergi på jordbruksmark.
Öka kunskapen om vattenförvaltning i Skåne,
resursanvändning och havsplanering.

Effekt på kort sikt: Kunskapshöjning ur
ett regionalt fysiskt
planeringsperspektiv på vatten-,
energi- och näringslivsfrågor.
Effekter på lång sikt. Utveckla nya
resonemang och ställningstaganden
kopplat till regionplaneuppdraget.
Underlag och stöd till kommunerna i
sin planering.

Arbetet pågår tom januari 2022 och ska
resultera i en GIS-baserad scenario/markanvändningsmodell som kan användas
till att bedöma effekter av regionala
planeringsstrategier i ett långsiktigt
perspektiv.

På kort sikt, ett stöd för att bedöma
effekterna av och vidareutveckla
Regionplan för Skåne 2022 - 2040.
På medellång sikt ska den GIS-baserad
scenariomodellen kunna användas i
det fortsatta, löpande arbetet med
regional fysisk planering och som stöd
för den kommunala planeringen.
På lång sikt bidra till ökad social,
miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Mål i Agenda 2030:
6 Rent vatten och sanitet för alla
7 Hållbar energi för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
11 Hållbara städer och samhällen
Skåne

Scenarier för Skånes utveckling

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Skåne vara globalt attraktivt
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genom fysisk planering, minskade
klimatutsläpp, bättre livsmiljö och
hälsa hos Skånes invånare.

Mål i Agenda 2030:
11 Hållbara städer och samhällen
Skåne

Sammanställning av de skånska
kommunernas översiktsplaner (ÖP)

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer
Skåne vara globalt attraktivt

Ett mer standardiserat arbetssätt för
framtagande av ÖP-sammanställningar.
En interaktiv karttjänst för visualisering.
Kunskapsunderlag om kommunernas digitala
hantering av översiktsplanedata.

På kort sikt bidrar Region Skåne till en
modernare och mer standardiserad
samhällsbyggnadsprocess.
På medellång sikt blir ÖPsammanställning ett verktyg för dialog
kring “Digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen”.
På lång sikt bidrar arbetet till en
förenklad process för alla
planeringsnivåer.

Delfinansiering av samverkanslektorat vid
LTH med utgångspunkt i Region Skånes
strategi för gestaltad livsmiljö.

Kvalitetshöjande i processerna inom
Regionplan för Skåne,
Kommunutbildning i gestaltad livsmiljö
och seminarieserie för hållbar
stadsutveckling.
Ökad kunskap för en mångfald aktörer
i Skåne inom kunskapsområdet
gestaltad livsmiljö
Förändrat beteende hos aktörerna i
samhällsbyggnadsprocesserna till att
värdera och utveckla kvalitén i byggd
miljö. Ökad inkludering i
samhällsbyggnadsprocessen. Ökad

Mål i Agenda 2030:
11 Hållbara städer och samhällen
Skåne

Gestaltad livsmiljöSamverkan LTH

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer
Skåne vara globalt attraktivt
Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning för alla
11 Hållbara städer och samhällen
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användning av designdisciplinerna för
att lösa samhällets utmaningar.
Bidra till att det nationella målet för
arkitektur, form och design. Inrättande
av ett nationellt kunskapscentrum i
Skåne om gestaltad livsmiljö.
Skåne

Skåne

DELMOS: Den socioekonomiska
segregationen i Skåne

Förstudie om Skånes åldrande
befolkning kopplat till bostäder och
framtidens vård och omsorg

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga visionsmål
i RUS
Mål i Agenda 2030:
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen

Mål i RUS:
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer.
Mål i Agenda 2030:
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
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Kunskapsöversikt socioekonomisk
segregation
Nulägesanalys över den socioekonomiska
segregationen i Skåne i relation till
tillgänglighet till arbetsplatser
Tre seminarier kring nulägesanalysen med
regionala aktörer

Ökad kunskap och etablerade
kontakter med andra aktörer.
Påbörjat stödmedlemskap i nätverk.
Stöd för kommuner. Dataanalyser
finns på DeSO- och kommunnivå.

En förstudie om Skånes åldrande befolkning
kopplat till bostäder och framtidens vård och
omsorg har färdigställts.
Förstudien har presenterats vid olika
seminarier och samverkansinitiativ.

Ökad kunskap om boende för äldre
kopplat till framtidens nära sjukvård
Underlag för fortsatt arbete
tillsammans med de skånska
kommunerna.
Ett större projekt för att möta
utmaningar med en åldrande
befolkning

Ökat samarbete kring
transportplanering (nätverk för socialt
hållbar transportplanering och
planeringsstöd till Skånes kommuner).
En socialt hållbar transportplanering;
minskad segregation, bättre (och mer
jämlik) hälsa, ökad konkurrenskraft.

Stockholm

Hushållens möjlighet att efterfråga
godtagbara bostäder
Rapport- fördjupat kunskapsunderlag
för Region Stockholm och länets
kommuner i arbetet med
bostadsförsörjningen.

RUFS 2050
Mål 1: En tillgänglig region med god
livsmiljö
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.
Delmål: Minst 22 000 bostäder per år
behöver tillkomma

En rapport har tagits fram med stöd av
Delegationen mot segregation, DELMOS, och
i samråd med ett antal kommuner i länet.
Resultatet har b l a kommunicerats på Forum
för regionplanering.

Kort sikt: Bidrar till en ökad,
gemensam förståelsen hos olika
aktörer om bostadsmarknadens
funktionssätt och hushållens
förutsättningar att efterfråga
godtagbara bostäder. Detta
underlättar en samverkan kring
bostadsförsörjningen i regionen.
Medellång sikt: Möjlighet till bättre
riktade insatser och ökade möjligheter
att trygga bostadsförsörjningen.
Lång sikt: En bostadsförsörjning som
på lång sikt bidrar till att minska
boendesegregationen i
Stockholmsregionen

Stockholm

Regionala bostadssamtal
Bostadspolitisk överenskommelse
mellan:
Tillväxt- och regionplanenämnden,
Stockholms stad och Storsthlm.

RUFS 2050
Mål 1: En tillgänglig region med god
livsmiljö
Mål 2: En öppen, jämställd,
jämlik och inkluderande region.
Delmål: Minst 22 000 bostäder per år
behöver tillkomma.
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En bostadspolitisk överenskommelse om att
öka bostadsbyggandet och trygga
bostadsförsörjningen i hela Stockholm län.

Kort sikt: Samverkan och dialog för att
hitta lösningar och nya idéer för ökade
möjligheter att lösa
bostadsförsörjningen i regionen.
Medellång sikt: Genomföra lösningar
som ger ökade möjligheter för balans i
bostadsförsörjningen i regionen.
Lång sikt: Öka bostadsbyggandet och
trygga bostadsförsörjningen i
regionen.

Stockholm

Stockholm

Nätverkande och uppföljning av
utvecklingen i Regionala stadskärnor
Befintligt nätverk för regionala
stadskärnor för att öka kunskap om
utvecklingsarbetet och pågående
projekt.

Uppföljning av utvecklingen på
kärnöar i skärgården
Kärnöar är större öar i Stockholms
skärgård som saknar fast

RUFS 2050
Mål 1: En tillgänglig region med god
livsmiljö
Mål 4: En resurseffektiv och
resilient region
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region
Mål 3: En ledande kunskapsregion.

RUFS 2050
Mål 1: en tillgänglig region med god
livsmiljö RUFS 2050.
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Fyre nätverksmöten med kärnkommunerna*
och samhällsaktörer. En fördjupad
uppföljning genom en ”Storymap” (en app
och kartberättelse med information kartor,
bilder, filmer och annan media, där kartan
och bilder förstärker budskapet) har
kommunicerats. Region Stockholm arbetar
med att stödja enskilda kärnkommuner i
deras utvecklingsarbete.

Kort sikt:
Ger ny kunskap om hur utvecklingen
kan följas upp med stöd av olika
indikatorer. Bidrar till delat
erfarenhetsutbyte och inspiration i
stadsbyggandet för olika
samhällsaktörer * tex: kommuner,
näringsliv, privata aktörer,
myndigheter samt akademi.

* Regionala stadskärnorna med
kärnkommuner (de kommuner de regionala
stadskärnorna ligger i:
Arlanda – Märsta (Sigtuna)
Kungens kurva-Skärholmen (Stockholms stad
och Huddinge)
Barkarby-Jakobsberg (Järfälla)
Täby c-Arninge (Täby kommun)
Haninge centrum (Haninge)
Kista-Sollentuna-Häggvik (Stockholms stad
och Sollentuna)
Södertälje (Södertälje)
Flemingsberg (Huddinge och Botkyrka
kommun)

Medellång sikt: En löpande uppföljning
indikerar i vilken riktning utvecklingen
går och ger underlag för prioriteringar
och vägval av olika satsningar. Ökar
kunskapsnivån.

Statistik, information och kartor om
befolkningsstruktur, bebyggelsestruktur och
sysselsättning har tagits fram för kärnöarna
och redovisas i form av en Storymap på

Kort sikt: Visar hur befintlig
samhällsservice och infrastruktur
fungerar som servicepunkter för
befolkningen på kärnöarna och på

Lång sikt: Bidrar till att bygga trygga
och långsiktiga relationer mellan
kärnkommunerna och övriga
samhällsaktörer * i regionen.

Stockholm

landförbindelse men som bedöms ha
förutsättningar för samhällsservice
och infrastruktur. En utveckling på
öarna möjliggör en långsiktig och
robust samhällsstruktur som säkrar
grundläggande förutsättningar för
fastboende och näringslivsutveckling i
Stockholms skärgård.

Mål 4: en resurseffektiv och resilient
region.

Region Stockholms webbsida.
Kunskapsunderlaget kompletterar RUFS 2050
och är en prioriterad aktivitet i Region
Stockholms Handlingsprogram för
landsbygds- och skärgårdsstrategin 2020–
2022.

omgivande öar samt för turism och
friluftsliv. Kärnöarna försörjs med en
bastrafik av kollektivtrafik året runt,
via så kallade replipunkter på
fastlandet.
Medellång och lång sikt:
Kommuner, Region Stockholm och
andra aktörer har fått ett bättre
kunskapsunderlag för att utveckla en
långsiktig och hållbar samhällsstruktur
i skärgården.

Folkhälsopolicy
Folkhälsopolicy för en god hälsa och
minskade hälsoklyftor i befolkningen.

RUFS 2050
Mål 1: En tillgänglig region med god
livsmiljö
Förutsättning för måluppfyllelse av
den regionala prioriteringen ”Nå en
jämlik och förbättrad folkhälsa och
bidra till att sluta hälsogapet” i RUFS
2050, samt av det övergripande
Nationella folkhälsopoliska målet
Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Policyn har tagits fram i nära samverkan med
berörda förvaltningar och bolag inom Region
Stockholm. Policyn har kommunicerats
internt och externt. En intern webbutbildning
har tagits fram som stöd för att tillämpa
policyn inom olika verksamhetsområden.

Kort sikt: Folkhälsopolicyns fyra
principer tydliggör vilka delar som ska
tillämpas inom koncernen och externt
i stockholmsregionen.
Medellång sikt: Nämnder och bolag
ska - i ett tidigt skede av beredningsoch beslutsprocesser - göra
konsekvensanalyser av hur
befolkningens hälsa och dess
fördelning kommer att påverkas.
Lång sikt: Bättre kunskap och
samverkan internt och externt ger
ökade förutsättningarfört olika
verksamheter att bidra till en bättre
och mer jämnt fördelad folkhälsa i
länet.

Agenda 2030:
Mål 10: Minskad ojämlikhet
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Sex dialogmöten med kommuner genomförts
i länet som grund för en regional
samverkansmodell för folkhälsoarbetet. 25 av
länets 26 kommuner deltog på dessa
möten.

Stockholm

Elförsörjningen i fysisk planering
Kunskapsunderlag och verktyg för
kommunerna i samverkan med lokala
elnätsbolag.

RUFS 2050
Mål 1: En tillgänglig region med god
livsmiljö.
Mål 4: En resurseffektiv och resilient
region.

Ett kunskapsunderlag med goda exempel för
att påvisa elnätets behov i den fysiska
planeringen.

Kort sikt: Stärka kommunernas
kompetens om elförsörjning i fysisk
planering.
Medellång sikt; Fokus på
elförsörjningen som planeringsfråga
och förkorta ledtiderna.
Lång sikt: Effektivisera planering- och
tillståndsprocesser.

Sörmland

Digital tobakshjälp

RUS Effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Digital plattform som under året har
implementerats på alla länets vårdcentraler.

Kort sikt
Möjlighet att erbjuda
tobaksavvänjning till invånare som inte
har möjlighet att avsätta tid för ett
fysiskt besök hos en vårdcentral.

Digitalt verktyg som kommer att
presenteras för tobaksbrukare i
regionen som varaktigt vill sluta med
tobak.
Syftar till att utöka utbudet av
tobaksavvänjning för Sörmlands
invånare.

Sörmland

Befolkningsundersökningen Hälsa på
lika villkor med utökat urval
Deltar, efter förfrågan från
Folkhälsomyndigheten, i

Globala målen
1 Ingen fattigdom
3 God hälsa
4 God utbildning för alla
10 Minskad ojämlikhet
12 Hållbar konsumtion och
produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
RUS Effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
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Lång sikt
Minska antalet invånare som använder
tobak.

Undersökningen genomförs av
Folkhälsomyndigheten. Region Sörmland
deltar med extraurval motsvarande 8 000
enkäter (ca 9200 personer i Sörmland har fått
möjlighet att delta i undersökningen).

Kort sikt
Framtagandet av faktablad samt
muntliga presentationer för politiker,
ledande tjänstemän samt berörda
organisationer och tjänstepersoner i
kommun och region.

undersökningen som i år har ett nytt
frågeområde gällande covid-19.
Syftar till att kartlägga den vuxna
befolkningens livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, samt belysa
fördelningen av hälsan mellan olika
grupper.

Ett samhälle som anpassas och
utformas utifrån de grupper som har
störst behov.

Utöver kartläggningen ingår i uppdraget
också att analysera resultaten samt sprida
kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och
folkhälsans utveckling över tid.

Globala målen
3 God hälsa
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet

Lång sikt
Underlag till uppföljning av RUS och i
regionens mål och budget.
Bidrar till regionens arbete med att
utveckla strukturer för att utjämna och
förbättra förutsättningarna för en god
och jämlik hälsa i befolkningen.
Kan utgöra stöd i planering av insatser
för politiken samt för verksamheter
internt och externt.

Sörmland

Fysisk aktivitet i samhällsplanering
(FASiS)
Genomlyser kommunernas och
regionens styrande dokument som
rör den fysiska planeringen.
Syftar till att främja ökad fysisk
aktivitet genom den fysiska
planeringen i regionen.

RUS Effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Globala målen
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna

Genomlysningen av de styrande dokumenten
genomförs i länets samtliga kommuner och
Regionen i samverkan med Mälardalens
högskola, som därtill bedriver följeforskning
av projektet. Genomlysningen resulterar i en
publikation som bifogas i projektets
slutrapport.

Kort sikt
En bild av hur av kommunernas och
regionens styrdokument belyser fysisk
aktivitet.
Lång sikt
Ett förväntat resultat på medellång sikt
är att arbetet bidrar till att främja ökad
fysisk aktivitet hos Sörmlands invånare
genom den fysiska planeringen i
regionen vilket bidrar till en god hälsa
och välbefinnande
Att tillsammans med kommunerna
lägga en grund för folkhälsofrämjande
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insatser bidrar till att på medellång sikt
tillämpa ny kunskap som kan leda till
förändrade beteenden.
Sörmland

Finansieringsstöd för feriejobb
Stöd till föreningar och organisationer
att bidra till arbete för ungdomar
under sommaren.
Syftade till att skapa arbetstillfällen
under sommaren med anledning av
att den pågående pandemin utgjorde
en risk för att många ungdomar skulle
stå utan arbete. Syftet var också att
öka anställningsbarheten för
deltagarna och skapa ett socialt
sammanhang.

Sörmland

Regional fysisk planering och
pågående projekt Strukturbild 2.0
(20295289), som är en del i
Tillväxtverkets insats Regional
planering.

RUS Effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Ett samhälle som anpassas och
utformas utifrån de grupper som har
störst behov.
Globala målen
3 God hälsa och välbefinnande
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
10 Minskad ojämlikhet

Arbetet med regional fysisk planering
är en del i RUS och ska bidra till
RUS:ens mål med ett fysiskt
perspektiv. Arbetet utgår även från de
konkretiserade strategiska områdena i
strukturbilden:
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Regionen utlyste en möjlighet för
föreningar/organisationer att söka stöd för
att finansiera sysselsättningsåtgärder för
feriearbetande sörmländska ungdomar under
sommaren.
De ungdomar som hade arbeten där insatsen
matchade uppdraget utbildades även till
Unga Hälsoinformatörer av Region Sörmland,
i syfte att stärka deras CV genom det öka
anställningsbarheten samt öka resultatet på
effektmålet om en god hälsa och
välbefinnande hos befolkningen.

Kort sikt
Skapa arbetstillfällen för ungdomar
under sommaren.

Näringslivets geografi har lett fram till en
rapport ”Näringslivets geografi i Sörmland”.
Arbetet har varit processorienterat med brett
deltagande från regionen, kommunerna men
även från näringsliv och akademi.

Kort sikt:
Med strukturbilden som utgångspunkt
har de fysiska perspektiven i det
regionala utvecklingsarbetet stärkts.
Inom exempelvis framtagande av
länstransportplan och
trafikförsörjningsprogram har man

Stödja föreningslivet i regionen som
under coronapandemin förlorat
intäkter och tvingats dra ned på sin
verksamhet.
Lång sikt
Bidra till och stärka individens
utveckling. Genom att på detta sätt
stödja ungdomar som vill utveckla sin
förmåga att leda andra eller bygga på
sin erfarenhet underlättas vägen till
vidareutbildning, arbete och
försörjning.

Arbetet med regional fysisk planering
är att genomföra den politiskt
fastställda Strukturbild Sörmland (se
även kapitel 1.1) och utveckla de
fysiska perspektiven i det regionala
utvecklingsarbetet. Till detta hör
nätverk med kommuner och andra
aktörer (se kapitel 3), svara på
remisser, framför allt på
kommunernas översiktsplaner samt
samordna med andra insatser inom
verksamhetsområdet.
Strukturbild 2.0 handlar om att
utveckla perspektiven i strukturbilden
för att den effektivare ska bidra med
de fysiska perspektiven i det
regionala utvecklingsarbetet. Inte
minst utifrån ett
näringslivsperspektiv.

•

Sörmland är väl integrerat
med omvärlden,

•

Sörmland har god
tillgänglighet inom länet
med en flerkärnig struktur

•

Sörmland har attraktiva
miljöer för invånare,
företag och besökare.

Målen med projektet Strukturbild 2.0
att ta fram ny kunskap och nya
perspektiv inom;

•
•

Blå- och grönstruktur är en process som
pågår till våren 2022 tillsammans med
länsstyrelse och kommuner.
Handlingsplanearbetet utgår från
erfarenheter från de två ovanstående
processerna, med samverkan och hur
processerna ska tas om hand i arbetet med
regional fysisk planering i fortsättningen.

tydligare satt frågorna i ett större
sammanhang med exempelvis
bebyggelseutveckling, bostäder och
andra utvecklingsfrågor utifrån
Strukturbild Sörmland.
Kort och medellång sikt:
Kommunerna utgår i deras
översiktsplanering i större utsträckning
från de regionala perspektiven där
strukturbilden hänvisas till. Även
samverkan internt och med andra
aktörer har stärkts.

Näringslivets geografi

Blå- och grönstruktur
samt, framtagande av en
•
Handlingsplan för Regional
fysisk planering
Globala målen
11 Hållbara städer och samhällen
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
15 Ekosystem och biologisk mångfald

Kort sikt
Projektet Strukturbild 2.0 har gett
arbetet med regional fysisk planering
mer kraft, med framtagande av ny
kunskap nya perspektiv vilket stärker
de fysiska perspektiven i arbetet.
Exempelvis med Näringslivets geografi
lyfts tydligare synergier och starkare
koppling mellan arbetet med
näringslivsutveckling hos regionen och
kommunerna, och samhällsplanering
och näringslivs-/regional utveckling.
Medellång sikt
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Även arbetet med blå- och
grönstruktur stärker arbetet med att
se synergier, där vi även fått en stärkt
samverkan med länsstyrelse och
kommuner.
Arbetet är en del i att bredda
perspektiven geografiskt, för att i
större utsträckning kunna synliggöra
kopplingar mellan noder/stråk och
områdena däremellan. Vilket är ett
sätt att synliggöra geografier.
Sörmland

Attraktiva miljöer för invånare,
företag och besökare – Utlysning av
projektmedel 2021 - 2022.
Ett sätt i att få fler att arbeta för de
mål som satts upp inom Strukturbild
Sörmland, har varit att genomföra en
utlysning av projektmedel. Det syftar
dels till att öka kunskapen kring hur vi
kan arbeta med attraktiva miljöer,
dels bidra till en hållbar regional
utveckling, med platsen som
utgångspunkt.

Utlysningen utgår från politiskt
fastställda Strukturbild Sörmland, del i
RUS, där ett av tre strategiska
områden handlar om ”Attraktiva
miljöer för invånare, företag och
besökare”.
Förutom att bidra till att stärka
genomförandet av RUS genom
strukturbilden med utvecklad
samverkan, syftade även utlysningen
till att testa arbetsmetoden med
regionala utlysningar framför allt
kopplade till platsen – vilket inte
gjorts förut.
Globala målen
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Fyra kommuner valde att ansöka om medel i
utlysningen, och samtliga beviljades medel.

Tre av fyra projekt har slutredovisat.
Det fjärde slutredovisar nästa år.
Kort sikt:
Projekten har stärkt samverkan med
de deltagande kommunerna. Det har
bidragit med ny kunskap inom flera
aktuella områden som stärker dels de
egna kommunerna, dels övriga
kommuner samt regionen och
genomförandet av RUS. Ett krav har
varit erfarenhets- och
kunskapsspridning. Utlysningen har
bidragit till att stärka de regionala
perspektiven hos kommunerna har
stärkts vilket i sin tur bidrar till att

11 Hållbara städer och samhällen

Sörmland

ÖMS 2050 handlar om samverkan
storregionalt inom fysisk planering.
Samverkan utgörs av Sörmland,
Västmanland, Östergötland, Örebro,
Uppsala, Gävleborg och Stockholm.

Uppsala

Inga insatser rapporterade i
tabellform.

Värmland

Multimodalt resande

stärka genomförandet av
strukturbilden och RUS.

Arbetet utgår dels från ÖMS 2050
inriktning, som Region Sörmland står
bakom, dels RUS med strukturbild
Sörmland. Koppling till RUS
prioriterade inräkningar Växande
arbetsmarknad, Fungerande
bostadsmarknad och strukturbildens
strategiska område Sörmland är väl
integrerat med omvärlden.

Ett fokusområde har handlat om funktionella
samband inom ÖMS, där vi bl. a. undersökt
nodstädernas funktion. Pandemins effekter
på distansarbete har varit ett område som
studerats närmare, som resulterade i ett
seminarium med stort och brett deltagande.

Kort sikt och medellång sikt
Inte minst utifrån Sörmlands läge, är
de storregionala kopplingarna av stor
betydelse. Arbetet leder till att stärka
de storregionala perspektiven i det
regionala utvecklingsarbetet och
arbetet med regional fysisk planering i
Sörmland.

Samarbeta och genom regional dialog
hitta sätt för utveckling och
samordning av resurser tillsammans,
såväl politiskt styrda organisationer
och myndigheter som privat näringsliv
och akademi. Det bäddar för miljöer
anpassade efter människors olika
behov och våra förutsättningar. När
samarbetet stärks kan också̊ olika
hinder för utveckling av
boendemiljöer och investeringar som
stärker landsbygderna synliggöras och
motverkas.

Deltagande organisationer i detta samarbete;
Karlstadsuniversitet, Centrum för
tjänsteforskning, Miljöinstitutet,
Kollektivtrafiken Värmland, Ok Värmland,
Region Värmland, OKQ8. Samarbetet har
inneburit att en projektansökan tagits fram
och skickats till Energimyndigheten.

Förväntade resultat av aktiviteten är
på både kort och lång sikt:
Att vidareutveckla kopplingen mellan
kollektivtrafik och andra trafikslag, för
att öka andelen hållbart resande. På så
sätt bidrar projektet med viktig
kunskap och kommer att vara en del i
att lära in ett nytt beteende om hur
man reser.
Projektet har genom tidigare forskning
analyserat förutsättningarna att
utveckla ett nytt sätt att bidra till en
hållbar normdrivande förändring kring
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resande på landsbygden och även i
tätorter.
Här finns inga resultat än då projektet
inte påbörjats, utan enbart förväntade
resultat ses än så länge.
Värmland

Värmland

Landsbygdssäkring

Utveckla gränsöverskridande arbetet
med Norge

Samarbeta och genom regional dialog
hitta sätt för utveckling och
samordning av resurser tillsammans,
såväl politiskt styrda organisationer
och myndigheter som privat näringsliv
och akademi. Det bäddar för miljöer
anpassade efter människors olika
behov och våra förutsättningar. När
samarbetet stärks kan också̊ olika
hinder för utveckling av
boendemiljöer och investeringar som
stärker landsbygderna synliggöras och
motverkas.

Deltagit i framtagandet av digitala verktyget,
se avsnitt 4.1 i regionens återrapportering.

Utveckla det gränsöverskridande
samarbetet och stärka relationen med
Norge. På så vis kan potentialen i
närheten till vårt grannland utvecklas
långsiktigt. Det ska vara enkelt att
leva, verka och röra sig över
landsgränsen.

Påbörjat samarbetet med Innlandets fylke i
Norge där ett möte hållits för
erfarenhetsutbyte och för att identifiera
gemensamma utmaningar och styrkor längs
svensk-norska gränsen.
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Framtagning av modell för landsbygdssäkring
utifrån Jordbruksverkets kriterier som ska öka
förståelsen för hur Region Värmlands arbete
påverkar landsbygd såväl som stad.

Arbetet med modell för
landsbygdssäkring ska säkerställa att
Region Värmlands arbete och initiativ
gynnar hela Värmland på ett jämställt
och inkluderande sätt, både på lång
och kort sikt.
Här finns inga resultat än då
aktiviteten inte påbörjat, utan enbart
förväntade resultat ses än så länge.

Effekten av aktiviteten på kort sikt är
att snabbt få i gång diskussioner om
hur möjligheter kan skapas för boende
kring gränsen.
På medellång och lång sikt ska detta
leda till fler hållbara sätt att samarbeta

för att öka platsattraktiviteten kring
gränsen.
Detta är ett helt nytt samarbete så
inga resultat finns ej att tillgå.
Resultaten som förväntas baseras på
diskussioner som gjorts under tidigare
år i andra projekt. På grund av
pandemin och effekterna av denna är
en av orsakerna till samarbetet att
skapa mer och bättre samverkan för
människor som bor och lever runt den
svensk-norska gränsen.
Västerbotten

Digital transformation i god och nära
vård i södra Lappland (Region
Västerbotten Hälso- och sjukvård SE,
tid 2020–06--2023-03, (Nyps
20204329)

Förväntas bidra till delprioritering 5.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling och delprioritering 5.4
Trygg vård och social omsorg, särskilt
för barn, unga och sårbara grupper
Förväntas särskilt bidra till mål 3 God
hälsa och välbefinnande och mål 10
Minskad ojämlikhet i Agenda 2030

Skapa organisationsmodeller och arbetssätt

På kort sikt:
Förväntas bidra till att skapa en
sammanhållen process som integrerar
insatser från kommunen och regionen
utifrån individens behov, identifiera
befintliga eller nya digitala verktyg
eller tjänster samt förbättrad
samverkan mellan såväl offentliga
aktörer, privata parter och
civilsamhället
På medellång sikt
Förväntas bidra till en digital
omställning av hälso-, sjukvårds- och
omsorgssystemen, en sammanhållen
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vård och omsorgsprocess samt vård
utifrån individens behov
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Västerbotten

(20342533)
Agenda 2030 – med civilsamhället
som motor

Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling samt delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid

SAMFORMA
Förväntas särskilt bidra till mål 16
fredliga och inkluderande samhällen,
mål 11 hållbara städer och samhällen
och mål 10 Minskad ojämlikhet i
Agenda 2030

Västerbotten

(20205717)
Biosfärområde VindelälvenJuhttátahkka - modellområde för
hållbar utveckling

“länens invånare lever i en stark
demokrati där mänskliga rättigheter
är centralt och det levande
civilsamhällets självklara egenvärde
respekteras”
Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling samt delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid
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Seminarium- och workshopserie
Etablering en kunskapsbas

På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad kunskap om
Agenda 2030, inspirerat till praktiskt
ledarskap och ökat kunskapen om
tvärsektoriell samverkan hos
organisationer inom civilsamhället
På medellång sikt
Förväntas bidra till etablering av ett
regionalt nätverk och kunskapsbas för
den idéburna sektors genomförandet
av Agenda 2030.
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster
På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad medvetenhet,
engagemang, delaktighet, nya och
tvärsektoriella samarbeten, arenor för
påverkan och gemensam vilja till
omställning för hållbar utveckling

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Förväntas bidra till att utveckla lokala
lösningar till de flesta mål i Agenda
2030.

På medellång sikt
Förväntas bidra till att stödja, bevara
och utveckla den rika och unika
naturen och kulturen i VindelälvenJuhttátahkka

“alla kan leva, uppleva och må bra i
såväl stad som landsbygd, idag och i
framtiden”

På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Västerbotten

(205063)
Nordic Nature Health Hub

Förväntas bidra till delprioritering 5.2
Hälsosamma levnadsvanor samt
delprioritering 2.2 Växande, starkare
företag och nya livskraftiga företag

Naturresursinstitutet (Luke)
Förväntas särskilt bidra till mål 3 God
hälsa och välbefinnande samt mål 8
Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt i Agenda 2030

Utvecklingsaktiviteter
Workshops
Hälsomätningar

På kort sikt:
Utvecklat kunskap om naturens
hälsoeffekter
Etablera en nordisk virtuell
verktygslåda för naturföretagare och
hälsoentreprenörer, Nordic Nature
Health Hub, som innehåller
lättåtkomlig och lättförståelig
validerad kunskap om naturen och
dess hälsoeffekter samt nya verktyg
(karta, interaktiv applikation, handbok
och kurser) för hälso- och
naturföretagare
Nordic Nature Health Hub |
Externwebben (slu.se)
På medellång sikt
Natur och kultur ska göras mer
lättillgänglig för fler människor och nya
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målgrupper genom att engagera
entreprenörer och företagare inom
hälsa och naturturism.
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Västerbotten

(20202911)
Plocka ner EU till Sápmi
Nordiska Samerådet

Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling samt delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid

Fyra huvudaktiviteter: traineeprogram,
modulkurs, samisk pilotvecka i Bryssel och
utveckling av en EU-Sámi think-tank med
samiska experter.

Förväntas särskilt bidra till mål 17
Genomförande och globala
partnerskap och mål 11 Hållbara
städer och samhällen i Agenda 2030

På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad kunskap och
erfarenhetsutbyte i Sápmi om hur EUs
direktiv, förordningar, beslut, yttrande
och rekommendationer påverkar
urfolket samernas vardag,
På medellång sikt
Förväntas bidra till att Sápmi kan
hantera strategiskt viktiga
framtidsfrågor för regionen samt
etablerande av en permanent
kontaktyta mellan EU och Sápmi
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

Västerbotten

(20340718)
Form och Design i norr,
Region Västerbotten,

Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling samt delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid
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Förstudien kommer arbete för etablerandet
av en nod i Övre Norrland för Form och
design samt tydliggöra olika aktörers och
branschers roll och bidrag till detta.

På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad kunskap om
aktörers roll och bidrag till en nod
samt

På medellång sikt
Förväntas bidra till utvecklingen och
omställningen av livsmiljöer till bland
annat hållbart bostadsbyggande och
utveckling av det offentliga rummet i
dialog med medborgare

Förväntas särskilt bidra till mål 11
Hållbara städer och samhällen och
mål 10 Minskad ojämlikhet i Agenda
2030
“för att uppnå jämlika, trygga och
inkluderande platser för oss som lever
och verkar här”.
Västerbotten

(200342)
Facility Management of Residential
Buildings in Barents region – FaMaRB
RISE

Förväntas bidra till Delprioritering 4.4
Hållbar konsumtion, inklusive
energianvändning
Förväntas särskilt bidra till mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
samt mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna i Agenda 2030

På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Studier, seminarier och utvecklingsarbete

På kort sikt:
Förväntas bidra till att identifiera
utmaningar och föreslå energieffektiva
lösningar för bostadsrenoveringar i
Arktis, skapa verktyg för lärande och
fastighetsskötsel med målgrupp
bostadsägare. Ökad kompetens och
implementering av lösningar.
På medellång sikt
Förväntas bidra till ökad
energieffektivisering i bostäder i Arktis
samt ökad gränsöverskridande handel
i varor och tjänster för
energieffektivisering.
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
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Västerbotten

(20203190)
Den koldioxidsnåla platsen 2.0
Umeå kommun

Förväntas bidra till Delprioritering 4.4
Hållbar konsumtion, inklusive
energianvändning

På kort sikt:
Förväntas bidra till nya verktyg och
metoder för offentliga aktörer att
främja övergång till en mer
koldioxidsnål och cirkulär ekonomi

Förväntas särskilt bidra till mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
samt mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna i Agenda 2030

På medellång sikt
Förväntas bidra till en mer hållbar
konsumtion, inklusive
energianvändning
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

Västerbotten

(20204324)

Förväntas bidra till delprioritering 4.3
Utveckla kultur och kulturarv

Networking North
Umeå Universitet

Förväntas särskilt bidra till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt samt mål 11
Hållbara städer och samhällen i
Agenda 2030

Portfoliovisningar, curator-residens,
kompetensutveckling via föreläsningar,
samtal, workshops och via individuella
ateljésamtal samt direkta konstnärliga
uppdrag.

På kort sikt:
Förväntas bidra till ökade
branschkontakter med nationella och
internationella konstmuseer och
curatorer, kompetensutveckling, ökad
curatoriell handledning och fler direkta
konstnärliga uppdrag.
På medellång sikt
Förväntas bidra till stärkta
förutsättningar för professionella
bildkonstnärer att bo och verka i
Västerbotten och norra Sverige samt
en ökad kulturscen
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På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Västernorrland

Utveckling Skuleberget, Kramfors
kommun, (Äid RVN: 20203118, Äid
TVV: 20203299)
Projektet ska investera i ny
infrastruktur med liftanläggning, nya
produkter och andra kringsatsningar i
närområdet – och med det utveckla
destinationen.

Västernorrland

Dynamo – utvecklingsprojekt på rull,
Sundsvalls kommun, (Äid RVN:
20203059, Äid TVV:20203118)
Projektet ska bygga en downhillanläggning i skidområdet Södra
Berget, Sundsvall, möjliggöra
utveckling av kringaktiviteter och
genom detta bidra till stärkt regional
tillväxt och en ny attraktiv
besöksanledning i Västernorrland.

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.
ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa
ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.
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Liftanläggningen (linbana) invigdes slutet av
juni 2021 och har kraftfullt bidragit till ett
nytt besöksmål med drygt 32 000 besökare
under sommarsäsongen.
Den planerade Downhill-banan kommer inte
att byggas, efter beslut från länsstyrelsen.
Utöver det har flera företag gjort
kompletterande investeringar, bland annat
Friluftsbyn, High Coast Resort AB. Veåsands
Camping byggs ut 2022 och projektering sker
också av ny camping i Lövvik och i januari
2022 öppnar en grupp företag gemensamt
Vinterparken för att stärka året runt turismen
i området.

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
omsättning på ca 20mkr per år för
näringslivet i Höga Kusten och
närområdet.

Projektering och byggnation av banor för
Down Hill pågår. Projektet har också
genomfört utbildning i affärsutveckling,
grund och specialisering för att stärka
entreprenörer för kringaktiviteter.
Fåtal studiebesök genomförda
p g a pandemin.

Förväntade effekter på kort sikt: Ökad
tillväxt inom länets besöksnäring och
ökat antal gästnätter, fler
arbetstillfällen och nya företag (+ 7 %,
20 arbetstillfällen samt 10 nya
företag).
Förväntade effekter på lång sikt:
Stärka Sundsvalls kommun som
friluftskommun i toppklass och genom
detta ökar folkhälsa och inflyttning till
kommunen och länet.

Det stora intresset för projektet har medfört
fler medfinansiärer och deltagare i projektet.

Stärkta besöksanledningar till hela
länet, inklusive Höga kusten.
Västernorrland

Digga Hälsocentral, Region
Västernorrland, Mittuniversitetet och
Premicare

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka

Projektet ska prova ut och införa nya
tekniker, men också bidra till att tänka nytt
”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”.
Fem delprojekt har genomförts, med fokus
både på patient och sjukvårdspersonal.
Exempel på resultat: Webbtidbok och
medicinska formulär inför vårdbesök, digital
registrering som ökar tillgänglighet till
vården. Insatser för egenmonitorering i
hemmet, som bidrar till kostnadseffektiva
lösningar och minskat antal resor för
patienter och vårdpersonal.
Utbildningsinsatser för vårdgivande personal,
samt utveckling av distansutbildning ”digital
kompetens i omvårdnad” (Mittuniversitetet,
7,5 p) som bidrar till kunskapsutveckling inom
digitalisering och personcentrerad vård.

Förväntade effekter på kort och lång
sikt:
Förbättrad tillgänglighet till vård, mer
patientsäker vård för fler invånare, på
ett kostnadseffektivt sätt.
Bidra till målet om att Sverige ska vara
bäst i världen på digital vård. Digga ska
bidra till att öka takten i
utvecklingsarbetet i Västernorrland.
God och jämlik vård
för Västernorrlands invånare.

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

Prestationer och resultat synliggörs i porträtt
och har fokus på stärkt affärsutveckling och
investeringar i syfte att stärka företagets
konkurrenskraft.

Förväntade effekter, exempelvis
Stärkt konkurrenskraft
Ökad lönsamhet
Växande företag
Stärkt attraktivitet

Projektet Digga hälsocentral ska
genomföra satsningar för förbättrad
och mer effektiv vård, genom nya
arbetssätt och digital teknik.

Västernorrland

Exempel på företagsstöd som
beviljats utvecklingscheckar finns att
läsa mer om på:
Region Västernorrland - Regionala
berättelser (rvn.se)
Mer info om företagsstöd, se avsnitt
2 i regionens återrapportering.
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Västernorrland

Konst- och kulturdestinationer i Höga
Kusten, Myller
Leaderprojekt inom Leader Höga
Kusten.

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

Projektet beviljades under hösten 2021 och
ska vidareutveckla Nordingrå Konstby – en
dynamisk plats för konst och möten, för
boende, arbete med konst, konstupplevelser
och möten.

Förväntade effekter:
Ökad lönsamhet för deltagande
företag och konstnärer
Stärka platsens attraktivitet

Projektet ska utveckla hållbara affärsmodeller
för företag inom kulturella och kreativa
näringar, KKN samt bygga samverkan runt
kulturdestinationer.
Västernorrland

Bredbandsprojekt för stärkt
utbyggnadstakt, exempelvis
(Äid: 20202276 (Servanet AB),
20202329 (Sollefteå kommun),
20202332 (Kramfors Mediateknik AB)
och 20203127 (Sollefteå kommun) )

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

Se avsnitt 1.5 i regionens
återrapportering.

Samtliga projekt har fortsatt investeringar
och ska avslutas under 2022. Äid20202329
har 30-talet anslutna av förväntade 66
fastigheter. Äid20202332 har uppnått 80%
anslutningsgrad. Äid20203127 i slutskede av
projektet, inväntar beställningar på
anslutningar, klart under 2022.
Fler intressenter hör av sig när grävarbeten
påbörjas – då man ser att insatser faktiskt
görs.
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Fler hushåll och företag som har
bredbandsuppkoppling i linje med
regionala och nationella mål. Ökad
tillgång till bredbandsuppkoppling ger
möjlighet till arbete och boende i alla
delar av länet och möjliggör ökad
tillgång till digitala tjänster vilket
utöver ek hållbarhet också bidrar till
social och miljömässig hållbarhet.
Investeringarna bedöms bidra till
viktiga strukturella förändringar på
regional nivå genom att bygga en
robust och driftsäker
bredbandsinfrastruktur som skapar
förutsättningar för ökad digitalisering i
regionens företag och därigenom bidra
till tillväxt.

Västmanland

Inga insatser rapporterade.

Västra Götaland

Sverige-Norgeagenda

Spetsa arbete och insatser i relationen
Västra Götaland - Norge i riktning mot
RUSen långsiktiga prioritering “Knyta
samman Västra Götaland”

Arbetet under 2021 har fokuserat på att ta
fram ett underlag inför politiskt beslut och
framtida insatser.

Förväntad effekt på kort sikt är att
uppmärksamma betydelsen av
relationen till Norge ur både ett
handel- och socialt perspektiv.
På lång sikt förväntas bättre relationer
mellan Västra Götalandsregionen och
norska motsvarigheter. Egen
bedömning.

Västra Götaland

Samverkansplattform hållbar
mobilitet i glesare områden

Projekten är finansierade både med
VGR:s egna medel och bland annat
Vinnova och kommunala medel
Projekten bidrar till att undersöka
vilka lösningar som kan bidra till att
RUSen långsiktiga prioritering
“Knyta samman Västra Götaland”

Samordning och ökat kunskapsutbyte mellan
projekt och olika geografier

Förväntad ökat erfarenhetsutbyte
mellan olika delregioner

Pågående arbete

Hitta långsiktiga svar på svårlösta
frågor- att bland annat hitta
affärsmodeller och lösningar som är
långsiktigt hållbara. Egen bedömning.

Projektet bidrar till att undersöka vilka
lösningar som kan bidra till RUSen
långsiktiga prioritering “Knyta
samman Västra Götaland”

Projektet har fokus på hållbar mobilitet på
landsbygd.
Tre kommunalförbund samarbetar för att
vidareutveckla och testa tidigare framtagna
koncept och har som målsättning att svara
mot varierande lokala förutsättningar, genom
att erbjuda platsspecifika mobilitetstjänster i
landsbygder.

Förväntas hitta långsiktiga, hållbara
lösningar för mobilitet och
mobilitetstjänster. För att öka
tillgängligheten i landsbygder kan
kollektivtrafiken kompletteras med
olika typer av mobilitetstjänster så
som samåkning, bilpool, cykelvagnar
eller släpkärror. Egen bedömning.
KomILand - Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

Västra Götaland

Projekt KomILand 3.0

59

Västra Götaland

VGR medverkar i projektet RorILand.
KF Fyrbodal med finansiering från
Vinnova

Projekten bidrar till att undersöka
vilka lösningar som kan bidra till
RUSen långsiktiga prioritering “Knyta
samman Västra Götaland”

Pågående arbete
I projektet studeras grannskapskontor och
lokala mobilitetshubbar, och hur de kan
kombineras, för att se hur de kan bidra till
minskad pendling och bättre levnadsvillkor i
landsbygder.

Projektet förväntas att bidra till att ge
ökad kunskap och vilka värden som
skapas för landsbygder genom att
satsa på kombinerad mobilitet m
bland annat grannskapskontor. Kan de
bidra till bättre ekonomi för den lokala
lanthandeln och det lokala matstället?
Projektet studerar också hur
engagemanget för den lilla orten ökar
när fler invånare kan stanna där hela
arbetsdagen. Egen bedömning.
RORiLand - Fyrbodals
kommunalförbund

Örebro

Regional testbädd
Projektets syfte är att utveckla en
regional testbädd som ska vara en
samverkansplattform mellan
kommuner, forskning och näringsliv.
Kommunerna är i behov av att på̊ ett
innovativt och kvalitativt sätt
digitalisera sina verksamheter för att
möta den demografiska utmaningen
för att invånare oavsett
funktionsvariation och ålder ska
kunna leva självständiga och trygga
liv i tillgängliga boendemiljöer med
stöd av välfärdstekniktjänster.

RUS – Hälsofrämjande arbete och
hälso- och sjukvård Bidrar till att nå
målet om Ökad innovationskraft

Delmål 1 Formalisera en struktur och
organisation för testbädden
Delmål 2 Design och utveckling av
testbäddsmodell för välfärdsteknik
Delmål 3 Genomförande av tester i
testbäddens testmiljöer där kommunala
verksamheter, invånare, forskare och
näringslivsaktörer samskapar kring
välfärdsteknik Genomföra strukturerade
behovsinventeringar i samtliga medverkande
kommuner - Genomföra minst 1 testprojekt
per kommun, från test till implementering
Delmål 4 Sprida erfarenheter av tester samt
tydliggöra för företag och innovationer vilka
behov av välfärdsteknik som finns.

Övergripande mål Testbädden är en
samverkansplattform där mötet
mellan forskning, näringsliv,
kommuner och andra utförare av
välfärdstjänster driver en innovativ
utveckling som främjar att människor
oavsett funktionsvariation och ålder
kan leva självständiga, aktiva och
trygga liv i tillgängliga boendemiljöer.
Projektmål: En upparbetad testbädd
med en stöd- och samverkansstruktur
som ökar länets kommuner och andra
utförares förmåga att i samverkan
med forskning och näringsliv testa
välfärdsteknik och nya arbetssätt som
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alternativ till andra insatser.
Testbädden bidrar också till en ökad
kunskap kring e-hälsa och
välfärdstjänster utifrån aspekterna
juridik, inköp och avtal, lönsamhet,
etik, struktur för införande och
utvärdering.
Östergötland

Östergötland

Analysrapport om hållbara
transporter i Östergötland
Uppdraget syftar till att ge ett
underlag till arbetet med att ta fram
fördjupade planeringsförutsättningar
om gods- och persontransporter i
Östergötland, inkl. en regional
systemanalys.
Planeringsförutsättningarna kommer
att utgöra en viktig del av den
regionala rumsliga strategin och
särskilt den trafikstrategiska delen av
strategin.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Knyt samman Östergötland
och ta tillvara det goda läget i den
regionala utvecklingsstrategin.

Analysrapport om Östergötlands
funktionella samband
Uppföljning och fördjupning av den
storregionala rapporten om
nodstäder inom ÖMS men med
Östergötlands geografi och
funktionalitet i centrum.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Knyt samman Östergötland
och ta tillvara det goda läget i den
regionala utvecklingsstrategin.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11) och Hållbar
konsumtion och produktion (12).
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Analysarbetet har genomförts under året och
rapporten färdigställs under inledningen av
2022. Rapporten förväntas utgöra ett
kunskapsunderlag till kommande arbete med
transporter på strategisk nivå i länet, och
skissera ett hållbart transportsystem som
grund för arbetet med regional rumslig
strategi (del av RUS).

Effekter på kort sikt:
Ett väl förankrat kunskapsunderlag
och planeringsförutsättning för
arbetet med den regionala rumsliga
strategin (del av RUS).

Olika delanalyser av materialet har
genomförts kopplade till LA-områden.
Konsultinsatser och eget gemensamt
utvecklingsarbete har varvats. Presentation
har skett på särskilt seminarium och löpande
diskussioner har skett i olika
samverkansform.

Effekter på kort sikt:
Ett väl förankrat kunskapsunderlag hos
kommunerna och
planeringsförutsättning för arbetet
med den regionala rumsliga strategin
(del av RUS).

Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas på sikt skapa
förutsättningar att uppnå målen i
RUS.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Östergötland

Östergötland

Fördjupad samverkan i Östergötland
kring samhällsplanering
Fortsatt arbete med
kunskapsunderlag till grund för
regional utveckling och kommunal
planering. Bland annat utvecklas ett
webgis för användning inom
samhällsplaneringen.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Knyt samman Östergötland
och ta tillvara det goda läget i den
regionala utvecklingsstrategin.

Regional rumslig strategi
Målsättningen med arbetet är en
rumslig strategi för Östergötland med
en väl avvägd östgötsk rumslig
inriktning (strukturbild) som anger en
tydlig prioritering av olika platsers
funktioner och relationer.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Knyt samman Östergötland
och ta tillvara det goda läget i den
regionala utvecklingsstrategin.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Den rumsliga strategin kommer, som
del av RUS, antas av
regionfullmäktige.
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Länk till rapport:
https://www.regionostergotland.se/Regionalutveckling/regional-planering/strategiskrumslig-planering/Kunskapsunderlag-forRegional-utveckling-och-regional-ochkommunal-planering/

Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas på sikt skapa
förutsättningar att uppnå målen i
RUS.

Fortsatt arbete med kunskapsunderlag till
grund för regional utveckling och kommunal
planering. Bland annat utvecklas ett webgis
för användning inom samhällsplaneringen.
Satsningen har genom kunskapsunderlag och
samverkan med kommunerna skapat
förutsättningar för den rumsliga strategin (del
av RUS).

Effekter på kort sikt:
Förutsättningar finns för en fördjupad
regional samhällsplanering i region
och kommun.

Arbete med regional rumslig strategi pågår.
Fördjupar de rumsliga delarna av RUS, bland
annat med en ortstruktur.

Effekter på kort sikt:
Insatsen förväntas öka förståelsen för
Östergötlands funktionalitet i region
och kommun.

Den kommande rumsliga strategin är en del
av utvecklingsstrategin för Östergötland
(RUS) och kommer att utgöra det rumsliga
perspektivet i alla regionala styrdokument
(LTP, RTP, serviceprogram, smart
specialisering, kulturplan o s v) och utgöra
underlag för Region Östergötlands agerande i
kommunala planprocesser och andra

Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas ge en effektiv
samhällsplanering i Östergötland.

Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas bidra till att skapa
förutsättningar för hållbar utveckling i
Östergötland.

planprocesser (till exempel nationell
transportinfrastrukturplanering).
Östergötland

Platsutvecklingsmedel
Regionen deltog i projektet
Placemaking in the Nordics med syfte
att metodutveckla inom
platsutveckling. Som en följd av det
stöttades under året ett antal av de
mindre kommunerna i att arbeta med
platsutveckling, utifrån den samlade
kunskapen om platsutveckling och
gestaltad livsmiljö. Syftet var att
skapa attraktiva miljöer som bidrar till
Östergötlands utveckling.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa attraktiva livsmiljöer
och Knyt samman Östergötland och ta
tillvara det goda läget i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).
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Östergötlands kommuner har kunnat söka
medel för åtgärder som skapar attraktiva
miljöer där människor vill vistas. Syftet med
insatserna har varit att stödja förutsättningar
för handel i mindre tätorter, en bransch som
drabbats hårt av pandemin. Insatserna blir
exempel för andra kommuner att ta del av i
sitt eget arbete. Insatsen har varit en del i
Region Östergötlands återhämtningsstöd i
samband till pandemin.

Effekter på kort sikt:
Konkreta insatser som lokalt skapar
attraktiva platser.
Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas ge en mångfald av
attraktiva livsmiljöer i Östergötland.

1.2
Region

Kommersiell service
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i den
regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Resultat/Prestation:
Gemensamma utvecklingsinsatser som
möjliggör samverkan i ett regionalt
perspektiv.

Effekt på kort sikt:
Närmare dialoger och tätare samarbete
mellan olika aktörer som arbetar för att
främja tillgång till service och attraktiva
platser.

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som insatsen
ska bidra till.
Blekinge

Projektet ”Stärkt regionalt
servicearbete”.
Samlad satsning mellan Region Blekinge
och Blekinges fem kommuner, kring
servicearbete.
Inom projektet sker insatser både på
strategisk och mer operativ nivå.
Flernivåsamverkan och
sektorsövergripande samverkan är två
viktiga perspektiv i arbetet. Arbetet
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Insatsen bidrar till följande mål i 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.

startades upp under 2019. Se specifikt
nästa rubrik Smarta bygder.
Blekinge

Smarta Bygder Smart village innovation.
Smarta bygder är en metod som
initierats av Smart village. Metoden går
ut på att i dialog och workshop med
invånare och företag på en specifik ort
identifiera behov och tillgång till
kommersiell service, även platsens
utvecklingsbehov i sin helhet beaktas.
Metoden har teknikaccelererande
inslag och är framtagen för att främja
innovation och platsens attraktivitet.

Insatsen bidrar till följande mål i 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.

Resultat/Prestation:
Region Blekinge har i samverkan med
Blekinges kommuner,
innovationskonsulter, Länsstyrelsen i
Blekinge och Coompanion i Blekinge,
genomfört innovationsprocessen
Smarta bygder på fem orter runtom i
Blekinge. Resultatet varierar på de olika
platserna, på någon ort har framför allt
teknik fått genomslag, medan på andra
orter har framför allt organiseringen
varit central. Coompanion tillsammans
med respektive kommuns
landsbygdsutvecklare kommer vara
betydande för att ta idéerna vidare till
nästa steg.

Effekter på kort sikt:
Metoden bidrar till ett ökat lokalt
engagemang och egenmakt. Metoden
främjar också dialog inom bygden och
mellan civilsamhälle, näringsliv och det
offentliga. Metoden skapar
medvetenhet om att handla lokalt om
man vill att butiken ska stanna kvar,
men också ens ansvar som kund att
kommunicera med handlaren om
sortiment mm.
Effekter på lång sikt:
Metoden förväntas bidra till nya
servicelösningar och ett aktivt
utvecklingsarbete på lokal nivå.

Ett annat resultat av genomförd
aktivitet har varit att våra olika roller i
det regionala servicearbetet har blivit
mer tydligt.
Blekinge

Stöd till kommersiell service
Stöd har beviljats i form av
hemsändningsbidrag. Via medel från

Insatsen bidrar till följande mål i RUS.
- Goda och tillgängliga boendemiljöer
med god samhällsservice där människor
mår bra.
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Prestation:
Med anledning av Covid-19 pandemin
tillförde Region Blekinge medel till
hemsändningsbidraget genom

Effekt på kort sikt:
- Stärkta dagligvaruhandlare på orter
med strategisk betydelse för länet.

Tillväxtverket har också särskilt
driftbidrag beviljats.

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.
Fyra av fem kommuner i Blekinge har
ansökt och beviljats
hemsändningsbidrag. Ett särskilt
driftstöd har beviljats.

Dalarna

• Två utvecklingsmodeller har tagits fram
och kommunicerats.
• Flera kommuner har deltagit i arbetet
för att utveckla serviceplanerna.
• Enkät tagits fram om tillgänglighet till
service för hushåll och företag.
• Arbetat med metoder för
hållbarhetssäkring.
I den regionala utvecklingsstrategin
• Reviderat RSP tom 2022.
förväntas insatserna i RSP framför allt • Utvecklat Pipos som verktyg för
bidra till målområdet Ett sammanhållet
serviceplanering
Dalarna som handlar om att alla
• RUS-dialoger med kommunerna

Servicelösningar i samverkan
• Initiera projektlösningar.
• Utveckla lokalt anpassade lösningar.
• Inspirera till nya idéer och insatser.
Hållbarhetsäkring och processtöd för
planerade insatser
• Geografiska analyser
• Stöd till insatser och aktörer som
arbetar för stärkt service i länets glesoch landsbygder.
Omvärldsbevakning, lärande och
kunskapsöverföring

Insatser i RSP ska bidra till den
nationella strategin för hållbar regional
utveckling i hela landet. Att verka för en
god tillgång till kommersiell och
offentlig service gör att det skapas
likvärdiga möjligheter till boende,
arbete och välfärd i hela Dalarna.
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- 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.
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.
Effekter på kort eller medellång sikt:
Bättre förmåga att möta identifierade
utmaningar och bidra i
omställningsarbetet på kommunal nivå.
Ett verktyg för planering och
prioritering av kommersiell service och
olika geografier.
En beredskap för kommunerna som gör
att de kan hantera förändrade
förutsättningar för kommersiell service
och ger ett stöd för kommunala
prioriteringar.

• Olika utbildningsinsatser och
erfarenhetsutbyte
Information och kommunikation
• Hemsida och nyhetsbrev

Gotland

Gotland

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.
(217881)

Nytt regionalt serviceprogram för
perioden 2022–2030.

människor i Dalarna ska ges likvärdiga
möjligheter att delta i
samhällsutvecklingen genom att ta
tillvara olika platsers förutsättningar
samt att det ska finnas grundläggande
service i hela länet.

Förutom en fysisk lunch-till-lunch
konferens har aktiviteterna under 2021
mestadels varit i form av digitala
Informationsträffar,
kunskapsseminarier, workshops och
dialogmöten.

Effekt på lång sikt:
Den breda förankringen av RUS gör att
många enskilda aktörer kan känna ett
ägarskap och en delaktighet i de
förändringar som är nödvändiga på
vägen till ett hållbart Dalarna.

Bidrar till målet i RSP om att:
ingen invånare på Gotland skall ha
längre än 20 minuter till närmaste
livsmedelsbutik/drivsmedelsstation.

Bidrag beviljat till en livsmedelsbutik
som är berättigade stöd.

God tillgänglighet till service över hela
Gotland.

Alla tre övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och inkluderande
samhälle med livskraft för alla.
- Gotland är en förebild i energi- och
klimatomställningen.

Påbörjat arbetet med att ta fram ett
program som ska färdigställas kvartal 2,
2022.

Ökad konkurrenskraft för butikerna.
Effekter på kort sikt:
Konkretisering av den regionala
utvecklingsstrategin, i form av
prioriterade områden och konkreta
insatser för att stärka tillgängligheten
till kommersiell service. Det är en viktig
byggsten i arbetet med hållbara platser
och platsutveckling.
Effekt medellång sikt:
Tillgänglighet till kommersiell service.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
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Gävleborg

Inga insatser rapporterade i tabellform.

Halland

Särskilt driftstöd.

Bidrar till RUS vision om Halland – Bästa
livsplatsen. Bidrar till Tillväxtstrategins
mål ”Hög attraktivitet” och det
strategiska valet ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.

Särskilt driftstöd till tre butiker.

Tre butiker har fått stöd: Nära Dig,
Kungsäter, Varbergs kommun, Gällinge
Lanthandel, Kungsbacka kommun samt
Dhiaas Livs, Ätran, Falkenbergs
kommun.

Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till mål 11 i Agenda 2030.

Halland

Servicebidrag.

Bidrar till RUS vision om Halland – Bästa
livsplatsen. Bidrar till Tillväxtstrategins
mål ”Hög attraktivitet” och det
strategiska valet ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.

En butik har fått servicebidrag.

Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till mål 11 i Agenda 2030.
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Kort sikt:
Insatsen leder till större möjligheter till
överlevnad för butikerna.
Medellång sikt:
Insatsen förväntas leda till högre
överlevnadsgrad för butiker på
landsbygden.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
en god servicenivå i hela länet.

En butik har fått stöd, Nära Dig
Älvsered, Falkenbergs kommun.

Kort sikt:
Insatsen leder till större möjligheter till
överlevnad för butikerna.
Medellång sikt:
Insatsen förväntas leda till högre
överlevnadsgrad för butiker på
landsbygden.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
en god servicenivå i hela länet.

Halland

Investeringsstöd.

Bidrar till RUS vision om Halland – Bästa
livsplatsen. Bidrar till Tillväxtstrategins
mål ”Hög attraktivitet” och det
strategiska valet ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.

Fyra butiker har fått investeringsstöd.

Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till mål 11 i Agenda 2030.

Halland

Investeringsstöd.

Bidrar till RUS vision om Halland – Bästa
livsplatsen. Bidrar till Tillväxtstrategins
mål ”Hög attraktivitet” och det
strategiska valet ”Halland, en region
som erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer”.

En verksamhet har fått
investeringsstöd.

Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till mål 11 i Agenda 2030.
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Fyra butiker har fått stöd:
• Ica Supermarket Derome i Veddige
(stödmottagare: MHR Livs AB), beviljat
stöd: 1 200 000 kronor
• ICA Nära Vessige (stödmottagare:
Dagligvaruhallen i Vessige AB), beviljat
stöd: 1 200 000 kronor
• ICA Nära Wictors i Veinge
(stödmottagare: Wictors Anders
Jonasson AB), beviljat stöd: 360 000
kronor.
• Handlar'n Skällinge (stödmottagare:
Skällinge Lanthandel AB), beviljat stöd:
1 027 181 kronor.

Kort sikt:
Större möjligheter till utvecklad lokal
service.

Etablering av sjömack:
Båtfjordens Fiskehamn, Bua, 200 000
kr.

Kort sikt:
Större möjligheter till utvecklad lokal
service.

Medellång sikt:
Insatsen förväntas leda till högre
överlevnadsgrad och stärkt tillgång till
offentlig service på landsbygden.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
en god servicenivå i hela länet.

Medellång sikt:
Insatsen förväntas leda till stärkt
tillgång till offentlig service på
landsbygden.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas insatsen bidra till
en god servicenivå i hela länet.

Jämtland Härjedalen

Arbete med Service-Z, Arbetsgrupp
med kommunernas
landsbygdsutvecklare.

Prioritering RUS:
- Hela länet.
- Hållbarhet.
- Smart specialisering.

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

Samarbete med Länsstyrelsen
angående landsbygdsprogrammet.

Prioritering RUS:
- Hela länet.
- Hållbar utveckling.
- Smart specialisering.

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

Samarbete med Tillväxtverket om
framtagande metodstöd till RSP 2022–
2030.

Prioritering RUS:
- Hela länet.
- Hållbar utveckling.
- Smart specialisering.

En möjlighet att föra fram de
utmaningar som länet har och att RSP
2022–2030 blir ett användbart
dokument.

Säkerställa att arbetet med kommersiell
service blir synlig för hela
organisationen och att RSP är en del av
genomförandet mot den gemensamma
målbilden i RUS.

Jämtland Härjedalen

Digital träff med handlare tillsammans
med de fyra nordligaste länen.

Prioritering RUS
- Hela länet.
- Hållbar utveckling.

Ett försök att hålla kontakten med
handlare trots att fysisk kontakt inte är
möjlig.

Ett stärkt samarbete med de fyra
nordligaste länen både vad gäller
tjänstemän och handlare.

Jönköping

Arbetet med särskilt driftstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta
lägen
Finansieras med 1:1-medel

Kopplas till delstrategin i RUS:en som
lyder: Att attrahera, behålla och
utveckla människor, företag och kapital.
(Inom en attraktiv region) men även
Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ
samhälls- och landsbygdsutveckling

I år fick 16 butiker detta stöd.

På kort sikt: Flera handlare har framfört
att stödet gör att de överlever.
På medellång sikt har det lett till att
flera under pandemin kunnat handla på
hemmaplan och kanske genom detta
fått en ny vana. När en butik finns kvar
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genom stärkt samverkan i
samhällsplaneringen, (Inom en hållbar
region).
Detta är ett stöd som bara ges till de
butiker på landsbygden som är den
enda på sin ort.
Anknytning finns till mål 2 och 11 i
Agenda 2030

på en mindre ort kan det i sin tur leda
till mindre bilresor.

Jönköping

Arbetet med hemsändningsbidrag till
kommuner.
Finansieras med 1:1-medel

Kan kopplas till samma mål som ovan.
Stödet kan sökas av de kommuner som
ersätter handlare för att köra ut mat till
t.ex. äldre på landsbygden eller andra
som har svårt att ta sig till butik.

I år sökte sex kommuner detta stöd.
(Tidigare fyra kommuner)

På kort sikt var det ett stöd under
pandemin. Fler kommuner sökte detta
stöd 2021 eftersom man under 2020
behövt ordna med
livsmedelsförsörjning till fler äldre
under pandemin.
På medellång sikt kan stödet göra att
fler äldre kan bo kvar på sin hemort.

Jönköping

Informationsträff (kvällstid)för handlare
tillsammans med Länsstyrelsen.
Finansierades av Länsstyrelsen

Kan kopplas till samma mål som ovan.
Här behandlades också
beredskapsfrågor.

Ca 15 landsbygdsbutiker var
representerade och fick information om
olika former av stöd från både
länsstyrelse och region.

På kort sikt gav det nya kontakter och
ny kunskap hos deltagarna.

Jönköping

Möte med partnerskap för Regionalt
serviceprogram

Kan kopplas till samma mål i RUS:en
som ovan. Olika typer av kommersiell
service på landsbygden diskuteras.

Samtliga länets kommuner och
Länsstyrelsen har representanter i
partnerskapet.

På kort sikt kan det ge nya kontakter
och ny kunskap hos deltagarna.

Kalmar

Nätverk för landsbygdsutveckling i
Kalmar län

Insatsen bidrar till det prioriterade
utvecklingsområdet för ”delaktighet,

Region Kalmar län har under året
arrangerat en nätverksträff för dialog
och utbyte av erfarenheter om

Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.
Effekt på kort sikt:
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hälsa och välbefinnande” i Klimat att
växa i.
Insatsen bidrar dessutom till en levande
landsbygd och flera av målen i det
regionala serviceprogrammet.

Kalmar

Handläggning av stöd enligt
förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service

Insatsen bidrar till det prioriterade
utvecklingsområdet för ”delaktighet,
hälsa och välbefinnande” i Klimat att
växa i.
Insatsen bidrar dessutom till en levande
landsbygd och flera av målen i det
regionala serviceprogrammet.
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landsbygdsutveckling och kommersiell
service i länet. Länsstyrelsen i Kalmar
län och sju av länets kommuner deltog
på träffen.

Nätverket möjliggör för länets
landsbygdsutvecklare att utbyta
erfarenheter och skapa kontakter och
samverkan kring gemensamma frågor.
Förväntad effekt på lång sikt: Region
Kalmar län och länets kommuner har
god samverkan kring
landsbygdsutveckling och kommersiell
service.

Samtliga stödberättigade servicegivare
och kommuner har fått sina
ansökningar beviljade utifrån
tillgängliga medel och andra
omständigheter.

Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.
Effekt på kort sikt:
Stöden har möjliggjort att
tillgängligheten till dagligvaror och
annan kommersiell service i länets
landsbygder bibehållits och flera
butiker har ökat sin attraktivitet. Ett
stort antal människor har kunnat få
hemleverans av dagligvaror vilket fyllt
en viktig funktion under pandemin.
Förväntad effekt på medellång sikt:
Stöden bidrar till att främja
tillgängligheten till kommersiell service
och utveckla eller som minst bevara
den nuvarande servicestrukturen i
länet. Invånarnas tillgång till service är
god.

Tre servicebidrag har betalats ut under
året. Tio kommuner har beviljats
ordinarie hemsändningsbidrag och/eller
utökat hemsändningsbidrag med
anledning av pandemin. Tretton
dagligvarubutiker har beviljats särskilt
driftstöd.

Drivmedelskontroll
Inför det kommandet stödet till
drivmedelsstationer genomförde
Region Kalmar län på uppdrag av
Tillväxtverket en drivmedelsinventering
i länet.

Insatsen bidrar till det prioriterade
utvecklingsområdet för ”delaktighet,
hälsa och välbefinnande” i Klimat att
växa i.

En inventering över länets
drivmedelsstationer är genomförd och
rapporterad till Tillväxtverket.

Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.
Effekt på kort sikt:
Region Kalmar län och dess kommuner
har en bild över länets
drivmedelsstationer samt kännedom
om vilka stationer som kan bli aktuella
för framtida stöd.

Insatsen bidrar dessutom till en levande
landsbygd och flera av målen i det
regionala serviceprogrammet.

Förväntad effekt på medellång sikt:
Tillgången till drivmedelsstationer i
länet är tillfredsställande.
Kalmar

Deltagit i referensgruppen för projektet
Servicelyftet som drivits av
Coompanion Kalmar län. Servicelyftet
har även genomförts i Östergötland,
Gävleborg, Örebro län, Jämtland och
Västmanland
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Insatsen bidrar till det prioriterade
utvecklingsområdet för ”delaktighet,
hälsa och välbefinnande” i Klimat att
växa i.
Insatsen bidrar dessutom till en levande
landsbygd och flera av målen i det
regionala serviceprogrammet.

Region Kalmar län har medverkat i
referensgruppen till projektet
Servicelyftet. Projektet har bland annat
tagit fram en guide för digitala lösningar
och ny teknik för handel och
gårdsbutiker som är tillgängligt för
länets servicegivare.

Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.
Effekt på kort sikt:
Kunskap och till viss del stöd i
omställningen till t ex obemannade
butiker och utveckling av servicegrad
genom ny teknik har tillgängliggjorts.
Förväntad effekt på medellång sikt: Fler
dagligvaru- och gårdsbutiker har
kunskap i nya digitala lösningar och
vågar ställa om och utveckla sina
verksamheter för ökad attraktivitet.

Kronoberg

Förberedelse för framtagning av ett
nytt regionalt serviceprogram och
definiera en fungerande servicestruktur

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: 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, 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
skapa ekonomisk utveckling på
landsbygden, i handlingsplanen för LBP.

Kronoberg

Handläggning av stöd enligt
förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: Utveckla attraktiva
miljöer med god tillgänglighet, i Gröna
Kronoberg 2025.
Mål:

74

Efter besked om att riktlinjer för nya
programperioden skulle komma tidigast
2021 har revideringen av RSP skjutits
upp. Nuvarande program har förlängts
till och med 2021 och programmet har
kompletterats med en nulägesbild över
länets servicestruktur.
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.

Samtliga stödberättigade servicegivare
och kommuner har fått sina
ansökningar beviljade utifrån
tillgängliga medel och andra kriterier
och omvärldsfaktorer.

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.
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.

Effekt på kort sikt:
Ett stort antal människor har kunnat få
dagligvaror hemlevererade vilket bland
annat har skyddat riskgrupper samt
bidragit till att undvika smittspridning
under pandemin.

- Ökad attraktivitet - fler ska välja att
bo i länet.

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.

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

Kommersiell service och hållbarhet
- Arbetsgrupp hållbarhet
(arbetsgruppen består av RSP-ansvariga
från nio regioner och samordnas av
TVV).
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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)

Workshop genomförd med
arbetsgruppen för hållbarhet kopplad
till uppdraget kommersiell service, som
fick testa Region Kronobergs verktyg för
hållbarhetssäkring.

Effekt på kort sikt:
Ökad kompetens kring kommersiell
service och hållbarhet. Samsyn på
hållbarhet hos regionala aktörer som
arbetar med service.
Effekt på medellång sikt:
Identifiering av målkonflikter och
hållbarhetsnycklar, inför nytt regionalt
serviceprogram.
Effekt på lång sikt:

Kommunernas ansvar och medverkan, 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.
Norrbotten

Förstudie om hållbar och stärkt service i
Slagnäsbygden

Det regionala serviceprogrammet
stärker social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet

En handlingsplan för utveckling av
Slagnäsbygden.

På lång sikt förväntas att projektet ska
bidra till samlade krafter för den
fortsatta utvecklingen och till stärkt
service på orten utifrån bygdens
förutsättningar.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Smart specialisering: Smarta samhällen

Antal deltagande byar: 11
Antal deltagande kommuner: 5

De medverkande byarna kommer under
projektet att arbeta fram
utvecklingsplaner för att kunna
genomföra aktiviteter som de vill starta
upp, med hjälp av verktygen som
projektet förser dem med.
Långsiktigt vill man skapa en digital
plattform liknade Verksamt.se.

Slagnäs lanthandel ekonomisk förening
Förstudien ska samla kunskap om vad
som redan finns på orten, vilka
behoven är, vilka samarbeten som kan
skapas och utvecklas, vad som behövs
för ömsesidig bäring, samt vilka
lösningar som bäst passar för stärkt
service.
Norrbotten

Samverkan för utveckling i Norrbotten
Hela Sverige ska leva Norrbotten
Målet är att ta fram en hållbar modell
för hur man startar och driver
utvecklingsprocesser i byar/bygder. Den
ska bygga på samverkan mellan olika
offentliga aktörer, civilsamhället, med
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Resultat i form av en nationellt gångbar
modell för utvecklingsprocesser i
byar/bygder.

flera och utgå från redan existerande
metoder.
Norrbotten

Kartläggning av drivmedelsstationer
Tillväxtverket gav Region Norrbotten i
uppdrag att kartlägga länets stationer
för att få en bild av hur många som
kunde vara aktuella för det riktade
Investeringsbidrag som de i slutet av
2021 fick i uppdrag av regeringen att
fördela till regionerna.
Bakgrunden är lagkravet från MSB att
alla drivmedelsstationer ska ha
korrosionsbeständiga rör innan 1 juli
2022. Gäller dem som har rörledningar
under jord.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet.

Enligt kartläggningen är det nio
drivmedelsstationer som utifrån
kriterierna mindre aktör och längre än
10 km till nästa station är i behov av
kommande stöd.

Ett ekonomiskt stöd är en förutsättning
för mindre aktörer att kunna uppfylla
de lagkrav som träder i kraft. Detta är
avgörande för deras fortsatta
verksamhet samt för medföljande
servicefunktioner. Den kommersiella
servicen är viktig för en orts
attraktivitet och på lång sikt behövs den
för ortens överlevnad.

Norrbotten

Smarta hållbara byar
Luleå tekniska universitet
DigiBy, http://digiby.se/ är ett
paraplyprojekt som ska förbättra
glesbygdens förutsättningar till god
service på landsbygden. Syftet med
projektet är att, i bred samverkan
mellan Region Norrbotten, Norrbottens
alla kommuner och Luleå tekniska
universitet, genomföra pilottester för
att öka kunskapen om och
tillämpningen av digitaliseringens

RUS: Prioriterade insatsområdet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet

-Uppstartade pilottester av Predictive
Movement som nu körs i skarpt läge i
Pajala kommun och flera kommuner
följer.
-Uppstartande av ”digitala butiker” på
två orter, Moskosel och Saittarova.
-Pilottest av rullande digidel-center i
form av digital rådgivning i bokbussen i
Piteå kommun.
-Uppstart av pilot med digitala
informationsskärmar på åtta
servicepunkter, fler är på gång bland

Bättre kunskap och förutsättningar för
att etablera servicepunkter där
traditionella och digitala tjänster och
digitala kommunikationslösningar för
koordinering och kommunikation
erbjuds i syfte att öka tillgängligheten
till service och göra det möjligt att bo
och vara verksam på landsbygden och
även på längre sikt locka till inflyttning.
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Mål: Projektet vill skapa kunskap och
förutsättningar för att etablera
servicepunkter där traditionella och
digitala tjänster och digitala
kommunikationslösningar för
koordinering och kommunikation
erbjuds i syfte att öka tillgängligheten
till service och möjliggöra både liv och
arbete i glesbygden.

möjligheter för serviceutveckling i glesoch landsbygder.

annat med ny lösning med touchskärmar.
-Införande av paketboxar för att
underlätta upphämtning av paket i
glesbygd. En pilot finns i
Muodoslompolo.

Skåne

Inga insatser rapporterade.

Stockholm

Fördelning av driftstöd till
butiker på landsbygd och skärgård.

Driftstödet bidrar till insatsområde 3 i
Landsbygds- och skärgårdsstrategin:
Stärka det lokala näringslivet,
RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt- och
kunskapsregion.

27 butiker har fördelats driftstöd.

Sörmland

Hemsändningsbidrag.
Under pandemin erbjöds utökat stöd till
länets kommuner att nyttja
hemsändningsbidraget

RUS Effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
och prioriterade inriktning:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika

Två kommuner antog erbjudandet om
ökat hemsändningsbidrag.
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Kort sikt: Stödja lanthandlare och
därmed bromsa butiksavvecklingen på
landsbygderna och i
skärgårdssamhällena
Medellång sikt: Butiker och service har
öppet och verksamheter bidrar till god
servicenivå för invånare inom rimliga
avstånd i hela länet.
Lång sikt: Skapa förutsättningar för
bofasta, företag och besökare att bo
och verka
Insatsen öppnade upp möjligheten för
fler människor att ta del av
hemsändningsbidraget då villkoren
ändrades under pandemin. På kort sikt
gav det resultatet att
livsförutsättningarna för dessa personer
underlättades och att personer i
riskgrupp inte behövde besöka den
fysiska butiken.

utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Globala målen
11 Hållbara städer och samhällen
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Uppsala

Stöd till hemsändningsbidrag

Utbetalat stöd

Uppsala

Stöd och hanterat särskilt stöd gällande
butiker i sårbara och utsatta lägen

Utbetalat stöd

Detta stöd möjliggör lanthandlarnas
fortsatta verksamhet. Verksamheten
ger tillgång till dagligvaror för
ortsbefolkningen på ett rimligt avstånd.

Värmland

God tillgång till grundläggande service
på landsbygd för boende, företag och
besökare
Att ta fram ett nytt regionalt
serviceprogram (RSP) för Värmland.
Att vara stödjande i att ta fram lokala
serviceplaner i alla 16 kommuner i
Värmland

Flera tvärsektoriella samarbeten har
skett mellan Region Värmland,
länsstyrelsen och Värmlands kommuner
för att säkerställa att målet i
Värmlandsstrategin uppfylls genom
aktiviteter i form av nätverk som är
kopplade till RSP-uppdraget.
I det kommunala nätverket är det en
representant från varje kommun som
deltar och från länsstyrelsen är det tre
personer med olika befattningar och
arbetsområden för att säkerställa att
alla områden inom programmet
hanteras. De områden som

Under året har projektet genomfört två
digitala träffar med kommunerna.
Träffarna har resulterat i en ökad
samverkan med kommunerna för att
främja arbetet med kommersiell
service. Ex regionen genom dessa
träffar stötta kommunerna i arbetet
med att ta fram kommunala
serviceplaner som visar vart service
erbjuds till målgrupperna för
kommersiell service; boende, besökare
och företag.

RSP är styrande och ska harmoniera
med Länsstyrelsens Regionala
Handlingsplan för
landsbygdsprogrammet, samt de regler
som Region Värmland sätter upp för
stöd till kommersiell service.
I Värmlandsstrategin under insatsmål,
Utveckla attraktiva platser finns mål om
att Region Värmland ska arbeta för att
människor och verksamheter har
tillgång till god och fungerande
kommunal, statlig och kommersiell
service i hela Värmland.
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länsstyrelsen handhar är främst;
Investeringsstöd till kommersiell service
och arbete med betaltjänster.

13 kommuner har fram till idag tagit
fram kommunala serviceprogram.
På lång sikt förväntas en ökad
samordning och förbättrad planering av
offentlig och kommersiell service i
kommunerna, samt en förbättrad
planering av service i kommunernas
översiktsplaner.

Värmland

Partnerskap för kommersiell service

I Insatsområdet “Stärka
konkurrenskraften” finns målet att
arbeta för ett diversifierat jämställt
näringsliv. Detta möjliggör stärkt
utveckling i Värmlandslandsbygder.

80

De regionala myndigheterna arbetar
tillsammans med aktörerna eftersom
de flesta aktörer inom kommersiell
service befinner sig inom området
privata aktörer, både på verksamhetsoch föreningsnivå. Region Värmland är
sammankallande och nätverket träffas
två gånger per år. I nätverket ingår
företag, organisationer och föreningar
som stärker den kommersiella servicen
på landsbygden i syfte att bibehålla
eller utveckla målgruppen företag.
Exempel på representanter är; ICA
Sverige, Coop Värmland, OK Värmland,
Hela Sverige ska leva, Visit Värmland,
Postnord Mellansverige och
kommunerna.

Långsiktigt innebär detta att stärka de
områden i Värmland som är sårbara på
grund av geografi och demografiska
utmaningar.
På kort sikt ges verksamheter genom
detta nätverk möjligheter till
erfarenhetsutbyte, snabba insatser och
kunskapsöverföring mellan olika
sektorer.
En utvärdering gjord av Attityd i
Värmland visade att detta nätverk
bidrar till utveckling av kommersiell
service genom sitt engagemang,
exempelvis genom att bidra med
kunskap och kompetens i respektive
område, såsom att vara rådande vid till
exempel nedläggningar av butiker.

Värmland

Värmland

Gemensamt arbete för ökad service
kring transporter och resvanor på
landsbygden.

Arbeta för att både organisationer och
individer bidrar till en omställning och
ökar sin andel av hållbara resor.
Samhällsplaneringens roll är viktig för
att stärka möjligheterna till hållbar
tillgänglighet.

Ökad digital kompetens inom ramen för
det regionala serviceprogrammets
målgrupper

I Värmlandsstrategins insatsområde
Utveckla attraktiva platser, målet Satsa
på en ökad digital kompetens inom alla
sektorer och hos användare, har
regionala serviceprogrammet ett
uppdrag att säkerställa att detta
genomförs.

Inom Region Värmlands organisation
finns länets kollektivtrafik som bjudits
in att samverka för en bättre
kommersiell och offentlig service.
Resultatet av detta samarbete är ett
brett erfarenhetsutbyte, lärande och
ett innovativt samskapande kring
utveckling av service på landsbygden.

Öka kunskapen om människors
resvanor och behov kring lika
möjligheter till resor utifrån
målgruppen för RSP; boende, besökare
och företagare på landsbygden.

Region Värmland har tillsammans med
länsstyrelsen och Torsby kommun
arbetat i projektet Cora för att öka den
digitala delaktigheten. Ca 100 personer
har deltagit i de workshops som
arrangerats tillsammans med Torsby
kommun.

Fler människor kommer på lång sikt att
kunna vara digitalt delaktiga och
inkluderas i samhället oavsett ålder,
kön, etnicitet.
Om resultat finns så ägs det av
länsstyrelsen, och Region Värmland har
ingen tillgång till ett sådant material i
nuläget

Länsstyrelsen har tagit fram
utbildningsmaterial på flera språk för
att nå ut till flera människor på
landsbygden med ett annat modersmål
än svenska för att fler skall kunna ta del
av digital information. Region Värmland
har deltagit i nätverk för att erhålla
information för att sedan kunna sprida
informationen vidare i egna led.
Ett internt arbete pågår där resultatet
är att öka den digitala kompetensen,
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Detta samarbetsområde är relativt nytt
så inga resultat finns än att redovisa.

Ny kunskap når ut till fler och en högre
kunskapsnivå om digitalisering kopplad
till en likvärdig möjlighet att bo och
verka i hela regionen skapas genom
denna aktivitet.
Ett viktigt verktyg för att kunna
analysera och skapa scenarier inför
möjliga förändringar av det
kommersiella serviceutbudet på
landsbygden.

delaktigheten och infrastrukturen där
kompetensöverföring och
erfarenhetsutbyte har resulterat i en
tydligare kommunikation kring
digitalisering, som nått nätverken som
ingår i området för RSP.

Programmet är en betaversion och
prövas fortfarande så inga kända
resultat eller utvärderingar finns att
tillgå utanför TVV:s egen arbetsgrupp.

TVV har tagit fram ett digitalt verktyg
för landsbygdsutveckling kopplat till
kommersiell service; “Pipos”. Här
samlas statistik över utbudet av
kommersiell service i regionen. Under
2021 utvecklades även ett
analysverktyg där Region Värmland har
varit delaktig i framtagandet.
Värmland

Stöd till företag och
hemsändningsbidrag

Stöd till kommersiell service har
omfattat driftstöd, servicebidrag,
investeringsbidrag och
hemsändningsbidrag. Det sistnämnda
har haft en något högre omfattning än
normalt på grund av att kommunerna
har gett bidrag till fler hemkörningar
som en följd av pandemin. Många äldre
har uppmanats att inte besöka
offentliga lokaler och därmed har fler
haft detta behov. Totalt har 20 butiker/
drivmedelsanläggningar och sju
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Driftstöd har beviljats i normal
omfattning med 2,3 Mkr till 11
dagligvarubutiker. Hemsändningsbidrag
har beviljats till sju kommuner med
totalt 1,2 Mkr. Servicebidrag har
beviljats till några butiker som drabbats
av stängningen av gränsen mot Norge.
Investeringsstöd har beviljats med 0,3
Mkr till fem olika insatser där tre avser
investeringar i korrossionsskydd på
drivmedelsstationer.

Stödinsatserna är inriktade på att
bibehålla servicen i glesbygd. Ingen
direkt ökning av antalet butiker
förväntas, men väl en bibehållen
butiksstruktur och förhoppningsvis en
bättre lönsamhet och därmed större
möjlighet till långsiktig överlevnad för
butikerna.
Dessa bidrag har under pandemin ökat
en aning och diskussioner förs både
lokalt, regionalt och nationellt huruvida
dessa kan anpassas bättre. I vissa

kommuner fått stöd genom dessa
insatser.

Värmland

Rådgivningsprojektet i sju län

Insatsen har finansierats via de
regionala medlen som länsstyrelsen
disponerar i Landsbygdsprogrammet

kommuner i regionen används dessa
bidrag mer då det är mer glesbefolkat
och en åldrad befolkning är
överrepresenterad.
Rådgivningsinsatser riktade till aktörer
inom dagligvaruhandel,
drivmedelstjänster och
servicepunkter.

Insatsen förväntas ge ganska snabba
effekter och är individuellt anpassat till
den egna butikens behov. Effekterna
kan exempelvis ske i form av
effektivisering av inköp, anpassat
sortiment, priser, diversifiering,
förbättrat ledarskap,
energieffektivisering, miljöanpassning,
ökat service-utbud och förväntas bland
annat ge upphov till förbättrad
konkurrenskraft, ökad omsättning och
lönsamhet.
Projektet är nyligen avslutat så ingen
utvärdering eller resultat finns i
dagsläget att tillgå.

Västerbotten

Särskilt driftstöd

Förväntas bidra till delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid
Förväntas särskilt bidra till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
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Det särskilda driftstödet är av stor vikt
för att säkerställa fortsatt drift av de
aktörer som erbjuder kommersiell
service på Västerbottens landsbygder.
40 butiker beviljas driftstödet varav 5
av dem beviljas på särskilda skäl då de
ej uppfyller avståndskriterierna för

På kort sikt
Fortsatt drift av kommersiell service
På medellång sikt
Förväntas bidra till en tillgänglighet till
kommersiell service i hela länet

Västerbotten

Hemsändningsbidrag

tillväxt och mål 11 Hållbara städer och
samhällen i Agenda 2030

stödet men bedöms vara av särskild vikt
för servicen i Västerbotten.

På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

Förväntas bidra till delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid

I samband med pandemin har Region
Västerbotten uppmanat och beviljat
kommunerna att öka målgrupperna för
hemsändningsbidraget till att innefatta
riskgrupper för pandemin. Detta
innebar en ökning av det beviljade
stödet med ca 70 % mellan 2020 och
2021.

På kort sikt
Förväntas bidra till minskad
smittspridning till riskgrupper

Förväntas särskilt bidra till mål 3 god
hälsa och välbefinnande och mål 11
Hållbara städer och samhällen i Agenda
2030

På medellång sikt
Förväntas bidra till en god livsmiljö

På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster
Västerbotten

Investeringsstöd när LBP haft slut på
medel

Förväntas bidra till delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid

Då LBP under en period haft slut på
medel har Region Västerbotten tagit
emot och beviljat 5 st investeringsstöd
inom kommersiell service

Förväntas särskilt bidra till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt och mål 11 Hållbara städer och
samhällen i Agenda 2030

Västerbotten

Investeringslån

Förväntas bidra till delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta natur arv,
livsmiljöer och en aktiv fritid
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På kort sikt
Fortsatt drift av kommersiell service
På medellång sikt
Förväntas bidra till en tillgänglighet till
kommersiell service i hela länet
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

Den nya stödformen investeringslån
beviljades för första gången för att
säkerställa fortsatt tillgång till
kommersiell service i en del av
Västerbotten där avstånden annars

På kort sikt
Genom lån i stället för stöd gällande
köp av fastighet och inventarier
säkerställer man att verksamheten

Förväntas särskilt bidra till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt och mål 11 Hållbara städer och
samhällen i Agenda 2030

Västerbotten

Handlarträff

Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling
Förväntas särskilt bidra till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt och mål 11 Hållbara städer och
samhällen i Agenda 2030

skulle blivit långa till närmast annan
serviceaktör. Lånet inrättades för att
säkerställa att verksamheten fortsatt
satsar på kommersiell service.
Samverkan med LBP behövdes då de
kunnat ge stöd för åtgärderna, vilket
kan skapa osäkerhet i den långsiktiga
planen för verksamhetens koppling till
service.

bibehåller verksamheten inom
dagligvaror och service.

Utifrån pandemin kunde ingen fysisk
träff anordnas. En digital träff med
fokus på digital
omställning/hybridbutiklösningar
arrangerades. Träffen samverkades
med övriga tre norrlandsregioner.

På kort sikt
Erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning

På medellång sikt
Förväntas bidra till en tillgänglighet till
kommersiell service i hela länet
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

På medellång sikt
Förväntas bidra till en tillgänglighet till
kommersiell service i hela länet
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till vänster

Västernorrland

Utveckling av regionalt servicearbete.
Region Västernorrland. (Ärende-id TVV:
00209821)
Projektet som avslutades i oktober
2021 har syftat till att förstärka
flernivåsamverkan i länet för att stärka
genomförandet av det regionala
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RUS målområde 1 2030 har
Västernorrland som plats stärkts i ett
nationellt och globalt perspektiv
RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka

Prestationer: se ovan i löptext samt
3 digitala möten med gruppen för
flernivåsamverkan
1 metodstöd
2 kunskapsunderlag/ kartläggningar
Samordnad handläggning
Stöd vid revidering av kommunala
serviceplaner

Effekter på kort sikt:
Höjd kunskaps- och aktivitetsnivå i syfte
att säkerställa en god nivå av
kommersiell service i alla delar av
länet.
Stärkt förmåga till strategisk planering
och beslutsfattande hos alla berörda
aktörer i enlighet med RUS, regionalt

serviceprogrammet. Har finansierats via
Landsbygdsprogrammet.

RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

Gemensam rutinhandbok

serviceprogram och samtliga
hållbarhetsdimensioner.
En god och gemensam behovsbild för
hållbara insatser i kommersiell service i
utsatta och sårbara lägen.
Gemensam behovsbild om värdet av ett
gemensamt regionalt serviceprogram.
Den gemensamma rutinhandboken
underlättar för smidiga övergångar och
ett kontinuerligt arbete med service när
tjänstepersoner byts ut hos någon av
aktörerna i gruppen för
flernivåsamverkan kring service.
Effekter på lång sikt
Bibehållen och utvecklad tillgång till
service på landsbygden.

Ny butik öppnades i december 2021 i
enlighet med ansökan

Effekter på kort sikt:
Närhet till service och en lokal
träffpunkt, med försäljning av lokalt
producerade varor

Princip i RUS “ta vara på potentialen i
både stad och land ”och samtliga tre
målområden i RUS.
Insatser tillsammans med
Länsstyrelsen ligger också i linje med
regionala handlingsplanen för
genomförande av
landsbygdsprogrammet.

Västernorrland

Investeringsbidrag, (Ärende-id TVV:
00216808)

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka

Företagsstöd som syftar till att öppna
ny fullsortiments automatbutik där
servicestrukturen tidigare varit mycket
gles.
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Stödet ligger i linje med Regionala
serviceprogrammets prioriterade
område 1 ”samordning och utvecklade
servicelösningar” och 2 ”dagligvaror
och drivmedel”.

Effekter på lång sikt:
Omställning till miljömässig hållbarhet
med ett minskat transportbehov.
Digital teknik bidrar till ekonomisk
hållbarhet där det visat sig vara svårt
att driva en bemannad butik tidigare.

Västmanland

Särskilt driftstöd till fyra butiker samt
hemsändningsbidrag.

Västmanland

Projektmedel till Coompanion för att
främja Lokalekonomisk analyser i länet

Västra Götaland

Västra Götaland

Den regionala utvecklingsstrategi är
kopplad till det regionala
serviceprogrammet 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 som finns har
kvar på landsbygden inte blivit färre
2020 samt att befolkningen på
landsbygden inte fått orimligt långt till
kommersiell service.

Särskilt driftstöd till 25 butiker i länet.
(Nyps ID: 216924, 217306, 217238,
217282, 217261, 217634, 216890,
217646, 217280, 217661, 217668,
217658, 217684, 217683, 217726,
217742, 217717, 217734, 217762,
217804, 217827, 217845, 217850,
218072 & 218121)

Insatsen knyter an till den Regionala
utvecklingsstrategin 2021-2030,
specifikt för de två långsiktiga
prioriteringarna ”Knyta samman Västra
Götaland insatsområde 5: Förbättra
Förutsättningarna för attraktiv
platsutveckling” och ”Öka
inkluderingen: Insatsområde 2: Främja
en jämlik tillgång till sociala nätverk och
mötesplatser mellan människor. För att
skapa en attraktiv platsutveckling och
mötesplatser mellan människor krävs
tillgång till kommersiell service.

Ett konkret resultat är att de 25 butiker
som erhåller driftsstöd kan finnas kvar i
länets glesare geografier och därmed ge
boende och företag tillgång till service.

Förväntad effekt 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.
Uppföljning.

Hemsändningsbidrag till 8 butiker samt
ändrade riktlinjer i och med Pandemin.
I och med Covid-19 beslutade Västra
Götalandsregionen om ökade

Insatsen knyter an till den Regionala
utvecklingsstrategin 2021-2030,
specifikt för de två långsiktiga
prioriteringarna ”Knyta samman Västra
Götaland” och ”Öka inkluderingen”

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
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Västra Götaland

möjligheter att erhålla
hemsändningsbidrag t.o.m. juni 2021.
(NYPS ID: 217442, 217208, 217185,
217153, 217142, 217137,217085 &
216944).

genom att skapa jämlika förutsättningar
för boende på glas- och landsbygd.

Utlysning platsutveckling

Insatsen knyter an till den Regionala
utvecklingsstrategin 2021-2030, ”Knyta
samman Västra Götaland: insatsområde
5; förbättra förutsättningarna för
attraktiv platsutveckling.

möjligheter att säkra ett gott liv för
boende och företag i hela länet vilket
bidrar till attraktivitet och
konkurrenskraft. Uppföljning.

Sex platser runt om i länet arbetar
aktivt med att skapa samverkan mellan
kommun, näringsliv, servicegivare och
kulturaktörer för att skapa attraktiva
plaster för att bo, leva och verka.

Effekten på kort sikt är att aktörer på
platserna organiserar sig och tar fram
gemensamma målbilder och
aktivitetsplaner samt hittar former för
ett genomförande.
Effekten på lång sikt är att fler platser i
Västra Götaland har en positiv
utveckling och ökad attraktivitet. Egen
bedömning.

Västra Götaland

Omprioriteringar inom projektet
KomILand 2.0 Hållbar mobilitet på
landsbygd på grund av pandemin

Insatsen knyter an till den regionala
utvecklingsstrategins långsiktiga
prioritering om att ”Knyta samman
Västra Götaland.”
(samt Trafikförsörjningsprogrammets
målsättning om ett ökad hållbart
resande)

Örebro

Inga insatser rapporterade i tabellform.
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Projektet skulle testa tidigare
framtagna koncept och tjänster för
kombinerad mobilitet på landsbygd vid
3-4 orter, men fick prioritera
om. Projektets byabussar, som var
tänkte för samåkning och ingick i en
bilpool, kunde istället användes till bl a
hemleveranser av mat till samhällets
invånare.

Mer tid för utvecklings av och
användning av tjänster behövs.
Projektfinansiering om KomILand 3.0
togs under 2021. Uppföljning.
KomILand - Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

Östergötland

Informationsträffar om stöd inom
kommersiell service
Samarrangemang mellan Länsstyrelsen
Östergötland och Region Östergötland

Insatsen bidrar till målet Goda livsvillkor
i Östergötland och det prioriterade
området Skapa attraktiva livsmiljöer i
den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Två digitala träffar för kommunala
tjänstepersoner och företagare
gällande vilka stöd som finns inom
kommersiell service. Deltagare var 19
företag, främst dagligvarubutiker, från
hela Östergötland samt kommunala
tjänstepersoner från 4 kommuner.

Förväntat resultat är beskrivet utifrån
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Insatsen förväntas resultera i god
förståelse hos servicegivare
(företagare) och kommunala
tjänstepersoner om vilka stöd som finns
inom kommersiell service.
Effekter på medellång och långsikt:
För de företag som söker och beviljas
stöd förväntas en långsiktigt hållbar
utveckling samt för Östergötlands del
bibehållen geografisk tillgänglighet till
dagligvaror.

Östergötland

Digitala träffar för partnerskapet kring
Regionalt serviceprogram
Partnerskapet ingår i den
samrådsstruktur som finns mellan
kommunerna och Region Östergötland.
I partnerskapet ingår även
Länsstyrelsen Östergötland.
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Insatsen bidrar till målet Goda livsvillkor
i Östergötland och det prioriterade
området Skapa attraktiva livsmiljöer i
den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Fyra träffar har genomförts under året
inriktade på
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna
kring arbetet med att ta fram en
serviceplan, kunskapsunderlag kring
drivmedel, geografisk information och
kartor som verktyg för serviceplanering,
samt information och diskussion kring
befintliga och kommande stöd till
kommersiell service. Deltagande antal
kommuner på de fyra träffarna var 11,
9, 7 och 6.

Förväntat resultat är beskrivet utifrån
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Stärkt kommunal kapacitet för att
arbeta med serviceplanering.
Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas leda till att
kommunerna arbetar med
serviceplanering som en integrerad del i
översiktsplaneringen.

Östergötland

Workshop om Agenda 2030 och
hållbarhet med partnerskapet kring
Regionalt serviceprogram

Insatsen bidrar till målet Goda livsvillkor
i Östergötland och det prioriterade
området Skapa attraktiva livsmiljöer i
den regionala utvecklingsstrategin.

En digital workshop med partnerskapet
kring regionalt serviceprogram

Förväntat resultat är beskrivet utifrån
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Ökad förståelse för vad Agenda 2030
och de 17 globala målen kring
ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet innebär.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Effekter på medellång och lång sikt:
Hållbarhetsmålen förstärker arbetet
med serviceplanering och
landsbygdsutveckling.
Östergötland

Framtagande av kunskapsunderlag
kring drivmedel

Insatsen bidrar till målet Goda livsvillkor
i Östergötland och det prioriterade
området Skapa attraktiva livsmiljöer i
den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11) och Hållbar konsumtion
och produktion (12).

Ett kunskapsunderlag framtaget om
tillgängligheten i Östergötland när det
gäller fossilfria eller förnybara
drivmedel samt om drivmedelsstationer
som riskerar att inte kunna uppfylla
lagstiftningen gällande
korrosionsskyddade cisterner och rör.

Förväntat resultat är beskrivet utifrån
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap och förståelse för frågor
kring drivmedel främst hos
tjänstepersoner och politiker på
regional och kommunal nivå.
Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas vara underlag för
framtida regionala stödinsatser.
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Östergötland

Workshopar om geografiskt
helhetsperspektiv och olika platsers
olika förutsättningar

Insatsen bidrar till målet Goda livsvillkor
i Östergötland och det prioriterade
området Skapa attraktiva livsmiljöer i
den regionala utvecklingsstrategin.

Två workshops har genomförts, med
Folkhälsoberedningen och med
parterna i överenskommelsen mellan
Region Östergötland och 41 regionala
idéburna organisationer.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer och
samhällen (11).

Förväntat resultat är beskrivet utifrån
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap om länets geografiska
olikheter och förutsättningar hos
regionala politiker och civilsamhällets
organisationer.
Effekter på medellång och lång sikt:
Insatsen förväntas bidra till uppfyllelsen
av den regionala utvecklingsstrategin
för Östergötland.

1.3

Tidigare insatser inom ramen för arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd

Region
Blekinge

Namn på insats och kort beskrivning
Inga insatser rapporterade.

Dalarna

Inga insatser rapporterade.

Vilka resultat har uppnåtts?

91

Gotland

Lokala utvecklingsplaner (LUP).
Region Gotland processleder framtagandet av lokala utvecklingsplaner.

Huvuddelen av utsedda LUP-områden har tagit fram lokala utvecklingsplaner eller
påbörjat arbetet. Hittills ses resultat i termer av exempelvis mer strukturerad
samverkan kring centrala lokala utvecklingsfrågor.

Gävleborg

Inga insatser rapporterade.

Halland

Antaget Regionalt Trafikförsörjningsprogram.

En strategisk inriktning för utveckling av ett hållbart transportsystem finns antagen.

Halland

Samverkan i samverkansforum inom regionen, i Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
och Greater Copenhagen samt STRING för att bidra till den regionala och
kommunala samhällsplaneringen.

En stärkt samverkan inom och utanför regionen, samt framtagande av
gemensamma strategiska riktningar och målbilder.

Halland

Uppstart av projektet MarkEn för att beskriva näringslivets behov utifrån ett markoch energitillgångsperspektiv. Finansiering kommer ifrån Tillväxtverkets utlysning
”Stärk den regionala planeringen”.

Jämtland Härjedalen

Projekt Regionala processer för serviceutveckling i Jämtland Härjedalen.

Jämtland Härjedalen

Revideringen av regionala utvecklingsstrategin och kunskapsunderlag som togs
fram, i kombination med processarbete.

Projektet har resulterat i ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna
samt samverkan med andra viktiga aktörer som hanterar frågor relaterade till
mark- och energitillgång. Kunskaper om näringslivet mark- och energibehov har
stärkts.
En egen bedömning är att det har blivit ett bestående resultat utifrån vad som
arbetades med inom projektet. Arbetet fortgår efter projekttidens slut.
Det samiska samhällets utveckling och förutsättningar mer involverade i arbetet
med Regional utveckling (Processuppföljning).

Jämtland Härjedalen

Revideringen av regionala utvecklingsstrategin och kunskapsunderlag som togs
fram, i kombination med processarbete.

Andra organisationers strategier är under revideringar och kopplas samman med
den gemensamma målbilden i RUS (Processuppföljning).

Jönköping

Se avsnitt 1.1.2 i regionens återrapportering.

Kalmar

Inga tidigare insatser har givit resultat under året.

Kronoberg

Residens i stationssamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen
i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och har fortsatt 2021.
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Inbjudna konstnärer har utforskat hur konst och kultur kan vara en del i
samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt
kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår
offentliga visuella miljö?
Hemsidan: https://konstikronoberg.se/nyhet-5/
Kronoberg

Samplanering Kronoberg

Under 2021 har Samplanering Kronoberg pågått under ordinarie verksamhet se
punkt 1.2. Nätverket bildades i länet under projektet Samplanering Kronoberg. Det
är trafik- och samhällsplanerare på statlig, regional och kommunal nivå som träffas
regelbundet. Region Kronoberg är sammankallande.

Norrbotten

Digiby
Ett paraplyprojekt som ska förbättra glesbygdens förutsättningar till god service på
landsbygden.

- En digital bokbuss är i gång i Piteå kommun och fyra till är på väg att starta.
- Digitala lås är testade och implementerade på servicepunkter, butiker och/eller
paketboxar i Moskosel, Muodoslompolo och Arjeplog.
- Digitala servicehubbar har startat upp i Muodoslompolo och Moskosel.
- Digitala paketboxar testas i Muodoslompolo.

Norrbotten

Predictive movement (Ingår i Digiby)
En samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell
intelligens.

Under 2021 har piloten Samordnande transporter avslutats i Pajala och man jobbar
nu med att ta fram appen Digital tvilling, som ska fungera som en samordning av
olika transportörers leveranser.

Norrbotten

Regional elnätsanalys 1

Redovisades i rapportform och syftade till att öka kunskapen om
transmissionsnätets förutsättningar i Norrbotten hos regeringen. Rapporten
presenterades fick uppmärksamhet i nationell media och har bidragit till att
behovet av hållbar elförsörjning har uppmärksammats.

Norrbotten

Face of Gällivare (2019–2022), projektägare är Gällivare Näringsliv AB. Ett
samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och

Resultat baserat på en uppföljning: projektet har bidragit genom artiklar och
reportage i magasinet Facing Gällivare, utbildningar, mobil utställning samt
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attitydförändring i kommunen. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion
och kunskap skapar projektet en varmare känsla mellan husen.

temperaturmätningar till att skapa medvetenhet och få människor att reflektera
kring normer och samhällsfrågor som rör Gällivare. Deltagande chefer i insatser
beskriver exempelvis att projekts utbildningar har genererat en högre grad av
eftertänksamhet, medvetenhet samt ett bättre klimat på arbetsplatser.

Norrbotten

Hej hemby
Projektet är en kommunöverskridande satsning mellan Övertorneå kommun och
Pajala kommun, där genom att erbjuda stöd, kunskap och service har som mål att
öka antalet fastighetsaffärer som bidrar till ökad inflyttning till kommunerna och
möjliggöra flyttkedjor som gör bostadsmarknaden mer inkluderande och tillgänglig.

Baserat på projektets rapportering har hemsidan har haft över 14 tusen unika
besökare. Ett 50-tal rådgivningar har skett. En familj har provat att bo i Pajala sex
månader och delat med sig av sin livsstilsförändring i sociala medier. Projektet har
fått god medial spridning och lett till en större medvetenhet om försäljning och
renovering bland kommunens invånare. Under sommaren 2021 uppskattar
projektet att det var en ökning av antal bostadsobjekt ute för försäljning i
jämförelse med tidigare år.

Skåne

Inga insatser rapporterade.

Stockholm

Bidra till genomförande av den rumsliga inriktningen och plankartan i RUFS 2050.

Projektet “Synliggöra och kommunicera de regionala prioriteringarna” i RUFS 2050
har resulterat i ökad förståelse för hur Region Stockholms olika verksamheter
bidrar i sin löpande verksamhet till ett genomförande av planens prioriteringar och
hur detta kan växlas upp. Exempel på insatser som bidrar till de regionala
prioriteringarna i RUFS 2050 och därmed till Attraktiva miljöer och tillgänglighet är
utbyggnaden av nya tunnelbanan, Kollektivtrafikplan för Stockholms län,
framtagande av länsplan för regional transportinfrastruktur, regional samverkan för
att ta fram En regional folkhälsopolicy, regional samverkan för att ta fram en
masshanteringsplan, Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm mm.

Stockholm

Öka bostadsbyggandet - mål och delmål RUFS 2050

Ny kunskap har tagits fram om hinder för bostadsbyggandet, lokala
bostadsmarknader, rörlighet på bostadsmarknaden och hushållens möjligheter att
efterfråga bostäder. Kunskapen har bidragit till en starkare regional samsyn och
samverkan, som skapat förutsättning för att en Bostadspolitiska
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överenskommelsen kunnat träffats under 2021 mellan Tillväxt- och
regionplanenämnden, Stockholms stad och Stor sthlm.
Stockholm

Åtgärdsvalstudier (ÅVS) för transportnätet

Genomförandet av i olika åtgärdsvalstudier för transportnätet (ÅVS) och
deltagande i åtgärdsvalsstudier som Trafikverket ansvarar för, skapar förutsättning
för att nå regionalt uppsatta mål om bland annat attraktivitet och tillgänglighet.
Genomförda ÅVS:er är ett underlag för prioriterade objekt i länsplan för
transportinfrastrukturen och för nationell infrastrukturplan.

Sörmland

Tillväxt i Sörmland kräver planering, som medfinansierades i Tillväxtverkets insats
Tillväxtskapande samhällsplanering.

Projektet resulterade i Strukturbild Sörmland och en etablerad samverkansstruktur
mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling på kommunal nivå. Projektet
har bidragit med arbetet med regional fysisk planering i Sörmland, och varit
förutsättning för arbetet med att bredda perspektiven som nu pågår.

Uppsala

RegExPro – från ansökan, bred mobilisering i länet och omfattande förberedelser
under hela år 2020, till ansökningar om externa medel för utvecklingsprojekt på
arbetsmarknadsområdet i länet under 2021.

Beviljade ansökningar (ESF PO1, ESF-förstudiemedel, §37-medel), igångsatta
projekt/förstudier för en ökad inkludering på arbetsmarknaden. Uppföljning och
utvärdering sker inom länsnätverket Forum för en inkluderande arbetsmarknad i
Uppsala län, lett av Region Uppsala, samt kontinuerligt inom den treåriga regionala
satsningen RegExPro:s styrgrupp, ledd av Region Uppsala (projektägare).

Värmland

Projektet “Stärkt regional serviceutveckling”

En kartläggning av befintlig kommersiell service, behoven samt Region Värmlands
uppdrag. Kartläggningen var klar i juni 2021 och påvisar att utbudet av kommersiell
service i regionen minskat men att nya vanor och efterfrågan på service ändrats.
Region Värmland har genom sitt uppdrag försökt följa dessa trender och anpassat
behoven så långt som möjligt efter dem. Coronapandemin ses som ett av skälen till
förändrade vanor och mönster.

Västerbotten

Inga insatser rapporterade.
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Västernorrland

Exempel på genomförda projekt inom Leader Höga Kusten och Leader Mittland+,
som syftar till att utveckla lokala miljöer i linje med framtagen Leaderstrategi med
koppling till RUS och andra regionala strategier (som besöksnäringsstrategi,
bredbandsstrategi mm)

Höga Kusten:
Sammanfattning aktiviteter och resultat avslutade projekt 2e mars 2021.xlsx
(leaderhogakusten.se)
Mittland+:
Projekt – Leader Mittland Plus

Västernorrland

Koll 2020, Region Västernorrland. (Äid TVV 20201383).
Har genomfört insatser för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken, genom
utredningar, analyser, investeringar för stärkt tillgänglighet och trygghet och
utveckling av kollektivtrafik i mer glesa områden.
För ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken, genom utredningar, analyser, information,
marknadsföring, infrastrukturinvesteringar och utveckling av ny landsbygdstrafik.

Projektet har haft två externa följeforskare och uppnått följande resultat enligt
slutrapport:
Utökad reseinformation för ökad tillgänglighet, funktionalitet och kvalitativ
kollektivtrafik
27 Nya och ombyggda hållplatser för stärkt tillgänglighet och ökad trygghet
14 analyser, kunskapsunderlag och rapporter som bidrar till stärkt planering och
prioritering av insatser i syfte att fortsätta öka det hållbara resandet i länet. Bland
dessa kan nämnas mobildataanalys av rörelsemönster, utredning av kollektivtrafik i
glesbygd, uppföljning från räls till resande, resvaneundersökningar,
stationslägesanalys, linjenätsanalys, bränsleutredning, elbussutredning, nya
hållplatsriktlinjer, trafikanalys för Birsta handelsområde med flera
2 pilotrutter i gles miljö, sommartid för besökare i Höga Kusten
Projektet har också bidragit till att lösa behov av utveckling och hantering av Covidtransporter under pandemin.

Västernorrland

Landsbyggare, Leader Höga Kusten
Har genomfört kampanjer för ökad inflyttning och verktyg som förenklat
information och bemötande av potentiella inflyttare.

Har under projekttiden genomfört ett antal kampanjer där lokala entreprenörer
beskrivit sina skäl till att välja Västernorrland och Höga kusten. Berättelserna har
stärkt inflyttnings- och etableringsviljan och företagsklimatet och också ökat
stoltheten för landsbygdsmiljöerna. Landsbyggare är nu exporterat till 11 andra
regioner/Leaderområden i landet.
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Västernorrland

Bo & Lev
Arbetsgivare i Örnsköldsvik har i samverkan med Örnsköldsviks tagit fram en
webbsida för att synliggöra arbetsmarknaden i Örnsköldsvik och Höga Kusten. I
styrgruppen finns Örnsköldsviks industrigrupp, Domsjöfabriker, Clavister, BAE
Systems, Core IT, Region Västernorrland, TRR, Bosch Rexroth, Örnsköldsviks
kommun, Destination Jobb och Arbetsförmedlingen.

Västmanland

Inga insatser rapporterade.

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har stöttat kommunalförbunden ekonomiskt i att ta fram
delregionala strukturbilder

Västra Götalandsregionens bedömning är att samtliga kommunalförbund har
påbörjat framtagandet av underlag.

Västra Götaland

Kompetens- och kunskapsunderlag kring fysisk strukturbild – ett antal rapporter har
tagits fram

Rapporterna har använts som underlag i diskussioner i kommunalförbundens olika
nätverk. Kunskapen har bidragit till att öka förståelsen för regiondelarnas olika
förutsättningar vad gäller boende och arbete och att olika lösningar behövs på olika
platser. Egen bedömning.

Västra Götaland

Lokal service på Koster
Kosteröarna står inför stora utmaningar i att säkra ett levande samhälle året runt
och projektet initierades för att förbättra förutsättningarna för det lokala
näringslivet och samtidigt skapa nya arbetsplatser. Projektet har planerat och byggt
upp en lokal serviceorganisation för administrativa tjänster och fastighetstjänster,
som på sikt ska vara självfinansierad. Projektet har genomförts tillsammans med
Kosternämnden, det nystartade lokala utvecklingsbolaget Kosters Framtid, lokala
företagare och boende.

Projektet har skapat flera nya arbetsplatser och erbjuder nya arbetssätt för olika
aktörer som genom samverkan kan motverka en negativ samhällsutveckling på
Koster. Ett kundunderlag har byggts upp och verksamheten kommer att fortsätta
under namnet ”Koster service” i samverkan med det lokala utvecklingsbolaget, och
kan utökas med flera typer av tjänster. Förhoppningen är att även kunna locka nya
boende/företagare. Uppföljning.

Örebro

Flygcharter ORB
Förutom Norge är Tyskland den största utlandsmarknaden för turism både i Sverige
och i Örebroregionen. Mellersta Sverige erbjuder kultur- och naturupplevelser i

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte Projektmål Etablerat en
direktcharterlinje från Düsseldorf till Örebro inom ramen för Region Örebro läns
befintliga samarbete med Visit Sweden. Etablerat Örebro Airport som en flyghubb
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Initierades utifrån Leader Höga Kustens arbete med Landsbyggare, se beskrivande
text ÅR1.2.
Har bidragit till att skapa en bredare bild av yrken, arbetsgivare och
karriärmöjligheter i Örnsköldsvik och Höga Kusten för att locka till inflyttning och
karriärväxling.
Genomför gemensamma aktiviteter för ökad attraktionskraft och stärkt
kompetensförsörjning.

Örebro

kombination som är en av huvudanledningarna för tyskar att välja Sverige som
resmål. Då direktflyg idag saknas till Örebroregionen är tillgängligheten inte lika god
som hos konkurrerande destinationer.
Projektets målsättning är att utveckla Örebro Airport som hubb för inkommande
chartertrafik från Düsseldorf i Tyskland till mellersta Sverige; Örebro, Dalarna och
Värmland.

för inkommande chartertrafik för mellersta Sverige. Utvecklat nätverk av svenska
säljare (produktägare) och tyska köpare (researrangörer). Genomfört
produktutveckling med utgångspunkt från målgruppens behov, ska öka med tio
exportmogna och hållbara produkter per år (enbart för Örebroregionen).
Projektet har under projektperioden utsatts för flera yttre omständigheter som
försvårat arbetet med att nå projektmålen. Utmaningarna har haft olika karaktär
där den ordinarie projektledaren avslutade sin tjänst under projektets första år,
flertalet flygkonkurser drabbade projektet både under projektets första och andra
år, och Coronapandemin satte stopp för en stor del av arbetet under år tre. Dessa
omständigheter har inneburit att de på förhand specificerade målen inte har
kunnat nås i olika omfattning. Projektet har däremot kunnat etablera varaktiga
relationer med researrangörer och produktägare. Ett antal reseprodukter av god
kvalitet har också utvecklats med utgångspunkt i den relevanta målgruppens behov
och önskemål, dock inte i den omfattning som specificerats i målsättningen. Trots
att de på förhand specificerade målen inte uppnåtts så har projektets arbete
genererat flera positiva sidoeffekter. Genom etablerade kontakter med
researrangörer och genomförda resor har projektet och besöksnäringen i vår region
fått kunskap om den relevanta målgruppens efterfrågan och behov. Omvänt så har
marknadsföringen lett till att Örebroregionen blivit en destination som
researrangörer känner till och som tagits emot väl.

Besöksvänliga Tiveden
Projektet är ett nationellt pilotprojekt som ska skapa en helhet av
upplevelsevärdena i och runt Tivedens nationalpark. Projektet ska utveckla
Tivedenområdet
som besöksdestination och förbättra upplevelsen för besökaren genom att skapa
förutsättningar för paketering och utveckling av service i form av boende,
aktiviteter och infrastruktur. Erfarenheter och nya kunskaper ska överföras till

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte Projektmål Utveckla
Tivedenområdet som besöksdestination genom fler samarbeten och paket.
Förbättra upplevelsen för besökare. Projektets aktiviteter bedöms ha bidragit till en
positiv utveckling i enlighet med projektmålet. Därmed anses projektet ha bidragit
positivt till effektmålet om ökad nationell attraktionskraft i den regionala
utvecklingsstrategin. En fortsatt god samordning mellan de deltagande
kommunerna och relevanta aktörer kring destinationsfrågorna är viktigt för att
upprätthålla och utveckla Tivedenområdet som en attraktiv besöksdestination.
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andra besöksmål med liknande förutsättningar, nationalparksförvaltare och aktörer
inom besöksnäringen, regionalt och nationellt, för att kunna lära av projektet.

Under projektet har nya verksamheter och samverkansplattformar uppkommit,
samtidigt som nya paketeringar av tjänster utvecklats. Vilket har förstärkt
samarbetet inom Tiveden ytterligare. Projektet har bidragit med information och
ökad kunskap för besöksnäringens fortsatta investeringsunderlag.
Marknadsföringsinsatser har också ökat medvetenheten om det utbud som finns
kopplat till Tiveden.

Örebro

Cykelområde Kottaberget, en etableringsmodell för hållbar naturturism Projektet
syftar till att göra en förstudie för att etablera ett hållbart naturturistområde.
Kommuner och regioner är ofta kunniga i vilka steg som behöver göras och hur
planeringen går till inför etableringen av ett större företag, men det saknas
erfarenhet och modeller för hur etablering av en större naturturismsatsning på
privatägd mark ska göras.

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte Projektmål En förstudie
innehållande underlag och modeller för etablering av en naturturistsatsning i Nora
kommun. Projektet gör bedömningen att projektmål och delmål till största delen är
uppfyllda. Projektet kan därför anses ha bidragit positivt till effektmålen om ökad
entreprenöriell aktivitet och ökad tillväxt i näringslivet i den regionala
utvecklingsstrategin. En rapport, plan och karta med tydligare markering för leder
har tagits fram. Arbetet har haft positiv förankring i politik, kommun, myndigheter,
markägare och lokalbor. Flera träffar med Svea skog har genomförts angående
arrende och avtal vilket gett tillgång till den information som behövs för att påbörja
arbetet med kalkyler för affärsutveckling, kostnad för dagkort och skötsel.
Beräkningsmodellerna visar potentialen för framtida inkomstkällor.

Östergötland

Regional planering
Samordning av fysisk planering i Östergötland och framtagande av
planeringsunderlag för användande i regional och kommunal fysisk/rumslig
planering.

Arbetet med planering är ett pågående, löpande arbete. Se avsnitt 1.2.1 i regionens
återrapportering för beskrivning av hur arbetet bedrivits de senaste åren och hur
det kopplar till tidigare insatser.

Östergötland

Analys Bostadsmarknad

Resultatet från analysen har under året använts i kommunernas arbete med
bostadsförsörjningsprogram och liknande.
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2

Bilaga 2. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet

2.1

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i den
regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg),
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Förbättrad infrastruktur för
kompetensförsörjning.

Fler branschråd. Egen mätning.

Förbättrad samverkan och arbetssätt hos
aktörer.

Egen mätning.

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.
Blekinge

Kompetensförsörjning för framtiden

Blekinge

Kompetensintegration

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.
Näringslivet och de offentliga
organisationerna har god tillgång till
kompetent arbetskraft samtidigt som
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många går vidare till högre utbildning
och en hög andel av befolkningen är
sysselsatt.
Blekinge

SmartStart

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.

Koncept för traineeprogram med gemensamt
program där företagen anställer nyexaminerad
kompetens.

Fler nyutexaminerade anställs och
etablerar sig i Blekinge.

Blekinge

CoSkill

Blekinge kännetecknas av ett
expansivt och konkurrenskraftigt
näringsliv.

Förändringar på individnivå: Ca 2000 anställda
kvinnor och män (önskvärd fördelning 40/60) har
tagit del av olika kompetensutvecklingsinsatser
inom ett eller flera av projektets fyra
insatsområden och samtidigt utvecklat något av
nedanstående:
- Validerat sin nuvarande kompetens och utifrån
detta planerat en fortsatt kompetensutveckling
- Ökad generell digital kompetens - Ökad digital
mognad (bl.a. förståelse samspelet teknik –
människa, implementering av ny teknik,
användandet av digitala arbetssätt)
- Ökad teknisk specialkompetens
Förändring på organisatorisk nivå: Ca 80 företag
har haft en eller flera medarbetare som
genomgått en kompetensutvecklingsinsats, vilket
sammantaget leder till en ökad förmåga hos

De samverkande parterna i
projektet samarbetar tätt i
utvecklingen av företag inom olika
branscher och inom en bred
geografi.
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Kluster i både Skåne och Blekinge
stärker sitt samarbete, lär känna
nya företag och utvecklar nya sätt
att möta de behov som finns hos
näringslivet.
På sikt stärks de skånska och
blekingska klustrens kapacitet att
bedriva kompetensutveckling för
anställda hos de båda regionernas
företag och bättre möta
individernas behov.

företag för digital transformation kopplat till sin
affär och sin strategiska kompetensförsörjning.
- Ökad tillgång till kvalificerad arbetskraft för
företag.
Blekinge

Valideringslyftet

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.

Stödja framtagande av en regional handlingsplan
för validering, som kommer stödja att en regional
stödstruktur för validering förankras med
berörda organisationer. Projektet förväntas
också ringa in behov av vidare
utvecklingsinsatser inkl. kompetenshöjande
insatser inom olika organisationer.

Insatsen leder till ökad samverkan,
mer och bättre information och
därmed fler valideringar med
högre kvalitet.

Blekinge

Framtidskortet

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.

En förstudie för att ta fram ett digitalt
kartläggningsverktyg, en webbsida för evägledning samt testa om en chattbot, i form av
SYV-KIM, kan underlätta för
sökande/medborgarna att enklare och snabbare
hitta den information som eftersöks på våra
hemsidor. SYV-KIM ska också minska antalet FAQ
och därmed ge mer tid till fördjupad vägledning.

Större tillgång till vägledning som
leder till att Blekinges medborgare
har bättre möjligheter att göra
medvetna studie- och yrkesval.

Dalarna

Dalaingenjör 2.0

Dalarna har stärkt förutsättningarna
för länets kompetensförsörjning
genom väl fungerade strukturer för
matchning, höjd utbildningsnivå och
ett utvecklat livslångt lärande.
(Dalastrategin 2030).

100 deltagande ungdomar i insatser för att
stimulera och öka intresset om naturvetenskap
och teknik och minst 12 privata arbetsgivare som
deltar aktivt för att visa upp bredden av
arbetsgivare inom områdena.

Effekter på kort sikt:
Få fler att söka sig till akademiska
studier inom naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar.
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Effekter på lång sikt: Effekten blir
höjd kompetens, tillgång till

arbetskraft samt en höjd
innovationsgrad.
Dalarna

Etablering av Industriråd

Dalarna har stärkt förutsättningarna
för länets kompetensförsörjning
genom väl fungerade strukturer för
matchning, höjd utbildningsnivå och
ett utvecklat livslångt lärande.
(Dalastrategin 2030).

Industrirådet har en bred representation av
ledamöter från bransch, fackliga organisationer,
främjare företag, Arbetsförmedlingen, RUA samt
utbildningsanordnare.

Effekter på kort sikt:
Säkerställa kompetensbehovet.
Minska antalet ”parallella
system”.
Tydliggöra ansvarsområden hos de
främjande aktörerna.
Effekter på lång sikt:
Säkerställa kompetensbehovet.
Stärka konkurrenskraften.
Höjd kvalitet på utbildningar.
Öka intresset för industri och
teknikutbildningar.
Bygga upp och utveckla strukturer
hos företagen för intern
kompetensutveckling.
Öka industri och
teknikutbildningar i Dalarna inom
vuxenutbildningen.

Dalarna

Regional stödstruktur av validering

Validering är ett prioriterat område i
villkorsbrevet till Regionalt
utvecklingsansvariga.
Valideringsarbetet utgår från
Europeiska unionens råds
rekommendation om validering av
icke-formellt och informellt lärande.

Se regionens återrapportering avsnitt 1.3.4.

Effekter på kort sikt:
Bättre förutsättningar för Region
Dalarna att arbeta med validering
som en del i det regionala
kompetensförsörjnings- och
sysselsättningsarbetet.
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Enligt rekommendationen ska EU:s
medlemsstater senast 2018 ha
inrättat arrangemang för validering.
Dalarna

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Samverkan med relevanta aktörer
uttrycks i villkorsbrevet till RUA.

Effekter på lång sikt:
Ökat antal genomförda
valideringar.
Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen
och Region Dalarna.

Effekter på kort sikt:
Bättre förutsättningar för
kompetensförsörjnings- och
sysselsättningsarbete i länet.
Effekter på lång sikt:
Förbättrad matchningen
Minskad arbetslösheten
Fler påbörjar reguljära studier.

Dalarna

Dalarna

Analyser, prognoser och
kunskapsunderlag.

Branschråd
Föra dialog med berörda aktörer om det
behov som identifierats samt ge förslag
på insatser utifrån dessa.

Tillhandahålla analyser och prognoser
av privat och offentlig sektors behov
av
kompetens på kort och lång sikt
uttrycks i villkorsbrevet till RUA.

Dalarna har stärkt förutsättningarna
för länets kompetensförsörjning
genom väl fungerade strukturer för
matchning, höjd utbildningsnivå och
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Framtagande och kommunicering av analyser,
prognoser och kunskapsunderlag har skett till ett
stort antal samverkansparter så som
branschorganisation, kommuner,
utbildningsanordnare, politiker, privata aktörer,
främjare, näringsliv och myndigheter bland
annat.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap om länets
förutsättningar, utmaningar och
möjligheter inom
kompetensförsörjningsområdet.

Två uppstartsmöten har skett under 2021 för att
etablera ett Kompetensråd för Byggsektorn i
Dalarna. Mötena samlade ett 40-tal deltagare
och har lett till en avsiktsförklaring. Konstituering
med interimstyrelse sker den 11 februari 2022

Effekter på lång sikt:
Säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen för
byggbranschen.

Effekter på lång sikt:
Bidra till en förbättrad matchning
på kort och långsikt.

ett utvecklat livslångt lärande.
(Dalastrategin 2030)
Dalarna

Omstart Teknik College
Utifrån Industrins betydelse och den
missmatch som råder mellan leverans
från utbildningssystemet och industrins
behov av kompetens behöver Dalarna
ta krafttag för att möta denna
problematik. TeknikCollege är ett
formaliserat forum och en Nationell
struktur som finns för att stödja och
kvalitetssäkrar samarbetet mellan
utbildning och industrin.

Dalarna

Samverkan DalaWux
Region Dalarna medverkar i planeringen
av utbud och inriktning för regionalt
yrkesvux inom
kommunal vuxenutbildning.

Dalarna har stärkt förutsättningarna
för länets kompetensförsörjning
genom väl fungerade strukturer för
matchning, höjd utbildningsnivå och
ett utvecklat livslångt lärande.
(Dalastrategin 2030).

Region Dalarna har i omstarten medverkat som
dialogpartner och medfinansiering av en
processledare.

Effekter på kort sikt:
Teknikcollege ska förstärka
samverkan mellan skola och
arbetsliv samt utgöra den
operativa delen för insatser som
Industrirådet prioriterar.
Effekter på längre sikt:
Genom omstarten av
Teknikcollege Dalarna bidra till en
bättre matchning av utbudet av
att rätt utbildad arbetskraft bättre
matchar industrins behov och
därmed kan regionen attrahera
nya investeringar och etableringar
som gör att industrin växer.

Dalarna har stärkt förutsättningarna
för länets kompetensförsörjning
genom väl fungerade strukturer för
matchning, höjd utbildningsnivå och
ett utvecklat livslångt lärande.
(Dalastrategin 2030).
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Genom den förstärkta samverkan, leverans av
skarpare underlag om behov på
arbetsmarknaden och deltagande på DalaWux
möten får Region Dalarna ökade möjligheter att
påverka utbudet av utbildning.

Effekter på kort sikt:
Stärkt samverkan bland
utbildningsanordnare i länet.
Effekter på lång sikt:
Breddat utbud av vuxenutbildning
som bättre möter
arbetsmarknadens behov.
Ökade möjligheter till omställning.

Fler påbörjar reguljära studier.
Främja det livslånga lärandet.
Dalarna

Bidra till etablering av Lärcentrum

Uttrycks i villkorsbrevet till RUA
samt i den Nationell strategi för
hållbar regional utveckling
i hela landet 2021–2030
kapitel 6.2 Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling i hela landet.

Etablering av nytt lärcentrum där tre kommuner
samverkar.

Se regionens återrapportering
avsnitt 1.3.6.

Gotland

Etablering av strategiskt och operativt
kompetensråd.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Under året har insatsen levererat följande
prestationer:
- Arbetsgrupp för det operativa kompetensrådet
etablerad.
- Aktiviteter för det operativa kompetensrådet
framtagna.

Effekter på kort sikt:
- Ökad dialog mellan näringsliv och
utbildningsanordnare gällande
kompetensbehov.
- Ökad analysförmåga för att
skapa goda kunskapsunderlag.
- Ökad kunskap och förståelse för
aktörers olika verksamheter.

Ett strategiskt och operativt
kompetensråd ska utgöra
infrastrukturen för hantering av insatser
gällande regionalt
kompetensförsörjningsarbete.

Effekter på medellång sikt:
Se målen i regionens
återrapportering avsnitt 1.3.2.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål Vårt Gotland
2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
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11. En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven.
12. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt
lärande.
Gotland

Arbete med validering

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Under året har insatsen levererat följande
prestationer:
Arbete med validering
- Cirka 20 personer har genomfört kartläggning,
teoretisk och praktisk validering och
kompletterande utbildning/prövning inom vårdoch omsorgsyrken.
- Cirka 50 individer har genomfört praktisk
validering på arbetsplats samt kompletterande
utbildning/prövning inom vård och omsorg.
Valderingslyftet
- Utbildning avklarad.
- Arbete med att ta fram ett valideringsverktyg
för Gotland initierat.

Effekter på kort sikt:
- Ökad kunskap om validering hos
såväl utbildare som arbetsgivare.
- Framtaget självskattningsverktyg
med indikatorer som ger underlag
för utveckling av regionens
infrastruktur för validering med
stöd av bland annat
Valideringsdelegationens tidigare
arbete och för teknisk utformning
utgå från myndighetens befintliga
verktyg.
Förväntade effekter på medellång
sikt:
Se mål 1 samt 3–8 i regionens
återrapportering avsnitt 1.3.2
samt:
- Fler personer inom fler områden
och på fler nivåer i
utbildningssystemet har blivit
validerade.
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- 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.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål Vårt Gotland
2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven.
12. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt
lärande.
Gotland

Alla behövs på Gotland.
(20205516)

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
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Under 2021 har projektet jobbat med totalt 50
unga individer, 41 av dessa har de lyckats matcha
mot jobb.

Effekter på kort sikt:
- Stärkt
infrastruktur/stödverksamhet
kring målgruppen och dess behov.

Näringslivsdrivet
arbetsmarknadsprojekt. Projektägare
Tillväxt Gotland:

- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Projektet förankrat hos ca nya 50 privata företag,
varav 19 företag tagit emot en eller fler
deltagare.
Utökat och stärkt samarbete mellan näringsliv
och det offentliga i frågor som rör
arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

- Ökad kunskap hos privata och
offentliga arbetsgivare kring
rekrytering av målgruppen.
Förväntade effekter på medellång
sikt:
- Säkra kompetensbehovet inom
näringslivet genom att få fler
ungdomar i arbete.
- Mål 1 samt 3–8 i regionens
återrapportering avsnitt 1.3.2.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål Vårt Gotland
2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven.

Gävleborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg.
Detta är ett pärlbandsprojekt som
bygger vidare på resultat och
erfarenheter från projektet eXtra stöd i
Gävleborg 2018–2020. Projektet riktar
sig i första hand till utrikesfödda
personer men också till personer med

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.
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Under 2021 har 225 personer deltagit i projektet,
varav 158 kvinnor och 67 män.
Av de som har slutat har 22 % (19 % av kvinnorna
och 31 % av männen) påbörjat studier och 17 %
(8 % av kvinnorna och 45 % av männen) börjat
arbeta.

Kort sikt:
Ökad samverkan och kunskap hos
kommunerna kring målgruppen.
Fler i målgruppen är närmare
arbetsmarknaden.
Implementering av arbetssätt,
metoder och samverkansformer
som gynnar målgruppen.

Gävleborg

funktionsnedsättning som medför
minskad arbetsförmåga och därmed
står långt ifrån arbetsmarknaden.

• Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.

Projektet består av åtta delprojekt, ett i
varje deltagande kommun; Bollnäs,
Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo,
Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Globala mål:
4, 5, 8, 10

Omstart!
Projektet finansieras av Europeiska
socialfonden och riktar sig till unga 15–
24 år som varken arbetar eller studerar.
Det 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.

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.
Globala mål:
4, 5, 8, 10
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Lång sikt:
Ökad jämställdhet genom att fler
utrikes födda kvinnor kommer
närmare och etableras på
arbetsmarknaden.
Minskat försörjningsstöd.
Förbättrad integration.
Under 2021 har 278 personer deltagit i projektet,
varav 112 kvinnor och 166 män.
Av de som har slutat har 23 % (23 % av kvinnorna
och 24 % av männen) påbörjat studier och 19 %
(14 % av kvinnorna och 22 % av männen) börjat
arbeta.
Under 2021 har en delrapport skrivits för
projektet på regional nivå och
projektutvärderaren har skrivit en delrapport.

Kort sikt:
Kommunerna har hittat metoder
som omsätts i ordinarie
verksamhet och hjälper arbetslösa
även efter projekttiden. Detta
bidrar till att arbetslösheten i länet
sjunker
Lång sikt:
Utbildningsnivån i målgruppen
höjs och delaktighet i samhället
ökar. Nuvarande
arbetslöshetsmönster för unga
15–24 år bryts permanent i region
Norra Mellansverige och bidrar till
att regionens strukturellt högre
arbetslöshet i förhållande till
övriga Sverige minskar.

Gävleborg

Validering vård och omsorg:
Test av metodmaterial för validering
inom Vård- och omsorg har genomförts
i ett antal kommuner. Arbetet sker inom
ramen för Nationella Vård- och
omsorgscollege.
Flertalet kommuner i länet genomför
Äldreomsorgslyftet,
kompetensutveckling av redan anställd
personal. I arbetet nyttjas validering
som en del i kompetenshöjningen även
av kommuner som inte ingår i
testpiloten.

Gävleborg

Regionalt rektorsnätverk.
Region Gävleborg samordnar nätverkets
arbete:
Regional samverkan kring validering och
prövning.
Skapa en utbildningsportal för länet,
med möjligheter till frisök.

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.

Fyra testpiloter har genomförts i samverkan med
nationella vård- och omsorgscollege ESF-projekt.
Inom ramen för Äldreomsorgs-lyftet har
valideringar av befintlig personal genomförts i
nio av länets kommuner.

Medellång sikt:
En utvecklad organisation och
struktur för validering har lett till
ett ökat antal valideringar och att
utbildningstiderna blivit kortare.

Globala mål:
4, 5, 8, 10

RUS effektmål:
• Gävleborg har god matchning
mellan utbud och efterfrågan på
arbetskraft.
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv.
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Kort sikt:
Ökad kunskap om validering.
Ökad kunskap om
valideringsprocessen inom vårdoch omsorgsutbildningar i länet.

Lång sikt:
Förbättrad matchning och
kompetensförsörjning inom vård
och omsorg.
Validering är en naturlig del i
strategiskt
kompetensförsörjningsarbete för
vård och omsorg i länet.
En gemensam regional valideringsprocess är
framtagen för samtliga vuxenutbildningar i länet,
vilket möjliggör samarbete kring likvärdig
validering och kompletterande
utbildningsinsatser.
Pilotarbete för validering har startats i
samverkan mellan flera utbildningsanordnare av
barnskötare respektive restaurang.

Kort sikt:
Förbättrad tillgänglighet till
utbildning i hela länet genom
möjlighet till yrkesutbildning på
distans. Utbud av antal platser och
utbildningar inom ramen för
yrkesvux ökas.

Ta fram en ny utbildning som kan
erbjudas i hela länet via fjärr-/
distansutbildning.

• Gävleborg har höjt utbildningsnivån
på alla nivåer och skillnader mellan
grupper har minskat.
Globala mål:
4, 8

Gävleborg

Semaforens handlingsplan.
Arbete för att identifiera bristyrken och
ta det fram aktiviteter för att ta sig an
bristen.

RUS effektmål:
• Gävleborg har en jämställd och
jämlik arbetsmarknad.
• 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.

Samsyn finns kring behovet av en
utbildningsportal för länet. Förutsättningar för
förvaltning av portal har undersökts, men inget
beslut är fattat ännu.
Två länsgemensamma yrkesutbildningar på
distans har startats och ytterligare två är
sökbara.

Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan
utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden och därmed en
förbättrad kompetensförsörjning.

2021 identifierades 47 yrken där det råder brist.
För 25 bedöms att inga (ytterligare) insatser
behövs eller kan genomföras. För 19 yrken
undersöks fortfarande vilka aktiviteter som kan
vara lämpliga och åtgärder har startat för tre
yrken.

Kort sikt:
Insatser för att möta
kompetensbehov har startats.

Två branschträffar har genomförts inom fordon
& transport. Efter branschträffarna har
utbildningsanordnare och branschen kommit
överens om en lösning för APL-utbildningar.

Kort sikt:
Ökat söktryck till utbildningar
inom fordon & transport.
Jämnare könsfördelning bland
sökande till fordon & transport.

Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan
utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden och därmed en
förbättrad kompetensförsörjning.

Globala mål:
4, 5, 8, 10
Gävleborg

Semaforens branschträffar.
Branscher:
Fordon & transport

RUS effektmål:
• Gävleborg har en jämställd och
jämlik arbetsmarknad.
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• 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.

Gävleborg

Arbetsmarknadsdagarna.
Region Gävleborg anordnar i samverkan
med andra aktörer så som bransch- och
företagsrepresentanter
Arbetsmarknadsdagar. Där presenteras
analys av strategiska bristyrken och
olika yrkens utveckling vad gäller bl.a.
kompetenskrav.
Målgrupp är studie- och yrkesvägledare,
arbetsförmedlare, anställda hos
kompletterande aktörer till
Arbetsförmedlingen och representanter
från fackförbund

Globala mål:
4, 5, 8, 10
RUS effektmål:
• Gävleborg har en jämställd och
jämlik arbetsmarknad.
• 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.
Globala mål:
4, 5, 8, 10

Lång sikt:
Förbättrad matchning mellan
utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden och därmed en
förbättrad kompetensförsörjning.

Under 2021 har det organiserats två digitala
arbetsmarknadsdagar med totalt 207 deltagare.

Kort sikt:
Ökat söktryck till utbildningar som
utbildar till yrken där det finns
kompetensbehov.
Välinformerade utbildnings- och
karriärval; de som väljer
utbildning/yrke har kunskap om
anställningsvillkor, jobbchanser
och arbetets innehåll när de gör
sitt val.
Jämnare könsfördelning till
yrkesutbildningar
Lång sikt:
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eller andra som på något sätt arbetar
med personer som står inför
utbildnings- eller karriärval.
Halland

Kompetensförsörjningsarbete i
samverkansstrukturen

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en
god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet.
Mål: Stärkt konkurrenskraft.
Strategisk val: Halland, en stark
kunskapsregion.
Prioritering: Högre studier och
yrkesstudier som ett naturligt val
samt möjligheten till ett livslångt
lärande.

Under 2021 har Region Halland samlat och
processlett ett drygt 40-tal möten i den regionala
samverkansstrukturen där
kompetensförsörjningsfrågor adresseras och
arbetas med i olika omfattning på både
strategiskt och operativ nivå. Involverade
tjänstepersoner uppgår till över 60 stycken
fördelade på ett 20-tal aktörer.

Förbättrad matchning mellan
utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden och därmed en
förbättrad kompetensförsörjning.
Effekter på kort sikt
(faktiska resultat).
Region Halland har bidragit till:
- Gemensamma statsbidragsansökningar.
- Revidering av samverkansavtal.
- Överenskommelse om
samverkan för YH i Halland.
- Gemensamt framarbetade
samarbetsområden i
samverkansstrukturens olika
grupper.
- Kontinuerligt informations- och
erfarenhetsutbyte mellan
relevanta aktörerEffekter på medellång sikt
(förväntat utfall):
- Tillitsfulla relationer har
upprätthållits i befintliga
samverkansforum och med
relevanta aktörer. Kännedom om
utbildningsmöjligheter har
förbättrats
Effekter på lång sikt
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(förväntat utfall):
- Positiv förändring av
utbildningsnivå hos befolkningen.
- Arbetskraften har den
kompetens och utbildning som
efterfrågas av arbetsgivare.
- Individer har stärkt sin etablering
på arbetsmarknaden.
Halland

Stärkt förmåga till strategisk
kompetensplanering i näringslivet.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en
god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet.
Mål: Stärkt konkurrenskraft
Strategiskt val: Halland, en region som
stimulerar till innovation, förnyelse
och ökat företagande.
Mål med insatsen:
Ge företag kunskap och verktyg att
arbeta mer strategiskt med
kompetensförsörjning för att möta
framtiden med rätt affärsmässig
kompetens i relation till företagets
mål och visioner.
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- 2 utbildningsomgångar.
- 31 deltagare.
- 15 företag.
- 1 projektansökan till Tillväxtverket.

Effekter på kort sikt:
Utvecklingsarbetet har kopplat
samman det regionala
kompetensförsörjningsarbetet
med näringslivsutveckling och
företagsstöd.
Samarbetet mellan Region
Halland, de kommunala
näringslivskontoren, och TEK
kompetens har stärkts inom
kompetensområdet viket
resulterat i gemensamt lärande
och utveckling kring strategisk
kompetensplanering.
Utvecklingsarbetet har fått
spridning till nationella aktörer
och till andra regioner.
Effekter på medellång sikt

(förväntat resultat):
Arbetsgivare arbetar mer
strategiskt med sin
kompetensförsörjning för att möta
framtiden med rätt affärsmässig
kompetens i relation till företagets
mål och visioner.
Effekter på lång sikt
(förväntat resultat):
Arbetsgivare kan attrahera,
utveckla och behålla relevant
kompetens.
Företag är mer konkurrenskraftiga
Halland

Deltagande och engagemang i
styrgruppen för det ESF-finansierade
projektet “Kompa Halland”.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en
god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet.
Mål: Stärkt konkurrenskraft.
Strategiskt val: Halland, en region som
stimulerar till innovation, förnyelse
och ökat företagande.
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- 107 företag.
- 1018 deltagare i kompetensutvecklingsinsatser.
- 560 unika deltagare.
- 85 genomförda
Kompetensinsatser.

Effekter på kort sikt:
- Relevanta kompetensinsatser
finns tillgängliga och hittas av
individer och företag.
Effekter på medellång sikt:
- Individer får bättre
förutsättningar att stärka sin
kompetens.
Effekter på lång sikt
(förväntat utfall):

Mål med insatsen:
Kommunicera kunskap om regionala
kompetensbehov till projektledningen
för Kompa Halland.

Halland

Deltagande och engagemang i Reglabs
Lärprojekt om regionala
kompetensbehov.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en
god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet.

Deltagande på samtliga av lärprojektets 7
workshops med 2–4 strateger/analytiker eller
kommunikatörer.

- Individer har stärkt sin
kompetens på en föränderlig
arbetsmarknad.
- Arbetsgivare kan attrahera,
utveckla och behålla relevant
kompetens.
- Företag är mer
konkurrenskraftiga.
Effekter på kort sikt:
- Gemensamt lärande mellan
analytiker, strateger och
kommunikatörer.
- Arbetet kring analyser och
prognoser inom organisationen är
mer teambaserat.
- Vi är förberedda för att kunna
analysera, reflektera och sortera
ut information och för att
målgruppsanpassa och
kommunicera resultat från
prognoser och analys av dessa.
Effekter på medellång sikt
(förväntat utfall):
- Dimensioneringen av
utbildningar har anpassats efter
identifierade kompetensbehov.
- Tillgängliga utbildningsplatser
nyttjas i högre grad.
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Effekter på lång sikt
(förväntat utfall):
- Positiv förändring av
utbildningsnivå hos befolkningen.
- Arbetskraften har den
kompetens och utbildning som
efterfrågas av arbetsgivare.
- Individer har stärkt sin etablering
på arbetsmarknaden.
Halland

Deltagande i det nationella ESFfinansierade projektet Valideringslyft.

Bidrar till Region Hallands
Tillväxtstrategi:
Mål: Fler i arbete.
Strategiskt val: Halland erbjuder en
god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet.
Mål med insatsen:
Skapa en regional infrastruktur för
validering i arbetsliv och utbildning.

- Deltagit på samtliga 8 workshops som erbjudits
inom projektet.
- Arbetat fram en kartläggning och handlingsplan
för arbetet med validering.

Effekter på kort sikt:
- Ökad regional kapacitet att
arbeta med validering som en del i
det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
Effekter på medellång sikt
(förväntat utfall):
- Fler kvinnor och män blir
validerade i Halland.
Effekter på lång sikt
(förväntat utfall):
- Positiv förändring av
utbildningsnivå hos befolkningen.
- Arbetskraften har den
kompetens och utbildning som
efterfrågas av arbetsgivare.
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- Individer har stärkt sin etablering
på arbetsmarknaden.
Jämtland
Härjedalen

Framtidens kompetensförsörjning
kopplat till länets Smarta specialisering.

Jämtland
Härjedalen

Se projektet ”En attraktiv region”, i
tabell 1.1.

Jönköping

Bedömning av behov av YHutbildningar. Inspel till Myndigheten för
Yrkeshögskolan.

Bidrar till mål inom RUS:
- Hållbar utveckling.
- Smart specialisering, industriell
omvandling genom grön omställning
och digital transformation.
Att bli mer proaktiva kring vilka
kompetensbehov som den industriella
omvandlingen i Jämtlands län för med
sig. Drivkrafter såsom hållbarhet,
digitalisering, cirkulär ekonomi, grön
omställning och social hållbarhet
bygger grunden för framtidens
affärsmodeller.

Workshops med länets aktörer i de fyra olika
styrkeområdena inom Smart specialisering.

Uppbyggnad av kunskap kring vad
transformationen och
omställningen gentemot 2050
innebär för länets styrkeområden
och dess industriella omvandling.
För att proaktivt arbeta med
framtidens kompetensförsörjning
och därmed länets gemensamma
målbild 2050.

I 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 YHutbildningar av största värde.
Regionens analysarbete ligger till
grund för utlåtande till Myndigheten
för Yrkeshögskolan.

Under våren 2020 lämnade vi in en behovsanalys
till MYH.

Effekten av våra insatser,
tillsammans med YH-aktörerna,
har varit mycket god. Jönköpings
län ligger i topp vad gäller YHutbildningsplatser.
Vi förväntar oss att dessa YHutbildningar möter de
kompetensbehov som finns inom
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näringslivet och den offentliga
sektorn.
Jönköping

Företagsbarometer

Insatsen bidrar till målen genom att
mäta företagens rekryteringsbehov.

Tre undersökningar är genomförda under 2021.
Svarsfrekvensen var 85% av deltagande ca 250
företag.

Resultatet förväntas bidra till en
bättre bild av det regionala
näringslivets utveckling och
möjliggöra åtgärder för att möta
eventuella branschvisa
utmaningar.

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.

Jönköping

Möte med det länsövergripande
nätverket för vuxrektorer

Möten med det länsövergripande
nätverket för vuxrektorer ligger i linje
med flera av den RUS:ens

Resultat av mötena med det länsövergripande
vuxrektorsnätverket ökar möjligheten till en
utvecklad samverkan och dialog. På lång sikt

Förväntade resultat:
Samarbetet har stärkt det
livslånga lärandet och

120

målformuleringar för
kompetensförsörjning och livslångt
lärande.

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.

kompetensförsörjningen i länets
alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Jönköping

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:
Samarbetet har stärkt det
livslånga lärandet och
kompetensförsörjningen i länets
alla kommuner.
En utvecklad samverkan mellan
Regional utveckling och länets
utbildningsaktörer har skapats.

Jönköping

Dialog om Innovations- och
kompetenscenter med ett
länsövergripande perspektiv. Studien
ska ge svar på frågan om det finns
behov av ett sådant, platsobundet,
center.

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins målformulering
om utökad samverkan med alla
relevanta aktörer inom utbildning och
kompetensförsörjning

Förväntat resultat:
Ett utvecklat samarbete mellan länets
kommuner, näringslivets och akademin.

Förväntat resultat:
En modell och struktur som
stärker distansutbildning,
samverkan mellan lärcentra och
akademin, samt det livslånga
lärandet är skapat.

Jönköping

Ett hållbart Arbetsliv

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins målformulering
om att säkerställa en mer jämställd
arbetsmarknad, utveckla ett hållbart
och diversifierat arbetsliv och ett

Projektidéer, samverkanstrukturer och nya
arbetssätt inför kommande programperiod inom
ESF

Ett mer systematiskt arbetssätt
kring utlysningar inom ESF
tillsammans med länets aktörer
som på lång sikt kan ge bättre
resultat inom projekt och kan på

121

inkluderande och mer tillgängligt
arbetsliv.

ett bättre sätt bidra till att lösa
utmaningar inom
kompetensförsörjningsområdet.

Jönköping

Stärka koppling mellan arbetsliv och
skola

Bidrar till den regionala
utvecklingsstrategins målformulering
om att säkerställa en mer jämställd
arbetsmarknad, utveckla ett hållbart
och diversifierat arbetsliv och ett
inkluderande och mer tillgängligt
arbetsliv.

En stärkt samverkan mellan arbetsliv och skola.
Samarbetet mellan länets kommuner och
näringslivet sker på ett mer systematiskt sätt.

Förväntat resultat:
- Unga får tidigt kännedom om
arbetsmarknaden och får verktyg
till att göra väl informerade val
inför framtiden.
- Näringslivet blir aktivt
involverade i utbildningar och får
möjlighet att visa upp sin
verklighet och möjligheter.
- Attitydpåverkan åt båda hållen –
när ungdomar och arbetslivet ökar
sin interaktion. Företagens
Employer branding stärks.
- Alla kommuner oavsett resurser
får ökad möjlighet till systematiskt
och strukturerat arbetssätt som
stärker kopplingen mellan skolaarbetsliv.
- Ett mer enhetligt regionalt
arbetssätt skapas och möjliggör
ett långsiktigt arbete.

Jönköping

Deltagare i projektet Valideringslyft.
Projektägare Myndigheten för
yrkeshögskolan

Projektets insatser bidrar till RUS:ens
delstrategier: ”Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen och

Förväntade resultat:

Förväntade resultat:
Stärkt operativ infrastruktur för
validering. Stärkta varaktiga
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Kalmar

Framtagna bristyrkesrapporter

matchningen för en hållbar tillväxt”
och ”Etablera en väl fungerande
samverkan inom länet och mellan alla
aktörer”.

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.
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.
Ökade förutsättningar för regionerna att arbeta
med validering som del i det regionala
kompetensförsörjnings- och
sysselsättningsarbetet.

strukturer på regional nivå Ökad
legitimitet till validering som
instrument. Ökad likvärdighet,
kvalitet, legitimitet och
rättssäkerhet i genomförandet av
validering.
Förstärkt stöd till individer i
valideringsprocessen.
Fler individer ges möjlighet att bli
validerad.

Högre matchning av arbetskraften.
Fler i arbete.
Agenda 2030:
Mål 4 – God utbildning
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och
ökad tillväxt
Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Under 2021 blev en rapport klar och ett antal
påbörjades.
Under 2021 skedde samverkan med
Arbetsförmedlingen, Teknikföretagen, regionalt
yrkesvux, YH-aktörer, regionala arbetsgivare,
Teknik och Vård och omsorgscollege.

Mål på kort sikt:
Dialoger om dimensionering av
utbildning på gymnasienivå,
yrkesvux, YH och högskola.
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Mål på lång sikt: fler utbildningar
för de behov företagen har samt
ökad samverkan mellan
arbetsgivare och
utbildningsaktörer.

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Kalmar

Samverkan med utbildningsaktörer med
mål att öka antal utbildningar efter
arbetsgivares behov.

Information om olika typer av validering
och dialoger om utveckling av
Validering

Utveckling av samverkan för de som står
långt från arbete.

Samverkansarbete tillsammans med
Regvux för att skapa tillgång till
utbildning i hela länet.

Högre matchning av arbetskraften.
Fler i arbete.
Agenda 2030:
Mål 4 – God utbildning
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och
ökad tillväxt
Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Under 2021 utvecklades samverkan mellan
kommuner och yrkesvux, mellan YH-aktörer och
samverkan med Linnéuniversitetet inleddes.

Fler valideras
Agenda 2030:
Mål 4 – God utbildning
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och
ökad tillväxt
Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Fem informations-tillfällen tillsammans med
yrkesvux, YH, OCN, Vård och omsorgscollege,
Universitet och högskola samt branschvalidering
inom industri.
Deltagare från kommuner, Arbetsförmedlingen,
kommunförbund.

Mål på kort sikt: kunskap om
Validering och utveckla arbetet
med validering.

Fler i arbete
Agenda 2030:
Mål 4 – God utbildning
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och
ökad tillväxt
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Fler utbildas. Fler i arbete.
Agenda 2030:
Mål 4 – God utbildning

Utvecklingsarbete i samverkan med
kommunförbund och länets kommuner för
utveckling av gemensamt arbete.
Andra aktörer i samverkan:
Arbetsförmedlingen, Företagarna,
Samordningsförbundet, Försäkringskassan.
Samverkansarbete för att skapa en struktur för
tillgång till utbildning var man än bor i länet.
Regvux i samtliga kommuner.

Mål på kort sikt: Utveckla
samverkansplattformar i länet.
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Mål på kort sikt:
Dialoger om dimensionering av
utbildning på gymnasienivå,
yrkesvux, YH och högskola.
Mål på lång sikt: fler utbildningar
för de behov företagen har samt
ökad samverkan mellan
arbetsgivare och
utbildningsaktörer.

Mål på lån sikt: Fler valideras i
Kalmar län.
En struktur för validering finns på
plats.

Mål på lång sikt: Fler i arbete.
Gemensamma stödstrukturer på
plats.
Mål på kort sikt: Skapa hållbar
struktur och avtal mellan
kommuner.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och
ökad tillväxt
Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Mål på lång sikt: Fler utbildas, fler
i arbete.

Kalmar

Kompetenslyft Kalmar län
(Ärende ID 20316998) drivs i samverkan
mellan Nova FoU, Campus Västervik och
IUC Kalmar län.
Finansiering via ESF-rådet och Region
Kalmar län.

Genom projektet erbjuds anställda i
industrin kompetens-utveckling så att
de anställda och företagen står
rustade för en ny situation under och
efter Covid-19.

Projektet identifierar tillsammans med 85 företag
löpande vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i
respektive företag.

En långsiktig effekt är att den
samverkan som byggs upp mellan
aktörerna under projektet ska
stärker den regionala samverkan
även på lång sikt.

Kronoberg

BRK-Kompetensförsörjning

Insatsen bidrar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.

Under perioden har BRK arbetat med:
- Kompetensbehovsanalys: En kvalitativ
undersökning av företagens kompetensbehov på
kort och lång sikt i Kronoberg.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap hos arbetsgivare
om utbildningsutbudet och
kompetensutvecklingsinsatser
tillgängliga i länet.

Prioritering 4: Utveckla
kompetensförsörjningen och en god
och jämlik hälsa

WSP har på uppdrag av Region Kronoberg tagit
fram en kvalitativ kompetensbehovsanalys
avgränsad till tre branscher (IT, Industri och
transport). Rapporten samlar en bild av
företagens kompetensbehov på 3–5 års sikt.

BRK-Business Region Kronoberg,
kompetensteamet och
näringslivsteamet har arbetat med att
kartlägga, utveckla och samla
kompetensutvecklingsinsatser riktade
mot prioriterade branscher i länet bl.a.
via en gemensam plattform,
BRK:appen.

Mål:
-Produktiviteten ska öka.
-Balanserad tillväxt – fler arbeten.
-Förbättrad matchning
-Ett ökat humankapital.
Agenda 2030
-Mål 4, god utbildning.
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- BRK: appen har presenterats/utvecklats
tillsammans med olika nätverk inom olika
utbildningsnivåer samt andra aktörer inom
området. Exempel är YH-nätverket Kronoberg,
vuxenutbildningsnätverken (rektors- och
förvaltningschefsnätverket), mm.

Att stödja arbetsgivare att i dialog
med utbildningsaktörera utveckla
fram nya insatser.
Effekter på medellång sikt:
Förbättrad tillgång till relevanta
utbildningar och kurser.
Effekter på långt sikt:
Förbättrad matchning mellan
arbetsmarknadens

-Mål 8, anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
-Mål 12, hållbar konsumtion och
produktion.

- Två marknadsföringskampanjer.
- En digital konferens med tema Vuxnas lärande –
före, mellan och under jobb den 3–5 maj 2021.
Cirka 100 deltagare från hela landet deltog med
en bred representation från både näringslivet
och offentligheten.

kompetensbehov och utbudet av
utbildning.
Stärkt omställningsförmåga hos
individen.

-Kompetensmäklare: metoden har utvecklats
vidare och marknadsförs i olika kanaler för att nå
företag inom de prioriterade branscher.
Norrbotten

Projektet Samling för jobb och framtid
(ESF) Region Norrbotten
Inom ramen för ESF-rådets nationella
utlysning
“Kompetensutvecklingsinsatser för
permitterad, varslad och anställd
personal i ekonomiskt utsatta
branscher”
Om projektet:
Projektet SAMLING för jobb och framtid
har arbetat med att genomföra
kompetensutvecklingsinsatser för
kvinnor och män, i ekonomiskt utsatta
branscher och företag i Norrbotten.
Detta med anledning av pågående
pandemi.

Projektet överensstämmer med RUS,
prioriteringen Flexibel och väl
fungerande kompetensförsörjning.
Interreg Nord: Jämställdhet är ett
horisontellt kriterium för hela
programmet, dessa är: hållbar
utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet
mellan kvinnor och män.
Agenda 2030:
Mål 5: Jämställdhet, Mål 17:
Genomförande och globalt
partnerskap, Mål 8: anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
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Inom projektet har totalt 229 deltagare
genomgått kompetensutvecklingsinsatser (111
kvinnor och 118 män).
Projektet har genomfört ett 30-tal utbildningar
där ca 50 olika organisationer varit deltagande.
I och med personalförändringar i projektet, har
det avslutats tidigare än planerat. Trots detta har
många deltagare lyckats nås.

Samtliga utbildningar har beviljats
via en urvalsprocess där styrgrupp
tillsammans med projektledning
prioriterat genomförande.
Tillvägagångssättet har bidragit till
att synliggöra behovet av
kompetensförsörjning samt
omställning.
Genomförda utbildningar har
bidragit till att ”individerna har
bättre förutsättningar att klara
omställning”
Utveckling av nya affärsområden
eller tjänster samt utveckling av
redan befintliga affärsområden.
Flera deltagare har vittnat om att

insatserna direkt bidrar till
utveckling och omställning av
företaget.
Ökad konkurrenskraft på lång sikt
hos deltagande företag.
Norrbotten

Samverkan inom yrkesutbildningar
Haparanda Kommun
(Ärende ID 20202015)
Kartlägga behov hos kommuner och
företag genom dialog och analys.

RUS: Prioriterade insatsområdet
effektiv och
flexibel kompetensförsörjning där
ökad rörlighet såväl över läns- som
landgränser eftersträvas.

Öka intresset av att studera inom gymnasiets
yrkesprogram för att säkerställa kompetensförsörjningen inom länet.

På kort sikt är projektets
förväntade resultat är att
synliggöra vad olika yrken innebär,
hur man kan arbeta med dem och
vilka möjligheter som finns att
arbeta inom Nordkalotten
På lång sikt förväntas stärka
eleverna självkänsla och
framtidstro för en ökad
motivation, samt få ett större
intresse för att utbilda sig inom
olika yrkeskategorier.

Norrbotten

Validering undersköterska (ESF)
Piteå Kommun
(Ärende ID 20205451)

RUS: Prioriterade insatsområdet
flexibel och väl fungerande
kompetensförsörjning.

Projektet ska bygga en struktur för en
validerings- och
kompetensutvecklingsprocess inom
Socialtjänsten. Under projektets gång
kommer denna metod att testas på ca
40 deltagare som saknar

Ligger även i linje med
handlingsplanen för
kompetensförsörjning.

Det övergripande målet är att antalet anställda
med undersköterskekompetens har ökat inom
vård och omsorg i Piteå kommun. I projektet
förväntas 100 % ha ökat sin kompetens och 65 %
ska ha utbildats till undersköterskor.

På lång sikt förväntas:
Kompetensförsörjning som
matchar den efterfrågan som finns
på arbetsmarknaden. Stärkt
ställning på arbetsmarknaden för
deltagande kvinnor och män.
Livslångt lärande och omställning
mitt i livet.
På individnivå; Högre
kompetensnivå, Stärkta
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undersköterskeutbildning som är
tillsvidareanställda.

Norrbotten

Forskarskolan
PROFS 2 (Praktiknära skolforskning)
Luleå tekniska universitet

yrkesroller. Ökad
omställningsförmåga. Ökad
motivation till studier.
På organisationsnivå - Högre
patientsäkerhet och kvalitet på
den vård och omsorg som ges.
Förstärkt kompetensförsörjning.
En hållbar metod för att tillgodose
en del av undersköterskebehovet
genom en utarbetad
valideringsprocess av befintlig
personal.
RUS: Prioriterade insatsområdena
Hög livskvalitet och attraktiva
livsmiljöer samt Flexibel och väl
fungerande kompetensförsörjning.

All verksamhet i projektet fokuserar på
det gränsöverskridande nätverkandet
och hållbar utveckling.
Bedriva utbildning av doktorander samt
praktiknära forskning inom LTU såväl
som hos de samverkande kommunerna.
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Inom forskarskolans uppgifter finns, förutom att
doktoranderna i skolan ska bedriva
forskarutbildning, att de ska samverka med
kommuner och regionen. Enligt
samverkansavtalet ryms exempelvis
skolutveckling, utredningar och undervisning i del
av tjänsten. Avsikten är att bygga en långvarig
samverkan mellan LTU och kommunerna och
regionen.

Kort sikt: Projektet ska bidra till
kunskapsutveckling i anslutning till
skola/förskola och lärarutbildning.
Forskningsprojekten som bedrivs
behandlar praktiknära
frågeställningar med
utgångspunkt i skolans/ förskolans
uppdrag, lärarutbildning eller
skolsystemet som helhet.
Doktoranderna gör projekt i nära
samarbete med de kommuner
som knutit sig till PROFS
Lång sikt: Säkerställa en adekvat
forskarmiljö och ett kontinuerligt
intag av doktorander till
forskarskolan. Tillsammans med

kommunen och regionen ökat
samverkan, erfarenhetsutbytet
och tillsammans stärkt
kompetensförsörjningen av lärare
i regionen. Målsättningen är att
forskarskolan och det som sker
inom den, tillsammans med
pågående satsning inom ULF och
kommande satsningar inom
arbetsintegrerat lärande (AIL) ska
skapa ett gott samarbete där vi
tillsammans skapat en region som
kännetecknas av en god skola (på
lång sikt).
Norrbotten

Klivet vidare (ESF)
Haparanda kommun
Projekt ska bryta den negativa trenden
av ett växande antal i utanförskap i
Haparanda kommun. Individerna ska få
stöd att bryta barriärerna för hur de kan
(åter)inträda på arbetsmarknaden och
öka sin självförsörjning.
Projektet bygger på tidigare
erfarenheter och skapa en metodik för
hur jobbcoacher på kommunens
arbetsmarknadsenhet kan stötta
människor som uppbär försörjningsstöd

RUS: Prioriterade insatsområdet
flexibel och väl fungerande
kompetensförsörjning.
ESF: Programområde 2 - Ökade
övergångar till arbete
2.3 Kvinnor och män som står särskilt
långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.
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Projektets mål är att:
- 50 % av de deltagande kvinnorna ska ha gått
vidare till arbete, studier eller annan försörjning.
- 50 % av de deltagande männen ska ha gått
vidare till arbete, studier eller annan försörjning.
- 25 % av de deltagande kvinnorna ska på annat
sätt ha närmat sig arbetsmarknaden.
- 25 % av de deltagande männen ska på annat
sätt ha närmat sig arbetsmarknaden.

På lång sikt förväntas minskat
utanförskap och att hitta en
individuell långsiktig plan för den
enskilda individen att ta sig
närmare arbetsmarknaden, det
kan vara utbildning, praktik hos
något företag, finna en
stödanställning eller arbete.

att närma sig eller (åter) bli del av
arbetsmarknaden.
Skåne

Skåne

Skåne

Kursutvecklingsmedel
Utlysningar till yrkesvux,
högskola/universitet och folkhögskola
för utveckling av yrkesutbildningar med
branschkoppling

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor.

Kapacitetsutveckling YH
Fortsatt kapacitetsutveckling av YH
pågår. Ett regionalt aktörssystem för YH
har byggts upp sedan 2019. Arbetet
drivs av Region Skåne och samverkan
sker med arbetslivet,
branschorganisationer,
Handelskammaren, YH-anordnare samt
kommuner.

Mål i RUS
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Industriteknik bas
Teknikcollege Skåne sitter med i den
regionala plattformen för validering

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor.

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständig arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständig arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
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Genom utlysningen till yrkesvux har varje
delregion i Skåne getts möjlighet att söka medel
för att samarbeta kring utveckling av utbildningar
som motsvarar arbetsmarknadens behov. Detta
har lett till fem nya utbildningar samt fler
utvecklingsidéer.
Utlysningen till folkhögskolorna resulterade i fem
nya yrkeskurser inom de ordinarie finansierade
verksamheterna.
Lärosätena har tagit fram kurser anpassade för
yrkesverksamma inom Skånes
specialiseringsområden.

Ökad kapacitet hos utbildningsanordnare att utveckla yrkesutbildningar och samverka med
arbetsgivare inom bristbranscher.
Bättre utbud geografiskt och
högre tillgänglighet för
studerande. Stärkt samverkan
mellan kommuner inom yrkesvux.
En starkare koppling mellan
Skånes styrkeområden och
högskolornas uppdragsutbildning
riktat till yrkesverksamma.

Utlysning riktad till utveckling av nya utbildningar
inom YH
Analys/Effektstudie av YH:s bidrag till
kompetensförsörjningen
Regional YH-koordinator finansierad hos
Handelskammaren för att vara ingången för
företagens YH-behov.

Genom att stärka den regionala
strukturen kring YH kan
aktörssystemet och
utbildningsformen utvecklas och
bidra till en bättre matchning på
arbetsmarknaden på sikt.

Utbildat fyra nya testledare och validerat ca 100
personer.

Stärkt konkurrenskraft hos Skånes
SME genom mer
konkurrenskraftig personal,

tillsammans med andra interna och
externa aktörer. Syftet är att fler
anställda inom SME får validering inom
Industriteknik Bas, med påbyggnads
moduler.
Skåne

Interreg Nordsjön-projektet RIGHT
Målet är att ta fram verktyg som på
olika sätt kan främja
kompetensförsörjningen inom industrin.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Skåne

Skåne

eftersom de har genomfört och
fått intyg genom certifiering.

Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Utveckling av Skånegemensam digital
plattform för yrkesvux
Utvecklingsprocess där alla
yrkesutbildningar samlas på en digital
plattform

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Projektet samverkan lärcentrum
Webbsvenska och vägledning

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständig arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
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Det digitala verktyget Mind the Gap har testats
och vidareutvecklats. Ett utvecklat regionalt
samarbete kring kompetensinventering genom
validering, har skapat förutsättningar för bättre
kunskap i företag om personalens faktiska
kompetens.

En gemensam arbetsmodell för
kompetenssäkring som används av
flertalet marknadsaktörer. Stärkt
kompetensförsörjning och stärkt
konkurrenskraft.

Region Skåne finansierar utvecklingen av en
pilotsida för utbudet av 33 skånska kommuner.
Sidan ska vända sig till främst SYV och andra
utbildningsplanerare, men även invånare. Sidan
innefattar i ett av länets hörn fritt sök, med
ambition att skalas upp regionalt.

Sökande och SYV får en samlad
bild av hela det tillgängliga
skånska utbudet av
vuxenutbildning och inspireras till
studier, speciellt inom bristyrken.
Detta bidrar till bättre spridning av
utbudet geografiskt samt bättre
matchning på arbetsmarknaden
och rätt kompetens till
branscherna.

En högkvalitativ distanskurs i sfi C och D
anpassad för högutbildade utvecklad och
genomförd i sex kommuner och med ca 75
deltagare

Goda studieresultat för deltagare,
ökad kunskap bland medverkande
forskare om kommunal sfiverksamhet, metoden

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständig arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Skåne

Kartläggnings- och analysrapport av
lärcentrum i Skåne
Bidra till etablering och utveckling av
lärcentrum

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständig arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Stockholm

Fyra regionala branschspecifika
kompetensråd
Insatsen fokuserar på att förbättra
anställningsbarheten. Detta uppnås
genom att kvaliteten i yrkesutbildningar
bättre ska svara upp mot
arbetsmarknadens krav. Attraktiviteten
i val av yrkesutbildning är ett viktigt
fokusområde.

RUFS 2050
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region.
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implementerad i en av de
medverkande kommunerna.
Projektet ledde också till att ett
behov av en
kompetensutvecklingsinsats för
sfi-lärare har identifierats och
kommer att genomföras under
2021 - 2021 av Lunds universitet
med finansiering av Region Skåne.
Kartläggningen har bidragit till att Region Skåne
fått en bild av lärcentrums resurser och
funktioner samt förslag kring hur utvecklingen av
lärcentrum kan stödjas ur ett regionalt såväl som
lokalt perspektiv.

Ökade möjligheter för livslångt
lärande på boendeorten och att
olika lärcentrum-verksamheter
drar nytta av varandras resurser.
Bidrar till att stärka matchningen
på arbetsmarknaden.

Insatsen inkluderar ett 40-tal organisationer,
kommuner och myndigheter som arbetar med
kompetensförsörjning.

Kort sikt:
Skapar trygghet bland regionala
kompetensförsörjningsaktörer
Medellång sikt: Insatsen bidrar till
högre grad av regional stabilitet i
kompetensförsörjningsarbetet
Lång sikt:
Ledtiderna mellan avslutad av
yrkesutbildning och inträde på

arbetsmarknaden förkortas.
Stockholm

Fordonsdalens forskarskola
Förstudiemedel från ERUF under 2021.
Samverkansprojekt mellan KTH och
Region Stockholm. Syftet är att ge ett
förslag till pilotprojekt som via en
multidisciplinär ansats med
industridoktorander från olika företag
och organisationer verksamma i olika
fält men med ett gemensamt mål kan
bidra till att öka omställningsförmågan
hos de deltagande företagen, särskilt
små och medelstora företag (SMF).
Fordonsdalens forskarskola ska bidra till
att påskynda fordonsindustrins
transformation.

RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt- och
kunskapsregion.

Förstudien ska föreslå en struktur och
finansieringsform för genomförande.

Kort sikt: Undersöka
förutsättningarna för en
etablering av Fordonsdalens
Forskarskola. Resultera i en
ansökan om ett
genomförandeprojekt.
Medellång sikt: Genomfört ett
pilotprojekt i regionen som
bidragit till att påskynda
fordonsindustrins transformation.
Lång sikt: Bidra till att skapa
strukturella förutsättningar för en
långsiktig och hållbar tillväxt av
fordonsindustrin. På sikt etableras
en långsiktig forskarskola med
möjlighet till nationell
uppskalning.

Stockholm

Fordonsdalen React Samarbetsprojekt
för att stärka regionala
fordonsindustrins
omställningsförmåga.

RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt- och
kunskapsregion.
Främja forskning och innovation för
hållbara varor och tjänster,
stärka utveckla små -och medelstora
företags konkurrenskraft samt stärka
och utveckla strategisk
kompetensförsörjning.

Ett antal av regionens företag har stärkt sin
omställningsförmåga genom
kompetensanalys, kompetensplanering och att
tillföra medarbetare ny kompetens.

Kort sikt:
Utvecklat modeller för reskilling,
företags omställningsförmåga
(reskilling) och kompetensväxling
som bidrar med ny kunskap och
för regionens små-och medelstora
företag.
Minst 15 företag genomför en
djupare omvärldsanalys och
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behovsanalys som tydliggör deras
omställningsbehov samt utarbetar
en plan med fokus på företagets
kompetensförsörjning. KTH
utvecklar modell för
genomförande av anpassade
företagsutbildningar samt
utvecklar och genomför en
anpassad pilotutbildning för
företagen med digital och grön
omställningen i fokus.
Medellångsikt:
Reskillingformatet sprids till fler
företag i regionen och de
regionala företagens
kompetensförsörjning stärks.
Lång sikt:
Den gröna och digitala
omställningen hos små-och
medelstora företag inom
regionens fordonsindustri har lett
till ökad innovationskapacitet och
stärkt konkurrenskraft.
Sörmland

Regional arbetsgrupp för validering
inom vuxenutbildningen

RUS-prioritering:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika

134

Region Sörmland är sammankallande för en
arbetsgrupp bestående av yrkeslärare, studie och
yrkesvägledare, rektor och kompetensmäklare.

Gruppens arbete förväntas leda
till:
*Att kunskapen om validering ökar
hos komvux i hela länet.

utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Kompetensförsörjningsmål:
Inkluderande kompetensförsörjning
Utbildning och fortbildning

Sörmland

Kommunikation Yrkesvux
Kampanjer i sociala medier och
uppdateringar av webbplatsen

RUS prioritering:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Kompetensförsörjningsmål:
Utbildning och fortbildning

Gruppen tar tillsammans fram en struktur för
validering som testas och kan spridas i övriga
regionen.
Två statsbidragsansökningar med Eskilstuna och
Nyköping som huvudsökande kommuner
lämnades in.

Informationsinsatser som lyfter behovet av att
utbilda sig för ett yrke med goda framtidsutsikter
när arbetsmarknaden förändras publicerades
som annonsinlägg i sociala medier.

Hemsidan redoforjobb.se utvärderades utifrån
användarbarhetsprinciper.
Ny design för sidorna som samlar och
presenterar yrkesvuxutbildningar togs fram
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* Att det blir möjligt att valideras
inom flera yrken på gymnasial nivå
i länet
*Att fler individer vägleds mot
validering.
*Att öka medvetenheten hos
målgruppen om valideringens
möjligheter.
*Att fler valideringar genomförs.
Statistik från annonsverktyget
visar att kampanjerna har nått
samtliga konton på instagram och
facebook i den utpekade
målgruppen i Sörmland och ledde
till ett ökat antal besökare på
hemsidan.
Vår bedömning är att kännedom
om vilka bristyrken som finns, hur
man hittar utbildningar som leder
till ett jobb snabbt och att det
finns studie- och yrkesvägledare i
varje kommun som kan hjälpa till
har ökat hos målgruppen.
På längre sikt förväntas satsningen
öka intresset för fler bristyrken
och balansen mellan män och

kvinnor som söker sig till
vuxenutbildningen.
Uppdateringarna på hemsidan
förväntas göra det lättare för
målgruppen att agera på
informationen och öka antalet
ansökningar till
yrkesvuxutbildningar både i den
egna och övriga sörmländska
kommuner.
Sörmland

Fördjupad samverkan vux

RUS prioritering:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Kompetensförsörjningsmål:
Utbildning och fortbildning

En operativ arbetsgrupp med kommuner,
arbetsförmedling och region bildades som
undersökte möjliga områden för fördjupad
samverkan inom länets vuxenutbildning.
En strategisk grupp med
verksamhetschefer/skolchefer med ansvar för
vuxenutbildning sammankallades för första
gången.
Ett kunskapsunderlag angående
yrkes/kompetensdagar har tagits fram.
Ett kompetensbehovsunderlag inom gymnasial
nivå har tagits fram i samarbete med
arbetsförmedlingen regionen.
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Ett utbildningsutbud som utgår
från den enskildes behov och
förutsättningar tillsammans med
arbetsmarknadens behov leder till
att både stärka den regionala
utvecklingen och stärka individers
möjligheter att bidra till sin
livskvalitet och egenförsörjning
genom utbildning som leder till
jobb.
Samverkan ger förbättrade
möjligheter att tillhandahålla
utbildningar som en enskild
kommun har svårt att bedriva
utan samverkan

Sörmland

Samverkan Livslångt Lärande
Mälardalens högskola

RUS prioritering:
En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Kompetensförsörjningsmål:
Utbildning och fortbildning

En utredning kring möjlighet att erbjuda
utbildningar som frisör och med gemensamma
upphandlingar av digitalt och administrativt stöd
har startat.

Samverkan syftar även till att
optimera resursanvändningen,
öka kostnadseffektiviteten samt
möta regeringens krav på ökad
regional samverkan inom
vuxenutbildningen.

Insatsen förväntas bidra till att kunskapen om
hur lärcentra kan bidra till länets
kompetensförsörjning och högskolans uppdrag
om breddad rekrytering ökar.

Syftet med insatsen är att
stimulera tillgängliggörandet av
utbildningar anordnade av
Mälardalens högskola vid
lärcentra i kommunerna i

Under våren undersöktes förutsättningarna för
samverkan mellan länets lärcentra och
Mälardalens högskola.
Ett antal utmaningar i samverkan identifierades.
Ett lärande seminarium genomfördes med
medarbetare från Mälardalens högskola
tillsammans med representanter från Nitus och
länets lärcentra.
Ur deltagare på seminariet bildades en
arbetsgrupp som ska fortsätta att arbeta för en
fördjupad samverkan mellan Mälardalens
högskola och lärcentra i Sörmland.
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Den önskade långsiktiga effekten
är att skapa bättre förutsättningar
för studerande att delta i
högskoleutbildningar, oavsett
geografisk närhet till lärosätet.
Med ökad tillgång till högre
studier vid lärcentrum i två av
Sörmlands nod-städer
Katrineholm och Nyköping och det
blivande universitet i Eskilstuna
blir det möjligt för fler att studera
parallellt med yrkes- och
familjelivet.

Sörmland

Etablering av branschforum

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

Seminariet dokumenterades i en film och en
rapport som ska användas för att ytterligare
sprida informationen inte bara inom
universitetet utan även till kommunerna och
andra.

Genom att göra det enklare för
fler att studera genom hela livet
förväntas andelen
högskoleutbildade i länet öka på
sikt.

Under året har 3 branschträffar genomförts, som
är ett mötesforum för branschen,
utbildningsaktörer och andra relevanta aktörer.
Vi har även genomfört tre förstudier inför
uppstart av branschforum och två uppstarter av
branschforum.

Branschforum och branschträffar
syftar till att dels identifiera
kompetensbehov, dels till att
skapa ett forum för dialog kring
utmaningar och lösningar.
På kort sikt förväntar vi oss att
kontakter skapas och dialog
uppstår, vilket vi kunnat observera
i flera sammanhang redan.
På lång sikt förväntar vi oss att
utbildningar kan svara bättre mot
arbetsmarknadens behov och att
branscherna gemensamt hittar
gemensamma utmaningar och
lösningar

Storregional rapport angående
lärarkompetensförsörjning framtagen som visar
på utmaningar i framtida kompetensförsörjning
av utbildningssektorn. Rapporten togs fram i det
storregionala samarbetet ”En bättre
matchning”.
Storregional prioriteringsworkshop genomförd

Effekter på kort sikt: ökad kunskap
om målgrupper, genomströmning,
pendling mm.
Effekter på medellång sikt som
dels kunnat observeras och som
förväntas i än högre grad framöver
är att kunskaperna kan användas

Kompetensförsörjningsmål:
Matchning mellan utbud och
efterfrågan

Sörmland

Samverkan kring
lärarkompetensförsörjning

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

Samverkan för en stärkt studie- och
yrkesvägledning i Sörmland

Kompetensförsörjningsmål:
Matchning mellan utbud och
efterfrågan
Utbildning och fortbildning

för gemensam prioritering av det fortsatta
arbetet.
Regional samverkan med Mälardalens högskola
för att förbättra lärarkompetensförsörjning,
bland annat samverkan inom
arbetsplatsintegrerat lärande.

för att skapa större effektivitet
eller på annat vis öka ut
examination och matchning av
lärare.

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

Satsning på studie- och yrkesvägledning under
2021.
Utbildning för SYV i samverkan med Mälardalens
Högskola, SYV-dag där kunskap och
erfarenhetsutbyte stått i centrum samt en
utredning med syfte att förstå bättre hur vi kan
samverka med utbildningssektorn i stort och
kring om med SYV specifikt.

På kort sikt ökad kunskap hos SYV
om relevanta ämnen för yrket,
bland annat om behov på
arbetsmarknaden. Även stärkande
av SYV-rollen och möjlighet till
gemensam reflektion och utbyte.
På medellång sikt är
förhoppningen att dessa
kunskaper används i SYVarnas
arbete och därmed till fler val som
leder till jobb/anställningsbarhet.
På lång sikt är förhoppningen en
bättre kompetensförsörjning i
Sörmland

Region Sörmland är engagerad i
länsövergripande projekt, nätverk och FOUprogram där efterfrågan av en digital plattform
för utbyte mellan forskare, skolledare, lärare,
studie- och yrkesvägledare och andra berörda är
stark.

En regionalt förankrad
pedagogsajt förväntas ge dem
som arbetar i skolan, oavsett
verksamhetsform eller huvudman,
tillgång till lärande exempel,
inspiration och utbyte kring
undervisning/skolutveckling

Kompetensförsörjningsmål:
Matchning mellan utbud och
efterfrågan

Sörmland

Utredning inför en eventuell framtida
”pedagogsite”

En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Utbildning och fortbildning
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För att undersöka möjligheten och behoven att
starta en pedagogsajt med akademisk koppling i
det egna upptagningsområdet beslutades om ett
beslutsunderlag och en förstudie.
Förstudien genomförs i samverkan med
Mälardalens högskola och Region Västmanland.
Som en del i förstudien publiceras en webbsida
som en prototyp för utvärdering under våren
2022 och därefter planeras en implementering i
ordinarie verksamhet och samverkansstruktur.

Sörmland

Framtagande av ESF+ handlingsplan och
ERUF program
Förstudier

En växande arbetsmarknad, där
efterfrågan på kompetens och utbud
av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och
erfarenheter kan mötas
Kompetensförsörjningsmålsättningar:
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Framtagande av ESF+ handlingsplan och
stöttning av framtagande av program för ERUF,
båda för programperioden 2021–2027.

förankrat i vetenskap och
beprövad erfarenhet i länets egna
skolor.
Mötesplatsen mellan verksamhet
och lärosäte bidrar till ömsesidig
nytta för lärarutbildning, forskning
och skolpersonal/lärare med höjd
kvalitét både i skola och
lärarutbildning till följd.
Lärare med bättre vana att
skickligt hantera digitala verktyg i
undervisningen är trygga i en
pedagogik anpassad till det
digitala rummet. Detta ger elever
som är väl förberedda att med rätt
kunskaper och digital kompetens
ge sig ut i arbetslivet eller vidare
studier.
På kort sikt skapa förutsättningar
för utvecklingsprojekt i enlighet
med de behov vi ser i Östra
Mellansverige. På medellång sikt
genomförande av projekt inom
programmet/handlingsplanen för
att applicera och testa idéer som
kan leda till innovation och

Alla tre, med speciellt fokus på
inkluderande kompetensförsörjning.

lösningar. På lång sikt
implementering av de funna
lösningarna för en bred
förbättring av sysselsättning och
kompetensförsörjning.

Uppsala

Påbörjat en uppdatering av rapporten
Rätt kompetens på rätt plats som
tidigare presenterat matchat yrkesvux.

En region för alla

Uppsala

Projekt Skolverket

En region för alla

Vi förväntar oss modeller och metoder för att
skapa ett mer strategiskt arbete med
kombinationsutbildningarna

På kort sikt – kunskap
På medellång – förändrat
arbetssätt
På lång sikt – bättre genomströmning

Uppsala

Projekt MYH

En region för alla

En regional kartläggning över valideringsarbetet
med en handlingsplan till för att utveckla det

På kort sikt – kunskap
På medellång – förändrat
arbetssätt
På lång sikt – fler valideringar
sker i regionen

Uppsala

Uppsala international Hub

En region med internationell lyskraft

Finns nu en web och en projektorganisation som
har events.

På kort sikt – kunskap
På medellång – fler som flyttar
hit
På lång sikt – fler som stannar

Värmland

Arbetat med en regional handlingsplan
för kompetensförsörjningen i Värmland

Värmlandsstrategins mål:

Sju prioriterade områden framtagna och
förankrade med arbetsmarknadens parter och

På kort sikt har det skett en
förändrad förmåga hos
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Vi förväntar oss en strategisk dialog när vi kan
titta på hur detta förändrats över tid; något
som kan bidra till att vi ser över utbudet.

På kort sikt – kunskap
På medellång – förändrat utbud
På lång sikt – en bättre matchning

Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Innovationsdrivet näringsliv

med kommunerna. Aktiviteter inom respektive
prioritering är framtagna, roller och åtaganden
från flera aktörer är klara.

arbetsmarknadens parter och
andra organisationer att bidra till
den gemensamma kompetensförsörjningen i regionen.
Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning.

Värmland

Arbetat med en regional handlingsplan
för Europiska Socialfonden i Norra
Mellansverige.
Genomfört seminarier i samband med
framtagandet.

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Ökad tillit

Arbetat fram prioriteringar, principer och
insatser

Resultatet av insatsen är ny
kunskap om de utmaningar och
prioriteringar som är nödvändiga
för att få fler att komma in på
arbetsmarknaden, höja
utbildnings- och kompetensnivån
och öka konkurrenskraften.
Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning.

Värmland

Arbetat med att utveckla Värmlands
Industriråd

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Innovationsdrivet näringsliv

Arbetat fram en flerårig strategi för att utveckla
Industrirådet och finna former för en långsiktig
finansiering

Ökad konkurrenskraft för
regionens industriföretag.
Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning och avser
förväntat resultat.

Värmland

Arbetat med att bygga upp ett
värmländskt byggråd

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling

Ett strukturerat samarbete mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare.

Ökad konkurrenskraft för
regionens byggföretag.
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Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Innovationsdrivet näringsliv

Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning och avser
förväntat resultat.

Värmland

Färdigställt och publicerat
Migrantrapporten och genomfört
seminarier

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Ökad tillit

Resulterat i kunskaper om vilka insatser som
behövs för att fler migranter ska integreras och
komma in på arbetsmarknaden.

Resultatet av insatsen är ny
kunskap om de utmaningar och
prioriteringar som är nödvändiga
för att få fler att komma in på
arbetsmarknaden, höja
utbildnings- och kompetensnivån
och öka konkurrenskraften.
Rapporten bygger på
evidensbaserad forskning.

Värmland

Genomfört en förstudie

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Innovationsdrivet näringsliv

Resulterat i att ett långsiktigt program kommer
att kunna presenteras för politiken 2022

Ny kunskap om nödvändiga
insatser för att få fler att gå längre
i utbildningskedjan och för att
höja entreprenörskapsförmågan.
Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning och är ett
förväntat resultat.

Västerbotten

PRIORI

Förväntas bidra till delprioritering 6.2

ESF+-projekt med en rad aktiviteter för utsatta
grupper på arbetsmarknaden. Aktiviteter:
ACT/NeuroACT

På kort sikt:

Urkraft
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Likvärdigt deltagande i arbetsoch samhällsliv, särskilt genom
utbildning
Förväntas särskilt bidra till mål 4 god
utbildning för alla, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
och mål 10 Minskad ojämlikhet i
Agenda 2030

Västerbotten

(20204345)
ReAct InnovAging
Umeå universitet

Förväntas bidra till delprioritering 6.2
Likvärdigt deltagande i arbets- och
samhällsliv, särskilt genom utbildning
och delprioritering 1.3
Utveckling av innovationer
Förväntas särskilt bidra till mål 4 god
utbildning för alla, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Gruppövningar
Arbetsprövning i ASF
Körkortsteori
Kreativ verkstad & konst
Studie- och yrkesvägledning
Hälsa och friskvård
Social träning
Samhällsnära aktiviteter
Studiebesök
Vardagsrevidering
Teknik/IT
Samhällslärande moduler och digital träning via
SPINAR (arbetscoachande och språkutvecklande
verktyg).
Individuell handledning
Föreläsningar om digitala verktyg, sociala medier
och digitaliseringen – kopplat till arbetsmarknad,
arbetssökande och integrering.

Individer har utvecklat färdigheter
för att ta sig närmare arbete eller
studier

I samarbete med vårdaktörer inom den offentliga
och privata äldreomsorgen i Kvarkenområdet
utveckla och därefter implementera innovativa
lösningar som kan användas för att öka
personalens kunskap om vården av multisjuka
äldre. Detta ska genomföras med hjälp av Living
lab-metoden, en metod där olika intressenter
samskapar en innovativ lösning som sedan testas
i en verklig miljö för att sedan utvärderas.
Vårdpersonal, äldre själva, anhöriga, den

PÅ kort sikt:
Förväntas ha utvecklat en ny
lösning, genomfört piloter som
utvärderat.

Medellång sikt:
Förväntas bidra till minskad
arbetslöshet
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster

På medellång sikt:
Förväntas ha bidragit till att öka
personalens kunskap om vården
av multisjuka äldre

Västerbotten

Varselprojekt Västerbotten
Region Västerbotten i samverkan med
IF Metall, Teknikföretagen och Unionen

och mål 3 god hälsa och
välbefinnande i Agenda 2030

offentliga och privata sektorn, produktutvecklare
och forskare arbetar tillsammans mot en
gemensam innovativ lösning

På lång sikt
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster

Förväntas bidra till delprioritering 6.2
Likvärdigt deltagande i arbetsoch samhällsliv, särskilt genom
utbildning

ESF-projekt
Aktiviteter omfattar bygga samverkan med
fackförbund och företag, utforma ett
erbjudande, kommunikation av erbjudande,
genomförande av utbildning,
kompetenskartläggning och validering

På kort sikt:
Slutresultat
Antal deltagare: 250 varav 75
kvinnor och 175 män
• 70% har utvecklat sina
kompetenser
• 60% upplever större
arbetstrygghet
• 40% känner sig bättre rustade
för framtidens industriarbete
• 40% känner sig stärkta i sin
yrkesroll
• 100% av företag har varit nöjda
med projektets sätt att arbeta och
kommer fortsätta arbeta med
kompetensutveckling
• 95% av företag upplever att de
fått lättare att behålla personal

Förväntas särskilt bidra till mål 4 god
utbildning för alla, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i
Agenda 2030

På medellång sikt
Medarbetare inom aktuella
branscher har erhållit en ökad
anställningstrygghet och/eller
anställningsbarhet, utifrån en
modell
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som är långsiktigt hållbar.
På lång sikt
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster
Västerbotten

(20203160)
Arbetsmarknadskunskap (AMK),
Handelskammarens Service, AC län AB

Förväntas bidra till delprioritering 6.2
Likvärdigt deltagande i arbets- och
samhällsliv, särskilt genom utbildning
Förväntas särskilt bidra till mål 5
Jämställdhet, mål 4 god utbildning för
alla, mål 8 anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030

Skolbesök för att prata med unga om hur
arbetsmarknaden ser ut och förändras. Vi för
dialog och diskuterar viktiga kompetenser,
utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen
till ett jobb.
Tillhandahålla en aktuell bild av behoven hos de
lokala företagen och ge färska exempel direkt
från arbetsgivarna.

På kort sikt
Ökad kunskap om
arbetsmarknaden hos elever
Medvetna studie- och yrkesval
På medellång sikt
Förväntas bidra till att underlätta
för arbetsgivarna i regionen att
tillgodose behovet av framtida
kompetens och arbetskraft.
På lång sikt
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster

Västerbotten

(20291285)
Studenter möter arbetslivet,
Handelskammarens Service, AC län AB,

Förväntas bidra till delprioritering 6.2
Likvärdigt deltagande i arbets- och
samhällsliv, särskilt genom utbildning
Förväntas särskilt bidra till mål 5
Jämställdhet, mål 4 god utbildning för
alla, mål 8 anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030
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Utveckla ytor för dialog mellan studenter och
arbetsliv med de planerade
aktiviteterna: Nätverksaktiviteter Nätverksträffar
mellan studenter och
företag, Karriärluncher, Mentorsprogram,
Studiebesök
Matchmakingevents, Produktion av
poddar, Kickstarta din

På kort sikt
Förväntas bidra med ökad
kunskap hos studenter om
arbetsmöjligheter, en utvecklad
samverkan mellan
utbildningsanordnare och
arbetsgivare, det finns utvecklade
forum och gemensamma

karriär Studentkonsult Uppbyggande av
karriärcenter Analys och
informationskoncept Utformning och testning av
informationskoncept till studenter om
karriärmöjligheter Köp av media, kanaler och
innehåll kopplat till studenterna på UMU, SLU
och de två campusen i Umeå och
Skellefteå Metastudie av existerande data runt
flyttmönster. Studie om studenter och karriär iv

mötesplatser där studenter och
arbetsgivare kan mötas
På medellång sikt
Förväntas bidra till att
arbetsgivare på lång sikt ges god
tillgång till utbildad kompetens,
övergången från utbildning till
arbete ska underlättas och
utbildningarna på regionens
universitet ska bli mer attraktiva
genom en närmare samverkan
mellan studenter och arbetsliv.
På lång sikt
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster

Västernorrland

Handelskraft RVN Åid, Svenska (ESFrådet Dnr:2020/00330)
Projektet leds av Region Västernorrland
och omfattar både Västernorrlands och
Jämtlands län.
Projektet beskrivs också i löptext under
tidigare återrapporteringsrubrik

Projektet ligger i linje med nuvarande
handlingsplan för ESF 2014–2020 och
med RUS målområde 2 och 3, bland
annat prioriteringar som stärker
matchning på arbetsmarknaden.
Bidrar till såväl ekonomisk som social
hållbarhet, när matchning på
arbetsmarknaden uppnås till följd av
omställning av bransch.
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95 företag har anslutit sig för att ge ledare och
medarbetare möjlighet till kompetensutveckling.
Totalt omfattas drygt 400 individer i både
Västernorrland och Jämtlands län.
Insatser pågår för att kartlägga kompetensbehov
för handelsbranschen och matchningsbehov mot
de anställdas nuvarande kompetens
Projektet vill också bidra till stärkt samverkan
mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Projektet är i genomförandefas och har erbjudit
utbildningar inom ledarskap, digital

Till följd av omställning inom
branschen initieras insatser som
syftar till att ge
kompetensutveckling på kort sikt
och skapa stärkta möjligheter till
anställningsbarhet vid fortsatt
omställning inom branschen, på
lång sikt. Förväntat resultat är att
individens ställning på
arbetsmarknaden ska stärkas,
oavsett om omställning och digital

Västernorrland

Stärkt och utvecklad besöksnäring i
Västernorrland, Region Västernorrland
(Äid RVN: 20292563 Äid TVV 20292097
Länk:
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Varaprojekt/samverkan-for-framtidensbesoksnaring/

RUS samtliga tre målområden, med
fokus på mål 3.
ERUF: Öka små och medelstora
företags konkurrenskraft (Nationella
programmet)

Projektet syftar till att utveckla
besöksnäringen i länet och genomförs i
samverkan mellan Region
Västernorrland och destinationerna
Sundsvall och Höga Kusten.
Har under hösten lagt till ett
arbetsområde; attrahera kompetens
och tillgängliggöra kompetensutveckling
– för att attrahera befintlig kompetens
till tjänster i länets destinationer och
synliggöra kompetensutveckling och
karriärmöjligheter för nya målgrupper.

marknadsföring, e-handel och
butikskommunikation. Fortsatta utbildningar
planeras inom exempelvis arbetsgivarvarumärke
och hållbarhet.

transformation sker eller inte.
Projektet syftar också till att stärka
samverkan mellan
utbildningsanordnare och
arbetsgivare.

Projektet har under hösten 2021 förstärkts med
insatser för kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.

Målsättningen är att länets
besöksnäringsföretag ska komma
stärkta ur pandemin och samtidigt
ha en långsiktigt hållbar
verksamhet.

Projektet beskrivs i övrigt i avsnitt 1.4 och
besöksnäringen också i avsnitt 1.2 i regionens
återrapportering.

Förväntade effekter på kort sikt:
Företag som ställer om och
förnyar sitt utbud mot nya
målgrupper och/eller marknader,
skapar nya produkter och
nätverk.

Förväntade effekter på lång sikt:
Stärkt besöksnäring med
konkurrenskraftiga och hållbara
företag, fler arbetstillfällen och
ökat antal besökare i
Västernorrlands destinationer
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Västernorrland

Framtidsvalet 2.0, Handelskammaren
Syftet med projektet är att förbättra
matchningen i Västernorrland, mellan
ungdomars och utrikes föddas
utbildningsval och behovet på
arbetsmarknaden samt öka möjligheten
för målgruppen att göra medvetna val
som leder till arbete eller högre
studier.

Västernorrland

Ferieungdomar och
Sommarlovsentreprenörer 2.0, (Äid
RVN:20304001)
En pilotsatsning till följd av att Region
Västernorrland inte kunnat ta emot
ferieungdomar p g a pandemin.

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

RUS mål 2 År 2030 är Västernorrland
platsen som människor väljer för att
leva och besöka
RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och organisationer
väljer att växa

Satsningen på ferieungdomar har
genomförts i samverkan mellan Region
Västernorrland (förvaltningarna HR och
Regional utveckling) och länets
destinationer, med koppling till
Technichus Mittsveriges arbete med
Sommarlovsentreprenörer.
Västmanland

Ett kompetenslyft för Sverige,
kompetensutvecklingsprojekt

Satsningen bidrar till målen ”Ett
välmående Västmanland” samt ”Ett
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Har arrangerat riktade insatser till Studie- och
yrkesvägledare i syfte att stärka
omvärldsbevakning och visa på branschbehov för
stärkt matchning.
Framtagna kunskapsunderlag och analyser inom
kompetensförsörjningsområdet, exempelvis
Regionala fakta, bidrar till samtal och
diskussioner.

På kort sikt ska samverkan mellan
skola och arbetsliv stärkas och bli
mer strukturerad
Ungdomar ska få information och
ökad kunskap för medvetna val
Attitydpåverkan
På lång sikt:
Stärkt matchning på
arbetsmarknaden

Den öronmärkta budgeten för ferieungdomar har
sommaren 2021 finansierat handledare och över
40 ungdomar som under sommarveckorna fått
jobb som sommarvärdar och en förstärkning så
fler ungdomar i länet fått prova på att vara
sommarlovsentreprenör.
Sommarlovsentreprenörer har genomförts i
länets samtliga 7 kommuner och resulterat i 29
företag som sysselsatt 54 ungdomar (27 flickor,
27 pojkar). 10 av dessa företag drivs vidare efter
sommaren.

Resultat och effekter på kort sikt:
En fortsatt satsning under tre år
på ferieungdomar som provar på
att vara entreprenör och/eller
provar att jobba inom
besöksnäringen.

Projektet förväntas höja kompetensen hos
anställda kopplat till industrins omställning. Öka

Då projektet fortfarande är i
genomförandefas beskriv

Förväntade effekter på lång sikt:
Stärkta förutsättningar att öka
matchningen på arbetsmarknaden
inom den ständigt växande
besöksnäringen i länet.

medfinansierat av Europeiska
Socialfonden. Målgruppen är storbolag
inom industrin.

nyskapande och Tillväxtdrivet
Västmanland”, genom höjd
kompetens av anställda, ökad
samverkan samt ökad förmåga att
arbeta med strategisk
kompetensförsörjning. RUS mål #18
fler företag och organisationer hittar
rätt kompetens (prioriterad).

förmågan att arbeta med strategisk
kompetensförsörjning samt ökad samverkan för
att skapa långsiktighet i ovan. Under 2021 har
över 1400 individer på 10 industribolag
genomfört över 30 000 timmar i utbildning.

förväntade resultat och effekter.
Anställda har höjt sin kompetens
för att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden kopplat till
industrins omställning. Detta
bidrar också till att deltagande
företag stärker sin
konkurrenskraft. Företagen har
fått ökad kunskap om verktyg för
att stärka sitt arbete med
strategisk kompetensförsörjning.

Västmanland

Nätverksträffar med kommunernas
vuxenutbildningschefer

RUS #17 Öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat
RUS #18 Fler företag och
organisationer hittar rätt kompetens
(prioriterad)
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 en
gemensam plattform med Kompetensplan
Västmanland kommer kunna stärka detta, vilken
genom en bred dialog under skapandet kommer
förenkla implementeringen.

Bättre matchning mellan
utbildning och arbetsmarknad
samt strukturer för både individ
och organisation.

Västmanland

#Vägled

RUS #17 öka andelen elever som
fullföljer sina studier med godkända
resultat
RUS #18 Fler företag och
organisationer hittar rätt kompetens
(prioriterad)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta

Metodutveckling för vägledningsinsatser.

Bättre kompetensförsörjning till
bristyrken i länet.
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Västmanland

Besökskraft

RUS mål #18 fler företag och
organisationer hittar rätt kompetens
(prioriterad)
RUS #19 Öka andelen sysselsatta
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Ett kompetensutvecklings-projekt för företag och
anställda inom besöksnäringen.
Exempel på aktiviteter som genomförts under
året:
-GAP-analys med fokus önskat läge, nuläge och
kompetensbehov för att nå det önskade läget.
-Kartläggning av de anställdas utbildningsbehov
-Framtidsscenario
-Omvärldsanalys
-Kartläggning av befintliga utbildningar
-Utbildning i medarbetarskap och ledarskap
-Fyra kunskapshöjande event för att stärka
företagens förmåga till strategisk
kompetensförsörjning

Kortsiktig effekt på individnivå:
En stärkt ställning på
arbetsmarknaden för kvinnor och
män som varslas eller permitteras
inom besöksnäringen till följd av
covid-19.
Kortsiktig effekt på
organisationsnivå:
En stärkt förmåga till strategisk
kompetensförsörjning hos
företagsledare och chefer inom
besöksnäringen så att branschen
bättre kan kompetensutveckla
befintlig personal och ta emot ny
arbetskraft
Kortsiktig effekt på strukturnivå:
En stärkt samverkan mellan
besöksnäringen och de system
som stöttar individens
kompetensutveckling och livslånga
lärande.
Långsiktig effekt:
En hållbar besöksnäring som
bidrar till individens
kompetensutveckling och livslånga
lärande för att klara framtida
konjunktursvängningar och
förändrade kompetensbehov
inom branschen.

Västmanland

Förstudie Industri

RUS mål #18 fler företag och
organisationer hittar rätt kompetens
(prioriterad) samt RUS #19 Öka
andelen sysselsatta

Förstudien har bidragit med en fördjupad
kartläggning och kunskapsunderlag av industrins
kompetensförsörjning i länet, vilka aktörer som
gör vad sam hur samverkan kan ge bättre
resultat. Ha genererat fem olika projektidéer.

Effekter på kort och lång sikt
utifrån framkomna projektidéer:
Effekt på kort sikt: Att fler får en
stabil ställning på
arbetsmarknaden. Att män och
kvinnor i industrin bibehåller en
stabil ställning. Bättre bild av
industrins samlade behov i länet.
Bättre matchning av kurser och
utbildningar.
Etablerad samverkan.
Att fler får en stabil ställning på
arbetsmarknaden.
Ökad jämställdhet och mångfald
på mindre företag.
Ökad kunskap och kapacitet för
breddad rekrytering hos
företagen.
Långsiktig effekt: Bidra till att
främja det livslånga lärandet.
Främja ett hållbart arbetsliv som
gör att fler kan och vill arbeta
längre. Bidra till att säkra
kompetensförsörjning till och
konkurrenskraft för industrin.
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Västmanland

#vägarframåt

Målområde: Ett välmående
Västmanland
#5 Öka andelen som anger att deras
hälsa är bra eller mycket bra
(prioriterat)
Målområde: Ett nyskapande
Västmanland genom hållbar tillväxt
#18 Fler företag och organisationer
hittar rätt kompetens (prioriterat)
#17 Öka andelen elever som fullföljer
sina studier
#19 Öka andelen sysselsatta
Målområde: Ett välmående

Vägar framåt ämnar bidra till en ökad
självupplevd hälsa samt en progression av
utbildningsresultat för målgruppen inom
projektet. Under året har över 90 deltagare
deltagit i våra insatser. Vägar framåt förväntas
även förebygga och främja att fler faller utanför
utbildningssystemet samt drabbas av ohälsa. Vi
bidrar även till ökade kunskaper hos kommun
likväl som region om vår målgrupp. Det har vi
bland annat gjort genom dialogmöten inom
region och kommun men även mellan regionen
och kommunerna Vi har upphandlat och startat
upp en utredning kopplat till hälsa och
skolframgång samt arrangerat event med
information samt goda lokala exempel på
framgångsrikt arbete kopplat till målgruppen
som 200 personer anmält sig till från olika
professioner.

Effekter främst på lång sikt: Öka
utbildningsnivå och hälsa bland
unga i Västmanland

Västra Götaland

Projekt Stärkt kapacitet Omställning
Norra Bohuslän (RUN 2020-00459).
Projektägare Strömstad kommun. Syftar
till att
hålla ihop ett omställningsarbete, som
en följd av den påfrestning
konsekvenserna av pandemin inneburit
för arbetsmarknad och näringsliv.
Projektet löper 2021-02-01 – 2023-0131.

Projektet knyter an till VG 2021-2030,
och den långsiktiga prioriteringen
Bygga kompetens.

I ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att
stödja en omställning för företag och
anställda som drabbats av pandemins effekter i
Strömstad och norra Bohuslän. I ett längre
perspektiv är ambitionen att projektet kan bidra
till etablering av en
utvecklingsnod som en del i en ”Kraftsamling för
norra Bohuslän”, med fokus på
ett antal styrkeområden.

De förväntade långsiktiga
effekterna av projektet är en
breddning av näringslivet genom
en etablering av utvecklingsnoden
med koppling till styrkeområdena,
samt en hög sysselsättningsgrad
där näringslivets efterfrågan av
arbetskraft matchas med
målgruppernas kompetens.
Egen bedömning.
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Som en del i att stötta utvecklingen i
Strömstad och samordna olika initiativ
tog VGR tidigt initiativ till en gruppering
i samverkan mellan regionen,
kommunen, Tillväxtverket,
länsstyrelsen, kommunalförbundet
Fyrbodal, AF och ALMI.
Samordningsgruppen träffades
kontinuerligt under 2021 och fortsätter
att träffas vid behov även under 2022.
Västra Götaland

Projekt Kombinationsutbildningar SFI i
Västra Götaland (RUN 2021-00066).
Projektägare Skaraborgs
kommunalförbund.
Bakgrunden till projektet är att Västra
Götalandsregionen
(VGR) har fått möjlighet att delta som
en av fem regioner i Skolverkets ESFprojekt om kombinationsutbildningar.
För att få med alla fyra delregionerna i
projektet växlade VGR upp med
ytterligare medel.
Projektet löper 2021-04-01– 2022-0331.

Projektet knyter an till VG 2021-2030,
både långsiktig prioritering Bygga
kompetens samt Öka inkluderingen.
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Det nationella projektet syftar till att på nationell
nivå identifiera framgångsrika
kombinationsutbildningar och hitta former för
hur detta kan utvecklas och bättre integreras i
skolsystemet, i samarbete med lärosäten,
regioner, huvudmän för kommunal
vuxenutbildning och branscher med
anställningsbehov.
Syftet med uppväxlingen av projektet är att
sprida och dela erfarenheter i alla fyra
delregioner samt säkerställa en samlad bild av
regionens kombinationsutbildningar till den
nationella projektägaren (Skolverket).

Förväntade långsiktiga effekter är
att fler individer som anlänt till
Sverige de senaste åren genom
projektet får en kortare väg till
anställning, samt att projektet
möter arbetsmarknadens behov
av kompetens och bidrar till
kompetensförsörjningen i Västra
Götaland. Egen bedömning.

Västra Götaland

Västra Götaland

Projekt International House Gothenburg
(RUN 2020-00471). Projektägare
Business Region Göteborg (BRG).
Tillsammans med BRG, Göteborgs Stads
arbetsmarknad och vuxenutbildning
medfinansierade VGR under 2021
inrättandet av ett international house i
centrala Göteborg, vägg i vägg med
Statens servicecenter. Verksamheten
riktar sig till utländsk arbetskraft som på
international house kan få hjälp med:
* Registrering i Sverige och Rådgivning
kring bla myndighetsfrågor (i samarbete
med Statens Servicecenter) *
Seminarier och Utbildningar för bland
annat medföljande * Samarbeten och
Nätverk som kan leda till arbete och
integration i Sverige
Den huvudsakliga målgruppen för
satsningen är internationell kompetens
som arbetsgivare i regionen är i behov
av. De delas in i följande tre
undermålgrupper: 1. Anställda
(inklusive gästforskare) 2. Medföljande
3. Studenter

Projektet knyter an till VG 2021-2030,
både långsiktig prioritering Bygga
kompetens samt Öka inkluderingen.

Sedan januari 2021 medfinansierar
Regionutvecklingsnämnden de 23
folkhögskolor som finns i Västra

VGR:s egna skolor får uppdrag från
regionutvecklingsnämnden och i

Det övergripande syftet är att bidra
till regionens strategiska
kompetensförsörjning genom ett
effektivt och välkomnande
mottagande av internationell
kompetens.

Verksamheten under detta första år har bra
resultat och det kommer att bli en fortsättning
framåt. International House Göteborg är det
första av sitt slag i Sverige. Dialog pågår kring
framtiden, inte minst den långsiktiga
finansieringen.

Några av de viktigaste förväntade
långsiktiga effekterna är:
1. I takt med att processen för att
ta emot internationell kompetens
effektiviseras och tillgängliggörs
kommer fler arbetsgivare att
rekrytera från andra länder, vilket
i sin tur bidrar till att minska
kompetensbristen. Trots
nuvarande situation med
pandemin, vilket lett till varsel och
uppsägningar, vittnar många
företag om svårigheter med att
tillsätta nyckelkompetenser.
2. Snabbare och bättre integration
av målgruppen vilket leder till mer
långsiktig nöjdhet.
3. Breddad rekryteringsbas vilket
skapar förutsättningar för
arbetsgivare inom
kunskapsintensiva näringar att
fortsatt utvecklas samt attraherar
nya etableringar. Egen
bedömning

I Kraftsamling fullföljda studier beskrivs
samhällets behov av att individer fullföljer sina
grund- och gymnasiestudier. Folkhögskolornas

Folkhögskolan är en unik och fri
utbildningsform som anpassas
efter deltagarnas kunskaper och

Utöver de kvantitativa mål som anges
under indikatorer sätts följande
genomförandemål: 1. Genomföra
minst 6 karriärutbildningar för
mastersstudenter och medföljande 2.
Genomföra minst 10 seminarier kring
relevanta ämnen 3. Fortsätta
utvecklingen med att kunna erbjuda
stora delar av utbudet även digitalt. 4.
Välkomna mer än 3000 besökare till
det fysiska International House
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Götaland och styrelsen för Västra
Götalandsregionens egna folkhögskolor
får uppdrag från
regionutvecklingsnämnden från detta
datum. Det betyder att folkhögskolorna
får en tydligare roll i
regionutvecklingsnämndens arbete med
utbildning, kompetensförsörjning,
yrkesutbildning och integration.

samband med det uppdraget ska
följande mål nås:
Regionutvecklingsnämndens första
perspektiv på sitt uppdrag, som
handlar om bildningsverksamheten,
består av tre delar: 1. Allmän kurs
mot grund- och gymnasiekompetens
2. Särskilda kurser inom specifika
områden 3. Korta kurser, kurser i
samarbete med arbetsförmedling och
folkbildande evenemang Samtliga tre
delar genomförs på alla sex
folkhögskolor.
Regionutvecklingsnämndens andra
perspektiv på sitt uppdrag, som
handlar om att ge skolorna en roll i
den hållbara, regionala utvecklingen,
handlar om att vara en del av den
regionala utvecklingsstrategin för
Västra Götaland 2021 - 2030, framför
allt Kraftsamling fullföljda studier och
de långsiktiga prioriteringarna Bygga
Kompetens och Öka inkluderingen
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allmänna kurs är en viktig möjlighet för att nå det
målet. Samtidigt behövs fortsatt förberedande
kurser för högskole- och universitetsutbildningar.
Folkhögskolorna har möjligheten att snabbt ställa
om och bygga nya kurser efter de behov som
uppstår.
Bygga kompetens Styrelsen för folkhögskolorna
ska prioritera insatser som leder till att:
• Fortsatt ha en stor andel allmän kurs
• Öka andelen deltagare som fullföljer sina
studier
• Öka antalet deltagare som deltar i insatser
tillsammans med arbetsförmedlingen
• Utveckla kurser som matchar samhällets
kompetensbehov med deltagares möjligheter.
• Erbjuda en arena för folkbildning
Öka inkluderingen Styrelsen för folkhögskolorna
ska prioritera insatser som leder till att:
Utveckla Folkhögskolornas roll i lokalsamhället
samt deras arbete med delaktighet genom att
vara en arena och mötesplats för närsamhället.
• Bredda rekryteringen för att
deltagarunderlaget på alla skolor ska spegla
samhället i stort.
• Utveckla dialogen och förståelsen för
maktrelationer och maktfördelning i samhället
och förståelsen för demokratin

medverkan i utbildningens
utformning. Den präglas av sin
nära koppling till lokalsamhället.
Folkhögskolan är en egen
utbildningsform i det svenska
utbildningssystemet med en egen
särart och med särskilda
förutsättningar och möjligheter. I
Skolverkets beskrivning av det
svenska utbildningssystemet
framgår att folkhögskolan har en
egen plats inom detta system.
Folkbildningen kännetecknas av
en pedagogik som innebär att
lärandet sker både individuellt och
gemensamt genom att samtala
och utbyta erfarenheter med
andra. Gemenskapen stärks också
av att många bor på den
folkhögskola de studerar på.
Mångfalden i folkhögskolornas
kursutbud, med allmänna,
särskilda och korta kurser,
möjliggör möten mellan
människor i olika åldrar, med olika
bakgrund, intressen och
livssituation. Att studera på
folkhögskola ger en andra chans
till studier, ett steg vidare till

arbete och personlig utveckling.
Folkhögskolorna har även en viktig
roll i att lösa samhällsutmaningar
och är viktiga aktörer i
genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin för Västra
Götaland 2021–2030.
Västra Götaland

OBS de fyra projekten nedan är en
implementering i fyra delregioner av en
och samma stödfunktion för fullföljda
studier. Därav den samlade
redovisningen.

Projekten ligger inom de långsiktiga
prioriteringarna Bygga kompetens
respektive Öka inkludering i regionala
utvecklingsstrategin. De ligger också
inom kraftsamling fullföljda studier.

*Projekt Delregional
kunskapsnod för Fullföljda
studier Göteborgsregionen
*Projekt Delregional
kunskapsnod för Fullföljda
studier Fyrbodal
*Projekt Delregional
kunskapsnod för Fullföljda
studier Skaraborg
*Projekt Delregional
kunskapsnod för Fullföljda
studier Boråsregionen
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Förväntade resultat är:
*Kunskapsnoder har etablerats i
respektive delregion.
*Samverkansarenan mellan region
och delregionerna har etablerats.
*Resultat och goda exempel från
delregionerna har spridits brett i hela
regionen.
*Kunskapsnoderna har erbjudit stöd i
förbättringsarbete och projekt i
kommunerna.
*Förstudier och projekt har initierats
och genomförts i samverkan.
*Stärkt skolanknytning hos
deltagande elever i
utvecklingsprojekt
*Statistik och analys har tagits fram
uppdelad på region, delregion och
kommuner.

Projektet följs upp på delregional
nivå med stöd som knyts till det
lokala genomförandet.
På regional nivå följs projektets
arbetssätt och tillgängliggörandet
av ny kunskap upp genom
styrgrupp och referensgrupp.
Faktiska resultat i relation till
förväntade resultat följs upp.
Den primära målgruppen i arbetet
(på kort sikt) är det kommunala
förvaltningar som har kontakt med
ungdomar som är i riskgruppen för
skolmisslyckanden. På kort sikt
kan kunskapsnoderna ge dessa
kommunala verksamheter stöd i
arbetet med att motverka
skolmisslyckanden. Även
primärvården ingår i dessa
ansträngningar att vända en

negativ trend och kan nyttja
kunskapsnoderna.
Se ovan, även på medellång sikt är
kommunala förvaltningar och
regionala aktörer med lokal
aktivitet, t ex primärvården, dra
nytta av insatsen.
I det långa perspektivet skall
kunskapsnoderna bidra till att
kommunerna (skolan m fl
förvaltningar) stärka barn- och
ungdomars utbildningsanknytning
och i förlängning
arbetsmarknadsanknytning. Barn
och ungdomar är alltså målgrupp
på lång sikt. Egen bedömning.
Örebro

Validering i regional
Kompetensförsörjning

RUS – Kompetensförsörjning och
matchning Bidrar till att nå målet om
Förbättrad kompetensförsörjning.

Projektet ska etablera en regional
struktur kring validering.

Fas 1 Kartlagt nuläge gällande regional struktur
för validering
Fas 2 Framtagen och förankrad målbild kring
framtida struktur
Fas 3 Handlingsplan kring validering
Fas 4 Genomförda aktiviteter kopplade till
framtagen handlingsplan
Fas 5 Etablerad och förankrad regional struktur

Övergripande mål
En etablerad struktur för arbetet
med validering bidrar till att
kvalitetssäkra kompetenser, öka
individernas anställningsbarhet,
och öka arbetsgivares förmåga att
hitta rätt kompetens.
Projektmål
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En väl förankrad regional struktur
kring validering har etablerats.
Örebro

Yrkestrainee – för ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv i Örebro
län
Projektet ska bidra till att stärka
näringslivet genom att etablera och
sprida lärlingsanställningar (med lön) till
gymnasieskolor i Örebro och initiera
lärlingsanställningar på
vuxenutbildningen.

Östergötland

Valideringslyft
ESF-projektet är ett nationellt
samverkansprojekt med andra regioner,
myndigheter och intresseorganisationer
på lokal, regional och nationell nivå.
Projektet syftar till att bidra till effektiva
strukturer för validering i arbetsliv och

RUS – Kompetensförsörjning och
matchning samt Näringsliv och
entreprenörskap
Bidrar till att nå målet om ökad
tillväxt i näringslivet.

Mål om att minst fyra gymnasieskolor startar upp
(klara för start eller har startat) GLA på 1 eller 2
gymnasieprogram (snitt 1,5). Fem företag
kopplas till varje program vilket innebär att
4*1,5*5 = 30 företag.

Övergripande mål Att bidra till att
lösa små och medelstora företags
kompetensförsörjningsbehov,
deras konkurrenskraft och
hållbara utveckling.

Medfinansiering Regionalfonden

De 30 deltagande företagen får stöd i form av
information/kunskap, erfarenhetsutbyte,
handledarutbildning samt tillgång till metod och
modeller för att kunna ta emot
lärlingsanställningar. Minst 4 gymnasieskolor ska
ha startat eller vara redo för start med GLA inom
ett eller två av yrkesprogrammen. Dessa kommer
få praktiskt stöd i form av hjälp med kontakter
mot företag, framtagande av struktur/modell för
GLA, utbildningar för elever och handledare.

Projektmål Att Yrkestrainee
bestående av lärlingsanställning
med lön är en känd och etablerad,
fungerande och använd
anställningsform som
kostnadseffektiv
kompetensförsörjningsmetod för
företag inom flera branscher i
Örebro län.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Bygga kunskap och
kompetens genom livslångt lärande i
den regionala utvecklingsstrategin.

Deltagande i projektet innebär bland annat
kunskapshöjande insatser, workshops för egen
personal och samverkan med andra regioner,
myndigheter och intresseorganisationer på lokal,
regional och nationell nivå.

Förväntade effekter utifrån egen
bedömning.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: God utbildning för alla
(4) och Minskad ojämlikhet (10).
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Effekter på kort sikt:
Öka förutsättningarna för att
arbeta med validering som en del i
det regionala

utbildning. Målet är att öka den
regionala kapaciteten för valideringen.

Region Östergötland kommer med hjälp av
projektets metodstöd ta fram en regional
utvecklingsplan för fortsatt arbete.

kompetensförsörjnings- och
sysselsättningsarbetet.
Effekter på medellång sikt:
Insatsen förväntas ge effektiva
strukturer och bidra till det
nationella målet att öka antalet
genomförda valideringar.
Effekter på lång sikt:
Hållbar kompetensförsörjning i
Östergötland.

Östergötland

Framtagandet av den regionala
utbildningsstatistiken
Statistik om olika utbildningsformer i
länet, omfattar och gymnasieskola,
vuxenutbildning, yrkeshögskola,
högskola och visar hur många som har
behörighet, tar examen, är etablerade
på arbetsmarknaden samt hur stor del
som arbetar med det man är utbildad
till (matchning).

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Bygga kunskap och
kompetens genom livslångt lärande i
den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: God utbildning för alla
(4) och Minskad ojämlikhet (10).

En workshop i Regionalt Kompetensforum
tillsammans med vuxenutbildnings-rektorerna.
Syftet var att stärka samarbetet mellan skola och
arbetsliv för att få rätt utbildningar i regionen.
Fokus var på yrkesvux,
yrkeshögskoleutbildningarna och
Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsutbildningar.

Förväntade effekter utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Dialogerna förväntas resultera i
ett stärkt samarbete mellan skola
och arbetsliv kring dimensionering
och innehåll i utbildningar.
Effekter på medellång sikt:
Att skapa en struktur kring
regionala branschråd eller
återkommande branschdialoger
förväntas ge hållbarhet i arbetet.
Effekter på lång sikt:
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Med statistiken som grund för
utvecklingsarbetet förväntas
aktörerna få en gemensam bild av
behoven av dimensionering och
innehåll i utbildningarna.
Östergötland

Besökskraft 2020 - 2022
Besökskraft är ett ESF-finansierat
projekt som syftar till att stärka företag
med uppgraderad kompetens,
strategiska planer och samverkan för
fortsatt kompetensutveckling inom
besöksnäringen. Projektet är uppdelat i
tre delprojekt Östergötland,
Västmanland och Örebro län med målet
att ge kompetenshöjande insatser till
totalt 600 deltagare.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Bygga kunskap och
kompetens genom livslångt lärande
och Skapa förnyelseförmåga och
konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: God utbildning för alla
(4), Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt (9).

I Östergötland är fyra företag anslutna till
projektet, där hittills 64 personer deltagit i
utbildning i ledarskap eller medarbetarskap. Fler
väntas gå de yrkesspecifika utbildningarna under
våren 2022.
Under året har företagen erbjudits att delta i
insatser som syftar till att stärka deras
organisationer i frågorna om strategisk
kompetensförsörjning. Hittills har tre tillfällen
genomförts, med goda resultat. Fler event
planeras.

Förväntade effekter utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Insatsen förväntas stötta och
stärka företag och medarbetare i
en utsatt bransch.
Effekter på medellång sikt:
Insatsen förväntas prova en
metod för långsiktig
kompetensförsörjning i
besöksnäringen.
Effekter på lång sikt:
Insatsen förväntas ge en hållbar
besöksnäring som bidrar till
individens kompetensutveckling
och livslånga lärande för att klara
framtida konjunktursvängningar
och förändrade kompetensbehov
inom branschen.
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Östergötland

Vuxenstudera.se
Webbsidan samlar och synliggör
yrkesutbildningar och utbildningsformer
i Östergötland för vuxna.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Bygga kunskap och
kompetens genom livslångt lärande i
den regionala utvecklingsstrategin.

Webbsidan lanserades i november 2021. En
kampanj för att marknadsföra sidan
genomfördes på Facebook och Instagram till
målgruppen arbetslösa 20 - 64 år.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: God utbildning för alla
(4) och Minskad ojämlikhet (10).

Förväntade resultat utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Samlad information till alla ger en
ökad kunskap för både sökande
och aktörerna.
Effekter på medellång sikt:
Underlag för planering och
dimensionering.
Effekter på lång sikt:
Hållbar kompetensförsörjning i
Östergötland.

Östergötland

REACH
ESF-projekt med insatser för att stärka
unga (15 - 24 år) utrikes födda kvinnors
och mäns förutsättningar, förmåga och
motivation till att påbörja, återgå till
utbildning eller komma in på
arbetsmarknaden.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Bygga kunskap och
kompetens genom livslångt lärande i
den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: God utbildning för alla
(4) och Minskad ojämlikhet (10).

I sex delprojekt prövas och utvecklas metoder
och arbetssätt som bidrar till ökade individuella,
organisatoriska och strukturella förutsättningar
för att underlätta för målgruppen att utbilda sig
och etablera sig i arbetslivet. Projektet ska bidra
till att öka kunskap om, och förmåga att tillämpa;
jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminerande arbetssätt hos projektpersonal,
deltagande individer och organisationer.
I projektet har 959 deltagare, 404 kvinnor och
555 män, tagit del av aktiviteter som syftar till att
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Resultaten är baserade på en
utvärdering.
Effekt på kort sikt:
Antalet unga utrikes födda kvinnor
och män som påbörjar eller
återgår till utbildning eller deltar i
annan insats som för dem
närmare arbetsmarknaden har
ökat.
Effekt på medellång sikt:

öka förmåga och motivation att påbörja, fullfölja
eller återgå till utbildning/arbetsmarknad.

Projektet förväntas öka kunskap
och förmåga att tillämpa hållbara
arbetssätt.
Effekt på lång sikt:
Unga utrikes födda kvinnor och
män förväntas ha en varaktig
etablering på arbetsmarknaden.

2.2

Tidigare insatser inom ramen för kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Region
Blekinge

Namn på insats och kort beskrivning
Jämställd regional tillväxt

Vilka resultat har uppnåtts?
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

Under 2019 genomfördes en förstudie kring förutsättningarna för lärcenter i
Blekinge.
Med denna som grund har det strategiska kompetensrådet gett i uppdrag till

En pusselbit på vägen till att få ett gemensamt lärcenter i Blekinge som vi kan bygga
vidare på
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Kunskapskällan i Ronneby att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt
lärcenter i Blekinge.
Blekinge

Tänk om?!

Ett kommunikationskoncept om bristyrken som vi kan bygga vidare på.

Dalarna

Kompetensförsörjning 2.0.
Syftet är att stärka arbetet med en regional stödstruktur för att öka
förutsättningarna för en effektiv och välfungerande validering.

Projektet kompetensförsörjning 2.0 har lett till att Region Dalarna förstärkt arbetet
med validering och även inneburit att utvecklingsarbetet fortsatt efter projektets
avslut.

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 kring elever och arbetsgivares attityder till dagens och
morgondagens utbildning och arbetsmarknad.

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. Bland annat pågår nu projektet Dalaingenjör2.0

Dalarna

ESF.

ESF-Projektet ”Alla ska med” som drevs av Avesta Kommun har inneburit ett
fortsatt arbete med §37-medel och som nu planeras att växlas upp till regional nivå.

Dalarna

Nätverk för regionala utbildningsanordnare inom YH.

Bidragit till kunskapsspridning om YH som utbildningsform. Bidragit till att
utbildningsanordnare vet vilket behov Dalarna har av YH utbildningar och att vi fått
relevanta utbildningar till Dalarna.

Dalarna

Utvecklad samverkan med Arbetsförmedlingen i och med covid-19.

Fortsatt samverkan och samarbete som lett till en skriftlig överenskommelse.
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Dalarna

Framtagande av kunskapsunderlag gällande det behov länet har av yrkesvux.

Öka spridningen och kommunicering av analyser och prognoser och genom detta
kunskapsunderlag vilket gett bättre förutsättningar att föra dialoger kring
utbildningsplanering.

Gotland

Teknikcollege.
Samverkan- och kompetensförsörjningsstruktur inom olika teknikyrken.

Gotland

Inventering branschstruktur.

- Fler företag har anslutit sig till samverkanskonceptet.
- Insatser för att attrahera tjejer till teknikyrken har genomförts.
- Genom samverkan med arbetsgivare har fler APL-platser (praktikplatser för
gymnasiet) etablerats.
- Antal elever som söker utbildningar inom Teknikcollege har dubblerats på två år.
50 till 100.
- Nämnden har därför ökat antalet platser på utbildningen.
- Resultatet har kommunicerats till ansvariga strateger.
- Gett en tydlighet till hur vi kan följa upp hur det går inom olika övergripande
områden, så som just besöksnäring och mat och livsmedel.

Arbete som genomfördes tillsammans med WSP. I arbetet definierades
besöksnäring och mat och livsmedel genom att gruppera branscher utifrån 5-siffrig
SNI-kod.
Gotland

Maker Tour – Mot nya höjder.
Projekt som drevs av Fenomenalen. Ämnade sprida kunskap om, och intresse för,
teknik till skolor som inte har möjlighet att ta sig till Fenomenalen.

- Fler sökande till Teknikcollege.
- Pågående diskussion hur detta kan göras inom fler kunskapsområden. Typ
demokrati.
- Stärkt positionen för Fenomenalen som aktör inom kompetensförsörjning.
- Stärka intresset hos unga – ökat söktryck till utbildningar – fler som tar
gymnasieexamen inom en viss bransch (branschområde).

Gävleborg

Semaforens branschträffar (Transport – tidigare år)

Högre söktryck och jämnare könsfördelning bland elever på fordons- och
transportprogrammet i länet. Andelen kvinnor har ökat från 11 % 2018/19 till 25 %
2020/21. 2021 fanns 274 förstahandssökande till 170 platser på fordon- och
transportprogrammet.
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Halland

Inga insatser rapporterade.

Jämtland Härjedalen

Näringslivsundersökning med fokus på kompetens och utvecklingsbehov hos över
1600 företag i länet. Skedde i samarbete med samtliga kommuner i länet under
hösten/vintern 2020.

Enligt egen bedömning bidragit till fördjupad och mer konkret samverkan mellan
utbildning och näringsliv, bland annat genom gemensamma insatser kring
lärlingsupplägg med mera.

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

Samarbete med Arbetsförmedlingen.

Två konferenser per år för studie-och yrkesvägledare där
kompetensförsörjningsfrågan är i fokus.

Jönköping

Upparbetat samarbete med branschorganisationer såsom Träcentrum,
Skärteknikcentrum i Sverige AB och Polymercentrum.

Flera olika projekt bedrivs idag och som vi medfinansierar med fokus på
kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Kalmar

YH - nätverk

Nätverket mellan regionala YH-aktörer startade 2019 och arbetet har intensifierats
så att aktörerna samverkar kring gemensamma utbildningar och kvaliteten på
underlagen har ökat.

Kronoberg

Kompetens i Kronoberg

Implementering av projektet Kompetens i Kronoberg har möjliggjort en snabb
samordning och mobilisering för kompetensutveckling och skapat funktionen
Kompetensmäklare som utvecklas efterhand.
BRK har genom projektet 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 GooglePlay eller AppStore eller gå in på
www.businessregionkronoberg.se
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Kronoberg

Stärk det regionala kompetensförsörjningsarbetet i Region Kronoberg ytterligare

Projektet har öppnat för ytterligare möjligheter att med regionala aktörer samtala
om vuxenutbildningens roll i kompetensförsörjningen i Kronoberg. En arena för
dialog har därmed förstärkts och möjligheterna att genom olika nätverk och via en
pilotverksamhet kunna påvisa länets framgångar och utmaningar med
vuxenutbildningen som en viktig aktör för länets kompetensförsörjning har ökat.
Vuxenutbildningens betydelse för regional kompetensförsörjning har exempelvis
kunnat lyftas i mer branschspecifika sammanhang; så som vård och omsorg,
träbranschen, fastighetsbranschen, transportbranschen, IT-branschen m.fl.
En annan lärdom från projektet är just upphandlingsmöjligheterna direkt till SCB.
Detta tack vare erfarenhetsutbytet inom ramen för projektet med bland annat
Region Skåne.
Arbetet fortsätter enligt rapporteringen ovan (se avsnitt 1.3.3 och 1.3.5 i regionens
återrapportering).

Kronoberg

Förstudien Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslång lärande.
Förstudien syftade till att samla nulägesbild, underlag och ge förslag på regionala
insatser och aktiviteter kopplat till att främja informerade studie- och yrkesvägval.
Syftet var även att öka medvetenheten och status samt behov av yrkesprogram på
gymnasial nivå i Kronobergs län.
Studien har bedrivits med involvering av elever och arbetsgivare, studie- och
yrkesvägledare och annan skolpersonal, beslutsfattare och andra viktiga aktörer
som exempelvis samverkansstrutkurer för arbetsliv-utbildning. Det har gett
perspektiv som behövs för en förståelse för frågan.
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Förstudien har gett en nulägesbild av elevers och arbetsgivares syn på studie- och
yrkesvägledning i länet.
Samtliga resultat från förstudien utgör en grund för de satsningar som nu planeras i
länet. I första hand planering av YrkesSM-2022 samt det omfattande
förankringsarbete hos utbildningsaktörer och arbetsgivare i länet. YrkesSM-2022 är
en prioriterad investering som bidrar till att säkerställa framtida kompetens
gällande yrkestalanger inom yrkesprogrammen på gymnasial nivå. En
utbildningsnivå med stor efterfrågan i vårt län.
Effekterna av YrkesSM-2022 bidrar till kommande satsningar. Exempel är en mer
strukturerad PRAO i länet, satsningar gällande ökad gymnasiebehörighet, ökad

attraktion till yrken med rekryteringsproblem. Detta på både kort, medel och lång
sikt eftersom vägledningen behövs utifrån ett perspektiv av livslångt lärande osv.
Norrbotten

SEMPRE (social empowerment in rural areas) Accelerators.
Interreg Baltic Seaprojekt som drivits av Sunderby folkhögskola och var en
fortsättning och tillämpning på SEMPRE. I första projektet utvecklades ett antal
verktyg som kan användas för att inkludera användare av sociala tjänster i
utformningen av tjänsterna. Under processen med att prova verktygen skapades 30
mikroprojekt runt om i Östersjöregionen. 8 av dem valdes ut till
förlängningsprojektet. Projektet har testat vad som händer när tjänsteleverantörer
och tjänsteanvändare tillsammans, med sina olika erfarenheter och kunskaper,
arbetar med att lösa problem. För att detta ska bli möjligt kommer "Accelerator
teams" att bildas och arbeta med Action learning som verktyg med hjälp av en
ledare som är utbildad i metoden.

Baserat på uppföljning med projektledaren. I den svenska delen har ett
Acceleratorteam arbetat enligt metoden Action Learning under projekttiden. Detta
har visat sig vara en bra modell för att arbeta med starten av arbetsintegrerade
sociala företag. Alla inblandade får en god förståelse för processen och de hinder
som uppstår. Ett nytt arbetsintegrerat socialt företag har bildats och anställt fyra
personer.

Norrbotten

Kompetensförsörjning i Norrbotten, restaurang och storhushåll.
Lapplands Kommunalförbund och ett antal kommuner i länet medverkade i
projektet för att tillsammans se över hur man i samverkan kan ge utbildningar inom
restaurang och storhushåll och attrahera elever till dessa. Insatsen grundade sig på
ett uttalat behov hos arbetsgivare att kunna rekrytera ny arbetskraft inom
storhushåll och restaurang.

Deltagande kommuner har via projektet fått möjlighet till erfarenhetsutbyte och
tillgång till en orienteringskurs inom restaurang och storhushåll. Samverkan har
även skett med ett flertal arbetsplatser i samtliga deltagande kommuner. Kursen
som arbetats fram under projekttiden har anpassats till ett distansupplägg vilket
tillgängliggjort den för elever oavsett bostadsort. Fler elever har på så sätt fått
tillgång till en ny kurs inom området restaurang och storhushåll. Kursen finns kvar
som en del i det permanenta utbudet.

Norrbotten

Kompetensresan.
Projektägare var IUC Norr och projektet var en del i Tillväxtverkets utlysning Smart
industri i regionerna 2.0. Syftet var att öka antalet attraktiva arbetsgivare i länet
som stimulerar och säkrar upp framtidens industriella och tekniska kompetenser.
Riktade behovsanalyser genomfördes i ett 60 tal företag med fokus på mångfald,
företagskultur och värdegrund, identitet, varumärke, ledarskap, medarbetarskap,

Baserat på uppföljning med projektägaren har projektet har lyft att
attraktionskraften ligger inte enbart i rekryterings fasen utan attraktionskraften
hänger på många av de interna strukturer och kommunikation internt och externt
var det skapas flaskhalsar. Företagen som var med i projektet ser fortsatt resultat
av satsningen och flera jobbar fortfarande i enlighet med metoderna. En del företag
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jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet, organisation, arbetsmiljö och hälsa, normer,
kompetens och rekrytering. 14 företag gick sedan vidare för fördjupad individuell
coaching där företaget arbetade vidare med olika prioriteringsområden som
kommit fram i behovsanalysen och en 4 årig tillväxtstrategi fastslogs.

har fortsatt att utvecklas vidare i andra projektsatsningar. Ett av företagen har
fördubblat antalet anställda och är i en expansionsfas.

Norrbotten

Deltagande i projektet Valideringslyft 2020-12-01 – 2022-12-31, genom nationella
workshops.

En framtagen handlingsplan för validering i Norrbotten som fortsatt fungerar som
ett sammanhållande verktyg för pågående och kommande valideringsarbete.

Norrbotten

Latitude 66 Mentorship är ett utvecklingsprogram som drivs av LTU Business.
Programmet kombinerar ledarskapsutveckling med mentorskap och nätvekande
med fokus på såväl den egna som Norrbottens utveckling.

Baserat på den externa värderarens slutrapport har projektet skapat möjlighet för
olika typer av ledare i Norrbotten att mötas och utvecklas tillsammans och
därigenom bidra till en positiv utveckling i regionen. Vissa affärer och affärsmässiga
samarbeten sannolikt hade uteblivit utan programmet, likväl som nätverket som
skapats och utvecklats under flera år. Konkreta affärer som uppstått tack vare
programmet är så klart positivt för enskilda individer och företag, men även för
hela samhället då skatteintäkterna ökar i takt med ökad lönsamhet bland regionens
företag. För många deltagare har den personliga utvecklingen varit en stor
behållning av programmet.

Norrbotten

Projekt kopplat till ASF och sociala företag inom tidigare uppdrag inom socialt
företagande (SAN Socialt Affärsperspektiv Norrbotten, SEN-Socialt Entreprenörskap
Norrbotten)

Fortsatt utvecklad samverkan med Coompanion Norrbotten för att stärka
stödstrukturer kring socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Coompanion
har deltagit i Vägar till hållbar utveckling och arbetet utvecklas vidare genom en
nyligen beviljad ERUF-ansökan, Impact Norrbotten förstudie. Ett annat resultat är
projekt Plattform för sociala företag och arbetsintegrering som
Samordningsförbundet Södra Norrbotten driver för att skapa stödstrukturer
specifikt för socialt företagande och arbetsintegrering. Länspartnerskapet kring
socialt företagande som startade inom projektet SAN möts fortfarande
regelbundet.

169

Skåne

Kursutvecklingsmedel folkhögskola
Utlysning från 2019

Av åtta beviljade ansökningar startade sex nya kurser som även bedrivs under 2021.
Sammantaget innebär detta att andelen yrkeskurser på folkhögskola har ökat på
regional nivå.

Skåne

Påverka ungas studie- och yrkesval
Exempel på insatser är arbetsmarknadskunskap (AMK), gymnasiekampanj, ESFprojektet PRIS - prao i Skåne

AMK: Ca 7 000 elever i framförallt grundskolan har nåtts av
arbetsmarknadskunskap under 2021.
PRIS: 30 skånska kommuner medverkar i samarbetet kring utveckling av en hållbar
stödstruktur för prao under ledning av Region Skåne. ESF-projektet pågår jan 2019jan 2022. Se bl. a resultat på www.praoiskane.se
Kampanj om gymnasievalet: Når ca 15 000 skånska ungdomar inför gymnasievalet.

Stockholm

Tillgängliggöra prognoser om arbetsmarknadens rekryteringsbehov.
I Kompetensarena Stockholms samordningsfunktion finns det en analysgrupp med
representanter från Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad
som driver arbetet framåt. I övrigt har samverkan skett med de andra aktörerna
som ingår i Kompetensarena Stockholm. Arbetet har löpande stämts av i
kompetensarenans beredningsgrupp.

Den framtagna analys- och prognosmodellen har bland annat använts som
underlag till dialog om planering och dimensionering av kommunal yrkesinriktad
vuxenutbildning. Ett formellt samråd enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har genomförts och ytterligare en
uppföljande dialog mellan länets 26 kommuner, Region Stockholm,
Arbetsförmedlingen samt ett 15-tal branschorganisationer har genomförts.
Involverade parter har uttryckt att dessa dialoger/samråd fyller en viktig funktion
och betydelsen av att branscher deltar för att visa arbetsmarknadens behov.

Stockholm

Utveckla branschdialog – ta fram modell för branschsamverkan och
arbetsgivardialog.
Modell för branschsamverkan, arbetsgivardialoger och samverkan med studie och
yrkesvägledare och fem utvalda branscher:
transport, besöksnäring,
handel, industri och bygg bland annat för arbete med regiongemensamma
utbildningsinsatser och för att tydliggöra och permanenta branschråden som en
viktig del i regionens kompetensförsörjning.

Resultat 2021 är att etablera en struktur i kompetensråden utefter de riktlinjer som
framtagits. I riktlinjerna finns allt från kallelser, protokoll till att förankra syftet som
riktar sig mot anställningsbarhet, utbildningskvalitet och attraktion till att välja
karriär i respektive kompetensrådsbransch. Ledord är anställningsbarhet, kvalitet i
yrkesutbildning samt attraktion till bransch.

Regionalt forum - Stockholmsregionens kompetensråd

Tre råd har genomförts 2021.

Stockholm
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Projektet pågår fram till maj 2024.

Skapar samsyn och utifrån en övergripande nulägesanalys pekar ut prioriterade
områden för gemensamma insatser inom kompetensförsörjning.

Överenskommelse om genomförandeplan med insatser samt om analys- och
prognosmodell har träffats.

Stockholm

Utbildnings- och rekryteringsmässa
Bazaren i digital form och med samarbete med Järvaveckan.

Målgruppen för Bazaren var utrikesfödda och ungdomar. Det resulterade i att flera
gick vidare till utbildning eller arbete genom kontakter som de fick genom att
besöka Bazarens utställare.

Sörmland

Framtagande av mål för kompetensförsörjning

Målen har gett en stabil bas att stå på inom kompetensförsörjning vilket gör
prioritering enklare och att göra effektiva insatser med de begränsade resurser vi
förfogar över.
Under Corona med tillgång till extra medel för att motverka pandemins negativa
effekter har denna prioritering och samtalen vi haft kring målsättningarna gett
riktning och sammanhållning i insatserna.

Sörmland

Framtagande av modell för samverkan kring kompetensförsörjning i Sörmland –
Sörmlands Kompetensverkstad.
Modellen färdigställdes 2020.

Modellen har nu kommit till en implementeringsfas där vi bland annat börjat
etablera branschforum. Dessa forum börjar leda till givande dialogmöten och första
kontaktskapande som kan leda till lösningar.

Sörmland

Framtagande av prototyper inom kompetensverkstan

Prototyperna som togs fram 2020 ledde till underlag som vi under året haft mycket
användning av. Dessa prototyper har resulterat i skarpa rapporter, PPt-underlag
med mera som har sparat mycket tid och energi och tillåtit oss att fokusera på
andra utmanande delar i arbetet med kompetensverkstan och har därmed lagt en
god grund för de framsteg vi kunnat göra i år.

Sörmland

Skapande av webbplattform redoforjobb

Arbetet med att etablera plattformen som samlar utbildningsutbudet för vuxna i
Sörmland påbörjades och lades grunden för under 2020. Under året har sidan
etablerats, kampanjats och fyllts med innehåll. Vi ser att sidan har skapat
efterfrågan på fördjupad samverkan
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Sörmland

Samverkan med Arbetsförmedlingen

En grundläggande samverkan med AF skapades under 2019/2020 och har under
2021 utvecklats och fördjupats. Vi har även sett att samverkan har börjat få första
resultat, till exempel i form av ett gemensamt arbete för att skapa en gemensam
process kring regional dimensionering av utbildning eller även produktionen av ett
gemensamt analysunderlag.

Sörmland

Förberedelse av Valideringslyftet

Att vi startade upp arbetet med Valideringslyftet tidigt har skapat goda
förutsättningar för att kunna komma i gång i tid. Även om vi stötte på vissa
administrativa utmaningar i samband med uppstarten av projektet kunde vi ändå
jobba vidare då vi hade säkrat grunden sedan tidigare.

Uppsala

Lärarkartläggning både regional och storregional

Fortsatt arbete på storregional nivå med dialoger och nya arbetsgrupper. Arbetet
fortgår under Mälardalsrådets ledning.

Uppsala

Data/IT-kartläggning storregional

Fortsatt arbete på storregional nivå med planerad dialogkonferens.
Arbetet fortgår under Mälardalsrådets ledning.

Uppsala

Digitaliseringsdialog med Skolchefer

Preliminära planer på en regional digifysisk sommarskola för att säkerställa att fler når behörighetskraven, se om vi kan gemensamt kan minska lärarbrist
och utveckla bättre digitala lärmiljöer.

Uppsala

Teknikcollege har främjat uppstarten av en YH som livs- och läkemedelstekniker.

Startade hösten 2021, svårt att följa upp ännu.

Värmland

Regional kompetensförsörjningsrapport samt kortare rapporter för alla 16
kommuner

Detta underlag har använts i framarbetande av en regional handlingsplan för
kompetensförsörjningen i regionen.
Underlaget har även använts för insatser utifrån coronapandemin.
Resultatbeskrivningen baseras på egen bedömning.
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Värmland

Initierat och bildat ett regionalt omställningsråd.

Rådet har under året följt de kortsiktiga effekterna av pandemin som påverkar
näringslivet och branscherna, effekterna på arbetsmarknaden, stödinsatserna från
regeringen och mobilisering av aktörer. Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.

Värmland

Regional utbildningsportal

Portalen har bidragit till ökad kompetensutveckling under pandemin.
Resultatbeskrivningen baseras på egen bedömning.

Värmland

Värmlands Industriråd

Bidragit till ökad kompetensutveckling i regionen. Resultatbeskrivningen baseras på
egen bedömning.

Västerbotten

Inga insatser rapporterade.

Västernorrland

Inga insatser rapporterade i tabellform.

Västmanland

Förstärkning kompetensinsatser integration

Ökad samverkan med enheten för folkhälsa, Länsstyrelsen och länets aktörer för
integration. Detta arbete fortsatte under 2021, där vi deltog i flera aktiviteter
kopplat till tidigare projektinsats.

Västmanland

#jagmed (genomförandet) och Vägar Framåt (mobiliseringen)

Två skolutvecklingsprojekt som har gett ett långsiktigt regionalt perspektiv för
gemensamma frågor, som KAA, statistik, analys och nyanländas lärande.

Västmanland

Framtagande av Kompetensplan Västmanland

Genom samverkan med länets aktörer har en plan för en hållbar och inkluderande
kompetensförsörjning i länet arbetets fram. I planen har länets arbete med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling tydliggjorts och konkretiserats
genom tre utvecklingsområden, mål och prioriteringar som vi tillsammans behöver
kraftsamla och samverka kring. Efter beslut under 2022 kommer planen vara
vägledande för det fortsatta långsiktiga regionala kompetensförsörjningsarbetet.
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Västmanland

Smart kompetens

Ett tidigare gemenast ÖMS ESF-projekt som handlade om kompetensutveckling av
befintlig personal inom små- och medelstora företag inom industrin och som har
legat till grund för både ESF-projektet, Ett kompetenslyft för Sverige samt till ESFförstudien Förstudie Industri.

Västra Götaland

Göteborgsregionens kompetensnav
Det övergripande syftet med satsningen är att samla utbildningar och insatser för
kompetensutveckling i Göteborgsregionen så att fler av kommunernas invånare få
möjlighet att stärka sina positioner inom nuvarande branscher eller stå bättre
rustade för anställning inom en annan.

Under 2021 med kompetensnavet koncentrerades insatserna till fordonsindustrin
och besöksnäringen men insatser har även skett inom handel, transportbranschen
och industri.
Efter en uppstartsfas med etablerandet av en effektiv dialog och samverkan mellan
företag, utbildningsanordnare och andra intressenter i kompetensråden så erbjuds
nu löpande utbildningsinsatser riktade till yrkesverksamma inom alla fem
branscher. Under 2021 har över 600 personer deltagit i insatser från fler än 150
företag.
Under 2021 har flera utvecklingsområden identifierats:

•
•

Behovet av utbildningar med viss inriktning finns men
projektet skall arbeta med att få upp efterfrågan i form av
konkret genomförande av utbildningar

Samverkan med andra aktörer i kompetenssektorn behöver
förbättras, till exempel med arbetsmarknads och
vuxenutbildningsansvariga på kommunerna
Kontakt och dialog med kompetensansvariga på företagen behöver förbättras för
att öka efterfrågan på kompetensinsatser från företagens medarbetare och för att
öka relevansen i kompetensinsatserna
Uppföljning.
Örebro

Inga insatser rapporterade i tabellform.
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Östergötland

Kompetensarena Östergötland
Kartläggning av kompetensförsörjningsprojekt och kompetensförsörjningsbehov.

Enligt vår bedömning har arbetet med att ta fram underlag kring pågående projekt i
Östergötland fungerat som en god grund för kommande ESF-satsningar och är ett
viktigt underlag kopplat till handlingsplanen för ESF+.

Östergötland

Rekryteringsanalys
Inom ramen för projektet TEAM Östergötland genomfördes 2020 en
rekryteringsanalys.

En analys genomfördes 2020 med målet att identifiera vilka målgrupper och
marknader som regionala arbetsgivare önskade prioritera samt vilka faktorer som
är bidragande till att dessa målgrupper kan välja att flytta till regionen. En
målmarknad identifierades och vilka målgrupper som sannolikt är mest benägna att
flytta till regionen. Med analysen som grund har en pilotverksamhet gjorts under
2021. En talangattraktionskampanj har genomförts i nära samverkan med de
innovativa miljöerna (science parks).
Arbetet utvecklas vidare inom ramen för det pågående projektet TEAM
Östergötland, se avsnitt 1.4.1 i regionens återrapportering.
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3

Bilaga 3. Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet

3.1

Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i
den regionala utvecklingsstrategin,
det regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg),
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller förväntade
resultat.

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

Förstudie och kartläggning av testbäddar i Blekinge
genomförs.

Ökad kompetens kring
utmaningsdriven innovation
Ökad samverkan med lärosäte och
innovationsstödsaktörer.

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.
Blekinge

Kick start S3
Insatser för att stärka grön och
digital omställning och
samtidigt långsiktigt
öka innovationskraften och
återhämtningsförmågan hos små och
medelstora företag som verkar inom
Blekinges

Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat (RUS).

Projektledning etableras för genomförande av
delmålen i projektet.
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specialiseringsområden Smart
Industri och Tech och som påverkats
eller riskerar att påverkas av
effekterna av coronapandemin.
Blekinge

Innovationsinitiativet syftar till att
involvera Blekinges
innovationsaktörer i utveckling och
implementering av Blekinges smarta
specialiseringsstrategi. Projektet ska
stärka främja samverkan mellan
dessa aktörer och Region Blekinge.
Projektet ska bidra till att driva
arbetet med smart specialisering och
i förlängningen export och
investeringsfrämjandet i en
gemensam riktning för att skapa
samhandling som förstärker
varandras insatser.

Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat (RUS).

Projektet involverar tre av regionens nyckelaktörer
inom området innovation och tillväxt i Blekinge.
Projektet och de aktörer och verksamheter som
deltar i projektet arbetar aktivt med
operationalisering av Blekinge smarta
specialiseringsstrategi.
Detta genom att:
- Medverka i arbetsgrupper för implementering av
Blekinges specialiseringsområden
- Löpande omvärldsbevakning med fokus på
forskning/innovation/finansieringsmöjligheter för
spetsområden.
- Utveckla nya kontaktytor över sektorsgränser
och formera partnerskap. ex deltagande i
arbetsgrupper och insatser för olika
specialiseringsområden

Projektet frigör utvecklingskraft och
möjlighet till långsiktighet hos de
involverade aktörerna. Genom ökat
förtroende, transparens och stärkt
samarbetsklimat mellan aktörerna
skapa en ökad effektivitet och
långsiktiga strukturer som ger stabila
förutsättningar för
innovationsfrämjande i linje med
Blekinges smarta
specialiseringsstrategi och RUS.
Projektet skapar en ökad långsiktighet
för aktörerna att planera och
resurssätta sitt arbete med smart
specialisering i regionen.
Projektet bidrar till att de tre
specialiseringsområdena i Blekinges S3
har konsoliderats med tydliga
partnerskap och fokusområden.

Blekinge

AI Sweden - VINNOVA-finansierat
nationellt projekt som sedan 2019
verkat för tillämpad AI, främst riktat
mot stora företag, organisationer och

Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat (RUS)

Etablering av värdorganisation i Skåne-Blekinge
genom Mobile Heights och Blue Science Park.

Ökad förståelse för behov kring
implementering av AI.
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myndigheter. AI Sweden verkar i
Skåne/Blekinge genom
värdorganisationerna Mobile Heights
och Blue Science Park. Öka förståelse,
användning och implementering av
artificiell intelligens (Ai) i SkåneBlekinge
Blekinge

Blekinge Maritime Living Lab
Genom att utnyttja Blekinges läge vid
havet etableras ett Blekinge Maritime
Living Lab, en tvärsektoriell grön
maritim forsknings-, testbädds- och
innovationssatsning med
internationell spets som bidragit till
att nya företag startats, existerande
företag utvecklat nya transformativa
produkter, tjänster och
arbetsmodeller samt att företag
etablerat sig i Blekinge. I målbilden
ingår att det kan skapa intresse för
nya investeringar.
Utgångspunkten i satsningen är att
bidra till att EU kan uppnå de klimatoch miljömål för Europas Hav och
vatten som pekas ut i det nya
verktyget Missions under kommande
programperiod.

Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat (RUS)
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Ett flertal insatser har genomförts för 1. Öka den
generella förståelsen för AI 2. Öka kunskap inom
särskilt viktiga områden.
Mobilisering för projektansökningar inom ERUF
samt EDIH.

Ökat fokus på att arbeta tvärsektoriellt
kring implementering och användning
av AI.

Undersöka möjligheter och skapa förutsättningar
för Insamling av realtidsdata runt Blekinges hav
och vatten/skärgård med syfte att kartlägga behov
och utmaningar.

Framtagande av kunskapsunderlag och
mobilisering av relevanta aktörer för
etablering av ett framtida testbäddar
för att test och validering av nya
produkter och tjänster inom den gröna
maritima sektorn. Samt möjligheter att
skapa en avancerad digital tvilling av
kust- och havsområdena runt Blekinge
för modellering, simulering, för
utveckling av ny kunskap och för
förståelse av samband.
Ökad samverkan med BTH som bidrar
genom sin spetskompetens inom
modelldriven produktutveckling,
digitala tvillingar, beslutstöd, VR/AR,
sensorteknik, internet of things, big
data, mjukvaruutveckling,
AI/maskinlärning, strategiskt ledarskap
för hållbarhet och fysisk planering.

Blekinge

S3, Smart specialisering i Blekinge
Att utses till demo-region inom
Missions som ska verka för
utveckling, uppskalning och spridning
av en bred flora av hållbara
innovationer (system- policyprodukt-, tjänst- och
processinnovation m m) på
europanivå. Spetsområdena Tech och
Smart industri tillämpas på dessa
Missioner.

Blekinge kännetecknas av ett starkt
innovationsklimat (RUS)

Implementering av Blekinges smarta
specialiseringsstrategi genom tillsättning av
arbetsgrupper, framtagande av handlingsplaner
och kunskapsunderlag.
S3 arbetet är nära kopplat till Region Blekinges
operativa och strategiska arbete med att skapa
bättre förutsättningar för forskning och utveckling
samt fler företagsetableringar i Blekinge.

Ökad mobilisering av
innovationsaktörer i regionen.
Ökad medvetenhet om
utmaningsdriven innovation
Ökad samverkan mellan lärosäte och
region
Ökat nationellt genomslag

Blekinge

Southern Sweden International,
(20202234)
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.

Projektet bidrar till målet i RUS:en
om att Blekinge ska ha ett expansivt
och konkurrenskraftigt näringsliv
inom insatsområdet Arbetsliv.

Projektet har som mål att ge minst 80 SME företag
i Skåne och Blekinge stöd. I oktober hade 103
företag fått stöd.

Effekt på kort sikt: Ökad förmåga till
internationell handel genom
utbildningar inom export och tillgång
till internationella kontakter och
arenor/mässor.
Effekt på medellång sikt: Ökat antal
internationella affärer och stärkt
konkurrenskraft.

Projektet bidrar till de regionala
strukturfondsprogrammen och det
nationella
regionalfondsprogrammet inom
målet Investering för tillväxt och
sysselsättning. Stödet tas från det
operativa programmet för SkåneBlekinge, insatsområde Smart
tillväxt – små och medelstora
företag.
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Effekt på lång sikt: Öka samarbetet
över regiongränserna och skapa
långsiktigt hållbara processer och
metoder för att tillsammans bidra till
internationalisering av näringslivet i
hela södra Sverige. Regionala och
kommunala företagsfrämjande aktörer
har påbörjat ett proaktivt

investeringsfrämjande arbete vilket
minskar Blekinges sårbarhet vid
konjunkturnedgångar och ökar antalet
arbetstillfällen.
Blekinge

Drivkraft 2.0 integration, hållbart
företagande och fokus grundskolan,
(20202529). Projektets syfte är att
bidra till ökat entreprenörskap i
Blekinge genom att uppmuntra fler
till att bli entreprenöriella anställda
eller företagare. Detta sker genom en
ökad samverkan mellan skola och
arbetsliv samt genom
entreprenöriellt lärande.
Samverkansformerna bygger på att
ge alla elever samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter att ta
del av UF:s tjänster och
utbildningsmaterial. Projektet ska
också förse regionens lärare med
entreprenöriella verktyg och
ungdomarna med entreprenöriella
förmågor.

Projektet bidrar till målet i RUS:en
om att satsa på att utveckla ett
innovationsklimat som involverar
näringsliv, utbildningsaktörer,
offentliga, ideell och kreativ sektor,
insatsområde Arbetsliv.
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Rektorssamtal har skett inom ramen för projektet i
syfte att nå fler yrkesförberedande program och
det har gett ett tydligt resultat genom att fler
elever i dessa program deltar i UF på gymnasiet.
Fler elever än någonsin deltar i år i UF och sett
över projekttiden har projektet nått fler elever än
vad som var målsättningen. Projektets fokus på
grundskolan har också lett till att fler elever nås i
de yngre åldrarna. Insatser har även gjorts på IM
programmet vilket haft sina utmaningar då det är
hög rotation på eleverna där men eleverna kan
oftast fortsätta sitt UF-år då de byter till ett
nationellt gymnasieprogram.

Effekt på kort sikt:
Fler elever, oavsett teoretiskt eller
praktiskt gymnasieprogram har fått
möjlighet att delta och lära sig om
entreprenörskap.
Effekt på medellång sikt: Projektet har
lett till att elever på praktiska program
får bättre förutsättningar att kunna
starta företag efter skolan. Det är en
grupp som av naturliga skäl oftare kan
starta eget.
Effekt på lång sikt: Om fler unga och
personer med utländsk bakgrund ser
en möjlighet att starta eget i regionen
så kommer fler att tycka att det är
attraktivt att vara kvar och det
kommer i sin tur göra det möjligt att
attrahera mer kompetens till regionen.
På lång sikt mår Blekinge bra av fler
entreprenörer och en större
tjänstesektor.

Blekinge

Blekinge

Exportsamverkan Blekinge (RES 4.0),
(20304434) är ett samarbete mellan
Region Blekinge, Almi, EEN, EKN, SEK
och i möjligaste mån Business
Sweden (som inte längre har en
regional kontaktperson i Blekinges
RES-samarbete vilket är en stor
nackdel). Aktörerna arbetar
tillsammans för att nå ut till fler SME
med exportpotential och till företag
som vill nå nya marknader. Parterna
gör gemensamma besök hos
företagen och bidrar till att hitta rätt
stöd i rätt tid.

Acceleration förinkubator – ökad
konkurrenskraft, (20205057). Syftet
är att bredda befintlig
inkubatorstruktur med en

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

Från april t o m oktober har 14 företag fått ta del
av gemensamma besök av två RES aktörer i syfte
att öka kunskapen hos SME om det exportstöd
som finns, både rådgivning och finansiering.

Målet är att nå minst 40% kvinnor
och 60% män i projektets insatser.
När det gäller checkar (både med
finansiering via 1:1 medel och
React-EU), styrs insatserna via
förordning 2015:210. Inga krav
ställs på att företagen tar med
hållbarhetsperspektiv i sitt
utvecklingsarbete men projektet
sprider goda erfarenheter och
bjuder in till inspirationsseminarier
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
De flesta företagen nås av
hålbarhetsrådgivning via Almi då
hållbarhet är tydligt integrerat i
rådgivningsprocessen.

Totalt 27 företag har deltagit i aktiviteter under
året och 5 aktiviteter har genomförts bland annat
arrangerades ett digitalt besök av
utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

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

Ökat inflöde av idéer till inkubatorerna från
underrepresenterade målgrupper som unga,
kvinnor och utlandsfödda.
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Effekt på kort sikt: Samverkan mellan
RES-aktörerna stärks vilket ger bättre
förutsättningar för aktörerna att nå ut
till företagen. Fler SME företag
kommer att kunna nås med
exporttrådgivning och finansiering.
Effekt på medellång sikt: RESaktörerna når ut bredare till företag
som inte tidigare exporterat men kan
även bidra till att företag som redan
exporterar vågar prova en ny marknad
eller sälja till ny kund. Fler SME gör sin
första internationella affär eller utökar
sin export till nya marknader.
Effekt på lång sikt: Ett mer långsiktigt
strukturerat exportfrämjande påverkar
det regionala BRP positivt och skapar
förutsättningar för ökad sysselsättning.
Det i sin tur bidrar även till att öka
attraktiviteten att bo kvar eller flytta
till regionen för t ex ungdomar som
gärna arbetar i en internationell miljö.
På kort sikt ledde projektet till bättre
samverkan mellan BTH och inkubatorn
samt att idéer både från studenter och
forskare kunde utvecklas ytterligare

förinkubatorsroll. Den innebär att
sänka trösklarna för entreprenörer
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

Dalarna

Sustainable Steel Region
SSR är en ideell förening grundat av
Jernkontoret och IUC bolagen i NMS.
Föreningen är under utveckling men
har idag SSAB och Sandvik är viktiga
partners i föreningen.

Totalt 40 idéer kom in till inkubatorn för prövning
eller rådgivning från BTH-studenter medan det
kom in totalt 10 idéer för prövning eller rådgivning
från BTH-forskare.
Antal studenter som deltog i inkubations- och/eller
accelerationsprogram blev totalt 10 medan antalet
forskare som deltog i inkubations- och/eller
accelerationsprogram blev 4.
2 bolag startades baserat på idé från studenter.

Dalarna har en hög innovationskraft
som möter samhällsutmaningar och
utvecklar såväl näringsliv som
välfärd (Position 2030,
Dalastrategin).
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och vissa av dem förverkligades i
startade företag. Lågt deltagande av
kvinnliga entreprenörer.
Effekter på medellång sikt: Projektets
resultat bidrog till ett ökat fokus på
BTH för innovationsutveckling och en
enhet skapades ”Samverkan och
innovation”. Lärdom att språk och
marknadsföring har betydelse för att
attrahera kvinnor till insatserna.
Effekter på lång sikt:
På lång sikt har projektet lagt grunden
för ett långsiktigt samarbete och fler
gränsöverskridande insatser och
projekt för att öka genereringen av
idéer och nystartade företag som i
förlängningen ger bättre
förutsättningar för tillväxt och ökad
sysselsättning i Blekinge.
Effekter på lång sikt:
En innovationsplattform för
stålindustrin i NMS som ska bidra till
ökad innovation och konkurrenskraft
hos stålindustrin samt attrahera
spetskompetens till NMS.

Dalarna

Uppdrag till Coompanion Dalarna att
skapa och utveckla en regional hub
för hållbar affärsutveckling för sociala
företag och social innovation

Agenda 2030: Sociala företag och
social innovation ska bidra till att
lösa samhällsutmaningar och kan
därför adressera alla målen i
Agenda 2030 beroende på
inriktning och fokus

5 nystartade sociala företag har fått stöd och hjälp
för en optimal uppstart.

Regionplanen 2021-2023: Främja
entreprenörskap inom socialt
företagande i Dalarna

15 sociala företag har fått stöd för att öka
affärsmässighet och impact.

8 sociala företag har fått "matchmaking" för
hållbara affärer med socialt ansvarsfull
upphandling.

Dalastrategin 2030: Verka för ett
diversifierat näringsliv som är i
framkant av hållbarhetsarbetet

Dalarna

Export Arena Dalarna
Export Arena Dalarna är ett regionalt
projekt som Region Dalarna driver för
att främja hållbar export.

Dalastrategin 2030: Dalarnas starka
näringsliv är ledande inom
hållbarhet, vilket öppnat för nya
export- och investeringsmöjligheter
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Effekter på kort sikt:
Fler sociala företag ökar sin påverkan
och kommunicerar densamma
De sociala företagen har livskraftiga
och tydliga affärsmodeller
Effekter på lång sikt:
Regionen samt de flesta av länets
kommuner köper tjänster och
produkter av sociala företag
Dalarnas livskraftiga sociala företag är
ett tydligt bidrag till ett än mer
konkurrenskraftigt, klimatsmart och
sammanhållet Dalarna

Under 2021 har vi startat upp ett
samverkansprojekt med Region Dalarna som
projektägare och där Almi Gävle Dala, IUC Dalarna
och Dalarna Science Park (EEN) ingår.
Projektorganisation och styrgrupp är på plats, vi
har tagit emot ett besök av Utrikeshandelsministern där sju företag presenterade
satsningar och utmaningar kring ökad export för
offentliga representanter. Projektet har även
arbetat fram frågeställningar för ett
kunskapsunderlag kring exporten från Dalarna,
listat kriterier för och identifierat en bruttolista

Effekter på kort sikt:
Ökad förståelse hos politiker och
tjänstemän inom offentlig förvaltning
nationellt, regionalt och lokalt för
möjligheter och hinder för ökad export
hos våra regionala företag
Effekter på lång sikt:
Ökad konkurrenskraft för hållbara
företags export från Dalarna

med hållbara exportföretag och är nu i färd att
planera en digital exportdag för potentiella
exportörer.
Dalarna

Smart hållbar Specialiseringsstrategi
– S4
En delstrategi till Dalastrategin som
genom ett deltagande och
utforskande arbetssätt involverat
aktörerna i innovationsekosystemet
att identifiera kunskapsområden där
Dalarna har en potential och styrka.

Dalarna

Hållbart investeringsfrämjande
genom strategisk samverkan (HISS)
Regionen bygger upp ett nytt
arbetssätt där
internationaliseringsarbetet (investexportfrämjandet och
innovationsmiljöerna) kommer att
ske samlat och utgå från regionens
områden för smart specialisering och
ske tillsammans med Business
Sweden på nationell och
internationell nivå.

Dalastrategin: Dalarna har en hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar och utvecklar
såväl näringsliv som välfärd

Ett utkast till strategin är framtagen och ska
beslutas politiskt våren 2022.

Agenda 2030 används som en
hävstång för innovations och
utvecklingsarbetet och smart
specialisering. Dalarna har utifrån
samhällsutmaningar identifierat ett
antal områden där näringslivet och
kunskapsmiljöer kan bidra till att lösa
dessa genom entreprenörskap och
innovation.

Dalastrategin 2030:
Dalarnas starka näringsliv är
ledande inom hållbarhet, vilket
öppnat för nya export- och
investeringsmöjligheter

Agenda 2030 är central i Dalastrategin och även i
projektet. Utifrån projektets delmål 3 har en
hållbarhetsanalys av verksamheten genomförts,
med hjälp av extern konsult. Resultatet är en
rapport med slutsatser och rekommendationer för
hur Dalarna kan genomföra det
investeringsfrämjande arbetet än mer hållbart.

Effekter på kort sikt:
Hållbarhetsanalysen kommer att
implementeras i befintlig verksamhet
under 2022

Smart Specialiseringsstrategi:
Arbetet utgår från regionens valda
områden.
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Projektet har varit delaktigt i arbete med den
regionala smart specialiseringsstrategin och
deltagit i arbetet i tre av fem fokusområden.

Effekter på lång sikt:
Hållbarhetsanalysen kommer ligga till
grund för hur regionen arbetar
investeringsfrämjande framgent

Gotland

Gotland goes global (20203135)
Projekt Almi Företagspartner Gotland
AB
-

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft

Prestationer:
Riktade affärsutvecklingsinsatser med aktiviteter som leder mot en internationell marknad
planerade och påbörjade.
Samverkan mellan aktörer som kan bidra till att
gotländska företag kan nå en större marknad. -

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 medellång sikt:

-

Ökad samverkan mellan lokala aktörer.

-

Fler företag etablerar sig på en större
marknad.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

Gotland

Investerarnätverk
Samverkansinsats mellan Region
Gotland och
näringslivsorganisationerna.

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
-

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft
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Prestationer

Effekter på kort sikt:

Arbete påbörjat under 2021 med uppstart av 5 stinvesterare inom Tillväxt Gotland.
Under arbetet identifierades att en större massa av
investerare behövs.
Inriktning för arbetet under 2022 beslutad.
Kommer att ledas av Tillväxt Gotland med stöd avConnect Sverige Region Öst.

Ökad kunskap och medvetande om
möjligheter och innebörd av privata
investeringar för företag och
investerare.
Förväntade effekter på medellång sikt
Stärkt finansiellt ekosystem som bidrar
till innovation och affärsutveckling.

-

Fler startups och innovationer har
möjlighet att finansieras med privat
kapital.

-

Fler företag får möjligheten att nå en
större marknad och därmed skapa
arbetstillfällen.

-

Fler innovationer och nya affärsidéer
utvecklas på Gotland då
finansieringspaletten blir större.

-

Stärkt innovationsförmågan i det
gotländska samhället

-

Bättre förutsättningarna att starta,
driva och utveckla företag
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

Gotland

Etableringsråd/Utveckla det
företagsfrämjande systemet.

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:

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

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft
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Prestationer:

Effekter på kort sikt:

Gemensam struktur för samverkan har utarbetats
och råd skapat. websida som beskriver det
företagsfrämjandesystemet framtagen.

Struktur och samarbetsformer
etablerat 2021.

Behov och arbetsformer för 2022 planerade
inkluderat ökad delaktighet.

Förväntade effekter på medellång sikt:
-

Ökat antal etableringar på Gotland.

-

Stärkt samverkan, lärande och
genomförandestrukturerna kring
regionalt tillväxtarbete på Gotland

-

Förbättra förutsättningarna att starta,
driva och utveckla företag

Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet
Gotland

Gemensam Digital plattform för
varumärket Gotland (20205415).
Genomförandeprojekt.

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:

Under 2021 har projektet levererat följande
prestationer:

Effektmål på kort sikt enligt egen
uppföljning:

-

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med
livskraft för alla

Utformning av den digitala plattformens grafiska
representation, vilka gemensamma gotländska
budskap som den digitala plattformen ska
förmedla, samt hur dessa budskap ska förmedlas har implementerats.
-

Prestationerna i projektet lett till att
SMF fått kunskap och vilja att använda
verktyget och under 2021 har:
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289 SMF anslutit sig till verktygslådan.
Verktygslådan innehåller 914
verksamheter.

-

En digital plattform, gotland.com med tillhörande
verktygslåda lanserades 15 juni 2021.

-

Innehåll har modererats, producerats och
publicerats inför och efter lansering.

-

En bred förankring av det gotländska varumärket
har introducerats genom verktygslådan.
-

-

Workshops med målgruppen om hur man
använder verktygslådan.

-

Bilder och filmer har tagits fram.

Bättre förutsättningar för digital
samverkan, mellan näringsliv och
Region Gotland, näringsidkare emellan
samt civilsamhälle och akademi.

-

Utveckling och analys av användandet av sociala
medier och digital marknadsföring.

Förväntade effekter på längre sikt:

-

Möten med strategiska aktörer och andra projektför att inkludera dem i arbetet framåt med

10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

-

Förväntade effekter på kort sikt:
Deltagande SMF har stärkta
konkurrensfördelar tack vare ökad
exponering.

plattformen samt uppmuntra sina målgrupper attansluta sig till verktygslådan.

11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven.

Samverkan, extern kommunikation,
resultatspridning, kunskapsutbyte och information
inom ramen för samtliga aktiviteter.
Gotland

Bildande av styrgrupp för den
regionala mat- och
livsmedelsstrategin, samhandling Q-helix.
-

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:

Prestationer styrgrupp 2021
-

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft
Gotland är en förebild i energi- och
klimatomställningen
Globala målen, Agenda 2030:

-

17:6 Samarbeta och dela kunskap
kring vetenskap, teknik och
innovation.

-

7:17 Uppmuntra effektiva
partnerskap.

Plattform uppbyggd för att samla
representationskap från näringsliv, akademi,
offentlig aktör och utvecklingsaktör.
Fortsatt process med framtagande av ny
handlingsplan för den regionala mat- och
livsmedelsstrategin sker parallellt med arbetet
med RUS genomförandeprogram.

Förväntade effekter på kort sikt
-

Ett handlingskraftigt forum som
gemensamt representerar
styrkeområdet.
Förväntade effekter på medellång sikt.

-

Dokument har upprättats om gemensam målbild
av styrgruppens uppdrag och mandat och en
arbetsgrupp är tillsatt.

Matbyrån, i regi av Gotland Grönt
Centrum AB, är den operativa aktören
som iscensätter mat- och
livsmedelsstrategins handlingsplan i
nära samarbete med strategins
styrgrupp.

Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet
Gotland

Operation Matbyrån
(2020-637) JV
Gotland Grönt Centrum AB med stöd

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
Gotland är en nytänkande
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-

Prestationer i projektet 2021

Faktiska effekter på kort sikt:

Projektet har under Q2 2021 bytt projektledare,
vilket sannolikt lett till ett närmare samarbete med

Konstellationen i styrgruppen har lett
till ett nära samarbete mellan

av JV. I partnerskap med Tillväxt
Gotland och LRF Gotland.

-

En näringslivsfinansierad
klusterorganisation som verkar
utifrån behoven hos mat- och
livsmedelsnäringarna på Gotland är etablerad.

tillväxtregion med utvecklingskraft

projektet Sustainable Speis.

Gotland är en förebild i energi- ochklimatomställningen

Projektet har tillsammans med sin styrgrupp
arbetat fram en modell för näringslivsfinansierad
verksamhet.

Globala målen, Agenda 2030:

Under 2021 har diskussionerna om driftsform och
ägarstruktur av Matbyrån lett fram till att en
framställan skett till GGCAB:s styrelse från Tillväxt
Gotland att ingå delägarskap i GGCAB som också
planeras bli moderbolag till Matbyrån AB
-

17:6 Samarbeta och dela kunskap
kring vetenskap, teknik och
innovation.

utvecklingsaktörer som tidigare stått
relativt långt ifrån varandra. Detta har
även medverkat till att det varit en
lättare process att tillsätta mat- och
livsmedelsstrategins styrgrupp som
inkluderar viktiga aktörer som även
representeras i Matbyråns styrgrupp,
som LRF och Tillväxt Gotland.
Förväntade effekter på medellång sikt

-

7:17 Uppmuntra effektiva
partnerskap.

-

17:19 Utveckla nya sätt att mäta
framsteg. (Kopplat till S3)

-

9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Ökad försäljning på och utanför
Gotland

-

En samlad främjandestruktur med
fokus på styrkeområdena kommer
medverka till att flera företag inom
mat- och livsmedelssystemet (inkl
besöksnäringen) får möjlighet att
etablera sig, utvecklas och hitta nya

-

12 Hållbar produktion och
konsumtion

Ökad förädlingsgrad (i volym och antal
produkter/tjänster)

Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
5. Ett klimatneutralt Gotland
7. Säkrad tillgång till vatten av god
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald

189

10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
Gotland

Projekt: Sustainable Speis (20202676)
Projektägare: Tillväxt Gotland

-

Projekt ska genom affärs- och
marknadsutveckling stärka
förutsättningarna för måltidsturism
på Gotland.

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:

Under 2021 har projektet levererat följande
prestationer:

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft

Affärsutvecklingsinsatser inom ramen för en
arbetsgrupp bestående av primärproducenter ochrestauranger har genomförts och är pågående. 17
företag i första omgången, 10 företag i andra
omgången deltar.

Gotland är en förebild i energi- och
klimatomställningen
Besöksnäringsstrategins
övergripande målbild:

-

-

Gotland ska upplevas som en
exportmogen destination 2024 där
företagen samverkar för att uppnå
synergier som skapar hållbar
tillväxt. Visionen: Att Gotland ska
upplevas som norra Europas mesthållbara och attraktiva resmål 2027.

-
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Effekter på kort sikt
-

Framtagande av gemensamt kommunikativt
material. Färdigställt varumärkesplattform samt
tagit fram bildmaterial. Samverkan med projektetGemensam digital plattform för varumärket
Gotland.
Planering av 2-dagars eventet Sustainable Speis
Gastronomy, genomförande oktober 2021. 120
anmälda deltagare.
Genomfört pressresor med internationella samt
svenska journalister och bloggare.

Affärs- och marknadsutveckling inom
småföretag inom måltidsturism.
Företagen har stärkt sin förmåga att
arbeta aktivt med
hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi,
inkludering/mångfald samt
jämställdhet som innovationsdrivande
faktorer för att utveckla nya tematiska
produkter och reseanledningar.
Effekter på medellång sikt:
Ökad konkurrenskraft hos SMF samt
att företag inom besöksnäringen i
regionen har en god tillväxt.
Besökare har ökad kännedom om
destinationen Gotland och dess utbud
inom måltidsturism.
Projektet har bidragit till att Gotland
blivit en mer attraktiv plats att verka
på för de som jobbar med mat genom
att erbjuda möjligheter att jobba nära
matens ursprung, med fokus på
klimatutmaningen och i samarbete
mellan olika aktörer från jord och hav

till bord.
-

Gotländsk mat och livsmedel har fått
starkare genomslagskraft tack vare ett
synliggörande av matturism samt mat
och livsmedel på export.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
5. Ett klimatneutralt Gotland
7. Säkrad tillgång till vatten av god
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Gävleborg

Förstärkt företagsrådgivning för
besöksnäringen i syfte att hantera
negativa effekter av
coronapandemin.
Insatsen sker inom ramen för
projektet Vi ställer om!

RUS effektmål
• Gävleborg har ett brett,
diversifierat och inkluderande
näringsliv
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
Globala mål
8, 9
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Under året har 9 företag deltagit i Kurbits
Omställning, 16 företag inom handel och service
har erhållit coaching i digitalisering, 2 restauranger
har erhållit coachning i hållbarhet och utveckling,
16 företag har deltagit i hållbar digitalisering, 7
företag har deltagit i Hållbar Produktutveckling och
8 företag har deltagit i Kurbits Outdoor.
Företagen har fått verktyg att ställa om sina
verksamheter, stärkt sina digitala kunskaper, fått

Kort sikt
Företagen har påbörjat en förändring
mot en mer hållbar verksamhet.
Lång sikt
Omställning har skett i de deltagande
företagen.
Fler företag har fått stöd i att ställa om
sina verksamheter till att vara mer
hållbara, både i kris och i normala
lägen.

nya idéer och nätverk vilket bl.a. lett till nya
samarbeten.
Gävleborg

Hållbar regional näringslivssamverkan
(HRNS)
Samordning av starta-eget- och
affärsutvecklingsutbildningar i alla
kommuner i regionen, inklusive
nyföretagar- och
företagsutvecklingsutbildningar.

RUS effektmål
• Gävleborg har ett brett,
diversifierat och inkluderande
näringsliv
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
Globala mål
8

2021 har 63 kvinnor och 50 män deltagit i starta
eget utbildningar.
6 kvinnor och 6 män har deltagit i
affärsutvecklingsutbildningar.
Av deltagarna var 20 individer utlandsfödda.

Kort sikt
Utbildningen har stärkt deltagarnas
förmåga att starta och utveckla
företag. 28 företag har startats av
deltagarna under året.
Lång sikt
Fler företag startas och är hållbara.
En breddning av branscher som
inkluderar företagare som i högre
utsträckning speglar befolkningen
avseende på kön, ålder och bakgrund.

Gävleborg

Marknadsföring av Gävleborg som en
destination och samarbete med Visit
Sweden

RUS effektmål
• Gävleborg har attraktiva platser
och goda livsmiljöer för boende,
arbete, företagande och besökare
• Gävleborg har god matchning
mellan utbud och efterfrågan på
arbetskraft
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
Globala mål
8, 9, 11
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I samarbete med Visit Sweden har Region
Gävleborg:
Deltagit digitalt i Swedish Travel Workshop, som
bland annat ledde till ett besök från en
researrangör från USA.
Haft journalistbesök av Finlands största resetidning
Mondo.
Haft besök av en influencer från Holland.
Utvecklat Upplevelseguiden, vilket resulterade i att
Gävleborg fick 3116 visningar maj - sep. Bollnäs
Kommun fick 1116 visningar och blev en av de
mest populära destinationerna i Sverige.

Kort sikt
Ökad synlighet för och kännedom om
Gävleborg som destination på den
svenska och den internationella
marknaden.
I juli ökade antal kommersiella
gästnätter med 21 % jämfört med juli
2020.
Medellång sikt

Gävleborg har en stabilare, uthålligare
och konkurrenskraftigare året-runt
besöksnäring.
Lång sikt
Gävleborg har en blomstrande och
hållbar besöksnäring som bidrar till att
Gävleborg är en attraktiv plats att
besöka, bo, leva och verka på.
Gävleborg

Forskarskola för Hållbart och
Inkluderande arbetsliv
En förstudie i samarbete mellan
Region Gävleborg och Högskolan i
Gävle i syfte att undersöka
förutsättningarna för etablering av en
forskarskola.

RUS effektmål
• Gävleborg har en jämställd och
jämlik arbetsmarknad
• Gävleborg har ett brett,
diversifierat och inkluderande
näringsliv
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
• Gävleborg har hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar
ERUF Norra Mellansverige;
Insatsområde 1 - Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation
Globala mål
8, 9
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Resultaten av förstudien visar att det finns goda
förutsättningar för etablering av en forskarskola.

Kort sikt
En ”lightversion” av en forskarskola för
Hållbart och inkluderande arbetsliv har
startats.
Medellång sikt
Det finns en ordinarie forskarskola
som plattform för kunskapsbyggande
mellan forskning och
arbetsliv/näringsliv.
Lång sikt
Ökad förmåga att attrahera
kompetens från olika delar av världen
för forskning och förnyelsearbete kring
socialt hållbart arbetsliv.

Gävleborg

Mid Sweden Hydrogen Valley
Ett vätgasråd/partnerskap har
upprättats och koordineras av Region
Gävleborg. Det arbetar för ett
integrerat vätgassamhälle, där vätgas
skapar fossilfri industriproduktion,
gröna transporter och stabila,
regionala energisystem.

Gävleborg

Challenge Lab
Syftar till att pilottesta en metod för
att anta utmaningar för industriell
omvandling i Norra Mellansverige
(NMS). Fokus i genomförandet av test
har varit vätgasfrågan.

RUS Effektmål
• Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande
• Gävleborg har kapacitetsstark
fossilfri energiproduktion och
effektiv energianvändning
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
• Gävleborg har hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar
ERUF, Norra Mellansverige
Insatsområde 1 - Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation
Globala mål
9, 11, 13

Genom samarbetet mellan lokalt näringsliv och
offentliga aktörer i Gävleborg och Dalarna har en
plattform för ett innovationskluster skapats.

RUS effektmål
• Gävleborg har kapacitetsstark
fossilfri energiproduktion och
effektiv energianvändning
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv

Fyra workshops är genomförda tillsammans med
företag, kluster, forskare, myndigheter och
intresseorganisationer. Workshopen har ökat
intresse och kunskap för vätgasfrågor hos
deltagande aktörer.
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Samarbetet har lett till ökad kunskap och
samverkan i vätgasfrågor.
En konferens har genomförts med 80 fysiska och
80 digitala deltagare. Deltagarna har fått ökad
förståelse för vätgasens potential och dess roll i
hållbar energiförsörjning.

Kort sikt
Region Gävleborg har ansvar för att
öka regionens möjligheter att
framgångsrikt söka finansiering från
nationella och europeiska utlysningar
som stödjer hållbar industriell
omställning. Initiativet höjer
kunskapen bland politiska företrädare
och kommunala handläggare.
Lång sikt
Genom sektorssamverkan och ett väl
utvecklat systemperspektiv är länet
mer resilient än tidigare, har attraktiva
boendemiljöer, stärkt
kompetensförsörjning och högre
förmåga till självförsörjning inom
energisektorn.

Kort sikt
Insatsen har bidragit till bildandet av
Vätgasrådet.
Medellång sikt
Idéer leder fram till nya tjänster
och/eller varor i befintliga
industriföretag eller genom startups.

• Gävleborg har hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar
• ERUF Norra Mellansverige;
Insatsområde 1 - Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation
Globala mål
9, 11, 13

Gävleborg

Förstudie Öppna data
Öppna data är data som vem som
helst kan använda fritt. Förstudien
undersökte förutsättningarna för att
etablera ett regionalt samarbete
inom öppna data i Gävleborg. Detta
omfattade att kartlägga hur aktivt
kommunala och regionala
verksamheter i Gävleborg arbetar
med att tillgängliggöra öppna data.

RUS effektmål
• Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället
Globala mål
8, 9, 11

Testbädd för elektrifiering av
komplexa maskiner i komplexa
system
En studie med beskrivning av små
och medelstora industriföretags

RUS effektmål
• Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande

En nulägesanalys är upprättad, samt förslag kring
en fortsättning av ett genomförande projekt.
Bedömningen är att en etablering av en regional
samverkan och ett eventuellt införande av en
regional teknisk plattform för öppna data, kan ske
stegvis.

Kort sikt
Nulägesanalysen skapar ett underlag
för ökad samverkan inom öppna data.
Kommunala och regionala
verksamheter involveras successivt i
arbetet.
Lång sikt
Samhällsutveckling, smarta och nyttiga
samhällstjänster och affärsmöjligheter
samt till kommuners och regioners
digitalisering och
verksamhetsutveckling.
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Kunskapsunderlag framtaget som skapat samsyn
hos deltagande aktörer, ca 15 företag och forskare
om problem- och behovsbild samt incitament att
medverka i uppbyggnad och drift.

Kort sikt
Testbädden kan bidra till
industriföretags utveckling och
därmed stärka styrkeområdena

behov av en öppen systemtestbädd
för elektrifiering av arbetsmaskiner.
Omvärldsbevakning av liknande
testbäddar för att avgränsa och
komplettera till andra testbäddar i
Sverige.
Kunskapsunderlaget ingår i spåret
Smart samverkan i projekt
Innovationsklivet med syfte att
utveckla innovationsstödsystemet
genom att skapa en hållbar
affärsmodell för testbädd/ar i
samverkan med befintliga företag.

Gävleborg

Fördjupad företagsrådgivning
-digitalisering och hållbarhet
Insatsen sker inom ramen för
projektet Vi ställer om! och innebär
analys och fördjupad rådgivning
gällande digitalisering och hållbarhet

• Gävleborg har kapacitetsstark
fossilfri energiproduktion och
effektiv energianvändning
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
• Gävleborg har hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar
ERUF, Norra Mellansverige
Insatsområde 1 - Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation
Globala mål
9, 11, 13
RUS effektmål
• Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället
• Gävleborg har ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
• Gävleborg har hög
innovationskraft som möter
samhällsutmaningar
• Gävleborg har ett brett,
diversifierat och inkluderande
näringsliv
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Materialteknologi och Hållbar
produktion.
Lång sikt
Energiomställning genom elektrifiering
i industrin.

En studie av coronapandemins påverkan på företag
i Gävleborg är genomförd och tillgängliggjord.
En enkät avseende hållbarhet som ligger till grund
för att ta fram ett hållbarhetsverktyg har
genomförts bland 72 företag.
11 företag har nåtts av insatser för att fördjupat
hjälpa dem i sin digitala omställning.
Insatser har genomförts för att inspirera till hållbar
utveckling, särskilt social hållbarhet och
inkluderande ledarskap och arbetsplatskultur för

Kort sikt
En fördjupad kunskap kring företagens
förutsättningar att utveckla sin
hållbara och digitala omställning
skapar underlag för systematiskt
arbete genom framtagna verktyg och
metoder.
Ett urval företag har fått stöd att klara
omställningen och komma vidare mer
konkurrenskraftiga och hållbara.
Lång sikt

Halland

Företagsstöd
Företagsstöd i form av
Utvecklingscheckar, Forsknings- och
Utvecklingscheckar,
Energikartläggningscheckar samt
Översättningsstöd för
besöksnäringsföretag
Samtliga dessa checkar handläggs i
Nyps med enskilda Nyps-ID.

Globala mål
8, 9, 11

att lyfta inkludering och mångfald som strategiskt
viktigt arbete.

Motiverade företag i Gävleborg har
stärkt sin konkurrenskraft och
motståndskraft genom ökad kunskap
och genomförd omställning.

Bidrar främst till Tillväxtstrategi för
Hallands mål Stark konkurrenskraft
och det strategiska valet Halland,
en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat
företagande och prioriteringen
Omställning och förnyelse i
existerande företag.

Prognosen pekar på 75 beviljade beslut om
företagsstöd till en sammanlagd summa om ca 5,7
mkr för 2021.

Kort sikt:
Stöden ger halländska företag
möjlighet att med hjälp av
konsulttjänster få ny/ökad kunskap för
att kunna ta ett utvecklingssteg. I vår
uppföljning berättar flera företag om
stödens positiva effekt (snabbar på
utveckling, som en katalysator, gav oss
modet, snabbat upp processen mm),

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.

Medellång sikt:
Företagsstöden ger företag erfarenhet
från att ta in externt stöd för att
utveckla verksamheten. Vår
uppföljning visar att ca 71% av
företagen som slutredovisade sitt stöd
under 2020 hade använt externa
konsulter tidigare medan 97% svarar
att det är troligt att de kommer köpa
konsulttjänster i framtiden för att
utveckla företaget.
Lång sikt:
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Vår årliga uppföljning av de företag
som har beviljats en Utvecklingscheck
för tre år sedan visar bl.a. att företag
som fått en Utvecklingscheck har haft
en något bättre utveckling av
förädlingsvärdet, antal anställda samt
omsättningen än det halländska
näringslivets och en kontrollgrupps
snitt.
Halland

Timbanken
Timbanken som innebär fem timmar
kostnadsfri rådgivning från
upphandlade konsulter för befintliga
och blivande företag i Halland

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 540 entreprenörer (62 % kvinnor) har ansökt
om timmar i Timbanken 2021 och prognosen pekar
på ca 1 350 slutförda rådgivningstimmar.

Kort sikt:
Timbanken ger halländska
entreprenörer möjlighet att med hjälp
av konsulter få ny/ökad kunskap för
att kunna ta ett utvecklingssteg. Vår
uppföljning visar att 98% av företagen
som använt Timbanken upplever att
man fick ny relevant kunskap för sitt
företagande.
Medellång sikt:
Timbanken gör entreprenörerna mer
konsultvana och ökar dess vilja att ta
in extern kompetens. Vår uppföljning
visar att 54% av företagen som
använde Timbanken 2021 hade använt
externa konsulter tidigare medan 86%
svarar att det är troligt att de kommer
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köpa konsulttjänster i framtiden för att
utveckla företaget.
Lång sikt:
Genom Timbanken vill vi öka
konkurrenskraften hos halländska
företag och bidra till hållbar tillväxt
och fler arbetstillfällen. Vi har dock
inte gjort någon uppföljning av detta
över tid.
Halland

Studie – Näringslivets klimatpåverkan
Studie av näringslivets
klimatpåverkan och
klimatrapportering

Bidrar till det strategiska valet/
målet Förnyelseförmåga och
konkurrenskraft, i Hallands strategi
för hållbar tillväxt 2021–2028.
Bidrar framför allt till globalt mål
13 Bekämpa klimatförändringarna,
men också till mål 7 Hållbar energi,
mål 9 Hållbar industri o
innovationer, mål 11 Hållbara
städer o samhällen, mål 12 Hållbar
konsumtion o produktion

Utifrån omsättning och fördelat på näringsgrenar
har 160 halländska bolag studerats om de
klimatrapporterar eller inte och vad
klimatrapporteringen i så fall visar i de tre olika
scopen.
160 svenska bolag har utifrån samma kriterier
studerats parallellt som jämförelse för de
halländska resultaten.

Effekt på kort sikt:
Regional Utveckling har tillgång till och
börjat dela med sig av kunskap om
dels hur det halländska näringslivets
samlade klimatpåverkan ser ut (direkt
och indirekt). Dels i hur hög
utsträckning halländska bolag
klimatrapporterar också inom olika
näringsgrenar.
Effekt på medellång sikt
Ökad kunskap om näringslivets gröna
omställning och utsläpp kan bidra till
det halländska näringslivets gröna
omställning.
Effekt på lång sikt:
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Förväntat utfall är minskad
klimatpåverkan från näringslivet.
Jämtland
Härjedalen

Förstudien Mobilisering för cirkulär
utveckling Jämtland Härjedalen

Bidrar till mål inom RUS
•
•

Hållbar utveckling
Smart specialisering, industriell
omvandling genom grön
omställning och digital
transformation.
Bidrar till mål inom ERUF
Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft
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Förstudien Mobilisering för cirkulär utveckling
Jämtland Härjedalen har under tidig vår till hösten
2021 undersökt hur näringsliv, offentliga
verksamheter och organisationer kan stödjas i
omställningen till cirkulär ekonomi. Syftet är att på
sikt nå högre effekt på vägen till cirkulär ekonomi,
baserat på de tre hållbarhetsdimensionerna med
fokus på små- och mikroföretag och deras behov
för accelererad omställning. Arbetet har gjorts i
samverkan med förstudien Utveckla färdigheter för
smart specialisering. En rad aktiviteter har
genomförts, bland annat kartläggning av
strategiska samverkansområden inom regionens
S3-strategi och cirkulär ekonomi samt aktivt
nätverkande och mobiliseringsarbete för möjlig
uppskalning i form av projektansökan, etablering,
klusterbildning, och samarbete.

Genom att skapa en struktur för
hållbar, cirkulär näringslivsutveckling
som en horisontell nivå i S3-arbetet,
men med en bredare målgrupp än
Smart specialisering, ser förstudien att
flera positiva effekter kan uppnås:
- Hållbar omställning integreras
befintliga, redan aktiva processer,
vilket är fördelaktigt för effektivitet
och legitimitet.
- Fokus på näringslivsutveckling blir
enklare att kommunicera till
näringslivet
- S3 och hållbar utveckling har
potential att skapa hävstångseffekter
för varandra.
- Att addera en funktion som driver på
hållbar utveckling tar vara på
utvecklingskraften i de processer som
finns kopplade till Smart specialisering.
Och vice versa.
• Arbetet kan också bidra till att öka
det regionala näringslivets
konkurrenskraft (t.ex
kopplat till Eus New Green Deal), dels
genom en generellt större andel

hållbara företag, men också genom att
näringslivet snabbare kan ta vara på
affärsmöjligheterna inom de gröna
affärsmodellerna.
Jämtland
Härjedalen

Förstudie utveckla färdigheter för
Smart specialisering.

Bidrar till mål inom RUS
•
•

Hållbar utveckling
Smart specialisering, industriell
omvandling genom grön
omställning och digital
transformation.

Ett kunskapsunderlag med förslag och
rekommendationer för kommande arbete med
Smart specialisering och den goda styrningen av
den.

Genom att få en god styrning och ett
bra system kring Smart specialisering
så ökar chanserna att uppnå målbilden
2050 i RUS. Detta ger länet en ökad
konkurrenskraft och attraktivitet.

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

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 kundbeteenden som ett
resultat av coronapandemin.

Bidrar till mål inom ERUF
•

Jämtland
Härjedalen

Ramprogram
- Särskilt investeringsstöd till
•
besöksnäringen utifrån Corona•
pandemin/CV19
•
Syfte: 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.
(Ärende ID Nyps: 2028 8029)

Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft.
Prioritering RUS
Hållbar utveckling
Hela länet
Smart specialisering
Bidrar till mål inom ERUF
- Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft.
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- Ökad konkurrens- och
investeringskraft för små och
medelstora företag i Jämtlands län
orsakat av covid19/Corona pandemin
Syfte: erbjudanden om företagsstöd i
syfte att mildra de negativa effekter
som coronakrisen har på små och
medelstora företag (SME) i Jämtlands
län.
(Ärende ID Nyps: 2026 9854)
Jämtland
Härjedalen

Strategisk planering för landbaserat
vattenbruk (RAS) i Jämtland
•
Härjedalen
•
(Ärende ID i Nyps: 2030 0875)

Prioritering RUS
Hållbar utveckling, grön omställning
Smart specialisering, styrkeområdet
jord, skog och vatten.

Projektet har i syfte att stärka kommunernas
förmåga att ta fram kommunala
planeringsunderlag. Syftet är även att identifiera
lämpliga och olämpliga områden för landbaserat
vattenbruk samt skapa ett länsövergripande
planeringsunderlag.
Genom 2st seminariedagar har projektet kunnat
underlätta, snabba på och stärka kommunernas
kunskap inom området. Projektet har även knutit
an expertkompetens som kommunerna kan avropa
för att analysera och utreda lämpliga platser. 3 av
8 kommuner har påbörjat identifiering.
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Genom projektet insatser ser vi att
kommunerna kommer att stärka sin
förmåga att ta fram kommunala
planeringsunderlag för landbaserat
vattenbruk. Genom att identifiera och
bedöma lämplighet kommer olika
industriområden att förberedas för
framtida industri vilket kommer att
kunna bidra till de regionala
tillväxtmålen. Vi ser att projektet
kommer att stötta både kommuner
och övriga intressenter samt företag
med ny kunskap inom landbaserat
vattenbruk.

Jämtland
Härjedalen

Jämtland Härjedalen – A Business
Region on the Move

Prioritering RUS

Öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag i regionen genom
att stödja expansionsinsatser hos
företagen och etablering av nya
företag.
(Ärende ID I Nyps: 0020 7955)
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Stärkt den regionala mottagningskapaciteten
genom inventering av affärsmöjligheter,
marknadsunderlag för etablering- och expansion,
stärkt kunskap- och kännedom, klusterutvecklingar
m.m. Vidare har projektet bidragit till 18
etableringar av nya företag som tillsammans har
ökat sysselsättningen i länet med 361 personer
varav 192 kvinnor och 169 män. Utöver det har
insatser genomförts för ökad konkurrenskraft hos
102 företag. Totalt bidrar dessa etableringar och
expansioner till ca 165 mnkr per år i
samhällsekonomiska effekter.

Genom projektets insatser har
kommunerna och intressenter till
projektet kunna stärka sin strategiska
och operativa arbete med nyetablering
av företag och expansion av befintliga
företag. Den regionala
mottagningsfunktionen har
effektiviserats genom bl.a.
kompetenshöjande insatser,
benchmarking och pågående
affärscase. Etablerade och
expanderade företag har ökat sin
konkurrenskraft i och med kunskaper
och stöd som projektet har bidragit
med. Genom att projektet har initierat
samverkan och proaktivt arbete inom
vissa branschkluster (tex Northern
Tech Republic för IT-området) så har
flera företag haft möjlighet att ta in ny
personal och expandera. Genom
näringslivets tillväxt i och med de
aktiviteter som genomförts så ser vi att
det har bidragit till de regionala
tillväxtmålen. Med tillförsel och ökning
av arbetskraft och företag till länet
stärks näringslivet och
konkurrenskraften ökas.

Jämtland
Härjedalen

Jönköping

Projekten Smart Industriell
Modernisering I JH samt MITTregionen, SIM JH och SIMMITT

Bidrar till Agenda 2030:s mål 9:
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

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.

Bidrar till Smart Specialiseringsområdena: Digitala lösningar,
Hållbar energi samt Jord, skog, och
vatten

Vart i hela världen är världen på väg

Projektet syftar till att stärka
näringslivets möjligheter till
omställning i spåren av covid -19
genom;
- Höjt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter och
tjänster
- Digital transformation
- Ökad jämställd regional tillväxt

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

-Skapa förutsättningar för branschen
(och andra branscher) att genomföra
investeringar med stöd av finansiella
instrument.

Bidrar till mål inom ERUF

-Region Jämtland Härjedalen svarar
som tillväxtansvarig upp mot de
analyser och rekommendationer som
OECD belagt genom sin Territorial
Review (2017).

- Att öka små och medelstora
företags konkurrenskraft
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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. Fram tills 30 november 2021
hade 74 förfrågningar inkommit från företag om
stöd i sitt omställningsarbete och av dessa har 54
konsultinsatser inom olika ämnesområden
beviljats hittills.
Vidare har projektet under hösten 2021 bidragit till
inspirationsföreläsningar vid frukostseminarier i
Regional Utvecklings regi.

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.
Projektet resultat följs av en extern
utvärderare.
Jönköping

Kvalitetsutveckling 2.0

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 små- och
medelstora företag.
Samverkan med Science Park har
upparbetats, för att tillsammans med
deras projekt PreView hitta
synergieffekter och gemensamma
utvecklingsområden.

Jönköping

Innovation Runway 2.0 (IRW)

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

Naturligtvis har pandemin påverkat
genomförbarheten även under 2021 som har varit
det avslutande året för IRW. Vissa aktiviteter har
likt 2020 fått skjutas fram eller har fått genomföras
digitalt eller på annat vis.

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

IRW stödjer sedan 2015
förnyelsearbetet när det gäller
innovation, produkt- och/eller
tjänsteutveckling i befintliga företag.
Man tillämpar olika metoder, såväl
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Jönköping

öppna som slutna
innovationsprocesser och man nyttjar
aktörer inom hela
innovationssystemet samt studenter
på Jönköping University.

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

Under hela projektperioden (2015–2021) kan
följande utfall rapporteras. Nästan 470 företag har
inventerats, dessa har lett till över 200
handlingsplaner och till 165 insatser i länsföretag.
Totalt har 33 s.k. ”Innovationsrace” genomförts
med sammanlagt över hundra företag inblandade.
I insatserna involveras även studenter ur lämpliga
mastersprogram på Jönköping University. Totalt
har därför över 600 studenter varit ute på
företagsuppdrag inom IRW.

Affärsutvecklingscheckar för grönoch digital omställning,
internationalisering (React-EU), samt
för produktutveckling.

Arbetet med att bevilja checkar
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.

Sedan andra halvåret 2021 disponerar Regionen
historiskt sett ett stort anslag för checkar tack vare
EU:s särskilda medel för med anledning av
pandemin (React-EU). I slutet av året har även
avsättning gjorts via 1:1-medel för produkt- och
tjänsteutveckling samt verifiering av innovationer.
Denna avsättning ger dock effekt först under nästa
år.

Med stöd av
konsultchecksinstrumentet beviljas
SME-företag bidrag för att anlita
externa resurser för sin produkt- eller
tjänsteutveckling. Checkar finns även
för Internationalisering, Digitalisering
och Hållbarhet.
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Arbetet sker i nära samverkan med Almi som själva
också avsatt egna medel för 2021. Under våren
kunde därför ändå 16 företag beviljas checkar för
digitalisering, hållbar utveckling,

Med inspiration ur IRW har Science
Park under 2021 dragit igång ett nytt
projekt ”Framtidsinnovation” med
särskilt fokusering mot hållbarhet och
att varaktigt implementera en
innovationskultur i företagens löpande
arbete.

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

internationalisering samt produktutveckling från
deras anslag.
Jönköping

AI Readiness

ERUF-projektet som verkar för att
höja AI-mognaden bland länets
SME för att identifiera och inse
affärspotentialen av AI, startades
under våren 2021. Arbetet bedrivs i
olika steg/moduler för att så bra
som möjligt matcha den nivå varje
företag befinner sig på gällande sin
AI-förståelse. Projektet samverkar
med Jönköping University och såväl
forskar- som studentmedverkan
sker på flera plan. Projektets mål
pekar tydligt på de effekter som kan
uppnås genom Smart
specialisering.

I de mer inspirativa aktiviteterna har det redan
deltagit nästan 500 personer under det inledande
året. Ett 15-tal företag har tills nu gått vidare i
individuella utvecklingsinsatser, och även
aktiviteter i samverkan med forskare och studenter
har genomförts.

På kort sikt bidrar projektet till att
företag får insikt om
affärsmöjligheterna med AI och hur
det kan höja deras konkurrenskraft. På
längre sikt får vi fler företag som
utnyttjar AI och maskininlärning för att
förbättra den dagliga verksamheten
som i sin tur gör dom mer
konkurrenskraftiga och kan ta
marknadsandelar så väl nationellt som
via export. Dessutom förväntas detta
leda till fler nya tjänsteföretag som kan
erbjuda AI-kompetens.

Jönköping

Automation Småland (AS)
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 är också
utvalda som en S3- satsning (Smart
Specialisering) av Tillväxtverket där
man driver projektet STURK,
Projektet möter i första hand upp
mot följande delstrategier inom
strategiområde ”Smart Region” i
RUS:en.
-Förstärka näringslivets och det

Fysiska träffar har i princip upphört pga. pandemin.
Däremot har det hållits ett större antal korta
digitala möten ”spanarmöten” med olika fokus.
Likaså hölls även i år den årliga
Automationskonferensen i december digitalt.

Genom att samla branschen inom
automation i länet och bland annat
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.
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S3-projektet STURK fick beviljat en förlängning och
löpte fram t.om. 30/3-21.

Jönköping

SIRU 2.0

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

Nätverket AS har idag strax under 30
medlemsföretag med bas i länet.

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.

Delstrategier i RUS:
-Förstärka det offentligas och
näringslivets innovationskraft.
-Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
-Skapa en social hållbar utveckling
för människor och företag

För att skapa samsyn om social innovation och öka
kunskaperna har bland annat föreläsningar skett
hos samordningsförbund, Hälsohögskolan och
Jönköping international business school (JIBS).
Inledande samtal med aktörer i länet ha startat.
Fördjupad affärsutveckling har skett hos
samhällsentreprenörer genom erfarenhetsutbyte
och till exempel träffar på temat “Från goda idéer
till goda affärer”

På kort sikt ska projektet leda till att
det finns et väl utvecklat stödsystem
och anpassade verktyg för social
innovation och
samhällsentreprenöriella initiativ där
samhällsutmaningar i Jönköpings län
står i fokus. På längre sikt ska social
innovation och
samhällsentreprenörskap vara
integrerat i lokala och regionala
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Kalmar

Växande besöksnäring.
(Ärende ID204568)
Är ett projekt, som avslutades sista
augusti 2021, och handlar om att få
näringen att växa. Innehåller översyn
av ansvar, roller och funktioner på
regional och kommunal nivå, affärsoch produktutveckla näringen, arbeta
med internationalisering samt
utveckla arbetet tillsammans med
forskare.
Totalt omsluter projektet 13 miljoner
kronor varav hälften är från EU:s
regionala fond.

Kalmar

Växande besöksnäring post Corona.
(Ärende ID20314519)
Projekt som startade september
2021, en fortsättning på Växande
besöksnäring, Se ovan.

JIBS fallstudier om social innovation i SMF och
andra organisationer är påbörjade. Inledande
samtal/workshop för samverkan kring intervjuer
och enkät när det gäller social innovation och
hållbarhet i SMF.

processer kopplat till näringsliv,
akademi, offentlig sektor och
civilsamhälle för att lösa
samhällsutmaningar i Jönköpings län.

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

Ett flertal insatser har genomförts i Kalmar län
trots pandemin där vi under våren mestadels
ställde om till digitala mötesarenor och under
sommarmånaderna kunde träffa företagen fysiskt.

Globala mål enligt Agenda 2030:
Mål 8 anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur.
Mål 11 Hållbara städer och
samhällen.
Mål 12 Hållbar konsumtion och
produktion

I de affärsutvecklings-processer som genomförts
under året har 22 företag deltagit och ytterligare
12 har fått personliga besök.

Effekterna kring
affärsutvecklingsprocesserna har på
kort sikt fått dem att kunna ställa om
under pandemin och på lång sikt
arbeta med sitt eget företagande för
en hållbar utveckling.

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

Under uppstarten av projektet så har vi planerat in
flera olika affärsutvecklings-processer och
seminarier som kommer att påbörjas under 2022.

Globala mål enligt Agenda 2030:
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Utöver det har en besöksnäringsstrategi för Kalmar
län med sikte på år 2030 tagits fram i bred
förankring med olika aktörer. Strategin har
kopplats mot den nationella strategin.

5 företagsbesök har genomförts såväl fysiskt som
digitalt.

Besöksnäringsstrategin har på kort sikt
visat på de goda effekterna av
samverkan och förankring och på
längre sikt att vi tillsammans strävar
efter en gemensam vision till år 2030.

Effekterna är svåra att utvärdera i
nuläge i o m att projektet precis har
startat.

Projektet pågår t o m oktober 2023
och omsluter 5,3 miljoner kronor
varav 75% är från EU:s regionala
fond, REACT-medel

Kalmar

Klimatsmarta resor i besöksnäringen
(Ärende ID20204100)
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.

Kalmar

Livsmedelsutveckling Sydost 2.0
(ärende id 20202536)
Projektets mål är att skapa en
etablerad samverkansplattform som
stöttar de små och medelstora
livsmedelsföretagen i regionen i
deras förnyelsearbete.

Mål 8 anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur.
Mål 11 Hållbara städer och
samhällen.
Mål 12 Hållbar konsumtion och
produktion.
Projektet ingår i arbetet med både
fossilbränslefri region och Växande
besöksnäring. Målet på lång sikt är:
Minskade koldioxidutsläpp och
hållbar näringslivsutveckling.

Testar, utvärderar och sprider lösningar för
klimatsmart och
attraktivt resande till, från och inom Astrid
Lindgrens Värld,
Glasriket och Öland. Cykelslingor, hyrbilar, bilpool,
testresenär, paketering, kunskap, m.m.

Mätning av resultat kommer att
genomföras efter
projektet avslutats.

Projektet bidrar till RUS mål och
strategier för en stärkt
konkurrenskraft.

IUC Kalmar län är ny huvudman för projektet,
vilket bidragit till synergier med andra
utvecklingsprojekt. Ny organisation samt ny och
lägre bemanningsgrad har, tillsammans med
pandemieffekter, haft viss fördröjd påverkan på
arbetet. Under året har projektet bland annat
etablerat ett restaurangnätverk, återupptagit
arbetet med fysiska företagsbesök, arrangerat

Ökad konkurrenskraft, produktivitet
och innovationsförmåga.

Livsmedel (bioekonomi) är ett
kunskapsområde i regionens smarta
specialiseringsstrategi.
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Regionala fonden Småland & Öarna.
En del i genomförandet av Växande
värde - livsmedelsstrategi för Kalmar
län.

Prioriterad aktivitet i regionens
livsmedelsstrategi.
SDG 2, 8, 9, 12

Målsättning för strategin:
Fler människor ska välja livsmedel
från Kalmar län. Branschen ska,
långsiktigt och hållbart, öka sin
konkurrenskraft, produktivitet och
innovationsförmåga.
Kalmar

Matens hus
Syftet är att öka intresset och
marknaden för mat från Kalmar län
samt att bidra till en mer medveten
och håll-bar konsumtion.
Regionalt anslag.

äggseminarium, trendseminarium, MatPLUS
workshops, kurs i lufttorkning och rökning,
finansieringsseminarium samt
inspirationsföreläsning. “Trender, omvärld och
forskning” har utkommit med sex utskick,
därutöver ytterligare 12 separata spaningar.
Delprojektet ”Kött med kvalité” har genomfört ett
antal produktutvecklings-träffar, samt påbörjat en
aktivitet för delikatessdiskar med genomförande
2022.
https://www.iuc-kalmar.se/projekt/lso

Ligger väl i linje med mål om att öka
konkurrens-kraften, utveckla vårt
na-tur- och kulturarv och
nyttja våra naturresurser effektivt
och hållbart.

Förstudie år 2020. I juni 2021 beslutade Region
Kalmar län att Hushållningssällskapet Kalmar
Kronoberg Blekinge får stöd för att ta fram en
konkret genomförandeplan, vilken ska presenteras
2022.

Livsmedel (bioekonomi) är ett
kunskapsområde i regionens smarta
specialiseringsstrategi.

Matens hus - Region Kalmar län

Prioriterad aktivitet i regionens
livsmedelsstrategi.
SDG 2, 8, 9, 12
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Utveckling av nytt besöksmål.
Ökad konsumentkunskap.
Växande livsmedelsföretag.

Kalmar

Unika historiska Kalmar län
(Ärende ID 2030342)
Projektet syftar till att synlig- och
tillgängliggöra länets rika kulturarv
genom att bland annat stimulera
näringslivstillväxt inom KKN och
besöksnäring.

Kronoberg

Smart Housing Småland
Smart Housing Småland (SHS) är ett
10-årigt Vinnväxtinitiativ som
startades 2013.

Strukturfondsprogrammets
Insatsområde 3:
Att öka konkurrenskraften
hos små och medelstora företag

Projektet har levererat flera resultat i form av
kunskapssökande seminarier, utbildningar,
rådgivning och kommunikationsmaterial.
I projektet deltar 10 av länets kommuner, Kalmar
läns museum, Linnéuniversitetet,
hembygdsförbunden med flera. Projektet
samverkar med såväl Växande Besöksnäring som
Livsmedelsutveckling Sydost.

Projektet har verkat för kort tid för att
kunna utvärdera effektresultat.

Projektet/processen relaterar till
prioritering 3 i Gröna Kronoberg
2025: Utveckla en innovativ region
och ett brett näringsliv.

Under 2021 har Vinnväxt-miljön Smart Housing
Småland (SHS) fokuserat på tredje fasens två
huvudspår: Livsmiljöer och Teknik.

Effekter på kort sikt:
Smart Housing Småland (SHS) 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.

Vinnväxtinitiativet syftar till att
Mål:
främja hållbar regional tillväxt genom - Produktiviteten ska öka
att utveckla internationellt
- Balanserad tillväxt – fler
konkurrenskraftiga forsknings- och
arbetstillfällen
innovationsmiljöer/kluster inom
specifika tillväxtområden.
SHS är en innovationsarena för
livsmiljöer i glas och trä som bidrar till
ökad innovations- och
konkurrenskraft inom branscherna
industriell produktion av trähus och
vidareförädling av planglas. SHS
befinner sig den tredje och sista fasen
som Vinnväxtmiljö.

Livsmiljöer innehåller arbete med en större helhet
än bara bostäder och boendet, vilket innebär
andra typer av byggnader och det som finns
emellan husen. Inom Livsmiljöer har det varit ett
stort fokus på New European Bauhaus (NEB) och
där samordning sker tillsammans med Region
Kronobergs arbetet med Bymässa 2030. SHS
kommer skicka in ansökan med mål om att bli ett
Lighthouse-projekt inom NEB.
Teknik innehåller material, produkter och
processer som behöves för att bygga ett hus; alla
moment i byggprocessen, bruksskedet, rivning och
återbruk.
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Långsiktiga effekter:
SHSs arbete ska leda till höjd
innovationsförmåga hos trä/trähusindustrin och fönster/planglasindustrin i Småland, ökad
samverkan med akademi och institut
och medverkan i forsknings-,
utvecklings- och innovationsprojekt.

Den nya organisationen har under året etablerats
och genomförandet mot målsättningarna sker
genom processer, projekt och temagrupper.
Kronoberg

Företagsfabriken i Kronoberg AB,
utveckling (FramInk). Finansiering:
Region Kronoberg och ERUF.

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

Mål: Förbättra förutsättningar för
företagens innovationsutveckling.
Agenda 2030
Insatsen bidrar till både:
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
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FramInk förväntas bidra till att fler potentiella
Effekter på kort sikt:
innovativa entreprenörer attraheras av projektet - Fler företag får tillgång till
samt att större andel av dessa företag etablerar sig
affärsutveckling.
på den internationella marknaden och omsätter
- Nya målgrupper nås.
minst 30 MSEK per år.
- Antalet akademiska affärsidéer ökar.
- Företagens förutsättningar att nå
Projektet innebär genomförande inom ramen för
målen förbättras.
två arbetspaket: ”Nå nya företag” och ”rusta
företagen att klara målsättningarna”.
Effekter på medellång sikt:
Projektet förväntas nå minst 30 företag och minst
20% av dessa ska vara akademiska affärsidéer.

- En attraktiv inkubatorsverksamhet
som successivt utvecklas och lockar
nya entreprenörer att genomgå
inkubation.

Fram till 2021-10-31 har 31 företag deltagit och 26
Effekter på lång sikt:
% av dessa är akademiska. Projektets verksamhet
- Fler potentiella innovativa
pågår fram till 2022-08-31.
entreprenörer får tillgång till företagsoch innovationsstödssystemet.
- En större andel av företagen etablerar
sig på den internationella marknaden
och ökar sin årliga omsättning.
- Företagsfabriken ska attrahera
entreprenörer från alla åtta kommuner
i Kronobergs län.
- Ökat antal kommersialiserade

• Mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur.

Kronoberg

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län
(CRKKL)
Finansiering: ERUF och Region
Kronoberg.
Projektperiod: 2018-09-01 till 202106-31
Syftet med projektet är att bidra till
en hållbar omställning i Kronoberg
och Kalmar län som gagnar både
regionens miljö, tillväxt och
konkurrenskraft.

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

akademiska affärsidéer.
Fler företag som bedöms som
investeringsbara.
Under 2021 genomfördes
digitala studiebesök, workshop i cirkulär ekonomi
och AI, Innovationshackaton med fokus på
byggbranschen, informations-och
inspirationsfilmer, slutkonferens samt
vetenskapliga artiklar.
Projektet har genom Linnéuniversitetet bland
annat arbetat fram guiden ”Verktyg för cirkulär
verksamhetsmodellering”, verktyget ”Den cirkulära
resan”, samt forskningsartiklar med idealtypiska
case som exempel.
Vid projektavslut planerades och genomfördes ett
exitarbete för att på ett strukturerat sätt ta vidare
erfarenheterna från projektet till ordinarie
verksamhet för projektets parter.

Effekter på kort sikt:
Näringslivet och den offentliga sektorn
har genom projektet fått flera verktyg
att jobba med cirkulär ekonomi i sina
verksamheter.
- Inom den fördjupade rådgivningen
har kommun- och företagsspecifika råd
och verktyg getts för att föra
aktörernas utveckling framåt.
-De medverkande aktörerna i
projektets kärna har ökat sina interna
resurser för cirkulär ekonomi.
- Projektet har även direkt eller
indirekt bidragit till en rad ”spin-offs”,
dvs positiv utveckling i
cirkulärekonomisk riktning hos andra
aktörer.
Effekter på medellång och lång sikt:
Projektet gör en helhetsbedömning att
projektet på medellång och lång sikt
har bidragit till ökad kunskap och
förbättrande förutsättningar för
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näringslivet och offentlig sektor att
ställa om till en cirkulär ekonomi.
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.
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.

Projektet lanserade stödet Konsultimmen den 1
januari. Genom Konsulttimmen erbjuds
Kronobergs småföretagare kostnadsfri rådgivning
inom expertområdena; ekonomi och juridik,
marknadsföring och sälj, ledning – organisation
och HR, IT och digitalisering, produkttjänsteutveckling import/export, samt hållbar
utveckling.
Företagen väljer mellan 35 konsulter och kan
nyttja upp till sex kostnadsfria timmar.
Stödet söks enkelt på konsulttimmen.se och
handläggs inom ett par dagar. Under 2021 har ca
300 företag ansökt till Konsulttimmen.

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.
Effekter medellång sikt:
- Genom projektet ska länets
småföretag i högre utsträckning
använda sig av expertkompetens,
antingen genom konsultköp eller
anställning, för att utveckla sitt
företagande och således stärka sin
konkurrenskraft gentemot tidigare.
Mål/effekter lång sikt:
Små företag i länet ska ha stärkt sin
konkurrenskraft. Detta kan på sikt
bidra till diversifiering och förnyelse av
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länets näringsliv, samt
sysselsättningstillväxt inom flertalet
branscher.
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
Linnéuniversitetet, 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.

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.
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I demonstrationsprojekten har seminarier
genomförts och definiering av demonstratorn samt
upphandling av tekniklösningar är genomförd.
Uppbyggnad av demonstratorerna är genomförda.
Under slutet av 2020 genomfördes två piloter som
workshops med experiment tillsammans med SMF,
vilka skulle vara en grund för kommande
workshops. Covid-19 pandemin tog emellertid ny
fart och har på ett negativt sätt omöjliggjort fysiska
möten med företag som planerat. Under Q3 2021
fick projektet en möjlighet att söka ett
fortsättningsprojekt, vilket planeras att starta
2022-01-01. I detta projekt kommer samtliga
resurser från SMART-IAT vara tillgängliga för att
genomföra riktade insatser som ursprungligen
planerades i projektet SMART-IAT. I
fortsättningsprojektet finns ytterligare en
samverkanspart, Informationslogistik i Ljungby AB,
som kontaktnod i den västliga delen av Kronoberg.
I fortsättningsprojektet kommer aktiviteter
fokuseras på kompetensuppbyggnad, workshops
och experiment i samverkan med Små och
Medelstor Företag. Spridning av information av

Effekter på kort sikt:
SMART-IAT Projektet har hittills
resulterat i ett antal seminarier och
utvecklingsinsatser på hög teknisk nivå
direkt riktade till näringslivet. I
samband med covid-19 pandemin har
information och resultat förmedlats
främst i digital form. Delmål för
projektet visar förväntade resultat:
- Uppbyggnad av laboratorium
- Kompetenscentrum för företag
- Skapa och använda demonstrationer
som plattformar för experiment
ökad FoU där projektet fungerar som
hävstång för nya projekt.
Effekter på medellång sikt:
I ett fortsättningsprojekt med start
2022-01-01 planeras för aktiviteter
som stöd för Små och Medelstora
tillverkande företag att höja
kompetens kring ny teknik och

Demonstratörsprojekten bildar
kärnan i projektet och det regionala
näringslivet medverkar på olika sätt.

projektet har skett fram till utbrottet av covid-19
och därefter främst i digital form.

Projektet utgör första insatsen för att
skapa en efterfrågad innovationsmiljö
på högteknisk nivå.

Kronoberg

Projekt inom Skogs- och trästrategin
- Skogens Kraft
- KVIST.
- Förstudie - Hållbart och effektivt
skogsbränsleuttag.
- BizWood.
Projekten är finansierade av
regionerna i Småland och Gotland,
strukturfonden Småland och öarna,
Linnéuniversitetet, Jönköping

automatisering. Målet kring dessa
insatser är att höja dessa företags
konkurrenskraft.
Effekter på lång sikt:
Ökad konkurrenskraft och hållbarhet
för det regionala näringslivet genom
egen förmåga till FoU samt fortsatt
samarbete med Linnéuniversitetet.
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.

Projekten/processerna relaterar till
prioritering 3 i Gröna Kronoberg
2025: Utveckla en innovativ region
och ett brett näringsliv.

Fyra projekt pågår: ”Skogens Kraft”,
”Kompetensväxel skog och trä (KVIST)”, ”BizWood”
samt ”Förstudie - Hållbart och effektivt
skogsbränsleuttag”.

Prioritering 4: Utveckla
kompetensförsörjningen och en
god och jämlik hälsa.

Resultat:

Mål:
- Produktiviteten ska öka.

217

- Nya målgrupper har nåtts och involverats.
- Samverkan för arbete med samhällsutmaningar
har skapats inom skogligt mångbruk,
kompetensförsörjning, träproduktutveckling och
bioenergi.

Effekter på kort sikt:
- Involvering av nya målgrupper
- Ökad samverkan mellan offentliga
och privata aktörer i hela Småland.
-Utveckling av gemensamma
arbetssätt.
-Utveckling av nya träprodukter
- Exportutveckling.

university samt projektägande
organisationer.

- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.

- Målgrupperna har ökat samarbete med
innovationsstödjande organisationer.

I strukturfondsprogrammet ERUF
för Småland och öarna bidrar
projekten KVIST, Skogens mångbruk
och BizWood till insatsområde 1.
Att stärka forskning, teknisk
utveckling och innovation.

- Projekten arbetar med att fortsätta aktiviteterna
efter projektslut.

Mål: Förbättrade förutsättningar
för företagens
innovationsutveckling.

Kronoberg

Ledarskap och entreprenörskap i
Småland
Projekttid: 2020-01-01 till 2023-0431.
Projektägare är Linnéuniversitetet
med finansiering från Projektet
medfinansieras av regionala
tillväxtmedel, Familjen Kamprads

Projektet relaterar till prioritering 3
i Gröna Kronoberg 2025: Utveckla
en innovativ region och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Produktiviteten ska öka.
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Effekter på medellång sikt:
- Ökad innovationstakt.
- Organisering.
- Ökad kunskapsutveckling.
- Utveckling av nya samarbeten och
projekt.
- Ökad exportsamverkan.
Effekter på lång sikt:
- Ökad samverkan för fler jobb och
bättre kompetensförsörjning i skogsoch träsektorerna.
- Ökat engagemang från
innovationsstödjande organisationer.
-Utveckling av nya skogsbaserade
produkter och tjänster.
- Ökad trävaruexport.

Under året har följande aktiviteter genomförts:
11 ID-labb
47 ID-dialoger
Cirka 60 aktiviteter inom
Juniorledarskapsakademin exklusive
Mentorprogrammet som engagerat cirka 50
studenter.

Effekter på kort sikt:
Projektets nätverk har ökat från ca 50
SMF till ca 100.
Drygt 30% av de SMF vi träffar har
tidigare inte varit i kontakt med
akademin.
Juniorledarskapsakademin fortsätter
engagera studenter med
ledarskapsintresse och förbereder

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

- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I strukturfondsprogrammet ERUF
för Småland och öarna bidrar
projektet till insatsområde 1. Att
stärka forskning, teknisk utveckling
och innovation.

Kommunikation genom webbplatsen
Ledarkunskap.se, appen Ledarkunskap och podden
”Unga ledare å de då va”.
Regelbundna möten för utvärdering och lärande
inom forskargrupp, arbetsgrupp och konsultgrupp.
Forskare, studenter m. fl. representanter för
projektet har medverkat i ett tiotal arrangemang
för forskare, näringsliv och allmänhet.

dem för att axla roller som ledare.
Genom kontakter med regionens
chefer/ledare/entreprenörer i
projektets aktiviteter skapas kontakter
som ökar möjligheterna för att
studenterna stannar i regionen och
bidrar till kompetensförsörjningen.
Effekter på medellång sikt:
Delmål:
Fler chefer/ledare/entreprenörer ska
ha samverkat med akademin genom
att gemensamt bygga kunskap om
innovationsdrivande ledarskap.
Resultat vid halvtid i projektet:
Sajten Ledarkunskap.se har nu total
189 inlägg, 7 quiz och undersökningar,
ca 30 kalenderhändelser och 1000
användare som i snitt tittat på 2,3
sidor.

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.

Appen Ledarkunskap innehåller 149
ledartips och ca 220 följare.
Podden: ”Unga ledare å de då va” har
producerat drygt 20 avsnitt och har ca
2000 nedladdningar.
Projektet har genomfört total 17 IDlabb och träffat ca 60
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chefer/ledare/entreprenörer i 17 av 20
kommuner i Kalmar län och
Kronoberg.
I ID-labben har vi nått totalt ca 125
SMF varav 62% kvinnor.
Vi har haft totalt ca 100 ID-dialogerna
och där nått 33% kvinnor.
Effekter på lång sikt:
Projektmål: Projektets arena är känd
hos framför allt SMF, erbjuder
målgruppsanpassade och
vetenskapligt förankrade verktyg,
exempel, metoder och övningar som
utvecklas för att öka
innovationskraften i småländska
organisationer.
Kronoberg

Evenemanget MAT
En nationell mötesplats för
närproducerad, småskalig och hållbar
måltid som genomförs i Kronoberg
årligen.
Finansiering genom Region
Kronoberg, Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Växjö kommun och
LRF.

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.
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MAT 2021 fick på grund av rådande pandemi
återigen arbetas om till ett nytt koncept.
Förra årets uppskattade MAT-runda kom tillbaka
och antalet deltagande företag/besöksmål
utökades från 57 till 72, utspridda över hela länet.
Uppskattad besökssiffra var 25 000 besök.
Seminarieprogrammet bestod av två heldagar
livesända föreläsningar från en studio på
Linnéuniversitetet. Teman som berördes var bland

Effekter 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.
Effekter på medellång sikt:
Evenemanget befäster regionen som
en destination hållbar och lokal mat.

Insatsen relaterar också till
prioritering 1: Utveckla attraktiva
miljöer med god tillgänglighet.

annat krisberedskap, offentliga måltider,
mathantverk, hållbarhet och lantbruk. Flera av
föreläsningarna går att se i efterhand på hemsidan.
En ny hemsida byggdes upp och moderniserades.

Mål:
- Ökad attraktivitet - fler ska välja
att bo i länet.

Kronoberg

Företagsstöd
- Omställningscheckar
- Utvecklingscheckar och
mikroinvestering

Insatsen bidrar till prioritering 3 i
Gröna Kronoberg 2025: Utveckla en
innovativ region och ett brett
näringsliv.

Mål:
Region Kronoberg erbjuder två olika
- Produktiviteten ska öka.
utlysningar av företagsstöd till
- Balanserad tillväxt – fler
regionens små och medelstora
arbetstillfällen.
företag. Utlysningarna genomförs i
samarbete med Almi Företagspartner Omställningscheckarna bidrar till
insatsområde 5 - Stödja en grön,
Kronoberg AB.
digital och motståndskraftig
Omställningscheckar finansieras av
REACT-EU, Utvecklingscheckar och
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Ett nytt koncept introducerades för att engagera
restaurangerna. ”Ut & Ät” pågick under en vecka
där Växjös restauranger tolkade lokal och hållbar
mat. Olika aktiviteter, provningar och måltider
erbjöds invånare och besökare.
För första gången någonsin arrangerades Smålands
Pizzamästerskap där 12 pizzerior från Småland och
Öland tävlade med två pizzor helt på småländska
råvaror.
Näringslivet har visat ett stort intresse för de
regionala företagsstöden. Samarbetet med Almi
Företagspartner Kronoberg AB medför en ökad
förväntad genomförandekapacitet av de beviljade
ansökningarna.
Utlysning av båda stödtyperna påbörjades i
september 2021 och hittills har ett 80-tal företag
visat intresse med kommande ansökningar. Beslut
för Omställningscheckar görs löpande och för
Utvecklingscheckar och Mikroinvestering är
beslutsomgången i januari 2022.

Det skapar ökad stolthet bland företag
och invånare och främjar ökad
samverkan mellan arrangerande
aktörer.
Långsiktiga effekter:
Kronobergs län tar tillvara 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.
Effekter på kort sikt:
Beviljade företagsstöd leder till
konkreta satsningar som stärker
företagets utveckling och position.
Effekter på medellång sikt:
Den positiva effekt på företagens
utveckling som företagsstödet
förväntas bidra till att företag ökar sin
konkurrenskraft.
Långsiktiga effekter:
Stärkt tillväxt och sysselsättning i
regionen.

Kronoberg

mikroinvestering finansieras av de
regionala 1:1-medlen.

återhämtning i spåren av COVID-19pandemin i det nationella ERUFprogrammet.

Genomförande av Business Region
Kronoberg, samt
Nyföretagarrådgivning i hela
Kronobergs län

Projektet relaterar till prioritering 3
i Gröna Kronoberg 2025: Utveckla
en innovativ region och ett brett
näringsliv.

Finansiering: Region Kronobergs egna
medel

Mål:
- Produktiviteten ska öka.
- Balanserad tillväxt – fler
arbetstillfällen.
I ERUF-programmet för Småland
och Öarna bidrar insatsen till
insatsområde 3. Att öka
konkurrenskraften för små och
medelstora företag (SMF).
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Business Region Kronoberg genomförs enligt
gemensamt framtagen handlingsplan och utgör en
samverkan mellan länets kommuner och Region
Kronoberg.
www.businessregionkronoberg.se
Inom nätverket bedrivs flera olika initiativ, bland
annat månatliga nätverksträffar.
- Utbildningsportal med
kompetensmäklarerbjudande och app.
- Kronobergsmodellen, en struktur för arbete i kris.
- Samverkan med relevanta aktörer.
Kopplat till Business Region Kronoberg genomförs
även projektet Nyföretagarrådgivning i hela
Kronobergs län, som syftar till att öka
nyföretagandet och överlevnadsgraden för nya
företag i länet. Projektet involverar det
företagsfrämjande systemet, kommunernas
näringslivskontor samt privata aktörer som banker
och revisionsbyråer. Aktiviteter som genomförs är
gemensamma företagsfrämjarträffar mellan
företagsfrämjande systemet, kommunernas
näringslivskontor samt privata aktörer inom bankoch redovisningsbranscherna, mediekampanjer

Effekter på kort sikt:
Business Region Kronoberg innebär en
synlig regional näringslivsfunktion.
Intresset för att starta eget ökar.
Effekter på medellång sikt: En
etablerad samverkan kring
näringslivsfrågor i regionen medför en
snabb och effektiv mobilisering med
gemensam målbild. Det blir enklare för
nyföretagare att hitta och få rätt stöd.
Antalet nystartade företag i länet ökar.
Effekter på lång sikt:
Kronoberg blir en attraktiv region för
nya etableringar och befintligt
näringsliv utvecklas hållbart och
framgångsrikt. Vi har en bra
stödstruktur och ett likvärdigt
erbjudande till alla nyföretagare i
regionen som bidrar till fler nystartade
företag och en högre överlevnadsgrad.

och ett konsultuppdrag som undersöker upplägg
för likvärdig nyföretagarrådgivning i hela länet.
Norrbotten

WI4 Wood Industry 4.0 (Kolarctic)
Luleå tekniska universitet
Förstudien ska undersöka
möjligheterna att skapa en
samverkansplattform för att utveckla
ett system som kan förenkla
dokumentation och
verifikationsprocesser inom trä- och
skogsprodukter, från avverkning till
färdig produkt, med hjälp av
blockchainteknologi och data mining.

Norrbotten

LOKET
(ERUF)
Region Norrbotten
Syfte: Att genom starka kluster få en
hållbar tillväxt i företagen som ingår i
klustren och säkerställa
framtida konkurrenskraft för
Norrbotten. Målgrupp: klusterledare
för branscherna biltest,
besöksnäringen, komposit, rymd,
gruvnäring, hållbart byggande och
Creative North.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap

Förväntad prestation – Ett system som med hjälp
av block chain-teknik säkert kan samla in,
analysera och utvärdera information hela vägen
från växande träd till förädlad produkt.

Förväntat resultat - Förenklade
dokumentations- och
verifikationsprocesser, - Ökad
kostnadseffektivitet för hantering och
övervakning i värdekedjan, - Ökad tillit
till autentiserings- och
certifieringssystem genom spårbarhet
och skydd för obehörig åtkomst

Antal genomförda kunskapsunderlag: 2

Förväntade resultat enligt uppföljning:
Kort sikt: Att målgruppen har fått ökad
kunskap om hur man på ett hållbart
sätt kan arbeta med en
Klusterorganisation och vilka värden
det kan ge. Att målgruppen har en plan
för hur de långsiktigt kan bygga en
klusterorganisation för att skapa
mervärde för företagen.
Att målgruppen har fått en förståelse
för brister och utvecklingspotential
inom klusterinitiativet de verkar i och
har en plan för hur de kan

Smart Specialisering: Naturbaserad
ekonomi, skärningspunkter.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap
ERUF: harmoniserar med
investeringsprioriteringen Att
främja företagsinvesteringar inom
forskning och innovation och
utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag,
forsknings- och utvecklingscentrum
och den högre utbildningssektorn,
särskilt främja investering i
produkt- och tjänsteutveckling,
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Antal genomförda klusterledarträffar i Sverige: 4
Antal genomförda klusterledarträffar i Tyskland: 1
Antal studiebesök i ett lärande syfte inom
klusterutveckling: 3

tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans,
nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart
specialisering och stödja teknisk
och tillämpad forskning,
förstagångsproduktion, särskilt vad
gäller viktiga möjliggörande teknik
och spridning av teknik för
allmänna ändamål.
Interreg Nord: harmoniserar med
samma investeringsprioritering som
inom ERUF.
Agenda 2030: Mål 8: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
Mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur, Mål 12 hållbar
produktion och konsumtion, Mål 17
Genomförande och partnerskap.
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åtgärda/överbrygga dessa. Att
målgruppen ser gemensamma
samarbetsområden utifrån vilka man
kan få företagen att bygga vidare på
och dra nytta av. Att målgruppen har
förstått vikten att löpande arbeta med
hållbarhetsfrågor.
Lång sikt: målgruppen har blivit en
viktig katalysator för företagen som
ingår i klustret.
Företagen har börjat samarbeta i
högre utsträckning, både gällande
forskningsprojekt och
försäljning mot nya marknader, vilket i
sin tur leder till innovationer och
tillväxt.
Målgruppen har stärkt sin profil och
blivit attraktivare vilket gör att
målgruppen lättare kan hitta
kompetent arbetskraft i framtiden. För
samhället betyder det att växande
innovativa,
hållbara, jämställda företag attraherar
kompetens och stärker skattebasen i
Norrbotten. Organisationerna är
resurseffektiva, arbetar med
förnybara material och energislag,
tänker cirkulärt och anpassa sig till nya

konsumtionsmönster samt fungerar
som jämställda och jämlika
arbetsplatser.
Norrbotten

Beviljade regionala företagsstöd

Stärkt entreprenörskap och
företagande Minst 1700 nya företag
per år med en överlevnadsgrad på
mer än 75 % efter 3 år. 1484 st
(2016)
Ökad exportförmåga Andel av småoch medelstora företag (SMF) som
exporterar produkter och tjänster
ska öka till 23 %. 17 % (2016)
Högre förnyelsegrad Andel av SMF
som investerar i forskning- och
utveckling (FoU) ska öka till 10 %. 2
% (2017)
Minskad obalans i könsfördelning
hos SMF Antal kvinnor som arbetar
på ett SMF ska öka till 30 procent.
17 % (2017)
Mål i det regionala
strukturfondsprogrammet: Att öka
små och medelstora företags
konkurrenskraft
Projekt inom målet ska bidra till att
öka antalet nystartade företag och
till att de som redan finns kan växa.
Prioriterat är också projekt som
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Se avsnitt 1.4.1, p. 2 i regionens återrapportering.

Se avsnitt 1.4.1, p. 2 i regionens
återrapportering.

bidrar till företags kapitalförsörjning
där marknaden inte fungerar. Även
hjälp för företag att nå nya
marknader
Norrbotten

Business Capacity Development in
Swedish Lapland + Tilläggsprojekt
(ERUF)
Swedish Lapland Visitors Board
Pandemin har drabbat
besöksnäringen hårt och
förlängningen fortsätter att stödja
små och medelstora
besöksnäringsföretag för att säkra en
långsiktigt hållbar tillväxt i regionen.

Norrbotten

TUFFF Turistanläggningars form,
funktion och finans- Långsiktigt
hållbar tillväxt inom besöksnäringen i
Swedish Lapland
Turistanläggningarnas form och
funktion (ÖKS ERUF)
LTU Business AB

RUS: Prioriterat insatsområde
Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap
Smart Specialisering: Smart
diversifiering och ökad
konkurrenskraft hos små och
medelstora företag inom
besöksnäringen i regionen.

-Fler företag som ökat sin exportmognad
-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

Förväntat resultat på kort sikt är att
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.
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.

Projektet ska stärka 13
företagsledare/entreprenörer inom
besöksnäringen i Norrbotten med en
ökad förståelse och medvetenhet för hållbar
design och arkitektur som konkurrensmedel, samt
16 företagsledare/entreprenörer inom
besöksnäringen i Norrbotten inom strategiskt
beslutsfattande.

Insatserna skall ses i ett långsiktigt
perspektiv och syftar till att påbörja ett
arbete som skall leda till att höja
kvalitetsnivån och medvetenheten
inom design, formgivning och
arkitektur som viktiga
konkurrensmedel inom
besöksnäringen.

ERUF: Insatsområde Att öka små
och medelstora företags
konkurrenskraft och målet Fler små
och medelstora företag växer på
internationella nya marknader.
RUS: Prioriterat insatsområde
smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap
Smart Specialisering: Smart
diversifiering och ökad
konkurrenskraft hos små och
medelstora företag inom
besöksnäringen i regionen

Projektet ska erbjuda
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Norrbotten

Norrbotten

besöksnäringsanläggningar tre
utvecklingsprogram utifrån
efterfrågan från företagen inom
besöksnäringen i Norrbotten.

Nationella
regionalfondsprogrammet: Öka
små och medelstora företags
konkurrenskraft och avser
projektperioden.

Stöd för EIT KIC för CCI
RISE Research Institutes of Sweden
AB

RUS: Prioriterat insatsområde
Smarta, hållbara innovationer och
entreprenörskap

Förstudien ska undersöka
förutsättningarna för att skapa en
europeisk innovationshub för
kulturella och kreativa näringar inom
RISE och i nära samarbeten med
inkubatorer, kreativa företag.

Smart Specialisering: Smart
diversifiering och ökad
konkurrenskraft hos små och
medelstora företag inom KKN i
regionen.

ArctiqDC- Artic Datacenters (Interreg
Nord)
Rise Sics North AB
Gränsöverskridande
samarbetsprojekt som stärker den
regionala datacenter-branschens
produkter,

-Etablera en stark KKN-nod tillsammans med
samarbetspartners i norra Sverige som kommer
utgöra grunden i den kommande Kunskaps och
Innovations Community (KIC) för kulturella och
kreativa näringar.
-Samordna, kraftsamla och kommunicera KKN i
norra Sverige (med utgångspunkt i de fyra norra
länen), på såväl Sverige- som Europanivå.

Förväntade effekter är att tillvara den
kraft som uppstår i samarbeten bland
kreativa näringar och etablerad
industri. Genom det europeiska
samarbetet i konsortiet ökar
möjligheterna för SMEs att bygga
internationella samarbeten, öka sin
konkurrenskraft och tillväxt.

-Gemensam kommunikationsplattform med
nyhetsbrev, medialt innehåll, kunskaps forum på
såväl svenska som engelska.
RUS: Prioriterade insatsområdet
Innovation och företagande
Interreg: Mål ökad andel SMF med
gränsöverskridande
affärsmodeller.

Rapporter och demonstrationer görs inom
områdena:
- Frikyla i kallt klimat
- Kraftdistribution
- Värmeåtervinning
- IT-driftautomation och applikationer på distans
- Förstärkt datacenterbransch
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Nyttan med projektet är utveckling,
test och demonstration av unik teknik
som går att genomföra effektivt i den
Arktiska regionen. Demonstrationerna
och utvärderingsresultatet kan
användas länge efter projektets slut i
marknadsföring av platser och
tjänster/produkter. Regionala
produktbolag, både stora och SME,
kommer att kunna leverera lösningar

tjänster, lösningar och erbjudande till
kunder (parter) utanför regionen,
nationellt eller internationellt. Detta
görs genom att demonstrera och
med mätningar visa och bevisa att;
investera och operera datacenter i
Arktiska regioner har låga och bland
de lägsta investerings- och
driftskostnaderna i världen med
avseende till kylning och
kraftdistribution.
Norrbotten

RIT2021- Rymd innovationer och
tillväxt (ERUF)
Luleå tekniska universitet i
samverkan med Arctic Business
Incubator, Institutet för Rymdfysik
och LTU Business samt tre av Sveriges
största rymdbolag.

och produkter till sina kunder baserat
på resultat från projektet.
Resultatet som eftersträvas på lång
sikt är att i den Arktiska regionen om
40 nya stora och mindre datacenter
skall byggas och köras inom en
femårsperiod.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Innovation och företagande
Smart Specialisering: Smart
diversifieringsområdet rymdteknik

Baserat på följeforskarens halvtidsutvärdering
överträffar projektet sina indikatorsmål. Antal
företag som fått stöd 21 (mål 18)
Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner (mål 18)
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt
stöd 21 (mål 18)

Baserat på följeforskarens
halvtidsutvärdering:
Arbetet under projektperioden 2018–
2021 har lett till ett ökat intresse hos
europeisk och svensk industri att
etablera sig i regionen, fördjupad
kunskap hos akademi som behöver
omsättas i fler industriprojekt, fortsatt
ökat stöd till små och medelstora
företag. Detta sammantaget har gjort
att antalet industriella projekt, antal
företag och efterfrågan av projektets
insatser har ökat.

Baserat på lägesrapporter och uppföljning med
projektledare:

Baserat på lägesrapporter och
uppföljning med projektledare:

Projektets huvudmål är att skapa ett
starkt innovationssystem för tillväxt
inom rymdbranschen med en bas av
samverkan, forskning, testdriven
utveckling och klusterbildning.
Norrbotten

SmallSat Express Fas C2
Svenska rymdaktiebolaget (SSC)

RUS: Prioriterade insatsområdet
Innovation och företagande
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Skåne

Projektet är den detaljerade designen
av Sveriges rymdbas för uppskjutning
av satelliter. I projektet sker
utvecklingsarbete inom ett flertal
teknikområden som ett sista steg
innan rymdbasen realiseras.
Projektet avhandlar utveckling av
satellitkommunikationssystem,
radaranläggningar, markinfrastruktur,
integreringshallar, renrum,
procedurer, säkerhetsanalyser,
bärraketanalyser och
licensieringsprocesser.

Smart Specialisering: Smart
diversifieringsområdet rymdteknik

SSC har med projektets hjälp kunna genomföra
kritiska insatser för att få till en större satsning för
en ny uppskjutningsförmåga. Det har handlat om
design, tillstånd och säkerhetsfrågor till exempel.
Organisationen som har etablerats kommer att
uppgå till ca 30 personer innan året är slut.

I projektet har även sidoeffekter
uppstått. Två kommersiella företag
ISAR Aerospace och Rocket Factory
Augsburg testar sina raketmotorer på
Esrange. ISAR har etablerat ett företag
i Kiruna och påbörjat samarbete med
Luleå tekniska universitet och Esrange
som kommer att leda till fler
infrastruktursatsningar och nya
forskningsområden.

Öppna data för fler –

Mål i RUS:

Näringslivets behov av öppna data

Skåne ska vare en stark och hållbar
tillväxtmotor

Inom kunskapsdelning genomfördes två
workshops, tre rundabordssamtal inom sektorerna
- transport, miljö och stadsbyggnad, samt en
föreläsning.

En rapport och en webbplats som kan
användas i kommande arbete kring
öppna data.

Skåne ska utveckla framtidens
välfärd
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Skåne

En regional innovationsagenda för
livsmedel med tillhörande

Mål i RUS:

229

Inom behovsanalys skickades en enkät ut och tolv
djupintervjuer genomfördes.
I aktiviteten Case-research analyserades och
beskrevs tolv tjänster som använder öppna data.
Insatsens resultat finns sammanställda på
webbplatsen https://www.oppnadataforfler.se/.
Intervjuer och förstärkt dialog med det regionala
näringslivet.

Kännedom om näringslivets kunskap
och behov som kommer att användas i
ett uppföljande projekt som etablerar
en regional samverkan kring öppna
data.
En tydlig indikation på vikten av att
driva på utvecklingen av öppna data.
Ökad förståelse för sektorn och dess
prioriteringar. Förbättrad samverkan
och därmed förutsättningar för ett

samverkansgrupp

Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Publicering av Innovationsagendan för livsmedel
samt relaterad kommunikation.

Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning

Möten och workshops för att driva på nya initiativ
kopplat till agendan samt samverka mellan
organisationer regionalt och nationellt.
Nya samverkansprojekt för innovation, såsom ”GOgrön omstart”, Northern Lights on Food” och
”Cirkulärt utvecklingscentrum”

Mål i Agenda 2030:
2 Ingen hunger
3 God hälsa och välbefinnande
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och
produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
15 Ekosystem och biologisk
mångfald
Skåne

SPIRA - hjälpa befintliga företag och
entreprenörer som vill starta upp ny
verksamhet

Mål i RUS
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Skåne

SMILE, Ideon och Minc – stärka
inkubatorerna i fördelning av

Mål i RUS:

230

kraftsamlat Skåne.
På lång sikt kommer insatserna att
påverka innovationskraften i Skåne.
Genom att fokusera på prioriterade
områden (ex fler testbäddar) kommer
det finnas bättre förutsättningar för
företag i regionen att växa.

Ny struktur för ökad koordinering och samarbete
mellan regionens företagsfrämjande stödaktörer
kopplade till livsmedel.

130 företag och entreprenörer kommer totalt att
ta emot stöd. 30 nya företag etableras. 100
befintliga företag erbjuds vägledning i sin
omställningsresa. 50 av befintliga företag får stöd i
form av deltagande i erfarenhetsutbyten,
nätverksmöten eller erbjuds stöd via Skånes
inkubatorer. 50 av befintliga företag får stöd i form
av deltagande i nätverksmöten och får även stöd
av extern individuellt anpassade stödinsatser.

Analyser och planer för de deltagande
företagen.

Informationsmaterial och kampanjer för att nå ut
till inkubatorer och science-parks i Sverige, som

Öka inflödet av nya företag till
inkubatorn.

Strategisk beslutsmanual som kan
vägleda företag även när projektet
slutat.
Samlad kunskap om vilka vägar
skånska företag och entreprenörer valt
för att möta Covid19-utmaningar.

nationella medel (Vinnova) för 20232024 så att satsningarna kan skalas
upp ännu mer.

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.

Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:

idag inte har life science kompetens, och helt
enkelt rekrytera bolag som har svårt att få lokalt
stöd.

Öka inflödet av företag som kan
bedömas som högkvalitativa.

8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Utforma ett program inriktat mot Biotech, vilket
har potential att locka fram fler tidiga lokala bolag,
samt även locka bolag nationellt och
internationellt.

Mål i RUS:

MAX IV har tillsammans med RISE, SVS AB och ESS
etablerat och lanserat en digital
samverkansplattform. Plattformen har
vidareutvecklats och nya exempel på tillämpningar
har inkluderats.

Ny och ökad kunskap om till vad och
hur man använder
forskningsinfrastrukturerna. Ökad
samverkan och konkurrenskraft.

Möte med ett tiotal näringslivsrepresentanter har
ägt rum i det nyformerade nätverket. En
målsättning med nätverket är att ”ekipera” IUC Lab
med kompletterande tjänster inom avancerade
material och tillverkning.
Framtidens Industris hus har formerats. IUC Lab
och Executiva business gruppen är delmängder av
detta.

Skåne att tar ledartröjan inom
industriell utveckling, digitalisering och
Industri 4.0 med hjälp av en triple helix
konstellations där regionens
myndigheter, företag och universitet
jobbar tätt tillsammans för att skapa
unika möjligheter för industrin att
utforska och införa den mest

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

Främja entreprenörskap och öka
produktiviteten i Skåne

Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Skåne

IUC LAB och EXECUTIVE BUSINESS
GROUP -> I FRAMTIDEN “INDUSTRINS
HUS”
Driva industrins gemensamma
strategiska agenda och verka
testbädd för skånsk industri och den
naturliga mötesplatsen för industrin
och akademin.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
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konkurrenskraftiga tekniken på
marknaden.
Ökad kompetens, fler jobb och högre
skatteintäkter.
”Kunskapsstaden Lund”, en naturlig
knutpunkt för forskning och
tillämpning av ny teknologi.
Skåne

Ungt entreprenörskap,
sommarentreprenörer samt
finansiering av organisationer som
främjar ungt entreprenörskap

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Ca 500 ungdomar fördelade över hela Skåne har
fått möjlighet att testa på att vara entreprenör
under sommaren, att satsa på sin egen idé och
med stöd starta upp en egen verksamhet.
Tio aktörer har fått finansiering för att stötta unga
entreprenörer från högstadiet upp till
universitetsnivå att göra verklighet av sina idéer.

Ökat intresse för att starta eget.

9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Skåne

Digital Scorecard 2020-2021 – Almi
Digitalt verktyg som analyserar ett
företags nuläge in dess digitala
mognad inom marknadsföring och
sälj.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:

Påverka kulturen kring företagande
och innovation i samhället i mer
positiv riktning och på mycket lång sikt
därmed påverka att Skåne blir en stark
hållbar tillväxtmotor.
Över 800 företag har deltagit vid webbinarium
Tio training days (WS)
Utbildning av rådgivare hos Almi
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Fler ungdomar ser företagande som en
möjlig karriärväg. Framförallt
sommarentreprenörerna har visat sig
påverka ungas självförtroende
generellt och i längden
förhoppningsvis ge dem en framtidstro
och bättre livskvalitet.

Ny kunskap hos företag.
Många har implementerat nya
arbetssätt och något företag har efter
medverkan helt bytt affärsmodell för
att vara mer konkurrenskraftig.

8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Individuell coachning från Almirådgivare till
företag
Lightversion av verktyg

Ny kunskap hos rådgivare hos Almi.
Almi som organisation är bättre
rustade för att prata digitalisering med
kunderna.

Djup analysverktyg.
Skåne

Affärsutvecklingscheckar för
internationalisering, digitalisering och
hållbarhet.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Skåne

Stärkt företagsklimat i kommunerna
Region Skåne gör en riktad satsning
till kommunerna för att utveckla
näringslivsklimatet.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Beslutat och fördelat 4 500 000 kr i
internationaliseringscheckar till 19 företag.
Beslutat och fördelat 6 000 000 kr i
digitaliseringscheckar till 29 företag.
Beslutat och fördelat 1 000 000 kr i
hållbarhetscheckar till 6 företag.

Fler små och medelstora företag i
regionen växer genom
internationalisering, digitalisering och
hållbarhet.

Fyra projekt är under genomförande och avslutas
senast 30/6 2022.

Genom bättre gemensam förståelse av
myndighetssamverkan, service,
förenklingsarbete och gemensamt
utbildningsmaterial skapas ett bättre
näringslivsklimat för företagen i
kommunerna vilket leder till ökad
produktivitet.

Med hjälp av utvecklingsmedel har Big
Science Swedens verksamhet i Skåne förstärkts
med tekniskt kvalificerad personal.
Under 2020 hämtades det hemorders till Sverige
för mer än 100 miljoner från de 13 anläggningar
som Sverige medfinansierar. Big Science Sweden

Hållbar tillväxt, ökad samverkan och
stärkt konkurrenskraft i hela landet

Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Skåne

Big Science Sweden
Stöd och handledning till
kvalificerade skånska industriföretag i
rollen som teknikleverantör till
relevanta forskningsanläggningar.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:

233

Stockholm

Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen
Stockholmsregionen ska vara en
ledande tillväxt- och kunskapsregion.
Stockholm ska vara en öppen,
jämställd, jämlik och inkluderande
region- för att realisera visionen,
Europas mest attraktiva
storstadsregion.

9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

har idag 230 företagsmedlemmar varav 52
kommer från Skåne.

RUFS 2050
Mål 3:
Stockholmsregionen ska vara en
ledande tillväxt- och
kunskapsregion
Mål 2:
Agenda 2030
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 3: God hälsa och
välbefinnande
Mål 4: God utbildning
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13: Ekosystem och biologisk
mångfald.

Genomförandet av de strategiska
inriktningsområdena sker genom handlingsplaner,
genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som
tas fram tillsammans med regionens
samverkansaktörer.
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Kort sikt:
Gemensam målbild för regionens
aktörer. Handlingsplaner
för utvecklingsprojekt och satsningar
framtagna.
Medellång sikt:
Genomfört insatser och prioriterade
satsningar inom strategins fyra
inriktningsområden har gjort
Stockholmsregionen mer resilient och
robust vilket ytterligare förstärkt
Stockholmsregionen som Sveriges
ledande tillväxt- och kunskapsregion.
Lång sikt: Genomförda insatser och
prioriterade satsningar har befäst
Stockholmsregionen som Europas
konkurrenskraftigaste och mest
innovativa region vilket bidrar till att
realisera visionen Europas mest
attraktiva storstadsregion.

Stockholm

Forsknings- och innovationsstrategi
för smart specialisering

Förstärkt och utvecklad
internationell konkurrenskraft inom
Stockholmsregionens fyra
prioriterade områden. Life science,
vård och hälsa, IKT, tech och
digitalisering, Industriell
omställning genom hållbar
produktion, Klimat- och
miljösatsningar för hållbar
stadsutveckling.

- God styrning av forsknings- och
innovationsstrategin för smart specialisering i linje
med EU-kommissionens sju kriterier etableras
- Aktuell analys av utmaningarna för
innovationsspridning och digitalisering tas fram.
- Behöriga regionala institutioner eller organ som
ansvarar för förvaltningen av strategin för smart
specialisering identifieras
- Entreprenörskapsprocess med fungerande
samarbete mellan berörda parter etableras.
- Nödvändiga åtgärder för att förbättra de
regionala forskning- och innovationssystemen
genomförs
- Åtgärder för att stödja industriell omvandling
påbörjas
- Åtgärder för att stärka samarbete utanför Sverige
på prioriterade områden som stöds av strategin för
smart specialisering genomförs.

Kort sikt: Kunskap och
medvetandegörande om smart
specialisering stärkts både internt och
externt.
Medellång sikt: Mobiliserad och
kapacitetsstark samverkanstruktur och
entreprenörskapsprocess för smart
specialisering har etablerats i
Stockholmsregionen.
Lång sikt: Genomförda åtgärder inom
de fyra prioriterade
inriktningsområdena har stärkt det
regionala forsknings- och
innovationssystemet samt den
internationella konkurrenskraften
inom prioriterade områden.

Stockholm

Life science-strategi för
Stockholmsregionen.
Stockholm 2025-en av världens fem
ledande life science- regioner.

RUFS 2050
Mål 3: Stockholmsregionen ska vara
en ledande tillväxt- och
kunskapsregion.
Agenda 2030:
Mål 3: God hälsa och
välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Strategin kompletteras med handlingsplaner för
att realisera strategins mål. Handlingsplanerna
kopplas till mål samt tydliggör vem som ansvarar
för respektive insats.
Utvecklingsprojekt och genomförandeplaner tas
fram tillsammans med berörda aktörer i regionen.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga regioner
nationella aktörer och Region Stockholms
Europakontor.

Kort sikt: Stärkt samarbete mellan
regionens aktörer.
Region Stockholm visar tydliga
kontaktvägar till vården för kliniska
prövningar och tillgång på vård- och
omsorgsdata
Medellång sikt: Tillväxt och utveckling
av företag inom Life science.
Lång sikt: Ökad kvalitet och effektivitet
i hälso- och sjukvård och omsorg.
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Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Stockholm

Fordonsdalen
Region Stockholm har i samarbete
med KTH och Kista Science City och
med finansiering av ERUF tagit
initiativ till en rad insatser för att
stötta fordonsindustrins gröna och
tekniska omställning.

Möter tydligt regionens utmaningar
om att vara en internationellt
ledande storstadsregion i en
växande global konkurrens samt
möjliggöra ökad tillgänglighet och
ekonomisk tillväxt.
RUFS 2050
Mål 3: Stockholmsregionen vara en
ledande tillväxt- och
kunskapsregion.

236

Kartläggning av regionens småoch
medelstora företag inom fordonsindustrin
är publicerad och presenterad vid ett flertal
tillfällen. Utgångspunkten är en omvärldsanalys av
förändringar i transportsystemet och
fordonsindustrin samt genomförda djupintervjuer
med representanter för 24 företag i regionen. I
rapporten presenteras förslag till åtgärder som
syftar till att företagen skall kunna fortsatt vara
konkurrenskraftiga år 2030.
- Kartläggning av regionens små och medelstora
företag inom IT-branschen. Kartläggningen
beskriver hur IT och Telekombranschen ser ut i
Stockholmsregionen samt vilka IT-trender som
kopplar till fordonsindustrin och transportsystemet
och dess förändring
Etableringen av ett regionalt samarbete för lyfta
upp regionens industri på en högre agenda och
mobilisera aktörer för gemensamma insatser
-Initierat och driver
kompetensomställningsinsatser med KTH
-Initierat och drivet insatser inom test och
demonstrationer med Kista Science City.

Kort sikt:
Utveckla användbara modeller för
reskilling och kompetensväxling
Facilitera test och demonstrationer så
att ett antal företag får möjlighet att
testa och demonstrera lösningar som
kan bidra till ett mer
hållbartransportsystem
Öka insikten om regionala
fordonsindustrins betydelse och
utmaningar på olika nivåer. Påverka
politiska och industriella beslut.
Mobilisera regionens aktörer (industri,
akademi och politik),
Stärkt samverkan mellan
Stockholmsregionen, ÖMS och andra
regioner.
Medellång sikt:
Tillgängliggöra och
bidra till test/demonstrationer
Koppla ihop isolerade och
konkurrerande forskningsöar
Möjliggöra nya samarbeten i
ekosystemet (ICT och
fordonsindustrin)

Skapa stödstrukturer regionalt och få
ett långsiktigt ägarskap i frågorna
regionalt
Lång sikt:
Utveckla
fordonsindustrin i regionen samt säkra
dess tillväxt och internationella
konkurrenskraft.
Del i klimat-och och digitala
omställningen.
Stockholm

Regional Digitaliserings-koordinator

ERUF 2021–2027
Mål 1:
En smartare och
konkurrenskraftigare
Stockholmsregion genom
transformering av idéer till
innovationer, tillväxt av innovativa
företag, väl fungerande företagsoch innovationsfrämjande system
med tydliga roller och långsiktig
finansiering, fortsatt digitalisering
och tillgång till kompetens.
RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt- och
kunskapsregion 2050.
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En rapport om företagens digitala resa under
pandemin.
Rapporten visar på exempel på de utmaningar,
möjligheter och begränsningar som små företag i
länet tampas med.
-sammanställt information från befintliga
rapporter och studier om små företags påverkan
av pandemin och digitalisering.
-intervjuat företagsfrämjare från RISE,
Teknikföretagen, Vinnova, Cedeo,
Skärgårdsföretagarna, Företagarna, Lean-centrum
KTH, Södertälje Science Park, Almi, Mälardalens
Högskola, Visita
Resultat:
- Ökad kunskap om små företags digitalisering i
Stockholms län
- Nya kontakter med främjandeaktörer i länet
- Kommunikationsmaterial för mobiliseringsarbete
i länet

Kort sikt:
Ökad kunskapen om möjligheterna för
företagens digitalisering har ökat och
en förstärkt samverkan har påbörjats.
Medellång sikt:
Företagen ökar digitalisering genom:
-Effektivisering av befintlig
verksamhet
-affärsutveckling genom nya digitala
eller utvecklade produkter/
tjänster/affärsmodeller/
värdeerbjudanden
Lång sikt:
Framgångsrik digital transformation
hos företagen är en viktig byggsten i
näringslivets konkurrenskraft och
tillväxt i Stockholmsregionen.

Stockholm

Stockholm

Stockholm Life Tech
Regionalfondsprojekt

STHL Life Scale-Up
Regionalfondsprojekt

Projektet är sammankopplat med
arbetet som pågår inom Life
Science strategin och
handlingsplaner.
Syftet är att öka en hållbar tillväxt
hos regionens små och medelstora
företag (SME) inom life science
sektorn genom ett attraktivt,
transparent och känt erbjudande
för nyttjande av regionens
forsknings- och innovationsinfrastrukturer.
Agenda 2030
Mål 4: God utbildning
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion

-Arbetet sker i en nära samverkan mellan bland
andra processledare inom projektet, angränsande
projekt, utpekade pilot-FoIIer, SMEer samt
experter inom exempelvis juridik.
-Metodrapport hösten 2021 – dokumentet
beskriver hur arbetet gått till och vilka strategiska
överväganden som gjorts vid utvecklandet av
lösningarna.
-FoII-handbok – Den första versionen av handbok
till FoIIer om hur goda
förutsättningar för
samarbeten med SMEer skapas.
-SME-guide – Framtagen guide till SMEer för att
skapa goda förutsättningar för samarbeten med
FoIIer

Kort sikt:
-SMEguiden och Follhandboken är
projektleveranser och utgör delar av
skalbar samverkansmodell
-Accelererad tillväxt hos små-och
medelstora företag inom life science.

ERUF 2021–2027
Mål 1: En smartare och
konkurrenskraftigare
Stockholmsregion- Genom
transformering av idéer till

I projektet skapas en process där Region
Stockholms behov presenteras för företag.
Projektet har tagit fram en effektiv process ”En väg
in” för att matcha innovativa företags förfrågningar
med Region Stockholms personal. En del av

Kort sikt:
Region Stockholms behov/ trender
presenteras digitalt för företag och
inspirerar företag att ta fram nya
produkter och tjänster utifrån
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Medellång sikt och lång sikt:
Tillgängliggjorda laboratorier,
forsknings-och
innovationsinfrastruktur i och kring de
två starka life science-miljöerna:
Hagastaden och Flemingsberg.

Stockholm

Interreg Europé
projektet
Cohes3ion

innovationer, tillväxt av innovativa
företag, välfungerande företagsoch innovationsfrämjande system
med tydliga roller och långsiktig
finansiering, fortsatt digitalisering
och tillgång till kompetens.

processen består av en checklista "Hitta rätt för
företag" som informerar bolagen om Region
Stockholms regler och rutiner vid samarbeten.
Projektet har genomfört en utlysning och tilldelat 5
SME inom Life Science sektorn 12 miljoner i bidrag.
Bolagen har själva medfinansierat med lika mycket.
Bolagen coachas av affärscoacher på KI
Innovations AB under projekttiden.

verksamheternas behov.
Medellång sikt:
Bolag som har behov av att få kontakt
med Region Stockholms olika
verksamheter ska få kontakt inom 5
arbetsdagar.
Skapar ökad konkurrenskraft.
Lång sikt:
Innovatörer i Stockholmsregionen
tar sin idé eller forskningsresultat till
en produkt eller tjänst och starta ett
företag.

Projektet bidrar till implementering
av ”Forsknings- och
innovationsstrategi för smart
specialisering S3”

Under året har behov enligt modellen Smart
Territorial Mapping (STM) identifierats. Vidare har
goda exempel och lärande avseende både insatser
och policys inhämtas från såväl Stockholms
regionala aktörer som från andra deltagande
regioner i projektet som exempelvis Digital Leaders
Network i Limerick (Irland), Forskningsinsitutet
Orkestras (Spanien), Offentliga bolaget Fincalabria
(Italien), SBRI Center in Wales (UK), Calabria
Europe (Italien). Sammantaget låg dessa insatser
till grund för projektets Region Action Plan (RAP)
som slutfördes under 2021.

Kort sikt:
Genomfört framtagen RAP och dess
tre insatsområden
Medellång sikt:
Cohes3ion har bidragit till:
- öka kompetensen om smart
specialisering som ett viktigt verktyg
för regional utveckling,
- initiera mobilisering och
kapacitetsuppbyggnad inom 3
prioriterade områden för smart
specialisering,
- insatser för en god styrning av smart
specialisering,
Lång sikt:
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Cohes3ion har bidragit till
genomförandet av
Stockholmsregionens strategi för
smart specialisering och stärkt
regionens internationella
konkurrenskraft.
Stockholm

Stockholm

Landsbygd- och skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen

Besök framtiden
I det EU finansierade
samverkansprojektet Besök
framtiden arbetar Region Stockholm
tillsammans med Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland
med att stödja små-och medelstora
företag inom besöksnäringen.

Strategins fyra insatsområden
samspelar med de fyra långsiktiga
målen i regionplanen – RUFS 2050.
Insatsområdena är: förbättra
tillgängligheten, utveckla attraktiva
och livskraftiga lokalsamhällen,
stärk det lokala näringslivet samt
utveckla natur-, kultur- och
rekreationsvärden.

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen ska genomföras med tydliga
och mätbara mål och i dialog med berörda aktörer.
Det har resulterat i ett handlingsprogram för
landsbygds- och skärgårds- strategin med syfte
att stärka möjligheterna att bo och verka i
Stockholmsregionens landsbygd och skärgård

Kort sikt: Ta fram handlingsprogram.

RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt och
kunskapsregion

Delmål för projektet
-Totalt 55 företag har fått behovsanpassad hållbar
affärsutveckling för omställning, innovation och
långsiktig tillväxt inom besöksnäringen i
Stockholms län samt ökade kunskaper inom
utveckling av sitt företagande.
-Totalt 32 företag har genomgått ett
affärsutvecklingsprogram/
innovationsprogram

Kort sikt:
Bidra till att företagen inom
besöksnäringen överlever effekterna
av Coronapandemin och står rustade
för perioden efter genom att erbjuda
anpassad affärsrådgivning för
omställning och innovation ur krisen.
Medellång sikt:
Projektets
mål är att genom affärsrådgivande
insatser specifikt riktade till
besöksnäringen i Stockholms län bidra
till att bibehålla och ställa om

Nationella regionalfondsprogrammet:
Insatsområde 2: Öka små och
medelstora företags
konkurrenskraft
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Lång sikt: Genomföra aktiviteterna i
handlingsprogrammet och ta fram ett
nytt handlingsprogram som ska börja
gälla för 2023.

befintliga företag inom
besöksnäringen som är drabbade av
Coronapandemins negativa effekter på
branschen.
Lång sikt:
Stärker det företagsfrämjande
systemets kunskap om
besöksnäringen.
Sörmland

Sörmlands innovationsråd, SörmX
och Draknäste Light
Finansieras med 1:1 och regionala
medel

RUS-prioritering – En växande
arbetsmarknad.
Tre olika insatser för att främja
inflödet av nya innovativa bolag till
innovationssystemet och
inkubatorn Create, samt för
att stötta etablerade bolag med
nya, innovativa idéer som man vill
utveckla. Drivs av stödaktörer i
samverkan.
Agenda 2030: Bidrar främst till
målen 8, 9 och 12.
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Innovationsrådet: Ett stående digitalt,
mötestillfälle per månad och har under 2021
genomfört nio träffar dit två entreprenörer per
tillfälle bjudits in. Kö av företag under hösten. 8
organisationer ingår permanent, andra tas in efter
behov.
Företag har fått fortsatt stöd av de olika
organisationerna, second opinions på egna
strategiska tankar, lotsning till
aktörer/stöd/kontakter utanför länet, råd inför
möten med investerare etc.
SörmX (ett sörmländskt förinkubatorprogram på 3
månader): 25 företag sökte-11 antogs. 17% ledda
av kvinnor, 83% av män, 39% av personer med
utländsk bakgrund. Tre bolag gick in i inkubatorn,
övriga fick stöd via andra aktörer i stödsystemet.
8 st Draknäste Light-Pitchning inför panel av
investerare, affärsutvecklare och erfarna
entreprenörer + 10 tim enskild affärsutveckling.
Många företag ville delta, 16 deltog i ett näste.70%

Kort sikt:
Betydligt större inflöde till vår
inkubator Create. Bättre stöd till fler
nya och etablerade innovativa bolag.
Ökad samverkan och bättre lotsning
mellan stödaktörerna.
Medellång sikt: Fler innovativa bolag
som leder till ökad tillväxt.
Lång sikt: Ett starkare näringsliv, med
högre grad av innovation. Sörmland
ses som ett attraktivare län för
företagande, med utvecklat stöd för
entreprenörskap.

av fth ledda av män, 30% ledda av kvinnor, 15%
leddes av person med annan etnisk bakgrund än
svensk.
Ex på resultat: Flera bolag för diskussioner med
investerare, alla har slussats vidare
till Innovationsrådet och/eller andra
aktörer/insatser efter genomförd
affärsutveckling.
(Uppföljning och egen bedömning
Sörmland

Företagscheckar:
1) Omställningscheckar för företag.
Finansiering: Enbart reg.medel - 7,5
milj år 2021.
2) Omställningscheckar
(digitalisering, internationalisering
och grön omställning). Finansiering:
React-medel-2,2 milj. år 2021.

RUS-prioritering -En växande
arbetsmarknad.

1) 67 företag beviljade-alla projekten fullföljdes
2) 21 företag beviljade- xx projekt genomförda
(Uppföljning)

Kort sikt: Företag för tillgång till medel
för att kunna genomföra utvecklings/omställningsinsatser utefter behov.
Medellång sikt: Fler företag överlever,
utvecklas och bidar till tillväxt och grön
omställning.
Lång sikt: Ett hållbarare och grönare
näringsliv.

Sörmland

Framtidens industri i Sörmland (FriS)
Ett samarbete mellan Almi
Företagspartner och MITC för att
konkret stötta länets industriföretag i
omställningen
(automation, digitalisering, grön
omställning etc)
Uppsökande verksamhet,
behovsinventering, rådgivning
lotsning till rätt insats.

RUS-prioritering -En växande
arbetsmarknad.
Smart specialisering-styrkeområde
Avancerad tillverkning, ÖMS
utmaningsområde Smart industri
Agenda 2030: Bidrar främst till
målen 8,9 och 13.

Ca 50 företag har besökts eller återbesökts under
året och fått det stöd de efterfrågat. (Uppföljning)

Kort sikt: Företagen har fått hjälp att
påbörja den för dem (särskilt för
underleverantörer utan egna
produkter) så viktiga omställningen.
Medellång sikt: Flera industriföretag
klarar att genomföra en omställning
Lång sikt: Den i Sörmland så stora och
viktiga industrisektorn överlever och
fortsätter att vara konkurrenskraftig,
men mer klimatvänlig, och bidrar till
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Finansieras med 1:1 och regionala
medel
Sörmland

Samverkan i Östra Mellansverige
(ÖMS)kring Smart specialisering.
Finansieras med 1:1 och regionala
medel

fortsatt tillväxt som ger jobb och
välstånd i länet.
Bidrar bland annat till följande mål i
Agenda 2030: 7, 9, 11, 12
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Har skapat ett kontinuerligt och tätt samarbete
mellan fem regioner kring fyra gemensamma
utmaningsområden som bygger på resp. regions
egen S3-strategi.
Har lett till ett antal regiongemensamma projekt
med aktörer fr de olika regionerna, som stöttar
innovation och utveckling hos företag inom olika
branscher och nischer, såsom innovativ
industriproduktion (FastLane4 Industry),
visualisering (Visual Lift), 3D-printing (AM Lift),
omställning av tung fordonsindustri
(Transmission), framtidens energi (Energilösningar
i världsklass) m fl.

Kort sikt: Strategiskt
innovationssamarbete mellan fem
regioner, som samordnar resurser som
växlas upp och därmed gör regionerna
starkare, var och en och tillsammans.
Alltmer utvecklade samarbeten och
projekt mellan aktörer fr de olika
regionerna, som lär av varandra och
tillsammans.
Bredare stöd till företagen, oavsett
lokalisering
Medellång sikt: Ett gemensamt ERUFprogram som bygger på smart spec.
och de fyra utmaningsområdena.
Ökad kapacitet och kritisk massa, som
Sörmland inte skulle kunna uppnå på
egen hand.
Sörmlands företag får mkt större
tillgång till behovsanpassat stöd, även
utanför länet.
Lång sikt: Ett sammanbyggt
innovationssystem över
regiongränserna,
bredare utvecklingsstöd till företag i
hela ÖMS, ÖMS tillsammans utgör en
starkare samverkanspart nationellt och

internationellt, en attraktivare
storregion.
Sörmland

Utveckling av besöksnäringen

RUS-prioritering -En växande
arbetsmarknad.
ERUF ÖMS-tematiska mål 1 och 2.
Agenda 2030: Ett flertal mål
påverkas indirekt via de projekt
som ECS genererat

Ett samlat grepp över hela länet för att rädda och
utveckla företag inom besöksnäringen, handel
samt kreativa och kulturella näringar

Ett antal företag räddade från konkurs.
Företag har utvecklat sina affärer,
produkter och samarbeten, i syfte att
öka lönsamheten samt utveckla länet
som destination.

Sörmland

Företagslots

RUS-prioritering -En växande
arbetsmarknad.
ERUF ÖMS-tematiska mål 1 och 2.

En företagslots inrättades i ett tidigt skede av
pandemin. Hundratals rådgivningar har
genomförts inom många olika branscher

Många företag har kunnat räddas från
konkurs

Uppsala

Utveckling av en strategi för
innovation och hållbar tillväxt genom
smart specialisering.

Framtagandet av strategin
uppfyller ett åtagande i RUS för
Uppsala län. Strategin fördjupar
och bidrar med spets under
RUS:ens fokusområde
Nyskapande region.

150–200 personer har på olika sätt engagerat sig
och blivit involverade i strategins framtagning.
Bland deltagandet har Uppsalaregionens två
universitet, näringsliv och offentliga aktörer och
aktörer i företags- och innovationsstödssystemet
varit representerade.

Processen har resulterat i en smart
specialiseringsstrategi innehållande
styrkeområden med tillhörande
innovationsteman.
Strategin beskriver inom vilka
områden som Uppsalaregionen har
störst potential för innovativa
lösningar kopplat till globala
samhällsutmaningar och hållbar
tillväxt.
Strategin lägger också grunden för nya
former av samverkan inom och utanför
regionen i syfte att fortsatt stärka
Uppsalaregionens bidrag till Sverige
som hållbar innovations nation.

Nedan anges Uppsalaregionens
styrkeområden och vilka Agenda
2030-mål dessa bidrar till:
Innovativa material:
Mål 7,8,9, 11, 12 och 13
Life Science för framtidens hälsa
& sjukvård:
Mål 3, 8, 9, 11 och 13
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Hållbara energilösningar i
integrerade system:
Mål 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Cirkulär bioekonomi
Mål 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
och 17.
Uppsala

Stärka Uppsalaregionens
innovationskapacitet och ekosystem
för material & additiv tillverkning
(industriell 3D-printing).

Insatsen ligger i linje med
åtaganden i RU såsom utveckla
och koppla samman företag,
akademi och offentliga
organisationer inom regionens
fokusområden.

Insatsen bidrar till följande Agenda
2030-mål: Mål 7,8,9, 11, 12 och 13

Fått i gång kompetenscentret AM4Life med
fokus på materialutveckling anpassat för
additiv tillverkning riktat till Life Sciencesektorn och den avancerade vården. I
AM4Life deltar 24 partners; stora och små
företag, universitet och offentliga organisationer
regionalt, nationellt och internationellt.
Region Uppsala deltar genom Akademiska
sjukhuset och deltar även i Steering Committee.
Region Uppsala har också, tillsammans med
Uppsala universitet satt i gång en förstudie för att
kartlägga behov och förutsättningar för
regional testbädd på temat material och additiv
tillverkning.
Fått i gång Sveriges enda internationella
mastersutbildning på temat additiv tillverkning
med en kapacitet på 30 studenter/år från hela
världen.

245

Satsningen bidrar redan nu till
innovationer, bolagsutveckling och
produktion av vårdrelaterade och
individanpassade material och
komponenter som räddar liv och
förbättrar patienters liv.
Förväntan är en fortsatt stärkt
ekosystem mellan forskning,
näringsliv och det offentliga, bland
annat genom en öppen testbäddsmiljö
för att snabba upp tempot i
industrialisering och kommersialisering
av printade mer hållbara material och
komponenter

Uppsala

Testa Center – öppen nationell
testbädd för produktion av
biologiska läkemedel.

Insatsen ligger i linje RUS:ens
åtagande Stärka företags- och
innovationsstödssystemet.
Insatsen bidrar till följande Agenda
2030-mål:
Mål 3, 8, 9, 11 och 13

Region Uppsala bidrar i Advisory Board och har
stöttat testbädden finansiellt, till exempel genom
eventet Testa Challenge och STUNS Life Science
som ansvarar för “on boarding- fasen" för de
bolag som vill nyttja Testa Center.
Under 2021 har beläggningen hittills varit 70%
där 8 bolag och 8 akademiska projekt nyttjat
testbädden.
Samarbetsavtal på 2+2 år med lärosäte utanför
regionen har också skrivits under 2021.
Region Uppsala har också säkrat
affärsutvecklingscheckar för bolag under “on
boarding-fasen".

Uppsala

Grow Tech Center (Förstudie)

Insatsen ligger i linje med
RUS:ens åtagande: Utveckla och
koppla samman företag, akademi
och offentliga organisationer
inom regionens fokusområden.
Agenda 2030-mål: 2, 3, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15 och 17.
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Insatsen syftar till att kartlägga behov och
förutsättningar för en öppen testbäddsmiljö för
cirkulär livsmedelsproduktion där utkomsten blir
pilotvolymer av energi- och proteintäta livsmedel.
Efter bred dialog med forskningen, näringsliv och
offentlighet, bedöms förutsättningarna som
goda. Investeringskalkyl, arkitektoniska skisser
och affärsplan har producerats.

Biologiska läkemedel möjliggör
botande av sjukdomar som annars
har varit svårbehandlade.
Utmaningen är produktionen som är
komplicerad och dyr. I Testa Center
erbjuder tillgång till “state-of the-art"
industriell produktions-utrustning för
små bolag och akademiska projekt
för verifiering av innovation och
uppskalning.
Effekten blir evidensbaserad
innovationsutveckling som skapar
avgörande förutsättningar för tillväxt
i småbolag. Bolag som använt Testa
center attraherar även riskkapital.
Effekten är också
kunskapsproduktion i samverkan
mellan bolag, studenter och forskare
i Testa center som en öppen neutral
innovationsmiljö.
Produktion och konsumtion av
livsmedel är i idag ohållbart. Den
förväntade effekten är att Uppsala,
med en stark forskning vid SLU, ska
utvecklas till en naturlig och
attraktiv plats för innovatörer,
forskare, studenter och privata och
offentliga kunder för

Uppsala

Uppsala

Regionalt exportcentrum

Stöd till- och koordinering av
företags- och
innovationsstödssystemet

Insatsen ligger i linje med
RUS:ens åtagande: Stöd företag i
att bli internationellt verksamma.

Insatsen ligger i linje med åtagande
i RUS; Utveckla det regionala
företags och
innovationsstödssystemet
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Region Uppsala finansierar förstudien och deltar
operativt i arbetet.

entreprenörskap, innovation med
grund i utveckling av nya mer
hållbara när cirkulära produktionssätt av livsmedel.

Under 2021 har Region Uppsala och Almi fortsatt
arbetet i det regionala partnerskap som utgör
Regional exportsamverkan. I partnerskapet ingår;
Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk
exportkredit, Uppsala Innovation Centre, Connect,
Enterprise Europe Network och Handelskammaren. Arbetet har fokuserat på
rådgivning för SMF och arrangemang av
ländertematiska seminarier. Under början av 2021
arrangerades även Uppsala International Business
Week med drygt 300 deltagare från hela landet,
däribland utrikeshandelsministern.

Effekten är fler små och medelstora
bolag som är rustade och har modet
att göra affärer och driva utveckling
tillsammans med partners utanför
Sveriges gränser.
Under Uppsala International
Business Week arrangerades 5
webbinarier under en vecka med
närmare 300 deltagare.

Region Uppsala stöder nio främjaraktörer som
utgör centrala och strategiskt viktiga resurser i
det regionala företags och
innovationsstödsystemet. Under

Effekterna av ett väl fungerande
företags- och
innovationsstödssystem är en

Därutöver arrangerades
seminarierna Life Science Japan och
E-handel med ca 100 deltagare.70
bolag har fått coachning i
internationalisering varav 11 bolag
gått vidare med mer konkreta
stödinsatser genom Almi i
kombination med annat stöd
inom partnerskapet.

Uppsala

Utveckling av cykelturism i Uppsala
län

RPB-uppdrag
Insatsen ligger i linje med Rus:
utveckla en växande
besöksnäring
Agenda 2030 mål:
4,5,8,10,11,12,13,15
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2021 bidrog Region Uppsala med ca 16 mkr till
aktörerna genom så kallade regionala
utvecklingsanslag; Uppsala Innovation Centre,
STUNS, STUNS Life Science, STUNS Energi,
Drivhuset, Connect, Coompanion och Green
Innovation Park. Till dessa räknas förstås Almi
Uppsala som stöds genom ägardirektiv. Under
2021 har 365 bolag (varav 232 män & 159
kvinnor) hittills fått stöd att starta och 2159
bolag (varav 1408 män & 883 kvinnor) har fått
stöd att växa med hjälp av dessa aktörer.
Utöver det monetära stödet samverkar Region
Uppsala med dessa aktörer daglig dags i olika
satsningar. Hit hör exempelvis fortsatt utveckling
av ”on boarding- fasen” till Testa Center
tillsammans med STUNS Life Science, Regional
exportsamverkan, affärsutvecklingscheckar samt
förstudier för testbäddsverksamheter på olika
innovationsteman.

platsunik miljö för innovation,
entreprenörskap och bolagsbyggen.
Samverkanskulturen i Uppsala är
unik vilket vi märker på antalet
studiebesök som vill lära av hur vi i
Uppsala arbetar tillsammans som ett
”system”. Kvantitativa mått på
systemets prestationer kan vara
Uppsala Innovation Centre som har
ett ”Return on Investment” på 1:19
genom de skatter och avgifter som
betalas av de bolag som lämnar
inkubatorns
affärsutvecklingsprogram.
Andra mått kan vara ökat antal
affärsänglar i Connects nätverk med
fler företagsinvesteringar som följd,
eller ökat antal nystartade bolag av
studenter genom Drivhuset.

Region Uppsala arbetar vidare med
cykelturismfrågan tillsammans med
Upplandsstiftelsen efter kartläggning och
framtagandet av visionsbild. För att Uppsala län
ska kunna utveckla bra förutsättningar för både
cykling och besöksnäring behövs samverkan
tillsammans med kommunerna i länet. Region
Uppsala och Upplandsstiftelsen vill skapa en
regional cykelled tillsammans med Håbo

För en omställning till mer hållbart
resande är gång och cykel
tillsammans med kollektivtrafiken
givna faktorer som också har positiv
inverkan på den kollektiva folkhälsan
samt näringsliv.
Besöksnäringen är en viktig part för att
skapa en levande landsbygd.

kommun och Enköpings kommuner. För att driva
arbetet med att skapa en cykelled och förvalta
cykelleden framöver behövs det resurser hos alla
deltagande parter. Arbetet med att ta fram en
regional cykelled mellan parterna; Enköpings
kommun, Håbo kommun,
Upplandstiftelsen och Region Uppsala är
ett första steg i att utveckla fler
cykelleder i länet.
Uppsala

Utveckling av en ny
besöksnäringsstrategi för Uppsala
län

Besöksnäringsstrategins målbild
kopplar till RUS:ens långsiktiga
åtagande att ”Utveckla en
växande besöksnäring” samt till
det prioriterade målet
återhämtning efter covid-19 med
delmålet ”Näringslivets
återhämtning”. Arbetet ska skapa
en stabil grund för en hållbart
växande och framtidsäkrad
besöksnäring.
Målbilden ger riktning åt Region
Uppsalas koordinering av det
gemensamma arbetet med
besöksnäringens intressenter.
För att nå målbilden ligger fokus
på tre strategiska insatsområden:
företagande, destinationer och
platser samt marknadsföring.
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Ett 50-tal personer har varit involverade i
processen. Kommunernas, destinationernas och
näringslivets delaktighet i processen har varit
ytterst viktig, inte minst för det fortsatta arbetet
med förankring och genomförande.

I september 2021 antog
Regionstyrelsen i Uppsala län den
nya besöksnäringsstrategin.
Under hösten planeras och påbörjas
genomförandefasen.

Fyra förmågor behöver enligt
strategin stärkas för att nå
målbilden: digitalisering,
hållbarhet, samverkan och
omställning.
Agenda 2030 mål:
4,5,8,10,11,12,13,15
Uppsala

Under 2021 har flera projekt inom
besöksnäringen finansierats alt
medfinansierats med 1:1 medel.
”Ökad turism till Fjärdhundraland
med paketering av upplevelser” och
”Stärkt besöksnäring i Biosfären” för
att nämna några.

Insatserna ligger i linje med Rus:
utveckla en växande
besöksnäring.
Agenda 2030 mål:
4,5,8,10,11,12,13,15

Målgruppen är aktörer inom besöksnäringen i
kommunerna. Företag som tydligt utryckt ett
intresse och behov samt vilja att gemensamt med
de andra flytta fram sina positioner genom ökad
kunskap, hållbart företagande samt smarta
samarbeten och produktutveckling.

Ökad samverkan, utveckling av
företagande som på sikt genererar fler
besökare och mer hållbara företag.

Uppsala

REACT EU: Insatser för att dämpa
effekterna av konsekvenserna från
pandemin. Ett antal projekt
sjösattes i samband med en riktad
nationell utlysning
Affärsutvecklingscheckar, Regionala
exportsamverkan, ÖMSINT Swedish scaleups,
Hållbar Omställning i ÖMS

Dämpa effekterna av
konsekvenserna från pandemin.

Dämpa effekterna av konsekvenserna från
pandemin.

Dämpa effekterna av konsekvenserna
från pandemin.
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Uppsala

Samtalsstöd (direktlinje) för
företagare. Det är många
företagare som känner sig
pressade av pandemins effekter
och för att lyckas hålla sin
verksamhet i gång. Projektet är ett
resultat av dialog och behov i
näringslivschefsgruppen

Dämpa effekterna av
konsekvenserna från pandemin.

Dämpa effekterna av konsekvenserna från
pandemin.

Dämpa effekterna av
konsekvenserna från pandemin.
Almi Uppsala som projektledare
utvecklar och breddar sin roll som
företagsfrämjare

Uppsala

Digitala seminarier – för dig som är
företagare eller som arbetar som
företagsstödjare.
Digitalt seminarium: Hantera
svåra samtal
Digitalt seminarium: Hur tar du som
företagare hand om dig själv?
Projektet är ett resultat av dialog och
behov i näringslivschefsgruppen

Dämpa effekterna av
konsekvenserna från pandemin

Dämpa effekterna av konsekvenserna från
pandemin

Dämpa effekterna av konsekvenserna
från pandemin. Almi Uppsala som
projektledare utvecklar och breddar
sin roll som företagsfrämjare

Uppsala

Digitalt seminarium: Räcker elnätets
kapacitet till för Uppsala läns behov
och utveckling? Detta sker inom
ramen för samarbetet
#uppsalaeffekten. Projektet är ett
resultat av dialog och behov i
näringslivschefsgruppen

Öka förståelsen för
kapacitetsbristen i elnätet och vad
som görs i länet för att motverka
utmaningen.

Öka förståelsen för kapacitetsbristen i elnätet och
vad som görs i länet för att motverka utmaningen.

Öka förståelsen för kapacitetsbristen i
elnätet och vad som görs i länet för att
motverka utmaningen.
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Uppsala

Digitalt seminarium:
Inbjudan för att lyfta
entreprenöriellt lärande i skolan och
hur Ung Företagsamhet i Uppsala
län kan vara ett kraftfullt stöd i
processen.

Lyfta ungt entreprenörskap

Lyfta ungt entreprenörskap

Öka Ung företagsamhets (UF) arbete
och stärka det entreprenöriella
lärandet i skolan.

Värmlandsstrategin:
I huvudsak stärka konkurrenskraften, men täcker in även
Förbättra livsvillkoren, höja
kompetensen och utveckla
attraktiva platser.

Ett antal workshops under året tillsammans med
kluster, kommuner och andra organisationer.
En remissversion är framtagen.

Kort sikt: Ökat fokus på Värmlands
näringslivs olika styrkor som en
fortsättning på den tidigare strategin,
tillsammans med ett ökad fokus på
samarbete mellan de olika
specialiseringarna och utifrån
Värmlandsstrategin.
Lång sikt: Stärka Värmlands näringslivs
konkurrenskraft. Uppnå hållbara,
hälsosamma, jämställda smarta
samhällen och smarta och hållbara
energisystem. Bidra till hållbara
lösningar på stora samhällsutmaningar
och öka regionens konkurrenskraft.

Målgrupp: länets ordförande för
utbildningsnämnden och
samverkanstrukturen
skolchefsgruppen. Projektet är ett
resultat av dialog och behov i
näringslivschefsgruppen.
Värmland

Arbete med smart
specialiseringsstrategin

252

Här finns resultatet från den tidigare
perioden: Sex år med smart
specialisering i Värmland 2015 - 2020
(regionvarmland.se)
Arbetet med den nya strategin ska
utvärderas efterhand, men först efter
att den nya strategin är antagen.
Värmland

Exportprogram Värmland

Investering för tillväxt och
sysselsättning och statligt stöd för
att regionalt främja små och
medelstora företag - Värmlands
strategins åtgärd Stärkt
entreprenörskap och
näringslivsutveckling.
Projekt bidrar till Agenda 2030
genom mål 5, 9 och 12

Projektet har tagit fram två kunskapsunderlag,
genomfört två nätverksträffar med 13 företag och
fyra gruppträffar med 9 företag. I
exportprogrammet ingår nu 14 företag som får
direkta stöd.

Faktiskt resultat: Målgruppen har fått
ny kunskap och kontakter. Företagen
inom exportprogrammet har tagit
klivet att inleda en exportsatsning. 6
företag har hittills valt att gå vidare
med ett fördjupat hållbarhetsarbete.

Värmland

Unga i Värmland/Ungt
entreprenörskap - Ta fram ett tioårigt
program för satsning på
entreprenörskap, utbildning och
jämställdhet.

Värmlandsstrategin:
Förbättra livsvillkoren, höja
kompetensen och stärka
konkurrenskraften

Samarbete med kommuner, skolor, ideella
föreningar (till exempel idrottsföreningar).

Förväntat resultat: Minska antalet
unga utan utbildning eller arbete.

Värmland

Samarbetsavtal och basfinansiering

Värmlandsstrategin:
Höja kompetensen och stärka
konkurrenskraften

Samarbete med aktörer i
innovationsstödsystemet

Faktiskt resultat på kort sikt: Ökad
finansiell grundtrygghet.
Förväntat resultat på lång sikt: Genom
en ökad grundtrygghet och ekonomisk
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stabilitet ges möjlighet att fokusera på
grunduppdraget och
kärnverksamheten och därigenom nå
ökad kvalitet, utvecklings- och
innovationshöjd. Tid och energi
behöver inte läggas på att söka pengar
från projekt utan kan i stället läggas på
ett långsiktigt hållbar innovations-och
utvecklingsarbete.
Värmland

Projektet Innovationsarenor
besöksnäringen i Värmland är ett
projekt inom den smarta
specialiseringen Naturen, kulturen
och platsens digitaliserade
upplevelser som beviljats medel från
regionalfondsutlysningen React-EU.

Värmlandsstrategin:
Attraktiva platser
Höja kompetensen
Stärka konkurrenskraften

Compare och Visit är aktuella kluster, näringsliv,
kommuner, Karlstads universitet.

Förväntat resultat: Företag inom
besöksnäringen ska öka sin
innovationskraft och
omställningsförmåga när det kommer
till digitala och gröna omställningar
och med det bli mer robusta och
livskraftiga.

Värmland

Projektet Utvecklingskontor västra
Värmland har beviljats medel inom
ramen för React-EU för att stärka
näringslivet mot norska gränsen.

Värmlandsstrategin:
Attraktiva platser
Stärka konkurrenskraften

Näringslivsfunktioner i området.

Förväntat resultat: Utvecklingen i
västra Värmland ska stärkas och bidra
till långsiktig, hållbar utveckling och
snabbare återhämtning efter
pandemin. Utvecklingskontoret
kommer att erbjuda insatser för
individuell omställning, omställning i
näringslivet och platsutveckling och
görs i samarbete med Eda, Torsby,
Arvika och Årjäng och länsstyrelsen
Värmland.
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Värmland

Västerbotten

Företagsstöd

Optisk mätteknik inom den skogliga
värdekedjan
(Skogstekniska Klustret Ekonomisk
Förening SE, parter Stiftelsen
Adopticum SE och Vasa universitet FI,
tid 2021–04--2021-12, Nyps
20290563)

Stöd till företag har under året
omfattat en särskild insats med
omställningscheck i syfte att stödja
företag som drabbats av pandemin.
I övrigt har företagsstöd beviljats i
normal omfattning.
EU-pengar har därutöver bidragit
till genomförande av projektet
“Miljödriven tillväxt i Värmland”.

Förväntas bidra till delprioritering
2.2
Växande, starkare företag och nya
livskraftiga företag
Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030

Företagsstöd har beviljats med 31,5 Mkr i 105
ärenden. Därav har 3,2 Mkr avsett
omställningscheckar till 43 företag.
I projektet “Miljödriven tillväxt...” har 1,1 Mkr i EUpengar bidragit till lika mycket i regionala medel i
två olika företagsinvesteringar.

Faktiskt och förväntat resultat: 105
beviljade företagsstöd förväntas ge en
investering på 121 Mkr inom 1–2 år
och därmed en ökad
produktionskapacitet och ökad
konkurrenskraft hos företagen. På sikt
förväntas insatsen ge en
sysselsättningsökning i dessa företag
med 222 personer varav 46 %
förväntas vara kvinnor och 54 % män.
Kort sikt
Kartläggning av utmaningar inom den
skogliga värdekedjan som kan lösas
med hjälp av optisk mätteknik
Utvecklad samverkan över
nationsgränser
Medellång sikt
Ökad digitalisering och automatisering
Nya innovativa produkter och tjänster i
den skogliga värdekedjan
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster

Västerbotten

DARIS - Design av Automation och
Robotisering i Industriella SMF

Förväntas bidra till delprioritering
2.2
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Kort sikt

(Industriellt Utvecklingscentrum Norr
AB SE, tid 2020–08--2023-03, Nyps
20204184)

Växande, starkare företag och nya
livskraftiga företag

Kompetens inom automation och
robotisering
Företagen har utvecklat införande
processen (optimera, specificera,
beställa, driftsätta och löpande
underhålla) av automation- och
robotisering i sina
tillverkningsprocesser allt för att kunna
möta sina kunders krav och
efterfrågan

Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030

Medellång sikt
Ökat införande av automation och
robotar i företagens
produktionssystem
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster
Västerbotten

Särskilda företagsstöd med anledning
av pandemin

Förväntas bidra till delprioritering
2.2
Växande, starkare företag och nya
livskraftiga företag
Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
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Under pandemin 2020 samt 2021 har Region
Västerbotten erbjudit tre olika stöd med företag
som särskilt påverkats av pandemin som målgrupp.
Omställningscheck, Utvecklingscheck till
besöksnäring samt Utvecklingscheck till
detaljhandel. Dessa stöd har avslutats under 2021
med ett resultat på 241 beviljade stöd med en
totalsumma på 32 740 000 kr

Kort sikt
Utbetalt stöd
Medellång sikt
Förväntas ha bidragit till att företagen
har genomfört planerade insatser
Lång sikt

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030
Västerbotten

(205875)
Bridge - Transnational Business
Support for Remote and Rural
eHealth
Region Västerbotten,

Förväntas bidra till delprioritering
2.2
Växande, starkare företag och nya
livskraftiga företag

Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster
Verksamheten kommer att omfatta benchmarking,
innovativa stödmekanismer, strategier för "soft
landing", transnationella handelshändelser,
webbplattforms vägledning.

Kort sikt
Förväntas ha utvecklat ett
gränsöverskridande affärsstödskluster
Förväntas ha gett stöd till 36 e-hälsa
små och medelstora företag i NPAområdet

Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030

Medellång sikt
Förväntas ha lett till en ökad
internationalisering och
konkurrenskraft i deltagande företag
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster

Västerbotten

(20304374)
Bovre - digital marknadsplats för
samiska entreprenörer,
SAMETINGET,

Förväntas bidra till delprioritering
2.2 Växande, starkare företag och
nya livskraftiga företag
Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030
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Bovre är sydsamiska och betyder affär.

Kort sikt
Förväntas ha skapat en digital
marknadsplats för de samiska
företagen
Medellång sikt
Förväntas leda till bättre
konkurrenskraft, utökad marknad och
synliggörande av samisk

företagsamhet med småskalighet,
kvalitet och hållbarhet i fokus.
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster
Västerbotten

(20202305)
New Space Digital Economy
Innovation Center
(KvarkenSpaceEco),
Vasa universitet,

Förväntas bidra till delprioritering
2.2Växande, starkare företag och
nya livskraftiga företag
Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030

Etablera New Space Digital Economy Innovation
Center; d.v.s. Kvarken Space Center
Centret ska dela med sig av kunskap och
genomföra demonstrationsprojekt för att få de
regionala företagen till den nivå som krävs för att
självständigt hantera sina egna rymdsamhörande
affärsverksamheter.
Centret ska även samarbeta med de regionala
utbildningssystemen och utvecklingsföretagen för
att främja kompetenser som är nödvändiga för att
bygga upp och upprätthålla en arbetsstyrka som
kan främja regionalt aktivt deltagande i den nya
rymdekonomin.

Västerbotten

(20203162)
Inlandets Teknikpark,
Vilhelmina kommun,

Förväntas bidra till delprioritering
2.2Växande, starkare företag och
nya livskraftiga företag
Förväntas särskilt bidra till mål 9
hållbar industri, innovationer och

258

Nätverksbyggande samt kompetenshöjande
aktiviteter inom bland annat kvalitetsstyrning,
hållbar produktion och jämställdhet

Kort sikt
Förväntas ha bidragit till att fler
företag har utvecklat sina möjligheter
att delta i affärsverksamhet i den nya
rymdekonomin
Medellång sikt
Förväntas ha bidragit till att fler
företag kommersialiserat existerande
rymddata.
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster

Kort sikt
Förväntas öka förmåga hos deltagande
företag
förmågan för små och medelstora
industri och industrinära
tjänsteföretag i Västerbottens inland

infrastruktur, mål 8 anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
i Agenda 2030

att växa på den regionala, nationella
och internationella marknaden
Medellång sikt
Förväntas ha bidragit till att små och
medelstora industri och industrinära
tjänsteföretag i Västerbottens inland
kunnat växa på den regionala,
nationella och internationella
marknaden. Verksamheten i Inlandets
teknikpark har bland annat bidragit till
att tillverkning startar i Lycksele av ny
medicinteknisk produkt för att
motverka öronvax (vk.se, Affärsliv 24)
En tillverkning som beräknas ge 37 nya
jobb.
Lång sikt
Se Agenda 2030-mål i kolumnen till
vänster

Västernorrland

Digital omställning Mellersta
Norrland, RISE Research Institutes of
Sweden AB, RVN (äid 20304411, TVV

RUS samtliga målområden, ERUF
investering för tillväxt och
sysselsättning.

äid 20304416)
Finansieras av ERUF ReAct, Region
Jämtland Härjedalen och Region
Västernorrland.
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Målet är att arbeta med 60 regionala företag per
län som bedöms vara i behov av digital
omställning. Målgruppen är SME inom industri,
handel, besöksnäring, kulturverksamhet och gröna
näringar i både Jämtlands och Västernorrlands län.

Projektet vill bidra till digital
omställning så att företag ska kunna
möta de utmaningar som ex vis
pandemin utvisat - och lyfta fram
förebilder för digitalisering.

Genom att ha arbetat fram goda exempel på
regional nivå blir det sedan lättare att fortsätta

På kort sikt:

arbetet inom de redan etablerade strukturer som
finns inom framför allt det företagsfrämjande
systemet.

Syftet med projektet är att påskynda
och stödja näringslivets återgång från
akut krishantering till hantering av
framtida utmaningar.

Stärkt konkurrenskraft och höjd
kompetens om digitalisering hos
deltagande SME i Västernorrland och
Jämtland Härjedalen. och hur man
genom anammande av
digitala tekniker, verktyg och
affärsmodeller kan stärka sin
konkurrenskraft,
återhämtningsförmåga och
hållbarhet.
Långsiktigt kommer en hållbar regional
utveckling i Mellersta Norrland
innebära att företag
byggt upp en flexibilitet att anpassa sig
mot nya utmaningar och förändra sin
produktion och
sina tjänster.

Västernorrland

Innovationsplattform Bioraffinaderi,
Accelererad kommersialisering IB
ACCEL, RISE Processum, (RVN äid
20202043, TVV äid 20202585)
Projektet syftar till att utveckla
innovationsplattformen för ökad
kommersialisering och
produktutveckling genom att nyttja
alla typer av biomassa för
framställning av hållbara produkter

Kopplar till tidigare RUS mål
Innovation som drivkraft,
ERUF insatsområde 1,
investeringsprioritering 1b samt
RUS mål 3, med prioritering
utvecklade styrkeområden genom
smart specialisering samt mål 1,
med prioritering Universitet,
högskolor och forskningsinstitut är
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De nya och uppdaterade processerna för idégenerering och prioritering har tagits i bruk.
Aktiviteterna med lignocellulosabaserade filter är
under avslut liksom tekniker för
effektiv kompostering och
komposterat avfall från massa och pappersindustrin.
Pågående arbete för att hitta lämplig finansiering
inom området, fokus på Horizon Europe,
Energimyndigheten Vinnova och Interreg.

Effekter på kort sikt:
Öka förmågan att utveckla och
nyttogöra innovationer
Stärkt regional samhandlingsförmåga
Ökad internationaliseringsgrad
Effekter på lång sikt:
Stärkt forskning, teknisk utveckling och
innovation
Global konkurrenskraft

inom mat, foder, kemikalier,
drivmedel och förnybara material.

motorer för innovation och
utveckling.

Idégenerering och formande av förslag på nya
aktiviteter pågår extra intensivt.
Totalt har 28 idéer prioriterats.
Totalt har 5 av regionens företag utvecklat
internationella samarbeten.
Totalt har 28,85 MSEK i internationell FOUfinansiering attraherats till regionen.
RISE Processum har utöver pågående projekt
fortsatt investeringen för en testanläggning, se
information i brödtext ovan.

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.

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-,
företags-och
innovationsstödssystem samt mål 1
Universitet, högskolor och
forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling.
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Har under 2021 stärkt sin och Västernorrlands
position inom GovTech. Har certifierats
internationellt som klusterorganisation.
Innovationssprintar har genomförts i mindre skala
p g a pandemin. Trots det ett Digitalt Hackaton
med positivt ökat deltagarantal.
Pågående analysarbete till utbildning och
kompetens-försörjning.
35 företag får stöd
12 företag samarbetar med FOI
6 företag har introducerat nya tjänster, 25 företag
får annat stöd.
Projektet har också bidragit till en
innovationssatsning med fokus på cybersäkerhet.

Stärka forskning, teknisk utveckling
och innovation i mellersta Norrland.
Öka förmågan att utveckla och
nyttogöra innovationer, stärkt regional
samhandlingsförmåga samt ökad
internationaliseringsgrad.
Uppnått mervärde:
RISE erhöll 2020 nationella
forskningsanslag för att bygga en
forskningsmiljö inom bioraffinaderi.
Beräknas, tillsammans med Fiber Optic
Valley, bli en av EU:s europeiska
digitala innovationshubbar (är
certifierade för ESCA), öka
investeringar i FOI/FoU i SME, öka
tillgång på kompetens samt utvecklas
som regional klusterorganisation inom
IKT.
Projektägaren är nominerad i två
konsortier (EDIH)
Tjänsterna som Digital innovationshub
har hög och ökande efterfrågan.

Inom GovTech har en mycket snabb
utveckling skett och vissa områden
behöver förstärkas.
Västernorrland

Hållbar livsmedelsindustri,
Härnösands kommun, RVN (äid
20290468)
Projektet ska bidra till utveckling av
cirkulär livsmedelsproduktion och
FoodTech-lösningar.

Västernorrland

IoT-testbäddar, Mittuniversitetet,
RVN (äid 20203132 TVV äid
20203296)
Projektet syftar till att etablera två
IoT-testbäddar inom Smart industri
och smarta samhällen samt en
tankesmedja inom IoT.
Arbetet beskrivs också i löptext i
regionens återrapportering, rubrik
Mittuniversitetet.

Kopplas till RUS mål 3, fler nya och
växande hållbara företag och fler
företagsamma invånare.
ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a.
Kopplas också till
innovationsstrategin för smart
specialisering, utvecklingsområde
FoodTech och till nationell och
regional livsmedelsstrategi.

Har under året genomfört workshops med
intressenter och livsmedelsföretag, men drabbats
av förseningar på grund av pandemin.
Planering för kunskapshöjande insatser pågår.

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 forskningsinstitut är motorer
för innovation och utveckling.

Har genomfört 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
arbetet inom IoTXchange (EU-samarbete).
Pågående etablering av två testbäddar, generell
process är utvecklad, kvarstår att säkerställa
företagsnytta via benchmarking.
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Effekter på kort och längre sikt:
Etablera Nationellt centrum för
forskning och innovation inom hållbar
livsmedelsproduktion. Ökad
självförsörjningsgrad. Nya och fler
hållbara produktionstekniker.
Projektet bedöms på kort sikt
attrahera och skapa intresse för
etableringar till Härnösand och till
länet.
Effekter på kort sikt:
Ökad forskning och utveckling i
regionen genom testbäddar.
Tillgängliggöra innovation inom IoT
tillsammans med RISE. Tillgängliggöra
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.

Initiering av internationell
tankesmedja påbörjad med lovande
resultat.
Framtida förstudie om strategisk och
verksamhetskopplad samverkan
mellan universitet – kommuner företag.
Effekter på lång sikt: omställning av
företag och verksamheter som bidrar
till ökad miljö- och klimatnytta,
utvecklade affärsmodeller och stärkt
tillgänglighet och förbättrad miljö för
boende i länet.
Västernorrland

AI Kompetens, Mittuniversitetet, RVN
(äid 20204251, TVV äid 20205297)
Syftet med projektet är att etablera
ett nätverk inom AI, stärka AIkompetens inom Mittuniversitetet
och på sikt öka kompetens hos
organisationer och företag i länet.

RUS mål 1, prioriteringar:
universitet, högskolor och
forskningsinstitut är motorer för
innovation och utveckling samt
kraftsamling för att skapa, attrahera
och behålla kompetens och
investeringar till länet.
ERUF insatsområde 1,
investeringsprioritering 1b.
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Har under året fortsatt utveckla koncept inom AI
för att effektivisera verksamheter och minska
resursanvändning. Tillämpning påbörjad, men det
är för tidigt att se effekter under 2021.
Har attraherat spetskompetens och forskare till
länet.

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.

Västernorrland

GAME ON Mid Sweden, Bron
Innovation, RVN (Äid:20290487, Äid
TVV:20293181)
Projektet syftar till att stärka
spelbranschens utveckling i
Västernorrland och Sverige.

RUS mål 2 och 3.
ERUF investeringsprioritering: Öka
konkurrenskraften i små och
medelstora företag

Projektet, som också beskrivs kort i löpande text
ovan har påbörjats under 2021. Ett redan uppnått
mervärde är en ny utbildning inom spelutveckling
som startat hösten 2021, för att möta
spelbranschens behov av kompetens, se löptext
Mervärde är den nya utbildningen inom
spelutveckling som startat hösten 2021, för att
möta spelbranschens behov av kompetens och
förmågor.

Västernorrland

Framtidens Värdskap i Höga Kusten,
Höga Kusten destination AB. RVN (äid
20302027)
Projektets syfte är att med hjälp av
digitala medel öka turismen och
skapa nya arbetstillfällen för små och
medelstora företag inom
besöksnäringen i Höga Kusten.

Ligger i linje med RUS mål 2 och 3
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Projektet har undersökt applikationer för chatbot
och visualisering/ 3D-modeller av områden.
Färdigutvecklat konceptet ”Personlig
semesterplanerare” där ett 40-tal möten bokats
och genomförts under sommaren.

Förväntade resultat och effekter på
kort sikt:
4 nya spelutvecklingsföretag
20 fler anställda inom spelutveckling
2 nya utbildningar med minst 60
elever/studenter
Minst 5 företag ska ha gjort
investeringar med externt kapital
Förväntade effekter på lång sikt:
En stärkt bransch som utvecklar och
breddare Västernorrlands näringsliv.
Uppnådda resultat inom
besöksnäringen – fler besökare än
tidigare har besökt länet 2021.
Projektets förväntade resultat på kort
sikt:
- fler besökare som väljer Höga Kusten
som besöksmål
- Företag får bättre kunskap om
besöksmålen i destinationen och kan
ge besökaren fler besöksanledningar
och därmed ett utvecklat värd- och
gästskap
- Fler nöjda gäster

- ökade inkomster till
besöksnäringsföretagen när gästerna
stannar längre och besöker fler
På lång sikt ska en plattform skapas för
modern turismservice, ett nytt
servicekoncept utvecklas och
serviceskap utvecklas.
Västernorrland

Smart Industriell Modernisering i
Mittregionen (SIMMITT)
(Äid RVN 20290445
Äid TVV 20293167)
Syftet med projektet är att stärka
industriföretag och deras
kompetenser i omställning till hållbar
utveckling och hållbar produktion av
varor och tjänster.

RUS mål 3 2030 är Västernorrland
platsen där företag och
organisationer väljer att växa
ERUF investeringsprioritering ökad
konkurrenskraft för små- och
medelstora företag

Projektet genomförs gemensamt i
Västernorrland och Jämtlands län och
tillsammans med regionala och lokala
industrigrupper, exempelvis
Örnsköldsviks industrigrupp.
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Totalt 40 aktiva företagskontakter/dialoger
inklusive företagsbesök
2 genomförda uppstartsgrupper med 9 företag.
2 enskilda insatser som resulterat i ökad
investering i automation.
20 behovsanalyser inkl. dialog och analysrapporter.
Har identifierat möjligheter och flaskhalsar.
Återkommande frukostseminarier.
Avseende samverkansplattform:
Samsynuppnådd att plattform behövs, efter dialog
med näringslivsorganisationer, universitet.
Identifierad utmaning hitta relevant/lämplig
regional organisationsstruktur för plattform
Kunskapsuppbyggnad kring företagens behov, om
länets näringslivsstruktur för tillverkande företag

Effekter på kort sikt:
Utveckla och mobilisera tillverkande
företag i Västernorrlands och
Jämtlands län att agera kollektivt och
skapa förutsättningar för större
arbetsmarknader, tillgodose
företagens planeringskompetens för
investeringsbeslut, etablering av
industriell samverkansplattform i
Västernorrland och breddad
samverkansplattform (fler branscher) i
Jämtland Härjedalen samt att företag
ökar sin närvaro på större och nya
marknader.
Effekter på lång sikt: stärkt
konkurrenskraft, stärkt samverkan
mellan utbildningssektorn och företag.
Ökat deltagande i nationella och
internationella FOI-satsningar.

Västmanland

Tematisk utveckling hållbar
besöksnäring (TUHB) 2020–2021

RUS 2030:
4.2 Ett tillgängligt Västmanland
Mål#7 Öka kollektivtrafikens
marknadsandel
Mål#10 Öka tillgängligheten till
natur- och 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

Västmanland

Omställning 2020–2022

Det övergripande målet är att
deltagande turismföretag ska kunna
ställa om, återhämta sig snabbare
och skapa nytta för fler
verksamheter. För att uppnå detta
har projektet följande projektmål:
* Att deltagande företag har ställt
om sina verksamheter så att de på
ett hållbart sätt står bättre rustade
för denna och liknande kriser i
framtiden.
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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.

Exempel på aktiviteter:
* Utveckling av leder och kommunikation för
specifika målgrupper.
* Lansering av friliftsguide och webbplatsen
trailsofvastmanland.se.
* Utveckling av Outdoor-centrum för specifika
målgrupper. Innefattar bland annat framtagande
av professionella bilder samt produktutveckling.
* Påbörjat arbete för att profilera
mikrodestinationen Svartådalen som ett område
för återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter.
Innefattar bland annat samverkan med Region
Västmanlands innovationsteam och Folkhälsa för

Ex på kort sikt:
* Att förutsättningarna för en hållbar
utveckling av länets besöksnäring mot
nya marknader har förbättrats.
Att destinationen har ökat
konkurrenskraften och attraktiviteten
mot nya marknader.
* Att förutsättningarna för en hållbar
användning av naturresurser har
förbättrats.
* Att deltagande främjande
organisationer har ökat sin förmåga att
stödja näringen utifrån en ökad

Västmanland

East Central Sweden–The Innovative
Smart Region (ECS3) – Smart
Specialisering ÖMS
(medfinansierat ERUF projekt) Östra
Mellansverige har identifierat fyra
s.k. utmaningsområden där regionen
har samlad kompetens att adressera
utvecklingsriktningar i näringslivet.
De fyra områdena är: Hållbar
livsmedelsförsörjning, Life science
med välfärd och hälsa,
Morgondagens energilösningar och
Smart industri.

* Att förutsättningarna för ökad
lönsamhet hos turismföretagen har
förbättrats när coronapandemins
påverkan avtar.
* Att de främjande
organisationerna har förbättrat sin
förmåga att kommunicera mot
aktuella målgrupper samt att mäta
och utvärdera resultaten av den
samlade kommunikationen.
* Att en samverkansmodell har
tagits fram för ökad
konkurrenskraft med naturreservat
som utgångspunkt.

utveckling av produkter som lämpar sig för
återhämtning och hälsa.
* Påbörjat arbete för framtagande av en modell för
hur man med naturreservat som utgångspunkt kan
öka den lokala nyttan och skapa ett mervärde för
de som besöker området. Detta sker i samverkan
med Länsstyrelsen.

förståelse för dess behov och
förutsättningar samt genom utökad
och mer strukturerad samverkan.

Det övergripande målet är att
genom ett interregionalt samarbete
(nationellt och internationellt) öka
tillgängligheten till ÖMSgemensamma innovationskapaciteten och effektiviteten i
systemet.
ECS3 syftar till att arbeta med
långsiktig strukturomvandling i
form av utveckling av
innovationssystemet kring de
gemensamma utmaningsområdena för ett mer sammanhållet, stärkt och interdisciplinärt

Pågående, exempelresultat kring Stärkt,
sammanhållet och tillgängligt innovationssystem:
-Koordinatorer för varje utmaningsområde ger
ökad dialog och identifiering av möjliga
korskopplingar inom och mellan områdena.
-Aktörsträffarna inom Smart industri har gett fler
relationer och ökad tillit.
-Tydligheten och enigheten från RUA har gett fler
gemensamma projekt, ökad förståelse för varandra
och därmed ökad tillit.
-Påverkad policy och modeller till exempel
Vinnova kring analysmodell för
innovationssystemet ”blomman” har lett till dialog

Ökad tillgång till stöd för företag, ökad
tillgång och utbyte med
forskningsmiljöer och förutsättningar
att skapa en hållbar struktur för
kontinuerligt interregionalt samarbete
kring smart specialisering m.a.p. de
fyra utmaningsområdena i de fem
regionernas verksamheter.
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Ex på lång sikt:
Projektet förväntas bidra till den
regionala turismorganisationen
Västmanland Turisms vision:
”Västmanlands besöksnäring är ett
föredöme för andra regioner gällande
hållbarhet, innovativa lösningar och
framgångsrikt företagande” uppnås till
2025.

Västmanland

Västmanland

innovationssystem inom och mellan
länen.
I genomförandet arbetas också med
ett antal olika operativa insatser
och samverkansinsatser.

med Vinnova om arbetet med
innovationsekosystem.

Lokalekonomiska analyser
Mindre orter i länet behöver
förutsättningar att utvecklas som gör
det attraktivt att leva och verka i
dessa orter. Projektet vänder sig till
landsbygdsorter i Västmanland med
syfte att skapa förutsättningar för att
stärka den kommersiella servicen,
ortens identitet och attraktivitet med
en metod som utgår från lokal
förankring.

RUS 2030:
4.2 Ett tillgängligt Västmanland
År 2030 har Västmanlands län
levande landsbygder med tillgång
till kommersiell service.
4.3 Ett nyskapande Västmanland
Mål#16 Förbättrat företagsklimat
Mål# 20 God ekonomisk utveckling

Pågående, ex resultat hittills:
-5 av 10 landsbygdsorter och 75 deltagare har
inspirerats till landsbygdsutveckling
-3 av 5 landsbygder har påbörjade analyser av
lokalekonomin och dess möjligheter.

Electrification Hub
(medfinansierat ERUF projekt)
Syftar till att utveckla en
samverkansplattform som samlar
spetskompetens i gemensamma
satsningar för att accelerera
utvecklingen av lösningar inom
elektrifiering, energi och
elektromobilitet, främst tunga

RUS 2030:
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

Ex på kort sikt:
-Invånare förstår de hållbara
utvecklingsmöjligheter och utmaningar
som finns i den lokala ekonomin samt
stärkt samhörighet och gemensam
målbild för respektive ort med
huvudsakligt fokus på handel och
kommersiell service.
Ex på lång sikt:
-Ökad attraktivitet med bättre
sammanhållning, tillit och bättre
tillgängligt utbud av service.
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Pågående, resultat hittills:
-Framtagna samverkansavtal och andra
nödvändiga strukturer och modeller för att snabbt
kunna starta nya samarbeten och
utvecklingsprojekt.
-Skapat en samlad bild av kapaciteten som finns
inom existerande test- och
verifieringsanläggningar.
-genomfört positioneringsarbete.

Ex på kort sikt:
Löpande utvärdering anlitas.
-Etablerad nod med nationell och
internationell attraktionskraft inom
området elektrifiering, energi och
mobilitet speciellt tunga fordon.
- SMF har stärkt sin kompetens och
förmåga att utveckla sin
verksamhet inom området.

fordon. Dessa ska driva på
klimatomställningen och hållbar
tillväxt i Sverige och internationellt.

Västmanland

Hållbar omställning i ÖMS
(medfinansierat EU-react projekt)
Projektet ska stärka företags
konkurrenskraft och regioners
förutsättningar för hållbar tillväxt,
grön och digital omställning samt
främjandet av ett robust främjar-

Globala målen, Agenda 2030
#4 Quality education
#7 Affordable and clean energy
#9 Industry, Innovation and
Infrastructure
#11 Sustainable. Cities and
communities
#13 Climate action

Ex på förväntade resultat:
-Påbörjat minst tre konkreta FoU-projekt inom
ramen för området Grid to e-driveline.
- 40 företag har utvecklat samarbete med
forskargrupper.
- 30 SMF har deltagit i tester eller
demonstrationer.
- Utvecklat etableringsarbete och återinvesteringar
i bolag.
-Genomfört kompetensförsörjnings- och
attraktionsarbete, utvecklat system för
kompetensbehov och reskilling.
- Positionerat ÖMS som ledande för
elektrifieringsprojekt.
- Policyframtagning regionalt, nationellt och inom
EU.

RUS 2030:
Ett nyskapande Västmanland
genom hållbar tillväxt
mål #14 Öka den regionala
ekonomiska förnyelseförmågan.
Projektet bidrar till både hållbarhet
och digitalisering, som är
genomgående aspekter i RUS.

Pågående, ex resultat hittills:
-77 (mål: 900) behovsanalyser
- 27 (350) fördjupade insatser
-0 (50) energikartläggningar
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-Ökat antalet gemensamma FoUprojekt och testanläggningar.
-Etablerat öppna och utvecklade testoch demonstrationsmiljöer, för ökad
samverkan
Ex på lång sikt:
- Utvecklat kompetensprogram på
universitet + Yrkeshögskolor.
-Bidragit till uppfyllandet av
klimatmålen.
- Ökat antalet experter inflyttade i
regionen.
- Stärkt kompetensen, mångfalden och
förmåga att driva utv inom området.
-Ökade FoU-investeringar
- Företag och akademin är aktiva
tillsammans i sektorsprogram, till
exempel Shift2Rail, European Battery
Alliance, Horisont Europa.
Ex på kort sikt:
- Deltagande företag har påbörjat ett
omställningsarbete där grön och digital
omställning är fundament i
affärsmodellens uppbyggnad
- Deltagande företag har bibehållen
eller ökad lönsamhet under
projekttiden

system som verktyg i företagens
omstart och omställning.

-Almi och Energikontoren har stärkt
samverkan och etablerat fungerande
samarbetsformer

Samarbete mellan Energikontoren
och Almi.

Västmanland

Fast Lane 4 Industry
(medfinansierat ERUF projekt)
Poängen med projektet är att fler
aktörer inom ÖMS länen går samman
och erbjuder samlat erbjudande till
företag inom industrin i behov av
omställning och drabbade av corona
pandemin. Aktörer ska arbeta
gränsöverskridande och företag ska
enkelt kunna få fördjupade

Ex på lång sikt:
-Deltagande företag är bättre
förberedda och medvetet engagerade i
aktiviteter som bygger
konkurrensfördelar och vidgat sina
perspektiv att omfatta grön och digital
omställning i detta arbete
- Hållbar tillväxt, ökad syssel-sättning
och konkurrenskraftiga gröna och eller
digitala företag.
- Koldioxidneutralitet genom grön
omställning som bidrar till hållbara
tjänster, produkter och processer i
ÖMS
RUS 2030:
4.3 Ett nyskapande Västmanland:
#14 Öka den regionala ekonomiska
förnyelseförmågan #20 God
ekonomisk utveckling
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Pågående, ex resultat hittills:
-Aktörerna träffar i större grad kund tillsammans,
rör sig mot en ökad samverkan.
-En framtagen sökbar databas över erbjudanden,
Cluster Share, och ska användas av aktörer (ca 10
olika org just nu) för att snabbt hitta rätt hjälp till
ett företag oavsett säte i ÖMS. (Möte med
Tillväxtverket och Verksamt för eventuella
synergier.)

Ex på kort sikt:
-Erbjudanden till företag från aktörer
erbjuds samlat och
regionöverskridande vilket möjliggör
för företag att snabbt få tillgång till
lämpligt stöd i ÖMS.
-deltagande företag har fått stöd över
regiongränser i sin omställning.

erbjudanden från aktörer utanför den
egna regionen. Detta ska leda till en
omställning kopplat till industri 4.0.

-Ökad förståelse för varandras erbjudanden och
arbetssätt liksom spridning av metoder/ program
mellan aktörer-

-En effektivare samverkan, delade
kompetenser och utrustning mellan
aktörer.
Ex på lång sikt:
-Effektivare, snabbare och rätt stöd ger
stärkt konkurrenskraft.
- Ett mer sammanhållet och tillgängligt
innovationssystem och högre grad av
effektivisering

Pågående, ex resultat hittills:
6 (10) nya produkter eller tjänster
Inkl. implementering av IP-strategi
18 (40) nya internationella samarbeten
13 (av 20) nya foi-projekt
2 forskarskolor är utvecklade

Ex på kort sikt:
- Ökad förmåga hos
automationsindustrin att använda
digitaliseringens möjligheter.
- Etablerat en internationell
innovationsplattform inom
automation
- Överfört automationsprinciper/teknologier till företag inom
traditionella branscher
-SME har tillgång till demo-miljöer,
akademins & stora bolagens
forskningsresurser
-Stärkt innovationssystem

Parter som ingår från ÖMS är Alfred
Nobel Science Park, Automation
Region, MITC/ Mdh, Stuns, Sankt kors
fastighets AB.

Västmanland

Future Automation Region
Projektet ska utveckla ett nationellt
och internationellt attraktivt
innovationskluster inom Automation.
Detta genom att knyta samman
företag, myndigheter, forskning och
utbildning i ett bransch-oberoende
samverkan.
Finansieras även av Vinnova
Vinnväxt.

RUS 2030:
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
Agenda 2030:
Mål #4: God utbildning
Mål #9: Hållbar industri,
innovationer & infrastruktur
Mål #3: God hälsa & välbefinnande
Mål #5: Jämställdhet
Mål #12: Hållbar konsumtion och
produktion

271

Detta bidrar till ökad samverkan, nya kontakter,
inspiration och kompetensutveckling.

Ex på lång sikt
-Förnyelse och tillväxt inom bland
annat energi, infrastruktur,
transporter, hälsa och välfärd.

- En internationell konkurrenskraftig
innovationsplattform
Västra Götaland

Västra Götaland

Exportcenter Väst - Västra Götaland
& Halland (RUN 2021–00116)

Connect2Capital 2022 (RUN 2021–
00292)
Syftet med projektet är att bidra till
en mötesplats för tillväxtföretag som
söker kapital oavsett geografisk

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021-2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv,
genom sitt fokus på att stärka
företagens konkurrenskraft kopplat
till internationalisering och export.

Genom riktade insatser till regionens företag
bedrivs
aktiviteter som syftar till att öka företagens
kunskap om exportfrågor med särskilt fokus på
hållbarhet och digitalisering. Totalt förväntas 132
företag få stöd. 1840 individer får stöd via
inspiration genom Internationella
Handelsdagen/Seminarier/webbinar/rundabord
samt Exportnytt Väst.

Genom Exportcenter Västs aktiviteter
bygger företagen starkare nätverk för
partnerskap och erfarenhetsutbyte
samt stärker sin kompetens inom
internationalisering.

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021–2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv.

Mål för projektet:
- Synliggöra västsvenska företag i expansionsfas för
investerare lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.

Projektets förväntade mål är att öka
tillgången till riskvilligt kapital kopplat
till start-ups. Genom att skapa en
arena där investerare och start-ups
kontinuerligt kan mötas. Egen
bedömning.
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Resultatet av projektet förväntas på
medellång/lång sikt vara en ökad
export, och redan på kortare sikt en
ökad exponering av exportfrämjande
aktörer/exportstöd. Detta ska
innebära att ett tydligt ökat antal
företag tar kontakt med Exportcenter
och att de enskilda aktörerna också får
en tydligt ökad efterfrågan från
exportföretagen, vilket i sin tur medför
att fler exportföretag får stöd och
förutsättningar för att utöka sin
export. Egen bedömning.

Västra Götaland

placering. Med en återkommande
arena byggs viktiga relationer och det
finns möjlighet att visa upp regionens
olika styrkeområden, kluster,
forskning och satsningar.

Genom en mötesplats för
entreprenörer och investerare kan
fler företag få tillgång till kapital,
vilket i förlängning stärker
regionens företagsklimat och
attraktivitet.

- Få nationella och internationella investerare att
se Göteborg som en naturlig mötesplats för att
hitta spännande investeringsobjekt.
- Erbjuda investerare och media ett effektivt sätt
att träffa bolag och branschfolk.
- Attrahera 150 nationella och internationella
investerare samt 250 entreprenörer.
- Bidra till 500 1-2-1-möten

Mikrofonden Väst 2022–2024 (RUN
2021–00356)

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021–2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv, men
även ”Ökad inkludering”.

Mål för projektperioden:
- 12 kreditgarantier per år till verksamheter i alla
delar av regionen
- Att stödja cirka 30 verksamheter årligen med
unika finansiella lösningar (varav 12 garantier)
- Att nå ut till cirka 200 personer årligen i hela
regionen kring frågor som rör kapitalanskaffning
och sociala investeringar
- Att utveckla Mikrofonden Väst till en hållbar
verksamhet. Mikrofonden Väst är en liten
organisation, men ökad integration med
Coompanion och Mikrofonden Sverige ska bidra till
en verksamhet som är hållbar och inte
personbunden.
- Att bidra till ett mer jämställt näringsliv med
målet att 50 procent av beviljade garantier och
investeringar, genom ett aktivt arbete, går till
verksamheter som till majoriteten ägs eller drivs av
kvinnor, genom ett aktivt och medvetet arbete i
marknadsföring och andra aktiviteter.

Projektets syfte är att öka den sociala
ekonomins tillgång till kapital och
kompetens och att därigenom bidra
till sektorns möjlighet att möta
samhällsutmaningar.
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De förväntade långsiktiga effekterna är
ökad innovationskraft, tillväxt och
ökad ekonomisk hållbarhet i sociala
företag, föreningar och stiftelser samt
nya sociala innovationer som kan bidra
till en bättre folkhälsa, demokrati och
integration av utrikes födda. Egen
bedömning.

Västra Götaland

Styrelselistan (RUN 2021-00201)
Projektets syfte är att öka
näringslivets konkurrenskraft genom
att få till mer jämställda styrelser i
västsvenska bolag.

Västra Götaland

Kompetens+ (RUN 2020-00412)
Projektets övergripande syfte är att
samla innovationssystemets aktörer
och tillsammans utveckla metoder
och erbjuda insatser för att startups
och SME-företag i Västra Götaland
ska få möjlighet till rådgivning,
nätverkande och samverkan,
och/eller en så kallad
kompetensresurs under en avgränsad
tid. Samtidigt får de varslade eller
uppsagda individer
(kompetensresurser) möjlighet att
kompetensutvecklas, bygga sitt
nätverk och/eller få starta egetrådgivning.

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021-2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv,
genom sitt fokus på att stärka
företagens konkurrenskraft genom
ett jämställt styrelsearbete.

Genom att lyfta vikten av jämställdhet för fortsatt
konkurrenskraft i näringslivet kommer projektet
samla VD:ar kopplat till Västs Svenska
Handelskammaren medlemmar och informera om
vikten av jämställdstyrelse och samla en bank av
kvinnor som är redo att ta rollen som
styrelseledamöter.

Det förväntade övergripande konkreta
målet med projektet Styrelselistan är
att ur ett västsvenskt perspektiv öka
jämlikhet i beslutsfattandet genom att
öka andelen kvinnor i styrelserummen.
Egen bedömning.

Projektet knyter an till VG2020 och
kopplar till flera temaområden,
men primärt En ledande
kunskapsregion. Det faller inom
prioriterad fråga 1 – Ett gott klimat
för kreativitet, entreprenörskap och
företagande. Projektet bidrar till
regionutvecklingsnämndens
program för små och medelstora
företag. Delar av projektet kopplar
även till prioriterat område
Livslångt lärande för ökad
delaktighet och konkurrenskraft,
och programmet för utbildning och
arbetsmarknad.

Under projekttiden räknar projektet bland annat
med att ge stöd till 120 företag att 80 nya
arbetstillfällen skapas. Att 50 entreprenörer får
stöd för sina idéer.

Det förväntade övergripande
projektmålet är att entreprenörer i
startups/SME och innovationsmiljöer,
genom rådgivning av projektets
affärsutvecklare, och deltagande i
nätverksaktiviteter samt eventuellt
stöd från en ”kompetensresurs”,
stärker sin innovationsförmåga och
konkurrenskraft. Egen bedömning.
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Västra Götaland

Industriell dynamik (RUN 202100372)
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

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021–2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv,
genom sitt fokus på att stärka
företagens konkurrenskraft genom
bland annat ökad forskning och
utveckling.

Under 2021 har parterna i nätverket Industriell
Dynamik sammanlagt kontaktat 713 företag inom
målgruppen. Denna består av små och medelstora
industriföretag i Västra Götalandsregionen. Av
dessa har 474 genomgått en behovsanalys enligt
gemensamma metodik. I 45 fall har dessa
behovsanalyser gjorts i form av ett sambesök där
flera organisationer samverkar. 366 företag har
tagit del av en fördjupningsinsats från någon eller
några av nätverkets aktörer. Hittills har detta
resulterat i 58 utvecklingsprojekt med en
sammanlagd budget uppgående till drygt 13,2
miljoner, finansierade utanför projektet. Detta är i
linje med projektets syfte att öka företagens
långsiktiga konkurrenskraft genom att de
investerar i forskning och utveckling. Goda
exempel har publicerats på projektets hemsida
https://www.industrielldynamik.se/goda-exempel/
samt på Linkedin. Utöver detta har seminarier
anordnats med för målgruppen relevanta teman.
Under året har nya arbetsmodeller för att arbeta
digitalt tagits fram, vilket lett till att projektet löpt
på i planerad takt trots pandemin. Ett annat
uppnått resultat är bättre och tydligare
förmedlingar mellan parterna. Nätverket har fått
en högre medvetenhet i frågor kring hållbarhet och
cirkulär ekonomi och nya verktyg har
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Förväntad mål för projektet för 2022
är att kontakta 700 företag, varav
behovsdialoger genomförs med 450
företag. Vidare kommer 300
fördjupningsinsatser att genomföras.
Som en effekt av dessa aktiviteter är
målet att 90 utvecklingsprojekt, varav
25 mot en internationell marknad,
kommer att genereras med en
sammanlagd budget om 20 miljoner
kronor. På längre sikt är målet att
satsningen skall öka konkurrenskraften
hos de små och medelstora företagen i
Västra Götaland. Uppföljning.

implementerats. Vidare har arbetssättet kopplat
till tjänsteinnovation utvecklats.
Västra Götaland

Smart Industri i Sjuhärad – IUC
Sjuhärad (RUN 2021-00403)
Projektet Smart Industri i Sjuhärad
syftar till att stärka företagens
långsiktiga och strategiska arbete
med omställning, innovation och
konkurrenskraft. Projektet bygger på
insikten att i många av Sjuhärads
SME-företag fokuserar ofta VD och
ledningsgrupp på de operativa
arbetsuppgifterna och ger sig inte tid
att lösa långsiktiga och strategiska
utmaningar. Detta riskerar att
resultera i att företagen inte lyfter sig
och utvecklas i takt med omvärlden,
vilket är avgörande för att kunna
ställa om och stärkas inom
exempelvis hållbarhetsområdet,
cirkulära affärsmodeller och
digitalisering.

Projektet knyter an till regional
utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021–2030 genom den
långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv,
genom sitt fokus på att stärka
företagens konkurrenskraft.
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Under 2022 ska projektet bidra till att:
15 företag får rådgivning
40 privata och offentliga företag och
organisationer som samverkar
15 nya metoder, verktyg och arbetssätt
10 företag som utvecklar produkter/tjänster
60 unika företagsmöten/ behovsanalyser
5 nätverksträffar, seminarier och workshops

Projektet har som vision “En hållbar
värdeskapande industri som är aktiv
samhällsutvecklingen för ett attraktivt
Västsverige. Engagerade och
kompetenta människor leder företag
att nå sin fulla potential. Med världen
som spelplan samverkar vi inom ett
ekosystem av lärande, förnyelse och
innovation.”
Utifrån visionen har tre insatsområden
definierats:
- Långsiktigt, hållbart och
ansvarstagande företagande
- Förnyelse och utvecklingskultur
- Attraktionskraft
SMART-projektet bidrar till att hjälpa
företag att realisera visionen genom
att skapa samspelta ledningsgrupper
som är agila och kan ställa om utifrån
omvärldens snabba förändringar.
Projektets insatser förväntas bidra till
bestående effekter för att säkerställa
företagens förflyttning och långsiktiga
överlevnad. Egen bedömning.

Västra Götaland

Företagsstöd

Företagsstöden knyter an till
regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021–2030 genom
den långsiktiga prioriteringen stärka
innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv, och
Bygga kompetens
– för bättre kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Under året har 324 företag fått stöd på totalt 40,7
miljoner kronor. De största posterna är stöd till
nystartade innovativa företag 12 mkr, FoU-projekt
i företag 10,3 mkr samt 5 mkr i riktade covid19
satsningar. Andra poster är bland annat inköp av
extern kompetens för nya produkter, processer,
tjänster eller hitta EU-finansiering via Horisont
2020.
Den regionala fördelningen av medel har blivit
jämnare. 55% av medlen har gått till företag i
Göteborgsregionen (Göteborg, Partille, Kungälv,
Mölndal, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Öckerö,
Tjörn och Stenungssund), jämfört med 63% för
2020. Andelen för Fyrbodal har ökat från 20% 2020
till 26% i år. Proportionerna till Borås- respektive
Skaraborgsregionerna är ungefär samma som
föregående år. 11% till Boråsregionen respektive
6% till Skaraborg. Utöver detta har vi haft en
kraftig höjning i stödområdet, det inre av Fyrbodal,
när det gäller investeringar som är så stora att de
har kunnat stöttas med de 1.1 medel som
Tillväxtverket disponerar.

Örebro

Bergslagen på G
Tillsammans med destinationens
besöksnäring ska projektet utveckla
och förstärka reseanledningarna till

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap Bidrar till att nå
målet om Ökad tillväxt i
näringslivet.
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Delmål 1: Aktörer inom besöksnäringen har
utvecklat sin roll som både informatörer och
säljare av hela destinationen och dess samlade
utbud.

Den årliga uppföljningen av
företagsstöden 2021 visar att företag
som fått stöd genom konsultcheck
eller sådd under åren 2017–2020 har
en snabbare ökning gällande
omsättning, sysselsättning och
produktivitet i jämförelse med
kontrollgrupp. De som har fått
finansiering i form av FoU-kort
avancerat samt investeringsbidrag
visar ingen snabbare tillväxttakt eller
ökad sysselsättning jämfört med
kontrollgruppen, däremot visar de en
högre produktivitetstillväxt jämfört
med kontrollgruppen. Mellan 70 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.
Övergripande mål Bergslagen har
utvecklats till en växande destination
för naturupplevelser och friluftsliv.
Antalet besökare och övernattande

Bergslagen inom segmentet friluftsliv
och outdoor.
Gästfriheten, kunskap och vetskap
om hela destinationen ska förbättras
hos besöksnäringen, med fokus på att
få gästen att stanna längre och
återkomma oftare. Fler upplevelser
ska bli säljbara, året om.

Örebro

Utveckling och breddning av
förinkubation fas två.

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

Projektet ska utveckla och bredda
arbetet med förinkubation för att
bygga livskraftiga och hållbara
innovativa företag. Det kommer ske
två omgångar där lärdomar i omgång
ett tillförs omgång två för ytterligare
utveckling, kalibrering och
anpassning till omvärlden.

278

Delmål 2: Aktörer inom besöksnäringen har
utvecklat sin kunskap om de viktigaste digitala
verktygen kopplat till företagens affärsnytta.
Delmål 3: Fler samarbeten/affärer har skapats
mellan lokala aktörer och ett nytt samarbete
mellan regionala destinationer har påbörjats.
Delmål 4: Bergslagen har fått minst två
signaturleder för upplevelsecykling och fler sjöar
som kan varvas på två hjul.
Delmål 5: Destinationen startar upp två
friluftsevent i samverkan med lokala aktörer.

gäster har ökat och de möts av en
nyutvecklad gästfrihet och kunnighet
som stärker deras upplevelse och
kunskap av platsen.

Arbetet kommer att ske i två omgångar där
lärdomar i omgång ett tillförs omgång två för
ytterligare utveckling, kalibrering och anpassning
till omvärlden. Ca 15-20 case/företag kommer att
ta del av projektets insatser.
Delmål 1: Genom starkare och ökad interaktion
och nära samarbete med ORU Innovation Arena
och AI Impact Lab dra nytta av den potential som
finns i akademin.
Delmål 2: Färre möjliga tillväxtbolag faller bort på
grund av uteblivet stöd.
Delmål 3: Bolagen som går till inkubation är bättre
förberedda.
Delmål 4: Ökad förmågan till affärsmässig
utveckling av bolagen.

Fler kunskapsintensiva tillväxtbolag
utvecklas, skapar arbetstillfällen och
nyttjar modern teknik för sin
affärsutveckling.
Projektmål
Breddat intag och arbete med case och
företag med yngre entreprenörer samt
ett utvecklat och integrerat samarbete
med ORU Innovation Arena.

Projektmål Projektet har utvecklat
reseanledningarna för att få fler gäster
som stannar längre och därmed
förflyttar sin turistkonsumtion till
Bergslagen och dess besöksnäring.

Örebro

Örebro

Utveckla företagens affärs- och
produktutveckling i destinationer

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap

Projektet ska långsiktigt bidra till
ökad tillväxt av besöksnäringen med
nya och utvecklade reseanledningar
samt en starkare samverkan mellan
offentliga aktörer, stödfrämjare och
näringslivet.

Bidrar till att nå målet om Ökad
tillväxt i näringslivet.

Industihubb Örebro län
Projektet ska leda till en etablering av
en industriell utvecklingsorganisation
– en Industrihubb med utgångspunkt
i industrins behov, förmåga och
engagemang.

Finansiering söks också från
Tillväxtverkets utlysning ”Produktoch affärsutveckling för företag i
destinationer”.

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap
Bidrar till att nå målet om Ökad
tillväxt i näringslivet.
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Minst 10 nya upplevelseprodukter har utvecklats.
Minst 6 företag har sammanförts för gemensam
affärs- eller produktutveckling.
Minst 20 företag har tagit del av rådgivning i form
stödfrämjarsystemet.
Öka kännedomen av företagsstöd och
Omställningscheckar med minst 6 nya ansökningar.

Övergripande mål Projektet ska bidra
till ökad tillväxt av besöksnäringen
med nya och utvecklade
reseanledningar samt en starkare
samverkan mellan offentliga aktörer,
stödfrämjarsystemet och näringslivet,
som en del av att vara en attraktiv
region att besöka, bo och verka i.
Projektmål Stärkt förmåga hos
företagen/föreningarna att utveckla
nya besöksanledningar, enskilt och i
samverkan med varandra, samt
förmågan att ta del av länets
stödfrämjarsystem.

Delmål 1: Skapa en samlad regional behovsbild hos
länets små- och medelstora industriföretag.
Delmål 2: Ta fram en strategi och
verksamhetsinriktning med tillhörande
medlemsavtal
Delmål 3: Ett upparbetat samarbete med aktörer i
regionen och nationellt med etablerade gränssnitt
för samverkan.
Delmål 4: Ett upparbetat samarbete med aktörer i
regionen och nationellt med etablerade gränssnitt
för samverkan.

Övergripande mål Ett mer effektivt
behovsstyrt industristöd till länets
små- och medelstora företag, vilket
bidrar till hållbara och långsiktigt
konkurrenskraftiga industriföretag.
Projektmål En bärkraftig verksamhet
för industriell utveckling har
etablerats.

Örebro

Utvidgning av det nationella
nätverket för gruvkommuner.

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap Bidrar till att nå
målet om Minskad klimatpåverkan.

Delmål 1
Deltagande kommuner har engagerat sig i
huvuddelen av de gruvnäringsrelaterade ärenden
och utvecklingsmöjligheter (oavsett
nivå/ärendetyp) som pågår inom kommunen och
dess närområde.
Delmål 2
Alla deltagande kommuner har egna politiker
och/eller tjänstemän med kapacitet att medverka
till att gruv- och mineralprojekt bidrar till hållbar
samhälls- och näringslivsutveckling. Delmål 3
De av kommunen till projektet utsedda, politiker
och tjänstemän (individer) har ökat sin kapacitet
att medverka till att gruv- och mineralprojekt
bidrar till hållbar samhälls- och
näringslivsutveckling.
Delmål 4
Vid projektslut har ett ökat antal kommuner i
Region Örebro och Bergslagen uppnått ökad
kapacitet att medverka till att gruv- och
mineralprojekt bidrar till hållbar samhälls- och
näringslivsutveckling.

Projektets övergripande mål Bidra till
en omställning till en hållbar
gruvnäring. Projektmål Målet är att
flera kommuner i Bergslagen har
utvecklat förmåga, intresse, kunskap
och kapacitet för att kunna ta till vara
de lokala möjligheterna till hållbar
samhälls- och näringslivsutveckling
som nya gruvprojekt erbjuder och
samtidigt bidra till att omställningen
på det
regionala/nationella/internationella
planet lyckas.

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap Bidrar till att nå
målet om Minskad klimatpåverkan.
- fel Medfinansiering
Regionalfonden

Delmål 1: Ökad omsättning för deltagande företag.
Delmål 2: Göra tillväxtföretag investeringsbara så
att de kan attrahera kapital för sin fortsatta tillväxt.
Indikatorer:

Projektets övergripande mål Stärka
näringslivets återhämtningsförmåga
efter pandemin och förstärka trender
och förändrade beteenden som
utvecklas under pandemin och som
gynnar den gröna och digitala

Projektet ska stötta deltagande
kommuner i deras arbete att tillse att
gruv- och mineralprojekt bidrar till
positiv samhällsutveckling och
välfärd.

Örebro

ÖMSINT
Projektet ÖMSINT är en satsning på
att framtidssäkra de mest innovativa
och skalbara bolagen (SME) i Östra
Mellansverige med störst
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tillväxtpotential på en global
marknad. Detta sker genom att
erbjuda avancerad affärsutveckling.

-

Framtaget innehåll till investeringsunderlag
och analyserat kapitalbehov (för 56 företag)

Delmål 3: Närvaro och / eller försäljning på en
internationell marknad
Indikatorer:
Delmål 4: Ökad andel hållbara affärer och ökad
lönsamhet kopplat till smart hållbarhetsarbete i
deltagande företag

omställningen. Fortsatt utveckling av
regionens gemensamma
utmaningsområden och smart
specialisering
Bidra till att skapa ett grönare och mer
koldioxidsnålt Östra Mellansverige.
Bidra till tillväxt på internationella
marknader för deltagande bolag.
Projektmål
Deltagande företag har utvecklats och
därmed accelererat den hållbara
tillväxten för innovativa företag i hela
ÖMS-regionen.

Örebro

AMLift
Projektet ska resultera i en ÖMSgemensam modell för att introducera
AM som tillverkningsmetod för
företag. Modellen kommer då även
vara testad praktiskt, vilket stärker
möjligheterna till att fler företag i
framtiden får ett intresse av att delta
vid kommande program.

RUS – Innovationskraft och
specialisering
Bidrar till att nå målet om Ökad
innovationskraft
Medfinansiering Regionalfonden
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- Praktiska workshops för utvalda aktörer i
innovationssystemet AMAP
Mål: Minst 10 coacher har genomgått denna
praktiska workshop
-Inspirationsseminarier
Mål: 50 deltagare
-Handlingsplan genom coachning med AMAP som
verktyg
Mål: 1 företag per coach, dvs 10 företag får
coachning via AMAP
-Omställning med hjälp av tekniska workshopar
Mål: 10 företag genomgår tekniska workshopar Affärsutveckling, via Sprint events
Mål: 5 företag deltar i Sprint events

Projektets övergripande mål
Innovation, omställningsförmåga, ökad
tillväxt samt en ökad grad av hållbar
produktion hos företag i ÖMS.
Projektmål
En ÖMS-gemensam modell för att
introducera AM som
tillverkningsmetod för företag.
Modellen kommer då även vara testad
praktiskt, vilket stärker möjligheterna
till att fler företag i framtiden får ett

Örebro

Örebro

Ängelinvesterarbolag (ÄIB) kopplat
till Inkuberas Implementation

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap

Projektet ska sätta upp och
implementera en ÄIB-struktur
(Ängelinvesterarbolag) för startups
kopplade till Inkuberas program.

Bidrar till att nå målet om Ökad
tillväxt i näringslivet

RATSAM

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap

Samverkansprojekt mellan
Coompanion och Activa. Projektet
ska utveckla, testa och implementera
en användbar och resurssnål metod
för skattning av hållbarhet hos sociala
företag som har sin grund i
civilsamhället t.ex. kooperativ och
ideella föreningar med
näringsverksamhet och små och
medelstora företag som i sin affärsidé

Bidrar till att nå målet om Ökad
tillväxt i näringslivet
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- Lärande, utvärdering, förfinande
Målsättningen är att i slutet av projektet,
tillsammans med deltagande företag, ha utvecklat
5 produkter med tydlig positiv miljöpåverkan

intresse av att delta vid kommande
program.

Delmål 1 Uppsättning av ÄIB är klart
Delmål 2 Saminvest som en part i satsningen
Delmål 3 Starta en första runda av investering i
startups

Projektets övergripande mål
Det övergripande målet på lång sikt är
att skapa ökad innovationskraft, fler
kunskapsbaserade företag och en
utveckling av regionens näringsliv i
linje med de mål och strategier som är
satta.
Projektmål
Ett etablerat arbetssätt och legal
struktur för att driva och starta nya
affärsängelbolag.

Delmål 1 Utveckla och förfina den metod som
presenterats i rapporten till Regionen och
Tillväxtverket
Delmål 2 Betaversionen av metoden har
utvärderats i samverkan med användare.
Delmål 3 Metoden har testats av minst två
offentliga upphandlare i skarpt läge.
Delmål 4 Metoden är utvärderad och accepterad i
vår region av minst en kommun och av Region
Örebro län. Utvärderingen ska tydligt redovisa på
vilket sätt metoden säkerställer
jämlikhet/jämställdhet/mångfald när den används.

Projektets övergripande mål
Öka medvetenheten och förmågan
kring frågor om hållbarhet hos små
och medelstora företag (inkl. sociala
företag) i länet genom att utveckla och
sprida en metod för att screena
företags hållbarhetsarbete som
utvecklar företagen internt samt ger
möjlighet att kommunicera detta
externt och därmed förstärka
marknadspositionen och öka tillväxten.

har en tydlig bäring mot att lösa
samhällsutmaningar.

Östergötland

Färdplaner för smart specialisering
Östergötland har framgångsrikt haft
en djup samverkansanda och med
gemensamma krafter utvecklat
näringslivet och Östergötlands
konkurrenskraft. Under 2021 har
Region Östergötland lagt än mer kraft
på att peka ut en gemensam riktning
för det innovationsfrämjande arbetet
relaterat till smart specialisering som
offentlig sektor, näringslivet och
akademin står bakom.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.
Respektive färdplan och dess
insatser kopplar an till i princip
samtliga mål i Agenda 2030.
Satsningen innebär också en
konkretisering av de fem
styrkeområdena i smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland.
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Delmål 5 Metoden är färdig att använda och kan
spridas nationellt.

Projektmål
Att senast 20221231 ha utvecklat och
implementerat en metod för screening
av hållbarhet hos små och medelstora
företag, en metod som direkt kan
påverka företagens hållbarhetsarbete
och indirekt ger möjlighet till tillväxt
och ökad lönsamhet hos de företag
som använder metoden.

Under året har färdplaner utarbetats för
Östergötlands fem branschöverskridande
styrkeområden. Färdplaner har tagits fram i en
process där ett hundratal personer har medverkat
från näringslivet, akademin och den offentliga
sektorn. Färdplanerna pekar ut insatser som ska
genomföras under 2021-2024 för att bidra till ökad
tillväxt och konkurrenskraft inom respektive
område.

Färdplaner har tagits fram i en process
där ett hundratal personer har
deltagit. Följande effekter har
bedömts relevanta baserat på deras
synpunkter:

Under arbetsprocessen har flertalet åtgärder
identifierats som relaterar till att stärka kapacitet
och strukturer för alla fem styrkeområden. Dessa
åtgärder korrelerar väl med den utvärdering av
Östergötlands strategi för smart specialisering som
genomfördes under 2020.

Effekter på kort sikt:
Färdplanerna förväntas leda till ökad
kunskap hos målgrupperna om
respektive styrkeområde samt de
erbjudanden som finns inom
respektive styrkeområde.
Effekter på medellång sikt
Färdplanerna förväntas leda till ett
ökat kommersialiserat nyttiggörande
av såväl hållbara som digitala
lösningar. Detta innebär en snabbare
digital och hållbar omställning hos

Till respektive färdplan ska
kommunikationsmaterial arbetas fram i syfte att
visualisera kopplingar Agenda 2030.

respektive styrkeområdes
målgrupper.
Effekter på lång sikt:
Färdplanerna förväntas leda till ökad
förmåga och kapacitet till innovation
och förnyelse, vilket medför fler
innovationer och därigenom nya samt
växande företag som bidrar till hållbar
tillväxt, ökad omställningsförmåga,
ökad regional konkurrens- och
attraktionskraft.

Östergötland

Innovative Materials Arena (IMA)
IMA är ett innovationskluster för
styrkeområdet Avancerade material.
Klustret är inriktat på att främja
innovation och regional tillväxt inom
styrkeområdet. Huvudfinansiärer är
Region Östergötland, Sankt Kors
Fastighets AB och Tillväxtverket. IMA
har idag ett 70-tal medlemmar.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar även till det
tematiska målet Att stärka
forskning, teknisk utveckling och
innovation i
regionalfondsprogrammet.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8), Hållbar industri, innovationer

Flera intressanta projekt och aktiviteter har kunnat
genomföras, trots begränsningar p g a pandemin.
till exempel har Tillväxtverket beviljat ca 3,5
miljoner till projektet Fast Lane 4 Industry för att
hjälpa covid-drabbade företag med att få snabbare
tillgång till samtliga erbjudanden i Östra
Mellansveriges innovationssystem. Den fysiska
platsen IMA One börjar sakta fyllas på med events
som stått på paus under pandemin.
Delningsplattformen IMA Share har lanserats och
kampanjer pågår för att företag och forskare ska
kunna dela utrustning och kompetens. IMA
Network har trots pandemin expanderat.

Resultaten baseras på egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Faktiska effekter är nya nätverk och ny
kompetens för deltagande företag
samt stärkt samverkan med Linköpings
universitet.
Effekter på medellång sikt:
Deltagande företag får ny kunskap
som förväntas leda till framtagande av
förbättrade och/eller nya produkter
och produktionsmetoder.
Effekter på lång sikt:
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och infrastruktur (9) och Hållbar
konsumtion och produktion (12).

Insatsen förväntas ge ökad förmåga
och kapacitet till innovation och
förnyelse, vilket medför fler
innovationer och därigenom nya samt
växande företag som bidrar till hållbar
tillväxt, ökad omställningsförmåga,
ökad regional konkurrens- och
attraktionskraft, framför allt i
industrin.

Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland där Avancerade
material är ett styrkeområde.

Östergötland

Visual Sweden
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
70-tal mindre, medelstora och stora
företag.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9),
Hållbara städer och samhällen (11)
och Hållbar konsumtion och
produktion (12).
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.
till exempel har Tillväxtverket beviljat 12 miljoner
till ett projekt, Visual Lift, för att hjälpa coviddrabbade företag med industri-visualisering.
Projektet är framgångsrikt och kommer att ansöka
om förlängning t o m 2023. Ett stort antal
webbaserade workshops och seminarier har
genomförts. 32 projekt har avslutats sedan starten
2016 och idag finns 72 branschföretag anslutna till
Visual Sweden. Två stora plattformsprojekt pågår
som bl a handlar om medicinska digitala tvillingar
och smarta tvillingar för användning i skog och
mark.

Resultaten baseras på såväl
följeforskning som egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Faktiska effekter är nya nätverk och ny
kompetens för deltagande företag
samt stärkt samverkan med Linköpings
universitet.
Effekter på medellång sikt:
Ny kunskap och nya tillämpningar
förväntas skapa förutsättningar för fler
affärer för covid-drabbade företag.
Visual Swedens potential förväntas bli
mer känt även utanför Sveriges
gränser.
Effekter på lång sikt:
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Insatsen förväntas ge 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, framförallt i
industrin.
Östergötland

Cirkulär ekonomi genom industriell
samverkan
Projektet syftar till att generera
resurseffektiviseringar och att
maximera värdet och nyttjandet av
råvaror och resurser. Detta ska ske
genom kapacitetshöjande aktiviteter i
offentlig sektor och direkt hos företag
som främjar industriell och urban
symbios samt annan industriell
samverkan.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar även till det
tematiska målet Att stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer i
regionalfondsprogrammet.
Insatserna bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9)
och Hållbara städer och samhällen
(11).
Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
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Olika typer av kompetensutvecklingsinsatser
kommer att genomföras gentemot olika funktioner
hos kommuner och då framför allt deras
näringslivsfunktioner. Detta förväntas medför att
tjänstepersoners kunskap kring industriell och
urban symbios samt annan industriell samverkan
stärks. Det innebär att de utvecklar kapacitet för
att kunna stödja företag som vill utveckla sådan
typ av samverkan. Motsvarande insatser, samt
konkreta resurskartläggningar med efterföljande
analyser, genomförs gentemot företag vilket
innebär att vissa företag eventuellt påbörjar en
sådan samverkan redan under projektets
genomförande.

Resultatbeskrivningen baseras på egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Offentliga organisationer förväntas
efter genomfört projekt ha stärkt sin
kunskap kring industriell och urban
symbios och ha tillgång till verktyg för
att stödja det lokala näringslivet inom
detta.
Effekter på medellång sikt:
Företag beräknas efter genomfört
projekt förstärka sin resurseffektivitet
och därigenom minska sina kostnader,
öka sina intäkter och därmed också
stärka sin lönsamhet. Dessutom
förväntas de kunna minska sin
negativa miljöpåverkan.

specialiseringsstrategin för
Östergötland där Miljönytta som
affär är ett styrkeområde.
Östergötland

Hållbar omställning i besöksnäringen
för ett konkurrenskraftigt
Östergötland
Projektet, med finansiering från
Tillväxtverket, har målet att stötta en
hållbar besöksnäring efter pandemin
och en föränderlig turism. Projektet
består av två huvuddelar. Dels en
samrådsprocess runt
destinationsorganisering i två utvalda
pilotområden och dels direkta stöd
till företag för bättre hållbarhet,
produktutveckling och digitalisering.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8), Hållbara städer och samhällen
(11) och Hållbar konsumtion och
produktion (12).
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Effekter på lång sikt:
Effekten på lång sikt förväntas bli stor
uppnådd klimatnytta i industrin.
En samsynsprocess pågår i två pilotområden. Det
innebär ett regionöverskridande arbete, där målet
är en långsiktig organisering med tydliga roller och
mål.

Förväntade resultat utifrån
styrgruppens bedömning.

En nulägesanalys, omvärldsanalys och intervju med
nyckelpersoner inom båda pilotområdena har
genomförts. En referensgrupp med representanter
från näring, kommuner och regioner har formats
och ett antal workshops har genomförts.

Effekter på kort sikt:
Ett starkare näringsliv och fler
sysselsatta inom besöksnäringen.
Beslutsunderlagen som arbetas fram
förväntas ge stöd och bättre
möjligheter att kunna mäta och följa
utvecklingen.

50 besöksnäringsföretag har deltagit i
utbildningsinsatser (Visit Academy, digitala mässor,
hållbarhetsworkshops) samt erhållit direktstöd i
form av mikrobidrag och affärsutvecklingscheckar.
Insatserna testar olika sätt och
kommunikationsvägar för att förfina befintliga
stödsystem med långsiktigt fokus.

Effekter på medellång sikt:
Företagen förväntas vara bättre
rustade för säsongen 2022 tack vara
mikrobidrag och
kompetensutvecklingsinsatser.
Affärsutvecklingscheckarna kommer
ge effekt 2023 och framåt.

Arbete pågår för att ta fram bättre beslutsunderlag
t ex besöksstatistik, kunskap om trender och
målgrupper och olika besöks- och
företagsundersökningar för både privata och
offentliga sektorn.

Effekter på lång sikt:
Samverkansprojekt med högre kvalitet
förväntas ge goda och bestående
effekter.
Företagen har ökad kunskap om
befintliga stödsystem och

stödsystemen har anpassats för att
passa näringen, vilket förväntas leda
till ökad tillväxt och fler
arbetstillfällen.
Utvecklingen av destinationerna i
skärgården och vid Vättern förväntas
gå starkt framåt. Tillväxten förväntas
stärkas i hela regionen genom
samverkan.
Östergötland

Agtech 2030
Det Vinnova-finansierade Vinnväxtinitiativet är inriktat på att etablera
en hållbarhetsinriktad
innovationsmiljö som är inkluderande
och genererar betydande teknik-,
affärs- och kompetensutveckling
samt ny kunskap inom
lantbruksteknik. 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.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft, Skapa ett mer
digitalt Östergötland och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Ingen hunger (2),
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur (9), Bekämpa
klimatförändringarna (13) och
Ekosystem och biologisk mångfald.
Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
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Flera nya innovationsprojekt har startats, däribland
Lastväxlare medflygteknik, AI för individanalys och
Teknikhjälp på distans. Formella kontrakt är
skrivna med ca 25 företag. När det gäller
kunskapsutveckling, omvärldsanalys och spridning
har teknikstudier gjorts av experter. En rad
seminarier och konferenser har genomförts och
artiklar har publicerats. En uppdragsutbildning,
Lantbruksteknik och innovation, har genomförts
för 42 företagare. Vidare har utställningen Alla
tiders mjölk skapats. Agtech 2030 kommer att
delta på världens största mässa för lantbruksteknik
och Agtech 2030 är inbjudna att delta i
världsutställningen i Dubai. Inom området Testoch försöksarenor har avtal ingåtts med Vreta
utbildningscentrum som har ett nytt kostall
lämpligt för tekniktester.

Resultatbeskrivningen är både faktiska
och förväntade effekter.
Effekter på kort och medellång sikt:
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

Östergötland

Företagsjouren
Permanent verksamhet med det
övergripande målet att rädda
arbetstillfällen och företag i
Östergötland med hjälp av akuta
insatser för företag i kris.

Östergötland där alla fem
styrkeområdena är relevanta.

Initiativet har skapat en rapportserie, Agtech
innovation, där hittills nio rapporter publicerats.
Agtech 2030 är en del av innovationshubben
Agrihub Sweden som ansökt om att bli en EDIH
(European Digital Innovation Hub) inom lantbruk i
Sverige.

miljöbelastning och lönsamhet för
lantbrukare och leverantörer till
lantbruket.

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.

Företagsjouren har under lång tid byggt upp en
självständig, neutral och hållbar verksamhet som
snabbt kan komma med lösningar på akuta
problem som företag ställs inför av olika
anledningar. Företagsjouren arbetar under
tystnadsplikt och sekretess.

Effekter på kort sikt:
Under 2021, baserat på uppföljning,
har 31 företag varit i kontakt med
Företagsjouren. 164 arbetstillfällen har
räddats.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8) och Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9).

Företagsjouren har erfarna företagsrådgivare som
genomför en lösningsfokuserad process
tillsammans med företaget. Specialister inom
ekonomi, juridik, hr, medicin, psykologi finns
upphandlade för bästa möjliga hjälp.
Under pandemin har Företagsjouren förstärkt sin
bemanning eftersom en ökning av antal
hjälpsökande företag förväntats.

Östergötland

Företagsfrämjande i Östergötland
2021 - 2023

Insatsen bidrar till det prioriterade
området Skapa förnyelseförmåga

Ca 50 organisationer i Östergötlands stödsystem
för företagande deltar i arbetet.

Effekter på medellång sikt:
Förväntad effekt är att företag, som
har varit kund hos Företagsjouren, tar
sig igenom uppkomna problem och
fortsätter att utvecklas och växa.
Effekter på lång sikt:
Förväntad effekt är att företag, som
har varit kund hos Företagsjouren,
bidrar till samhällsutveckling, en
hållbar tillväxt, hållbar industri och
innovationer och infrastruktur.
Resultat utifrån egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
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Projektet ska bidra till att skapa
förutsättningar för fler framgångsrika
företag i Östergötland. Arbetet ska
utveckla regionens stödsystem och
dess erbjudanden, stötta företagen i
sin omställningsresa och möjliggöra
bästa möjliga företags- och
innovationsstöd.

och konkurrenskraft i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8) och Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9).

(koppling finns till 1.4.2 East Sweden
Business Region)

Exempel på plattformsstärkande aktiviteter under
året är
två aktörskonferenser som pga pandemin
genomfördes digitalt. Även två
ambassadörsutbildningar genomfördes digitalt.
Exempel på kunskapshöjande insatser inom
företagsrådgivning är den satsning som gjorts kring
internationalisering tillsammans med Almi som
huvudaktör.
Insatser har även gjorts för att främja omställning i
företag. Här kan nämnas det arbete som ESBRguiden gjort. Att stötta och svara på
coronarelaterade företagsstödsfrågor från företag
samt att bistå Företagsjourens rådgivare med
samma stöd.
Vidare har en insats inburit att företag
vidareutvecklats inom additiv tillverkning för att
minska sårbarheten kring materialbrist.

Östergötland

Logistikia
Projektet ska stärka Östergötlands
position inom logistik som, vid sidan
av befintliga företag, geografi och
infrastrukturen, tar sin utgångspunkt
i kunskap, där Linköpings universitet
utgör basen.

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar även till det
tematiska målet Att stödja
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Under året har Logistikia medverkat vid eller
arrangerat ett 30-tal möten och seminarier med en
stor bredd, exempelvis:
Upplevelsecentrum mat i Mjölby om
livsmedelslogistik och optimering av flöden.

Faktiska effekter är kunskapshöjning
för stödsystemets aktörer samt
kunskapshöjning, omvärldsbevakning
och stöd för företag.
Effekter på medellång sikt:
Förväntade effekter är ett mer
sammansvetsat och uppdaterat
stödsystem, som tar sig an företagens
utmaningar i team, beroende på
kunskap och behov.
Förväntad effekt är också att fler
företag har identifierat sina
utmaningar och har en plan för hur
dessa ska hanteras.
Effekter på lång sikt:
Insatsen förväntas ge ett mer
bärkraftigt och hållbart näringsliv i
Östergötland.
Resultat utifrån egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Förväntas ge effektiva och fossilfria
transporter, intermodalitet, citylogistik
för minskade transporter i städer och
samordning av resurser.

Projektet ska vidareutveckla
plattformen för logistikutveckling där
koldioxidomställning och regional
attraktionskraft står i centrum och
inbördes stärker varandra.

övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer i
regionalfondsprogrammet.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8), Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur (9), Hållbara
städer och samhällen (11) och
Hållbar konsumtion och produktion
(12).

Bygglogistik inom projektet Östergötland Bygger
Klimatsmart.
Masslogistikcenter (Vinnovaprojekt Infrasweden,
Ecoloop), kring Logistikia som kunskapsbärare
inom logistik.
Seminarium om möjligheter med schaktmassor.
Snabbspår Östergötland om laddinfrastruktur där
Logistikia driver frågan om framtida elektrifiering.
Logistikiakonferens i november.

Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland där Effektiv logistik är
ett styrkeområde.
Östergötland

Team Östergötland
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:
investeringsfrämjande,

Insatsen bidrar till de prioriterade
områdena Skapa förnyelseförmåga
och konkurrenskraft och Skapa
attraktiva livsmiljöer i den regionala
utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Investeringsfrämjande:
En vital del har varit att förankra
etableringsanalysens slutsatser på lokal-, regional
och nationell nivå. På nationell nivå har förankring
skett med Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Business
Sweden, Vinnova och Svenska Institutet.
På regional nivå med Science Parks, kluster och
företagsorganisationer som Östsvenska

Effekter på medellång sikt:
Förväntas ge ökad resurseffektivitet
och ökad konkurrenskraft i företag och
offentliga verksamheter.
Effekter på lång sikt:
Förväntas ge 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.

Resultat utifrån egen bedömning och
uppföljning.
Effekter på kort sikt:
En samordnad leveransfunktion av
regionens strategiska platsutveckling,
innehållande arbetet med att
attrahera investeringar och
platsmarknadsföring genom

besöksnäringsfrämjande och
rekryteringsfrämjande.

(8) och Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9).

Handelskammaren, Företagarna och Svenskt
Näringsliv.

samhandling mellan offentliga och
privata aktörer.

På kommunal nivå med samtliga 16 deltagande
kommuner för att underlätta en framtida
strukturuppbyggnad och påvisa ett regionalt
ledarskap.

Effekter på medellång och lång sikt:
Ökad attraktivitet för företag och
människor att etablera sig eller sitt
företag, investera i eller besöka
Östergötland.

Besöksnäringsfrämjande:
Pågående utveckling och framtagande av
idékoncept baserat på projektets utpekade
pilotfall. Under året har projektet även medverkat i
myndigheten Tillväxtanalys särskilda studie om
projektets pilotfall.
Rekryteringsfrämjande:
Fortsatt arbete utifrån resultatet av
rekryteringsanalysen, vars syfte var att identifiera
vilka målgrupper och marknader arbetsgivarna
önskar prioritera samt vilka faktorer som är
bidragande till att dessa målgrupper kan välja att
flytta till regionen.
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3.2

Tidigare insatser inom ramen för innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande

Region
Blekinge

Namn på insats och kort beskrivning
S3 strategi

Vilka resultat har uppnåtts?
Strategin för smart specialisering (S3) är ett av de främsta verktygen för
innovationsfrämjande insatser i regionen och är styrande för framtida insatser. De
handlingsplaner som utifrån strategin utarbetas för respektive
specialiseringsområde utgör centrala instrument i detta arbete vars föreslagna
insatser ska bidra till att motarbeta de flaskhalsar för innovation som tidigare
identifierats gälla för Blekinge.

Dalarna

Projektet ”Förstudie Filmfond Dalarna” (med finansiering från ERUF samt Region
Dalarnas 1:1 anslag) hade som mål och syfte att utifrån perspektiven organisation,
juridik samt bransch undersöka förutsättningarna för en framtida regional filmfond
i Dalarna och därmed sammanställa ett detaljerat beslutsunderlag.

Ett resultat av projektet är att Region Dalarna har beslutat att en regional filmfond
ska skapas och att man, med förstudien som underlag, tagit ett budgetbeslut att
initialt gå in med en stor del av finansieringen under tre år, vilket var projektets
effektmål. Flera av länets kommuner är positiva till att bidra med ytterligare
finansiering.

Dalarna

Genomförande av projektet ”Utveckling av socialt entreprenörskap i Dalarna”
2019-2020 (som regionalt bidrag, med finansiering från Tillväxtverket samt Region
Dalarnas 1:1 anslag, till den nationella satsningen för att främja socialt
företagande).

Projektet har resulterat i att Region Dalarna i Regionplanen har som mål att stötta
och främja entreprenörskap inom socialt företagande. Som del av detta har Region
Dalarna under 2021 skapat och utvecklat en regional stödstruktur för socialt
företagande och social innovation.

Dalarna

Regional Främjarsamverkan (FRÄS) var ett projekt med syfte att öka samverkan
mellan de olika näringslivsfrämjande aktörerna och med näringslivskontoren för
ökad nytta gentemot företagen.

Aktörernas kännedom om varandra och varandras erbjudande ökade liksom de
personliga kontakterna och tilliten vilket ledde till fler lotsningar av företag. Det
företagsfrämjande systemet är fortfarande en komplex struktur att förstå, inte
minst för företagen. FRÄS lade grunden för aktiv, engagerad och effektiv samverkan
för företagens bästa när pandemin slog till. Projektet lade också grunden för en
förstudie kring en digital samverkansplattform vilken startades under hösten 2021.
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Dalarna

Triple steelix – Sustainble Steel Region – Under året har verksamheten i Triple
steelix överförts till den ideella föreningen Sustainble Steel Region. SSR ska vara
innovationsplattformen för stålindustrin i Norra Mellansverige och bidra till arbetet
att göra stålindustrin koldioxidfri.

Tillsammans med aktörerna inom stål och verkstadsindustrin har regionerna i Norra
Mellansverige gjort en gemensam bedömning om att omorganisera
innovationsarbetet inom stålindustrin. Genom att skapa en gemensam
innovationsplattform i NMS för stålindustrin som organiskt och i nära samverkan
med aktörerna i innovationssystemet få utveckla en verksamhet som tillgodoser
stålindustrins behov av spetskompetens och innovation för att öka dess
konkurrenskraft och grön omställning.

Dalarna

SPINN – Science Park Innovativ Nyskapande Nod med syfte att skapa
förutsättningar för ett mer entreprenöriellt och innovativt Näringsliv I Dalarna och
en etablerad innovationsarena i form av en Science Park med fokus på
affärsutveckling/inkubator, innovation, samverkansnod, internationalisering och
kommunikation kring detta.

Resulterade i dels en etablerad Science park som deltar i en nationell och
internationell struktur, vars koppling till akademi och forskning stärkts och vars
inkubator fått utmärkelsen excellent av SISP. Science Parken har även haft en
betydande roll i arbetet med att ta fram en smart specialiserings strategi. SPINN
resulterade även i ett följeprojekt, SPINN II, med vidareutveckling av vissa processer
och mer fokus på hållbarhet. Ett ytterligare resultat är ett nyligen startat projekt
HIT -Hållbar innovativ omställning och tillväxt, vars syfte är att stötta befintliga
företag som vill växla upp sitt hållbarhets- och innovationsarbete för att skapa
tillväxt och göra företaget mer motståndskraftigt för nya kriser eller omvärldens
förändring.

Gotland

Digital plattform och verktygslåda varumärket Gotland

Förstudien har resulterat i insikter kring vilka behov gotländska SMFer har
identifierat avseende samverkansformer för ett starkare och tydligare gotländskt
varumärke och hur detta kan bidra med en hållbar tillväxt på Gotland. Baserat på
SMFers behov samt kunskap och förståelse för vad som gör Gotland attraktivt för
boende, besökare och företag skapades ett genomförandeprojekt (se projekt
Gemensam Digital plattform för varumärket Gotland 20205184 TVV, 20205415 RG
ovan). Ett viktigt resultat var även fördjupning av dialog och samverkan mellan
Region Gotland och SMFer inom gotländska styrkeområden.

(20203747)
Genomförd förstudie med fokus på samverkan och diskussioner om hur Region
Gotland och externa intressenter kan arbeta bättre tillsammans.

Gotland

Gotland är Mat – mat är Gotland

Resultatbeskrivning baserad på bedömning. Den första effekten var inte förväntad.
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Gävleborg

(00200056)
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 skulle även delta i utvecklingen av en struktur som driver, koordinerar och
intensifierar sådana insatser långsiktigt.

Som direkt följd av projektet utlyste länsstyrelsen medel för en fortsättning av
strukturbyggande. Detta resulterade i projektet Operation Matbyrån som under
2022 går in i skarpt verksamhetsläge.

Utveckling av socialt företagande i Gävleborg
Insats som stöddes av regeringens strategi Ett hållbart samhälle genom sociala
företag och social innovation

Resultatet har förts vidare och är nu en central del i arbetet med styrkeområdet för
Smart specialisering, Hållbart och inkluderande arbetsliv. Aktörer i
företagsfrämjande- och innovationsstödssystemet har samlats i en entreprenöriell
upptäckarprocess för att gemensamt skapa insatser för fortsatt utveckling.

Projektet pågick under 2019- 2020. Sociala företag bidrar till att lösa
samhällsutmaningar.
I projektet genomfördes insatser i samverkan med företagsfrämjande systemet för
att på kort sikt öka kunskapen om socialt företagande och bidra till att en
kvalificerad rådgivning sker och att på lång sikt skapa bättre förutsättningar för
samhällsentreprenörer och sociala företag i Gävleborg att växa.
Gävleborg

Smart industri NMS 2 och Regions in industrial transition
Arbete för industriell omvandling genom strategiarbete och konkreta insatser inom
additiv tillverkning och bioekonomi.
Vidareutvecklat modell för att undersöka processmognad i små och medelstora
industriföretag i syfte att kunna erbjuda bättre och mer behovsbaserade insatser.
Arbete med High impact action i form av en Challenge lab med fokus på
energiomställning/vätgas.
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Den metod som togs fram inom projektet med syfte att mäta övergripande
förändringsstatus för produktionsvärdet på gotländsk mat och livsmedel kommer
att användas av den nya styrgruppen. Även de mätningar som gjorts inom ramen
för projektet (Nielsen) samt NOVUS inom utvecklingsområdet Attraktionskraft
ligger till grund för fortsatt uppföljning av strategi och handlingsplan.

Arbetet syftar till en systemförändring för att generera möjligheter och
förutsättningar och ett främjar – och innovationssystem som möter alla
entreprenörer på lika villkor.

Två större projekt inom utlysning för REACT med fokus på spets och bredd har
jobbats fram i Norra Mellansverige tillsammans med innovationshubbar, science
parks.
Inom styrkeområdet Materialteknologi och hållbar produktion har ett Vätgasråd
bildats och det har genomförts Challenge Lab med fokus på energiomställning och
vätgas.
Se tabell 3.1.

Gävleborg

Elväg E16
2016 etablerades världens första fungerande elväg för tung trafik på E16 strax
utanför Sandviken och den monterades ned 2020. Den blev en katalysator för en
rad effekter som lever vidare av egen kraft utanför projektet. Alla projekt på Region
Gävleborg som varit kopplade till arbetet med systemdemonstratorn Elväg E16
avslutades under 2021.

Dessa projekt har satt Sverige på kartan och påverkat debatten i Sverige.
Genombrottet med världens första fungerande elväg har underlättat
genomförandet av andra piloter i Sverige och varit en avgörande referens för andra
regioners villighet att ta ansvar för fortsatt test och utbyggnad av elvägar, till
exempel för Region Örebro län. Även internationellt har genombrottet varit en
katalysator för ett tysk-svenskt innovationspartnerskap. Det har i sin tur lett till
Tyskland har byggt tre piloter på Autobahn och planeringsprocesser pågår för
utbyggnad. I bland annat England och Indien pågår planeringsprocesser, där elvägar
är en av flera tekniker för att skapa mer hållbara transportsystem. Inget av detta
hade skett vid denna tidpunkt utan Elväg E16.
Region Gävleborg arrangerade världens första forskarkonferens i ämnet i
Sandviken, tillsammans med Tekniska högskolan i Stockholm. Ett forskningspapper
presenterade beräkningar på att elektrifiering av 1 % av Europas vägnät kan spara
ca 10 % bränsle och att 10 % elektrifiering av vägnätet kan spara ca 50 % av den
fossila bränsleförbrukningen. Sedan dess arrangeras årligen en europeisk
konferens.
Ledarskapet från Elväg E16 har dokumenterats som ”Avancerad innovationsledning
för komplexa samhällsutmaningar”. Ledarskapet används som gott exempel inom
EU på genomförarmetodik för smart specialisering, bland annat som ”Mastering
the art of innovation governance”. Ledarskapet har särskilt uppmärksammats av de
2600 besökare från 31 länder som besökte elvägen 2016-2020 och det har medfört
innovationsspridning av tankesätt, ledarskap, metodik, arbetssätt och exempel på
en utsläppsfri teknisk lösning som kan implementeras. Systemdemonstratorn har
visat att alla tekniska problem för luftburna elvägar går att lösa. ALLA svårlösta
problem har visat sig handla om mänskliga begränsningar och brist på ledarskap.
Medvetet arbete med att bygga förtroende, ett ärligt intresse att bidra till
samhällsutvecklingen, samt förmåga att hantera komplexitet, var tre tungt vägande
framgångsfaktorer för att lyckas med en innovationsprocess i världsklass.
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Gävleborg

Livsmedel
Arbetet med att utveckla förutsättningarna att öka produktionen av
lokalproducerad och förädlad mat, samt att öka konsumtionen, efterfrågan, på
Gävleborgs mat och matupplevelser har pågått i flera år, genom projekt som
föreningen Matvärden har drivit. Projekten har tagits fram i nära samverkan med
Region Gävleborg för att tillmötesgå det regionala behovet och det övergripande
strategiska uppdraget med globala utmaningar.

Det strategiska arbetet inom området har resulterat i att kännedomen om
livsmedelsproduktion och -förädling ökat och blivit mer integrerat i
företagsfrämjarsystemet. Efterfrågan och erkännandet av lokalproducerad mat från
Gävleborg har ökat.
Gävleborg har sen flera år en topposition i Sverige kring mathantverk och 2021 tog
Gävleborgs livsmedelsföretag hem 22 medaljer på SM i mathantverk som
Eldrimner, nationellt centrum för mathantverk, årligen arrangerar.

Halland

Inga insatser rapporterade.

Jämtland Härjedalen

Projekt SMICE – En Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär
Ekonomi.

Processbaserad uppföljning har gjort att lärdomar och erfarenheter har tagits
vidare in i arbetet med Smart specialisering samt nya fördjupande förstudier och
projekt inom cirkulär ekonomi och grön omställning.

Jönköping

Ung Företagsamhet är ett nationellt koncept som sedan 1980 har utbildat
gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

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

Jönköping

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

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.
Egen bedömning

Jönköping

Coompanion

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

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
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.
Kontinuerlig uppföljning

Jönköping

Verksamhetsstöd till Sciencepark-system (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.

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. På lång sikt bidrar verksamheten också till ett breddat, hållbart och
mera kunskapsintensivt näringsliv.
Kontinuerlig uppföljning

Kalmar

Småland China Support.
Kalmar län, Kronobergs län och Linnéuniversitetet drev under 2012–2020 ett
gemensamt arbete för att öka småländska företags tillgång till
marknaderna i Kina.

Verksamheten ledde till en avsevärd ökning av antalet småländska små och
medelstora företag som antingen exporterade, hittade underleverantörer eller
kapital i Kina. Verksamheten utgick från länens prioriteringar och strategiska
hemmaplansarbete inom exempelvis träindustri, livsmedel och besöksnäring. Enligt
de externa utvärderingar som gjordes fanns en mycket hög grad av nöjdhet bland
de företag som fick rådgivning och praktiskt stöd.
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De långsiktiga effekterna har påverkats av de försämrade politiska relationerna
mellan Sverige och Kina, något som också fick betydande påverkan på beslutet att
avveckla verksamheten. Som exempel har de försämrade relationerna tillsammans
med pandemin omintetgjort den mycket stora tillväxt av kinesiska besökare som
projektet åstadkommit.
Kronoberg

Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021–2026

Strategin, som antogs i november 2020, har resulterat i ett samarbete mellan
Region Kronoberg och AB Destination Småland (Region Kronobergs helägda bolag)
under 2021 för att ta fram handlingsplan och utveckla indikatorer kopplade till
besöksnäringen. Bolaget gör nu en stor omställning i och med den nya strategin
mot en hållbar besöksnäring vilket innebär att man bl.a. arbetar mer för ökad
stanntid och balanserad turism.

Kronoberg

DigIT Hub – europeisk digital innovationshubb.

Arbetet startade under hösten 2020 som ett svar på EU:s Digital Europe-initiativ. De
operativt ansvariga organisationerna i respektive region (Videum Science Park i
Kronoberg) har under 2020, med medverkan från bl.a. de tre regionerna, arbetat
fram ett projekt som syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och
samhälle och se till att regionernas medborgare och företag kan dra nytta av dess
fördelar. Genomförandet var tänkt att starta under 2021.

Ett gemensamt initiativ under 2020 för att skapa en europeisk digital
innovationshubb i Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Arbetet med förberedelser inför ansökan och senare genomförande har dock
fortsatt under 2021. På grund av bl.a. oklarheter kring EU:s finansieringsvillkor och
fördröjningar av programgodkännanden har emellertid processen dragit ut på
tiden. Initiativet har hittills under 2021 resulterat i ett fördjupat samarbete mellan
de olika parterna och konkretiseringar av planerade insatser som förväntas kunna
påbörjas under inledningen av 2022.
Kronoberg

Destination Åsnen har, efter att det av Region Kronoberg delfinansierade projektet
”Nationalparksdestination Åsnen” avslutats i september 2020, flyttat sin position

Destination Åsnen
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från projektdrivet till en långsiktig driftsorganisering. Under 2021 har Destination
Åsnen bland annat genomfört en uppmärksammad kampanj mot svensk marknad i
syfte att uppnå en mer balanserad turism. Området har sedan gammalt en
exceptionellt hög andel export. Denna kampanj, tillsammans med tillfälliga
lättnader av Coronarestriktioner, har möjliggjort en återhämtning av gästnätter i
området som vida överstiger den totala återhämtningen i regionen. Basen i
kampanjen inkluderade lokala entreprenörer som sattes i fokus före produkterna.
På grund av pandemin har flera planerade aktiviteter flyttats fram eller pausats. Ett
sådant exempel är aktiviteten Hop On Hop Off-buss runt Åsnenområdet.
Aktiviteten är en samverkan mellan Region Kronobergs nu pågående projekt
Transporteffektivt Kronoberg och Destination Åsnen. Bussen kommer att knyta
samman stad med landsbygd till gagn för företagens möjligheter att nå nya
målgrupper, minskade Co2 utsläpp och en social hållbarhet då lokalbefolkningen i
destinationen får lägre belastning av biltrafik på små vägar samt större spridning av
besökare i destinationen. Aktiviteten planeras att genomföras 2022. I
Åsnenområdet pågår även en förstudie kring Rast och Lägerplatser med regional
designsamverkan.
Det målmedvetna hållbarhetsarbetet i området har resulterat i att Destination
Åsnen för tredje gången erhållit utmärkelsen Top 100 sustainable destination
stories av den internationella organisationen Green Destinations. Under våren togs
även ett initiativ med Friluftslivets år som bakgrund. Aktiviteten syftade till att
presentera kommersiella produkter som ett alternativ till den nationella kampanjen
som var ett samarbete med ideella organisationer. Denna aktivitet var en del av
Region Kronobergs projekt Hållbar besöksnäring och omfattade hela länet.
Kronoberg

CRKKL- Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
Projektperiod 2018-09-01 till 2021-06-30.
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Efter att projektet CRKKL avslutades i juni 2021 har det 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.
Arbetet kommer att drivas vidare inom Region Kronobergs grunduppdrag för att
understödja samhällets behov av omställning till cirkulär produktion och
konsumtion, cirkulära affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.
Vägledande för arbetet är den nya nationella strategin för cirkulär ekonomi samt
pågående regionalt utvecklingsarbete, både kring cirkulär ekonomi och hållbar
förvaltning av naturresurser.
Norrbotten

OECD gruvstudie
Region Norrbotten deltog i en stor internationell OECD-studie om gruv- och
utvinningsindustri. Rapporten identifierar hur Norrbotten och Västerbotten kan
bygga på sina konkurrensfördelar och ta itu med nuvarande och framtida
utmaningar.

Norrbotten

ERUF-projektet Produktion 4.0 är ett samverkansprojekt mellan IUC Norr AB och
Luleå tekniska universitet som syftade till att stärka konkurrenskraften hos de
tillverkande SMF genom att öka
företagens insikt i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina
produktionssystem.

Region Norrbottens bedömer att studien har bidragit till det ökat fokus från
nationell nivå på gruvfrågorna, dvs. tillståndsprövning och regional återföring vilket
har resulterat i att Region Norrbotten har fått en plats i expertgruppen till SOU N
2021:01 “Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och
mineral.” Studien har även bidragit till att Regionen finns med i Länsstyrelsens
gruppering som diskuterar tillståndsprocesserna för gruvnäringen.
Baserat på projektets slutrapport har uppsatta mål nåtts. I projektet har bland
annat arbetsmodeller utvecklats för utveckling av produktionsprocesser hos
tillverkande företag i SMF, 30 fördjupade företagsanalyser har gjorts, planerade
seminarier har kunnat genomföras och spridning av forskningsrapporter och
resultat har skett enligt planen.
Enligt utvärderarens slutrapport har projektets arbetssätt lett till resultat för
målgruppen på kort sikt eftersom konkreta förändringar har genomförts under
projekttiden. På lång sikt ger det effekter eftersom företagen har en plan framåt för
hur de ska fortsätta den påbörjade utvecklingen med investeringar och med rutiner
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för ständiga förbättringar, och några av dem fortsätter också
utvecklingsprocesserna från en högre nivå i nytt projekt.
Norrbotten

Jokkmokks digitala marknad 2021
Ett kort intensivt projekt som drevs av Jokkmokks kommun för att ställa om den
fysiska marknaden till digitalt format. Projektet tog på mycket kort tid bland annat
fram:
-

En ny sajt där en digital Jokkmokks marknad genomfördes.
Kommunikationsmaterial för digitalt bruk
10-15 filmer som ersatte fysiska visningar, föreläsningar, möten och upplevelser.
En filmad i invigning av Jokkmokks marknad

Slutrapportering av projektet visar att den digitala marknaden fick 187 000 besök
varav 118 000 unika besök. Ett 30-tal företag var involverad i processen att skapa
den digitala marknaden. Drygt 200 personer från kommunförvaltningen,
involverade företag, aktörer som bidrog med material och artister och var
involverade i projektet. Lärdomar och
erfarenheter från den digitala marknaden 2021 tas med till kommande marknader.

Livesändning, streamade spelningar och marknadskonserter under
marknadsdagarna.
Norrbotten

Kalix visningsrum för välfärdsteknik
Projekten syftade till att ge förutsättningar och kunskap inom e-hälsaområdet och
dess möjligheter som ett stöd i vård och omvårdnadsarbetet. Syftet var också att
skapa större förutsättningar för att pröva nya arbetssätt och metoder men även
öka förutsättningar för vårdtagare att bli mer självständiga och delaktiga i
vardagen.

Projekten har byggt upp en visningsmiljö för att erbjuda individuellt anpassade
produkter att testas tillsammans med brukare/patienter och medarbetare. Efter
projektslut har satsningen blivit en del av Kalix kommuns ordinarie verksamhet och
arbetet i visningsrummet sker tillsammans med vård- och omsorgspersonal,
kommuninvånare genom intresseföreningar, företag som erbjuder välfärdstekniska
lösningar och Luleå tekniska universitet. www.kalix.se/Omsorg/visningsrum-forvalfardsteknik/

Skåne

Genom arbetsgrupper inom FIRS har innovationsagendor för utveckling inom
specialiseringsområdena i Skåne tagits fram, en kraftsamling under ledning av
främst näringslivet

Arbeten i enighet mellan relevanta forsnings- och innovationsaktörer och
näringsliv, har pekat på de mest centrala utvecklingsbehoven inom respektive
specialiseringsområde. Utfört arbete och implementering har bidragit till ökad
kännedom och engagemang kring hur förutsättningarna för företagen inom
respektive område kan förbättras.
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Skåne

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering - ett verktyg för
skånska företag att nå ökad produktivitet och stärkt sysselsättning.

Utvecklingen av förädlingsvärden och antal anställda följs upp två år efter att
stödföretagen har tilldelats en check och jämförs med en motsvarande
kontrollgrupp. Uppgifterna hämtas från Bisnode, men har även kontrollästs mot
Retrievers databas. Uppföljningen visar markant bättre sysselsättningstillväxt i
stödföretagen än i kontrollgruppen för både digitaliserings- och
internationaliseringscheckar-na.
Som exempel kan nämnas att de företag som fick stöd för digitalisering 2017 hade
en genomsnittlig procentuell tillväxt av antalet anställda på över 15 %, medan
kontroll-företagen hade minskat antalet anställda med nästan 5 %. Utvecklingen av
förädlingsvärde var motsvarande år en genomsnittlig procentuell ökning på cirka 33
% jämfört med kontrollgruppens ökning på ca 12 %. Uppföljningen visar ännu
bättre siffror för stödföretagen inom internationalisering.
Uppföljning av stödföretagen visar således en stark tillväxtkurva sett till
förädlingsvärde och nyanställningar. Bolagen vittnar om att checken har varit en
viktig injektion i verksamheten och påskyndat och förstärkt företagets tillväxtresa.
Den kvantitativa uppföljningen visar dock inte om checkföretagens högre tillväxt än
kontrollgruppen beror på checkarna eller på att stödföretagen valts ut för att de
uppvisar tillväxtvilja.

Stockholm

Besök framtiden
EU- finansierat samverkansprojektet Region Stockholm arbetar tillsammans med
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland med att stödja små-och medelstora
företag inom besöksnäringen.
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Med start 2020 anpassade projektet modeller, metoder och verktyg för
besöksnäringen. Affärsrådgivning inom projektet är därför helt anpassade till
besöksnäringen och dess specifika behov. Arbetet är en del av
kunskapsöverföringen mellan Almi och Region Stockholm som bidrar till anpassat
stöd till företagen samt bättre kunskap om besöksnäringen hos främjandesystemet.
Arbetet resulterade i behovsanpassad rådgivning för företag inom besöksnäringen
med start 2021. Inom projektet har företag inom besöksnäringen tagit del av
rådgivningen.

Stockholm

Tomorrow´s food travel 2021

Tomorrow´s food travel genomfördes i Stockholm 2021. Konferensen arrangeras av
Visit Sweden som huvudarrangör i samverkan med Visit Stockholm och Region
Stockholm. Konferensen bidrog till att en mötesplats för företag och organisationer
samt kunskapsutbyte och nätverkande inom måltidsturism. Vidare lyftes
branschens viktiga arbete med hållbarhet samt tankar kring tradition och
innovation för aktörer i måltidsbranschen.

Stockholm

Forum för naturturism 2021

Forum för Naturturism arrangeras av Naturturismföretagen och är ett årligt
mötesforum för natur- och ekoturismföretagare i hela Sverige, med fokus på
kunskapsutveckling, information och erfarenhetsutbyte. Under 2021 arrangerades
konferensen i Stockholm i samverkan med Visit Stockholm. Konferensen skapade
en mötesplats för företag och organisationer och inspirerade till en alltmer hållbar
utveckling av branschen.

Stockholm

Stockholm Archipelago
Långsiktig regional samverkan med syfte att skapa förutsättningar för en starkare
besöksnäring i Stockholms skärgård, året runt, med inriktningen internationell
marknadsföring och exportinriktad lokal destinationsutveckling.

Samverkan har medfört fortsatt arbete inom ramen för prioriterat arbete. Med
anledning av pandemin har de internationella besökarna minskat. Under 2021
arbetade Stockholm Archipelago utifrån en fördelning på 80% nationell marknad
och 20% internationell marknad. Det internationella arbetet bestod av att
upprätthålla internationella kontakter och medverka i två internationella, digitala
mässor. Även om fokus lades på den nationella marknaden och ”hemester” syftar
arbetet till exportmognad och att lägga en bra grund för 2022. Vidare har
samverkan initierat utvecklingsprojekt för att stödja besöksnäringen under
pågående pandemi och att företagen står stärkta efter pandemin.

Stockholm

Connect Sweden
Samverkansprojekt (startade 2013) som arbetar för att stärka Stockholms
internationella flygförbindelser.

Fortsatt arbete i att stärka Stockholms internationella flygförbindelser kan
näringslivets behov av tillgång till viktiga internationella export- och
samarbetsmarknader mötas, tillväxten i internationell turism främjas och
möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft och viktiga utländska
investeringar förbättras. Sammantaget bidrar man därigenom till att understödja
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och möjliggöra Stockholmsregionens samt övriga Sveriges tillväxt. I Stockholms fall
inträffar flera utökade satsningar på Arlanda, där operatörer utökar sin kapacitet
och där flygplatsen kommer att utgöra nyetablerad bas för flera flygbolag.
Stockholm

Baltic Sea Commission och CPMR
Stärka Region Stockholms arbete med hållbar turism på EU-nivå.

Region Stockholm har genom sitt medlemskap i CPMR, BSC lyft utmaningar för
hållbar turism i regionen in i det internationella nätverket. Detta har gjorts bland
annat genom inspel till EU kommissionen, genom enkäten Tourism Transition
Paper. Syfte är att lyfta Region Stockholms utmaningar upp till EU för frågor
gällande hållbar turism. Region Stockholm har även deltagit i eventet som
Intergrupp för Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas Intergroup (SEArika) där
hållbar turism har diskuterats med närvarande EU-parlamentariker.

Sörmland

Uppbyggnaden av Agro Sörmland. Plattform och utvecklingsarena för innovation
och samverkan inom området Biobaserade näringar. (Region Sörmland största
finansiären)

Verksamheten startade 2017, men har under 2019–2020 expanderat rejält och är
redan nu en betydande aktör, även nationellt, som genomför arrangemang samt
driver projekt och samarbeten med lantbruksföretag, industriföretag, flera
lärosäten, RISE m fl, kring bl a affärsutveckling, ökad livsmedelsproduktion,
klimatanpassning, kapitalförsörjning och kompetensutveckling. Ett registrerat
patent.

Sörmland

Stuas Corona-akut för besöksnäring och handel

Sörmland

Samverkan ÖMS Smart specialisering

Se tabell 3.2.

Sörmland

Utveckling av systemet för företags- och innovationsstöd

Se tabell 3.2.

Uppsala

Stöd till Regional exportsamverkan: öka fokus och insatser på näringslivets internationalisering

Vi ser ett markant högre inflöde hos länets främjande aktörer från företag i syfte att
utveckla eller påbörja sin internationaliseringsresa.
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Uppsala

Stöd till företags- och innovationsstödssystemet: ökat stöd för att söka
upp och träffa fler företagare i syfte att ge coachning och rådgivning

Vi ser ett markant högre inflöde hos länets främjande aktörer från företag i syfte att
starta och växa.

Uppsala

Strategisk tech-satsning i Uppsala: Ett co-working center (BASE10) och
utvecklingsplattform för Tech-entreprenörer i länet med bas i Uppsala

Flerårig satsning för att skapa en spännande fysisk miljö för start-ups i Uppsala.
Verksamheten är operationell och mer eller mindre fullbelagd och full med
verksamhet.

Uppsala

Talangattraktion – Uppsala international Hub: locka, välkomna och bibehålla internationella talanger

Flerårig satsning som skapat operationell plattform i syfte att fortsätta
locka, välkomna och bibehålla internationella talanger.

Uppsala

Testa center: öppen nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel.

Flerårig satsning för att skapa en spännande fysisk miljö för “state-of the-art"
industriell produktionsutrustning för små bolag och akademiska projekt för
verifiering av innovation och uppskalning.

Värmland

Smart specialiseringsarbetet fram till 2021
Värmlands strategi för smart specialisering antogs 2015. Regionen var tidiga i sitt
framtagande, vilket resulterade i ett stort intresse från olika håll i Sverige och
utomlands. Strategin fokuserade både på regionens traditionella styrkeområden
och andra löftesrika områden utifrån innovation, entreprenörskap, tillväxt och
sysselsättning för att skapa värde för individer, näringsliv och samhälle. Värmlands
smarta specialiseringar under perioden har varit: 1. Skoglig bioekonomi; 2.
Digitalisering av välfärdstjänster; 3. Avancerad tillverkning och komplexa system; 4.
Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser; och 5. Systemlösningar
med solel. Strategin innehöll också det tvärgående perspektivet Värdeskapande
tjänster som innebär att väga in och lyfta fram värdeskapande kundupplevelser,
samt det genomgående genusperspektivet som syftade till att bryta normer och
mönster på den segregerade arbetsmarknaden. Värmland var först i Europa med
att integrera genusperspektivet i sin smarta specialiseringsstrategi.

Resultatet som uppnåtts har utvärderats och återfinns i rapporten: Sex år med
smart specialisering i Värmland 2015–2020 (regionvarmland.se) (även länkat till
ovan). Under programperioden för smart specialisering har Region Värmland blivit
en starkare aktör i samarbetet kring industriell omvandling i Europa. Med hjälp av
värdeskapande tjänster och digitala och tekniska lösningar för att bemöta dagens
samhällsbehov har Värmland stärkt de lokala nätverken, ökat engagemanget och
skapat fler innovationer, arbetstillfällen och framtida utvecklingsmöjligheter.
Regionen har tagit avstamp i aktuella samhällsutmaningar och demonstrerat hur
samhället kan bli mer hållbart och fossilfritt med hjälp av smart specialisering.
Värmland har utvidgat partnerskapen inom regionen och runt om i världen, och
dessa samarbeten kommer att vara avgörande för att vidareutveckla de smarta
specialiseringsområdena och främja ett hållbart och konkurrenskraftigt Värmland i
framtiden.
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Värmland

Regional exportsamverkan

Uppnått resultat: Värmlands exporthandlingsplan är antagen och en operativ
organisation etablerad.

Värmland

Business Värmland.
Projekt för att arbeta med etableringsarbete.

Uppnått resultat samt utvärdering visar att flera företag etablerades inom
tidsperioden och flera kontakter upparbetade. En ny (ej projektfinansierad)
organisation etablerad inom regional utvecklingsverksamhet, tillsammans med alla
kommuner i länet. Business Region Värmland ska framgent (tillsammans med andra
aktörer samt kommunerna) arbeta etableringsfrämjande samt med expand &
retain för befintliga verksamheter.

Västerbotten

Inga insatser rapporterade.

Västernorrland

Smart 2.0, Region Västernorrland, (Äid RVN: 208819, Äid TVV: 209673)
Syftet med projektet har varit att stärka industri- och industrinära SME och deras
förmåga till digitalisering, transformation, nya affärsmodeller och tillväxt. Projektet
har också haft en omfattande kunskapshöjande uppgift som legat till grund för
framtagandet av Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart
specialisering. Har genomförts och finansierats genom Tillväxtverkets nationella
satsning på Smart industri/nyindustrialisering.

Slutrapportering/egen bedömning: Projektet har ökat kunskapen om och stärkt
dialogen om utvecklad samverkan för tillverkande företag. Genomförda insatser
har också resulterat i ett utvecklingsarbete tillsammans med IUC Jämtland
Härjedalen, Region JH och Västernorrlands industrigrupper (se vidare SIMMIT,
matris ÅR1.3). Företag som genomgått affärsutvecklingsprogrammet har utöver
digital mognad redovisat att de implementerat ny kunskap och/eller innovation i
sina affärsmodeller.

Västernorrland

DRIVE, Mittuniversitetet, (Äid RVN:207976, Äid TVV:20201882)
Projektet, som skulle ha avslutats i dec 2021 men förlängts till 220430, har syftat till
att hitta innovativa lösningar för att möta morgondagens krav på grön energi och
gröna transporter. Forskningsprojektet har fokuserat på företagens utmaningar och
har bidragit till att lösa utmaningarna för att nå ett fossiloberoende samhälle.

Uppföljning/egen rapportering: Ny teknik för vindkraft som genererar 300 W per
kvadratmeter. En högpresterande teknik som dessutom är baserad på
cellulosamaterial. Projektet har också tagit fram batterimaterial som har bättre
kapacitet i jämförelse med på marknaden tillgängliga batterier och elmotorer som
uppvisar 30 % mindre energiförluster. 25 företag har deltagit.
De lösningar som presenteras baseras på gröna material och storskaliga processer i
stället för att enbart fokusera på prestanda.

Västernorrland

SIKT, Höga Kustens industrigrupp, RVN (äid 204990, TVV äid 20201693)

Egen rapportering: Projektet fortsätter med insatser som främjar kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre
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Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft genom insatser som
ökar företagens forskning och utveckling.

utbildningssektorn. 9 deltagande företag har pågående FoU-arbete i sina fallstudier
och stöd via Luleå Tekniska Högskola.

Västernorrland

Investeringsfrämjande tjänster High Coast invest, Härnösands kommun. RVN (äid
193178, TVV äid 20201013).
Syftet med projektet är att etablera ett gemensamt investeringskontor och öka
samsyn i hur etableringsfrämjande och investeringsfrämjande arbete ska
genomföras i länet. Attrahera kapital till och ge nya etableringar till länet.

Egen bedömning: Projektet pågår fortfarande och har förlängts under 2022. Har
under året bland annat resulterat i fördjupade regionala dialoger om långsiktig
struktur och samfinansiering av etableringsfrämjande insatser; samverkansavtal om
en sydkoreansk etablering av hotellverksamhet samt arbetar nära kommunerna
med ytterligare prospekt för nya etableringar till länet.

Västernorrland

Förstudie Spelkluster, TVV (äid 20204601)
Förstudiens syfte var att undersöka och skapa en förtydligad utvecklingsplan för
spelindustrins utveckling i Västernorrland.

Egen bedömning: Förväntat resultat om ett genomförandeprojekt har uppnåtts,
projektet beskrivs under ÅR1.4.1. Mervärden/effekter utöver förstudien är bland
annat att utbildning inom spelutveckling startat upp vid Hola Folkhögskola och
samverkan utvecklats med liknande utbildningsaktörer.

Västernorrland

Förstudie Testområde Västernorrland - ett maritimt utvecklingskoncept, RISE
Research Institutes of Sweden AB, RVN (äid 20288430)
Förstudiens syfte har varit att undersöka förutsättningarna inom den blå ekonomin
och undersöka möjligheterna att utveckla ett maritimt testområde.

Egen rapportering: Förstudien har identifierat värdet av att adressera ett större
geografiskt området med ett internationellt gångbart varumärke ”Bothnia
Sweden”.
Övergripande koncept för teststruktur, demoprojekt och inriktningar samt
kompetensutveckling i nätverk. Etablerad lösning med ett Shorecenter, med såväl
testkontroll som lokala operativa enheter som kan ge nationell, effektiv samverkan
mellan olika geografiska testområden och specialiteter – som skulle kunna ge
Sverige en starkare ställning i första hand europeiskt. Långsiktig målbild är att
utveckla en regional maritim nod med test- och demoområden, simulatorcenter
och policylabb och genom detta uppnå utvecklade leverantörskedjor och stärkt
affärsutveckling.

Västmanland

Tematisk utveckling av cykel och vandring 2020

Insatsen har lett till att en regional organisering med tydliga ansvarsområden och
gemensamma målsättningar etablerats. Insatsen har även lett till att en regional
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Syftet var att utveckla hållbara leder med tillhörande utbud av produkter och
service samt att etablera en länsövergripande organisering för utveckling,
förvaltning och försäljning av cykel-och vandringsprodukter.
Växtzon2
Projektet byggde vidare på projektet Växtzon 1 som genomfördes under 2015–
2018.
Växtzon 2 syftade till att bygga en gemensam plattform för innovations- och
företagsstöd samt samhandling i Östra Mellansverige. Projektets övergripande mål
var att uppnå hållbar tillväxt i innovativa företag (scale-ups) i ÖMS genom ett
förbättrat nyttjande av regionens styrkeområden, universitet och högskolor,
innovativa miljöer och världsledande storföretag.
Projektet arbetade mot följande två projektmål:
1) Accelererad hållbar tillväxt för innovativa företag.
2) Hållbar storregional plattform för tillväxt som integrerar kommunala, regionala
och nationella agendor för att kostnadseffektivt lösa samhällsutmaningarna.

plattform för samlad kommunikation mot målgruppen den globala resenären.
Fortsatt arbete finansieras genom efterföljande projekt.

Västmanland

Verktyg för innovationsfinansiering
Digitala verktyg har utvecklats till en översikt över länets och flera nationella
aktörers tillgängliga innovationsfinansiering. Denna har nu gjorts tillgänglig på
webben och verksamt. Skapats i samarbete mellan Almi, FOU rådet och Region
Västmanland. Se länk
här: https://regionvastmanland.se/utveckling/finansieringsoversikt/

Uppföljning: Ökad förståelse om tillgänglig finansiering för innovationer. I
förlängningen ökat inflöde av innovationsprojekt.

Västra Götaland

Förstudie förutsättningar för etablering av innovationslabb för den västsvenska
upplevelseindustrin (RUN 2021–00057)

Projektet har resulterat i en större satsning kopplat till Lindholmen Science Park där
de tillsammans med ett antal andra Science Parks och nyckelaktörer kommer att
bygga en plattform för att utveckla spetsen inom upplevelseindustrin. Uppföljning.

Västra Götaland

Förstudie Strategisk insikt Västsvensk Industri (RUN 2021–00105)

IUC/IDC-bolage i Västra Götaland samt Halland har gemensamt tagit fram en
gemensam strategisk insikt för de kommande åren. Där man tillsammans med

Västmanland
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Enligt lärande utvärdering har projektet:
-delvis bidragit till omsättningsökning i företag.
- fler företag har utvecklat kompetens kring hållbarhet, bl a antagit styrnings- eller
strategidokument för hållbarhet.
- parterna stärkt sin kapacitet att arbeta för hållbar tillväxt i innovativa företag i
ÖMS.
- utvecklat en operativ och strategisk plattform för innovations-främjande arbete
riktat mot framför allt scale up-företag i ÖMS.
- fördjupat arbete i delar av plattformen tas vidare i EU react projekt.
- samtidigt visar utvärdering på att det systematiska samarbetet mellan scaleups
och storföretag respektive akademi inte nått avsedda resultat. Samhällsutmaningar
och koppling till styrkeområden har inte heller varit särskilt framträdande.

Västra Götaland

Projektet syftade till att samla industriaktörerna samt deras medlemmar för att
gemensamt se över industrins utmaningar och möjligheter framöver.

industriföretagen gemensamt tagit fram en vision för det framtida arbetet kopplat
till små+- och medelstora industriföretag. Uppföljning.

Extra medel till Catalys för smart och hållbar industri (RUN 2018–00475).

Projektets främsta strukturomvandlande och långsiktiga bidrag har varit att
etablera nya samverkansytor mellan de innovationsfrämjande aktörerna samt
fördjupa befintlig samverkan och skapa synergier mellan de olika aktörernas
erbjudanden. Projektet har även i viss utsträckning bidragit till att stärka
förutsättningarna för FoU-samverkan genom relationsbyggande och
vidareförmedling. Projektet har bidragit till ett ökat intresse för strategiskt
utvecklingsarbete hos de deltagande företagen. Samt stärkt mottagarkapaciteten
och beställarkompetensen hos företagen när det gäller externt kunskapsstöd och
rådgivning i olika former. Uppföljning.

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.

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.
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Resultat av förstudien visar hur ett framtida genomförandeprojekt kan leda till att
diversifiera näringslivet och öka innovationskraften i den västsvenska ekonomin
genom att initiera och facilitera samskapande innovationsprocesser inom
samhällsbyggnadssektorn där små och stora företag arbetar tillsammans.
Förstudien har vi visat:
• Att det finns ett intresse hos de stora företagen att samverka med de små (4
avsiktsförklaringar).
• Att det finns ett behov och intresse hos de små bolagen att samverka med de
stora.
• Att företagsinterna innovationshubbar saknar trippelhelix-perspektivet och
dessutom ofta drivs parallellt med det offentliga innovationsstödsystemet; viktiga
synergier går förlorade.
• Att det idag finns en mängd värdefulla testbäddar, men där vi ser ett behov av att
vidareutveckla nästa steg i någon form av implementeringsfas som kompletterar
innovationsprocessen.

• Att science parken kan ta en viktig roll som facilitator och möjliggörare i open
innovation-processerna.
• Att vi har en plan för hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kan
bjudas in att samverka i open innovation-processer.
• Att det går att bygga en generell huvudprocess för innovation i samverkan.
Uppföljning.
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.

Under projekttiden har Connect Väst hjälpt 79 företag över hela regionen och inom
olika branscher att gå stärkta ur krisen via rådgivande och coachande insatser.
Företagen som tagit del av Navigera och Parera bekräftar att processen har
genomförts på ett bra sätt och att den framförallt gett positiva effekter på deras
verksamhet. Företagen har fått hjälp att ställa om sina affärsmodeller, kunnat
behålla personal de befarade att säga upp, undvikit dyra företagslån, mm.
Uppföljning.

Västra Götaland

Nationella investeringar inom innovationsmiljöer.

Flera av de satsningar som kommit till stånd under de senaste åren har varit möjliga
på grund av tidigare gjorda insatser såsom satsning på ASSAR Industrial Innovation
Arena, AZ Bio Venture Hub, AstaZero med mera. Uppföljning.

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. Uppföljning.

Örebro

RES 2020 Örebro och Västmanland

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal
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Projektet ska ta fram en regional handlingsplan för RES- arbetet i Örebro och
Västmanlands län inklusive en marknad- och kommunikationsplan.

Projektmål
En regional handlingsplan för RES arbetet i två län som även innehåller en marknadoch kommunikationsplan.
Grundstrukturen för en handlingsplan är utvecklad och de flesta rubriker har
aktiviteter kopplade till sig. En kommunikationsstrategi är framtagen. En del av
slutsatserna är att nätverk är en av de tre viktigaste vägarna framåt enligt de
intervjuade företagarna. Det är oftast genom nätverk som de bearbetar sina
marknader. De flesta svarade även att kontakter och nätverk är en av de största
utmaningarna inom internationalisering. Mer än hälften efterfrågar ett särskilt
nätverk för kvinnor, som kan stötta varandra, med fokus på affärer. Här finns alltså
förbättringspotential för företagarorganisationer och myndigheter att bygga upp en
anpassad mötesplats för kvinnor som driver företag.

Örebro

ACES

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal

Projektet ska lägga grunden för en gemensam plattform och ett gemensamt
arbetssätt mellan AM-insatser (Additiv tillverkning) i Östra och Norra Mellansverige

Projektmål En samordnad och koordinerad ÖMS/NMS-gemensam plattform för
AM-utveckling.

(ÖMS, NMS).

Projektet gör bedömningen att projektplanen följts till stor del och att samtliga
delmål till största del har uppnåtts. Resultaten kan därför anses ha bidragit till
effektmålet ökad innovationskraft i den regionala utvecklingsstrategin. Den
etablerade samverkansplattformen består av nio aktörer som träffats kontinuerligt
under projektperioden och samverkan fortsätter även efter projektavslut. Inom
ramen för samarbetsplattformen har 18 gemensamma projektkoncept skapats,
varav 7 är startade. Ett internationellt seminarium genomfördes under hösten 2020
som föranledde 4 stycken projektansökningar och bidrog även till att flytta fram
aktörernas positioner inom Vanguard. Inom området 3D hälsa så finns en plan för
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detta framtagen, i dagsläget saknas dock finansiering för genomförande. Frågan om
3D hälsa finns nu hos Region Örebro län för att integrera detta i sina verksamheter,
genom att exempelvis tillsätta resurser för forskning inom området.
Örebro

Växtzon 2 – ANSP

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal

Projektet ska bidra till en utvecklad effektiv samhandlingsplattform för
innovationsstöd och hållbar konkurrenskraft i Östra Mellansverige. Därmed skapas
bättre förutsättningar för hållbar tillväxt i innovativa bolag med stor potential.

Projektmål
Växtzon 2 syftar till att skapa en gemensam plattform för innovations- och
företagsstöd i ÖMS med en tydlig koppling mellan näringsliv, akademi och offentlig
sektor.
Målen bedöms till stora delar är uppfyllda i de delar som aktivt berört Alfred Nobel
Science Park (ANSP). Projektet har haft en stödjande roll till det övergripande
projektet Växtzon 2 när det kommer till att föra in nya metoder, arbetssätt och
processer i de delar som passar med ANSPs kompetens och profil. De kvantitativa
aspekterna som berör antal företag har inte uppnåtts fullt ut i relation till de
specificerade nivåerna. Det har varit en utmaning att uppnå nivåerna eftersom
antalet företag med hög tillväxtpotential är relativt begränsat inom ÖMS. Projektet
kan anses i viss utsträckning ha bidragit positivt till effektmålet om ökad tillväxt i
näringslivet i den regionala utvecklingsstrategin, då främst inom de delar som varit
relevanta för projektet.

Örebro

Växtzon 2 – Inkubera

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal

Projektet ska resultera i en utvecklad effektiv samhandlingsplattform för
innovationsstöd och hållbar konkurrenskraft i Östra Mellansverige. Därmed skapas
bättre förutsättningar för hållbar tillväxt i innovativa bolag med stor potential.

Projektmål
En utvecklad effektiv samhandlingsplattform för innovationsstöd och hållbar
konkurrenskraft i Östra Mellansverige. Därmed skapas bättre förutsättningar för
hållbar tillväxt i innovativa bolag med stor potential.
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Inom ramen för huvudprojektet Växtzon 2 har Inkubera haft huvudansvaret för att
utveckla en modell för hållbarhetsanalys av företags affärsplanering. En modell har
tagits fram och testats med ett antal så kallade scale-up bolag med goda resultat.
Ytterligare en positiv aspekt i projektet har varit att arbetet bedrivits i samverkan
med andra inkubatorer och science parks inom ÖMS. Att vara en del av ett större
nätverk öppnar upp för mindre aktörer som Inkubera att ta del av möjligheter som
annars skulle vara svåra att ta del av. Olika regioner har också olika styrkeområden
som kompletterar varandra och skapar en samlad kompetens, vilket också bidrar till
ett större intresse gentemot investerare och andra intressenter. Projektet kan
därför anses ha bidragit positivt till effektmålet om ökad tillväxt i näringslivet i den
regionala utvecklingsstrategin.
Örebro

Östergötland

Växthus – fokus USA och Tyskland

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal

Många små- och medelstora företag har potential att växa på en internationell
marknad. Det finns kompetens, bra produkter och tjänster. Det som brister när
företagen planerar inför en exportsatsning är kunskap om vald marknad, relevanta
kontakter och en exportstrategi. Projektet kommer att erbjuda företag som valt
marknad/marknader fördjupad kunskap, kontakter och coachning för att lyckas
med en etablering

Projektmål 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.

Hållbar Produktutveckling

Baserat på egen bedömning, efter att ha intervjuat målgruppen, ses två tydliga
resultat. Dels har nätverket i skärgården möjliggjort ett fruktbart samarbete i
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Projektet gör bedömningen att huvuddelen av projektets mål och delmål uppfyllts
under projektperioden. Totalt deltog 18 företag, varav 9 från Örebro län, i
skräddarsydda exportprogram. Vidare deltog totalt 90 personer på inspirations- och
kunskapsseminarier om den amerikanska och tyska marknaden. Från dessa valdes
ett 30-tal företag ut för djupintervjuer för att kartlägga motivation, drivkraft och
exportmognad. Projektet har tillsammans med relevanta aktörer också utvecklat
och genomfört 4 skräddarsydda workshops per marknad tillsammans med
deltagande företag.

Projekt 2016-2019 där företagare i fyra geografiska nätverk genomgick
produktutvecklingsprocess och fick ökad kunskap om olika möjligheter och även
ökat samarbete.
(koppling finns till 1.4.1 Hållbar omställning i besöksnäringen för ett
konkurrenskraftigt Östergötland)

Östergötland

East Sweden Business Region (pärlbandsprojekt 2011-2020)
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.
(koppling finns till 1.4.1 Företagsfrämjande i Östergötland 2021-2023)

samsynsprocessen inom Hållbar Omställning för ett konkurrenskraftigt
Östergötland. Dels har de stöd som presenterades inom Hållbar Produktutveckling
gjort att en stor mängd företag nu känner till och söker mikrobidrag. Det var ett 20tal företag under projektets gång, och har fortsatt efter det. 2020 var antalet
företag som blev beviljade mikrobidrag inom besöksnäring 16. Stödet från ALMI till
besöksnäringen som introducerades under Hållbar Produktutveckling har nu i
uppföljande projekt formaliserats och samarbetet ökat.
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.
Utvecklingen av plattformen pågår ständigt i takt med att omvärlden och
företagens behov förändras. De senaste åren har fokus lagts på några delar:
- Företagens omställning – Insatser med syfte att stötta företag som drabbats av
pandemin. Att göra dem mindre sårbara och öka konkurrenskraften.
- Plattformsutveckling – Innovationsstödsdelen har utvecklats i arbetet med att ta
fram färdplaner för resp smart specområde. Attraktionsdelen har utvecklats i
arbetet med att ta fram en leveransfunktion för investering och etablering.
Det fortsatta utvecklingsarbetet med ESBR är även värdefullt för att Region
Östergötland ska kunna bibehålla ett regionalt ledarskap.

Östergötland

Beyond EDP
Projektet, som fick stöd från Interreg Europe, syftade till att adressera de brister
som finns i utformningen och genomförandet av
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Med koppling till projektet genomfördes en utvärdering av regionens smart
specialiseringsstrategi. Med utvärderingen som grund har nu färdplaner för

innovationspolitik/innovationsstrategier (smart specialisering) som kan påverka
effekterna av strukturfonderna på ett negativt sätt.
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strategins fem styrkeområden arbetats fram. I början av 2022 fattas också beslut
om en uppdaterad smart specialiseringsstrategi.

4

Bilaga 4. Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

4.1

Tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i den
regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som insatsen
ska bidra till.
Blekinge

Ny Länstransportplan för Blekinge
2022–2033. Planförslag är ute på
remiss till och med 20 januari 2022.

Regional utveckling genom ett bättre
utvecklats transportsystem. Åtgärder
för att bidra till ett hållbart
transportsystem.

Arbetet har pågått under 2021 med
regelbundna dialoger med kommuner,
Länsstyrelsen och Trafikverket.
Remissförslag skickades ut i början av
november.

Stärkt och utvecklad infrastruktur i
Blekinge för såväl väg, järnväg och
cykelväg.

Blekinge

Ny nationell planomgång, förslag till
Nationell plan för
transportinfrastrukturen är ute på

Påverkansarbete för att viktiga åtgärder
för den regionala utvecklingen i
Blekinge ska lyftas in i planen.

Påverkansarbete har pågått under större
delen av 2021.

Stärkt och utvecklad infrastruktur i
Blekinge.
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remiss. Region Blekinge har under
2021 påbörjat sitt svar.
Blekinge

Sydostlänkenintressenterna.
Gemensamt arbete med berörda
kommuner, regioner och näringslivet
för att bevaka arbetet med att få till
stånd Sydostlänken. Blivit mer aktivt
under slutet av 2021 p.g.a.
Trafikverkets förslag till nationell plan.

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

Gemensamt arbete inom
Regionsamverkan Sydsverige, RSS.
Under året har ett nytt dokument
tagits fram, Sydsvenska prioriteringar.
Arbetet med gemensamt remissvar
till Nationell Plan påbörjades under
Q4 2021.

Regional utveckling,
arbetsmarknadsförstoring.

Underlag till ny planperiod genom nytt
prioriteringsdokument likt tidigare
planomgång. Visar vilka ambitioner/mål
som Sydsverige har.

På sikt utökad arbetsmarknad med
bättre konkurrenskraft.

Blekinge

Genomförande av åtgärder i
Länstransportplan. Vägplanen för
ombyggnaden av väg 27 förbi
Backaryd överklagades men i slutet på
mars 2021 gav regeringen besked om
att avslå överklagan.

Trafiksäkerhet och tillgänglighet

Blekinge

Dialog om förslag till
Länstransportplan. Hölls vid två
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separata tillfällen i december 2021
där grannregioner, kommuner,
myndigheter och näringslivet bjöds in
för att diskutera planförslaget.
Blekinge

Projektet BSR access ska främja
tillgång till rena, effektiva och
multimodala transportkorridorer i
Östersjöregionen.

Blekinge

Förstudien Interconnect Tourism
syftar till att främja hållbart kollektivt
resande i Södra Östersjöområdet.

Blekinge

Euroregion Baltic – Mobility Core
Group – Arbetsgrupp för regional
gränsöverskridande samverkan.

Dalarna

Remissförslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033.

(Nyps nr: 206498)

Projektet genomförs enligt plan.

Knyta länet bättre till TEN-T nätverket.
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.

Enligt plan

Ska ta tillvara på och utveckla
projektresultat och tekniska lösningar
från projektet Interconnect.
Inom ramen för Euroregion Baltic sker
samverkan kring logistik, transport och
resande i södra östersjöområdet.

Dalastrategin 2030:
Dalarna har en utvecklad infrastruktur
som medger större
arbetsmarknadsregioner och möter
näringslivets transportbehov.
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Inlämnat remissförslag för länsplan.

Effekter på kort sikt: Inga förväntade
effekter då transportplanerna liksom
EU:s nya TEN-T förordning avser från
2022 respektive 2023.
Förväntade effekter på medellång sikt:
Höjd kapacitet och hastighet på
prioriterade järnvägsstråk, kortare
restider och högre trafiksäkerhet på

Dalarnas starka näringsliv är ledande
inom hållbarhet, vilket öppnat för nya
export- och investeringsmöjligheter.

prioriterade vägstråk, ökad cykling
genom säkrare och mer utbyggda
cykelstråk, ökat kollektivt resande,
ökad överflyttning av transporter från
väg till järnväg och sjöfart.
Utvecklingskraft i alla delar av länet.
Ökad andel unga till högre studier.
Starkare arbetsmarknadsregioner.
Falun/Borlänge utpekad som urban
nod i TEN-T.

Med nya tekniker och tankesätt är
Dalarna en förebild i arbetet för en mer
hållbar mobilitet.
I Dalarna finns attraktiva boendemiljöer
och grundläggande service i alla delar
av länet.

Förväntade effekter på lång sikt:
Ett transportsystem som ställt om och
bidrar till att klimatmålen nås.

Jämlika livsvillkor och god hälsa ger alla
människor i Dalarna möjlighet att
utvecklas.

Ökad sammanhållning och
konkurrenskraft i länet.
Dalarna

Remissvar till
Infrastrukturdepartement och
Näringsdepartement avseende
konsekvenser av nedläggning av
Bromma flygplats för den
interregionala tillgängligheten,
patientsäkerheten,
näringslivsutvecklingen och
utvecklingskraft i alla delar av länet.

Se ovan.
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Inlämnat remissvar till Regeringen

Se ovan.

Dalarna

Deltagande i EU-kommissionens
samråd för TEN-T förordningen
genom enkätsvar och framtaget
positionspapper, ett från Region
Dalarna och ett gemensamt med
samarbetet Botniska korridoren.

Se ovan.

Två framtagna positionspapper. Ett från
Region Dalarna samt ett gemensamt med
samarbetet Bottniska korridoren
Enkätsvar inlämnat till TEN-T

Se ovan.

Dalarna

Inspel till Trafikverket avseende
behov av allmän trafikplikt i
dialogmöte.

Se ovan.

Yttrande inlämnat till Trafikverket

Se ovan.

Dalarna

Inspel till inriktningsplaneringen för
nationell plan för transportsystemet
2022–2033 samt förberedelser för
remissvar på nationell plan.

Se ovan.

Remissvar har påbörjats

Se ovan.

Dalarna

Framtagande av kompletterande
underlag till regional systemanalys.

Se ovan.

Underlag till regional systemanalys har
tagits fram för att underlätta Region
Dalarnas arbete.

Se ovan.

Gotland

Inga insatser rapporterade i
tabellform.

Gävleborg

Nationellt och internationellt
påverkansarbete.
Samarbetet Botniska korridoren.
Syftet är att förbättra förbindelserna
mellan norra Sverige och övriga

RUS effektmål:
• Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
• Gävleborg har robust och
kapacitetsstark infrastruktur med hög

Botniska korridoren är från år 2021 en del
av EU:s stomnätskorridor SkandinavienMedelhavet. Det innebär bland annat att
Botniska korridoren nu deltar i
Infrastrukturdepartementets
korridorsforum.

Kort sikt:
Det skapas bättre
finansieringsmöjligheter för
kommande infrastrukturinvesteringar.
Samhandling mellan län visar en enad
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Europa och knyta samma norra
Skandinavien.
Nya Ostkustbanan: påverkansarbete
för dubbelspår på
Ostkustbanan/Ådalsbanan.
Utbyggnaden är viktig för att öka
kapaciteten både för person- och
godstrafiken. Frågan om ett
sammanhållet nät för 250 km/h är ett
centralt argument.

tillgänglighet för godstransporter och
personresor inom länet och över
länsgränser.
• Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.

Genomslag i nationell debatt om vikten av
ett järnvägsnät som svarar gentemot
nuvarande och kommande behov.

bild och prioritering för den nationella
nivån.
Lång sikt:
Högre prioritering och utbyggnad av
järnvägen längs södra
norrlandskusten.

Genomförande av kampanjen
Vintercyklisten, där 130 deltagare ingått,
varav 74 kvinnor och 56 män.

Kort sikt:
Vintercyklistens deltagare bidrog till
tre ton minskade koldioxidutsläpp, 91
% hade positiv upplevelse av cykling
och 51 % upplevde förbättrad hälsa.

Globala mål:
9, 11

Partnerskapet Atlantbanan: Region
Gävleborg deltar och arbetar för
fortsatt kapacitetsförstärkning av
Norra stambanan
Mälardalsrådet, En Bättre Sits. En
utveckling av samverkan med
regioner söderut behövs för att stärka
Gävleborgs tillgänglighet och
integrering med större
arbetsmarknader som Stockholm och
Uppsala.
Gävleborg

Cykel för effektiva transporter och
ökad hälsa.
Insatsen omfattar arbete för att
främja cykel i det regionala

RUS effektmål:
• Gävleborg har attraktiva platser och
goda livsmiljöer för boende, arbete,
företagande och besökare.
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Gävleborg

transportsystemet. Arbetet sker
genom kunskapsspridning och genom
insatser i genomförande av
Länsplanen för regional
transportinfrastruktur. Arbetet sker i
samverkan med kommuner och
Trafikverket.

• Gävleborg har en fossiloberoende
transportsektor och ett hållbart
resande.

Regional digitaliseringskoordinator.
Bilda en regional digitaliserings
samverkan, RDS, för länets kommuner
och Region Gävleborg.

RUS effektmål:
• Gävleborg har tagit tillvara
digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.

Globala mål:
3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

Globala mål:
8, 9, 11

Halland

Infrastrukturutbyggnad.

Den nationella och regionala
infrastrukturplaneringen ska bidra till
den strategiska inriktningen för
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Genomförande av kampanjen Gå och cykla
till skolan.
Information om hållbart resande har
spridits genom webb och sociala medier.

Samverkan och kunskapande har ökat
förståelse och lärande mellan olika
aktörer och över territoriella gränser.

Samverkans möte med kommuner och
Trafikverket för cykelfrågor samt
lärdomsutbyte.

Lång sikt:
Skapa förutsättningar för ökad hållbar
utveckling i länet inom såväl privata,
offentliga myndigheter och
näringslivstransporter.

Ett nytt forum, Regional
Digitaliseringssamverkan (RDS) har bildats
och 4 sammanträden har hållits. Samtliga av
länets kommuner samt regionen har
deltagit med IT-chefer eller IT-strateger.

Kort sikt:
Dialog i länet skapar förutsättningar
för samverkan och därmed
kostnadseffektiva och likformiga
lösningar för invånarna.

Forumet har fungerat som dialogpart för
Inera, som ägs av regioner, kommuner och
SKR Företag. Dess uppdrag är att skapa
förutsättningar för att digitalisera välfärden.

Medellång sikt:
Nya tematiska samarbeten har
påbörjats inom digitalisering, vilket
leder till att den digitala
transformationen med nya arbetssätt
och ökad tillgänglighet påskyndas i
Region Gävleborgs och kommunernas
verksamheter.

- Genomförande av åtgärder som är
utpekade i nationell plan för
transportinfrastrukturen 2018–2029.

Kort sikt:
- En ökad förståelse hos kommunala,
regionala och nationella aktörer som

Arbeta för en infrastrukturutbyggnad
som bidrar till fortsatt
regionförstoring av Halland.

utveckling av kollektivtrafiken i Halland
och bidra till tillgänglighet i
transportsystemet.
Bidrar till RUS vision om Halland – Bästa
livsplatsen samt Tillväxtstrategins mål
”Hög attraktivitet”.
Regionen bedömer att insatsen främst
bidrar till följande mål i Agenda 2030: 3,
11, 13.
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- Förberedande arbete och påverkansarbete
inför nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033.
- Samverkan i gränsöverskridande forum för
att planera för de långsiktiga
infrastrukturbehoven.
- Genomförande av den regionala
infrastrukturplanen 2018–2029.
- Förberedande arbete inför framtagande av
regional infrastrukturplan 2022–2033.
- Genomförande av regional cykelplan för
Halland 2020–2029.
- Samplanerat och deltagit i samverkan med
Trafikverket och kommuner i genomförande
av åtgärder i transportsystemet samt haft
utökad dialog med Trafikverket om
underhållsplanering.
- Varit en samverkande part i det
västsvenska paketet.
- Deltagit i åtgärdsvalsstudier.
- Tagit fram och kommunicerat
systemanalysen för det halländska
transportsystemet.
-Närhets -och potentialstudie för
kombinerade resor i Halland. Syftet är att
visa nuvarande förutsättningar för
hallänningar att gå och cykla till
kollektivtrafiken.

verkar i Halland rörande utmaningar
och möjligheter i den Halländska
infrastrukturen.
- Förbättrade förutsättningar för en
hållbar infrastrukturutbyggnad.
- Förbättrade förutsättningar för ett
hållbart resande.
Medellång sikt:
Resultat på kort sikt förväntas leda till:
- Stärkt samverkan.
- Ändamålsenlig, hållbar,
infrastrukturutbyggnad.
- Fler resor med cykel.
- Fler kombinationsresor mellan gång,
cykel och kollektivtrafik.
- God tillgänglighet i
transportsystemet.
Lång sikt:
Förväntat utfall på lång sikt är ett
hållbart transportsystem, minskade
koldioxidutsläpp från transportsektorn
och utökad regionförstoring.

Jämtland
Härjedalen

Arbete med framtagande av regionala
transportplanen.

- Utvecklingskraft i hela länet.
- Hållbar utveckling- Utveckla våra styrkeområden.

Samråd med kommuner, Länsstyrelsen och
näringslivet.

Åtgärdade brister i länsvägnätet. Fler
transporter med alternativa färdsätt.
Förutsättning för uppfyllande av
regionens styrkeområden.

Jämtland
Härjedalen

Påverkan nationella transportplanen.

Utveckling i hela länet och
gränsöverskridande.

Samarbete i nätverk och partnerskap.

Ökad tilldelning och investeringar,
utveckling av europavägar och
järnvägar.
Ökad tillgänglighet, säkerhet och hälsa.

Jämtland
Härjedalen

Långsiktig utveckling av väg- och
järnvägsnätet.

Utveckling hela länet.

Samverkan med Trafikverket.

Utveckling av transportsystemet för
ökad tillgänglighet, säkerhet och hälsa.

Jämtland
Härjedalen

Bärighet 74 ton.

Ökad bärighet på viktiga transportstråk.

Samverkan med näringen och Trafikverket.

Bättre förutsättningar för näringslivets
tunga transporter.

Jämtland
Härjedalen
Jönköping

Omställning av flyget.

Tillgänglighet.

Interreg-projektet Green Flyway.

Fossilfritt flyg.

Nya stambanor

Arbetet har tydlig koppling mot målet
om en Tillgänglig region, där det finns
ett specifikt delmål om att arbeta aktivt
med Nya stambanor

Under åren har en rad aktiviteter
genomförts med koppling till revideringen
av de långsiktiga infrastrukturplanerna.
Anordnande av kunskapshöjande
seminarier, framtagande av rapporter,
deltagande på seminarier och samordning
av remissyttranden.

På kort sikt har arbetet inriktats på att
frågan om nya stambanor ska få ett
tydligt utpekande i ny nationell
infrastrukturplan, på längre sikt
handlar det om att realisera de nyttor
som nya stambanor ger, allt ifrån ökad
kapacitet och robusthet i
järnvägssystemet till nya
resmöjligheter och därmed förstorade
och förstärkta
arbetsmarknadsregioner.
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Jönköping

ATTRACT – Innovativ arbetspendling
för attraktiva arbetsgivare i
Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt hållbart
län som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
- 5 Säkerställa en jämställd regional
tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.
- 8 Skapa förutsättningar för en god
hälsa och hög livskvalitet i hela länet.
- 10 Säkerställa god samverkan som ger
förutsättningar att nå målet: 2035 är
Jönköpings län hållbart.
En Attraktiv region och delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och utveckla
människor, företag och kapital
- 4 Se möjligheter i förändring och
stimulera organisationers
förändringskraft
En Tillgänglig region och delstrategier:
- 5 Säkerställa att kollektivtrafiken
bidrar till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och
länsinvånarnas resor till arbete, studier,
fritidsaktiviteter och kultur
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Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Samverkanspartner: Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Deltagande organisationer:
- 12st vid projektstart
- 20st vid projektslut
Antal förväntade prestationer: 38+
= insatser som deltagarna åtagit sig att
genomföra inom sina organisationer.

Projektet pågår än och nedan beskrivs
förväntade resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet och med
stöd av extern utvärderare, ex. via
enkäter och beräkningar.
Förväntad effekt på kort sikt:
projektmålet om en
utsläppsminskning på 1 600 ton
koldioxid (12 500 MWh) ska ha
uppnåtts och medverkande
arbetsgivare ska uppfattas som mer
attraktiva för anställda.
Förväntade effekter på kort till
medellång sikt:
1. Medverkande organisationer
minskar genom attraktiva erbjudanden
sina anställdas klimatbelastande
arbetspendling, ökar sin attraktivitet
och bidrar till bättre
kompetensförsörjning i länet.
2. Ökat hållbarhetsengagemang i stort
hos målgruppen.
3. Ökad samverkan och samhandling i
frågorna.
4. Ökad omställningstakt för frågorna
även utanför projektdeltagare.
Projektet ska på sikt bidra till att länets
utsläpp av växthusgaser från
transportsektorn minskar och att

En Smart region och delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- 4 Inspirera till en arbetsmiljö i
världsklass
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer och undermålet att stimulera
till energieffektivare transporter och
ökad användning av förnybar energi
inom transportsektorn

länsmålsättningar kring en attraktiv,
tillgänglig, jämställd och hållbar region
har bättre förutsättningar att nås.

Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och välbefinnande
- Mål 11 hållbara städer och samhällen
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.
Jönköping

FASTR - snabbare omställning till
fossilfria transporter i Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt hållbart
län som minskar belastningen på miljö,
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Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Samverkanspartner: Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Deltagande organisationer: 20
Antal förväntade prestationer: 80–100

Projektet pågår än och nedan beskrivs
förväntade resultat. Dessa kommer att
följas upp inom projektet och med
stöd av extern utvärderare, ex. via
enkäter och beräkningar. Då projektet
är väldigt stort finns många förväntade

klimat och förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i
näringsliv och samhälle.
- 7 Säkerställa en ökad hållbar
produktion av livsmedel
- 10 Säkerställa god samverkan som ger
förutsättningar att nå målet: 2035 är
Jönköpings län hållbart.
En Attraktiv region och delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och utveckla
människor, företag och kapital
En Tillgänglig region och delstrategier:
- 2 Skapa en hållbar, attraktiv och
innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i
samhällsplaneringen.
- 6 Utveckla infrastrukturen i länet så
att den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik
och turism.
- 7 Tillgänglighetsanpassa samhällets
alla delar
- 9 Ta fram gemensamma strukturbilder
för länets framtida
infrastruktursystem.
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effekter på kort- och medellång sikt,
nedan beskrivs en del av dessa.
Förväntad effekt på kort sikt
(exempel)
- Samverkan och knytandet av
kontakter har resulterat i kommunerna
i länet har fått en plattform för
upphandling inom hållbara
transporter.
- Kunskapen om fossilfria drivmedel
och dess fordon har ökat i båda
offentliga och privata sektorer genom
aktiviteter kopplade till länets Energi &
Klimat rådgivare, fordonssamordnare,
tjänstemän samt politiker.
- Genom att hålla uppdaterad statistik
på regional och kommunal nivå är det
möjligt för tjänstemän och politiker att
fatta beslut om framtiden.
Exempel:
Biogasöverenskommelsen
Regionala och kommunala
kartläggningar
Utsläppsnivåer regionalt inom
transportsektorn
Fordonsstatistik och utveckling
På medellång sikt fattas exempelvis
politiska beslut, näringslivsbeslut,
upphandlingsförfaranden och

En Smart region och delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och det
offentligas innovations- och
förändringskraft.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- 7 Säkerställa ett jämställt och jämlikt
arbets- och näringsliv samt företagande
i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital mognad för
en hållbar digitalisering och utveckling.
- 9 Samverka för näringslivsutveckling
och kompetensförsörjning.
En kompetent region
-1 Stärka länets förmåga att attrahera,
behålla och utveckla kompetenser
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer och
undermålet att stimulera till
energieffektivare transporter och ökad
användning av förnybar energi inom
transportsektorn.
Kalmar

Kalmar län - tillväxtmotorer och
regionförstoring:

Mål
Primärt att uppnå en hållbar
arbetsmarknadsförstoring
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infrastruktursatsningar som ger ett
mer fossiloberoende län inom
transportsektor på såväl landsbygder
som i tätorter. Detta bidrar också till
tillgängligheten och miljörättvisan för
att ställa om.
På lång sikt kommer nya satsningar,
projekt och testbäddar att uppstå i
projektets spår. Resultaten kommer
att ha stor inverkan på det fortsatta
arbetet med person- och
godstransporter och drivmedel i
Jönköpings län.

Resultat i form av prestationer
Två workshops med en bra uppslutning från
kommunal och regional offentlig sektor,

Resultat i form av effekter på kort,
medellång och lång sikt

1.

2.

3.

4.

Hur stor geografisk
spridningsförmåga har
tillväxtmotorn Kalmar
kommun?
Vilka andra tillväxtmotorer
har betydelse för Kalmar
län?
Hur ska vi kunna minska
antalet
arbetsmarknadsregioner
från fyra till tre alternativt
två?
Kan
arbetsmarknadsregionerna
förstoras på annat sätt än
genom
transportinfrastruktur?

vilket kanske var väntat, men än viktigare
även en bra uppslutning från grannregioner.
Det gynnar den storregionala samverkan
inom samhällsplanering/infrastruktur.
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Faktabaserad kunskap om hur vi
hänger ihop med andra tillväxtmotorer
och hur vi kan nå en hållbar
regionförstoring.
Kunskapsunderlaget har exempelvis
bidragit till att målet i den nu gällande
regionala utvecklingsstrategin om att
gå från fyra till två arbetsmarknadsregioner har reviderats till
att avse en djupare integrering
arbetsregionerna emellan. Detta
eftersom det enligt teoretiska
beräkningar skulle ta 45–80 år för oss
att överhuvudtaget uppnå en
arbetsmarknadsförstoring.
En annan slutsats var att vi med
dagens infrastruktur som både
avseendes väg och järnväg har stora
funktionella brister, har ett svagt
samband med externa tillväxtmotorer.
Rörelserna avseendes exempelvis
arbetspendling är svaga över
länsgräns. Stora satsningar på
infrastruktur behövs för att uppnå en
arbetsmarknadsförstoring och för att
kunna koppla upp oss till externa
tillväxtmotorer i grannregioner.

Kronoberg

Länstransportsplan 2022–2033
En strategi för planering och
utveckling av befintlig samt ny
infrastruktur för länet.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål:
ökad attraktivitet -fler ska
välja att bo i Kronoberg
klimatpåverkan ska minska
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Region Kronoberg har under 2021 tagit fram
underlag som har resultat i en
samrådsversion av Länstransportsplanen.
Planen är ute på samråd till 24 november
2021.
Det har genomförts tre
konsekvensbeskrivningar av planen har
gjorts: en strategisk miljöbedömning, en
social konsekvensbedömning och ett
barnrättsbaserat beslutsunderlag samt en
översyn av ”Cykla i gröna Kronoberg; del 2”.
Arbetet efter samrådet handlar om att
bearbeta planen ytterligare, utifrån
inkomna synpunkter, för att sedan
överlämnas till Trafikverket hösten 2022.
Det är sedan Trafikverkets ansvar att
genomföra planen samt att ta fram
underlag för utpekade brister till
kommande planrevideringar.
Dialog med länets kommuner, Länsstyrelsen
i Kronobergs län och andra aktörer har skett
genom inhämtning av synpunkter på planen
i tidigt skede. Planen har även förankrats i
nätverksplattformen Samplanering
Kronoberg, intagande av synpunkter på
prioriteringar i tidigt skede och
remisseminarium.

Effekter på kort sikt:
Att standardförbättringar sker under
perioden 2022–2033 på de i
länstransportplanen utpekade
cykelvägar och vägnät.
Kunskap om gruppers resmönster och
tillgänglighet av åtgärder i planen har
bedömts.
Effekter på medellång sikt:
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 tillväxt.
För medel- och lång sikt kommer
arbetssättet och resulterat av den
strategiska miljöbedömningen
användas och appliceras på
kommande planperioder.

Kronoberg

Trafikförsörjningsprogram 2021–2030
med utblick
Program vars syfte är att visa
riktningen för hur den regionala
kollektivtrafiken ska utvecklas.

Insatsen bidrar till prioritering 3 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål:
ökad attraktivitet -fler ska
välja att bo i Kronoberg
klimatpåverkan ska minska

Trafikförsörjningsprogrammet har under
hösten 2021 varit ute på samråd. Efter
samrådet har arbetet bestått av
bearbetning av synpunkter och påbörjat
arbetet med en genomförandeplan av
programmet.
Dialog med länets kommuner, Länsstyrelsen
i Kronobergs län och andra aktörer har skett
genom inhämtning av synpunkter på planen
i tidigt skede. Planen har även förankrats i
nätverksplattformen Samplanering
Kronoberg.

Effekter på kort sikt:
Att bibehålla och utveckla det
kollektivtrafiksystem vi har, både i
Kronoberg, men även i Sydsverige i
stort.
På kort sikt har även kunskap om
gruppers resmönster och tillgänglighet
av åtgärder i planen ökats samt
nyckelfrågor för hållbarhet har
identifierats.
Effekter på medellång sikt: Minskning
av CO2-utsläppen från
transportsektorn i Kronobergs län och
en ökad marknadsandel inom
kollektivtrafiken.
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.
För medel- och lång sikt kommer
arbetssättet och resulterat av
hållbarhetsbedömningen användas
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och appliceras för framtagande av
kommande
trafikförsörjningsprogram.
Kronoberg

Avsiktsförklaring tågtrafik österut
Framtagande av avsiktsförklaring
mellan Regionerna Kronoberg, Kalmar
och Blekinge om framtiden tågtrafik
österut.
-

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål:
- ökad attraktivitet - fler ska välja att bo
i Kronoberg
- klimatpåverkan ska minska.

Samverkan mellan Regionerna Kronoberg,
Kalmar och Blekinge har påbörjats under
2021 för att undersöka och utveckla
framtidens tågtrafik i södra Sverige. Syftet
med avsiktsförklaringen är att öka
tillgängligheten i sydost. Utgångspunkten i
avsiktsförklaringen är framtagna
handlingsplaner inom RSS.

Effekter på kort sikt:
Möjlighet att testa nya lösningar inom
tågtrafiken.
Effekter på medellång sikt: Minskning
av CO2-utsläppen från
transportsektorn i Kronobergs län och
en ökad marknadsandel inom
kollektivtrafiken
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.

Kronoberg

Transporteffektivt Kronoberg
ERUF-projekt som ägs av Region
Kronoberg, och drivs i samarbete med
Energikontor Sydost och
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet
med projektet är att inspirera flertalet
aktörer till att resa så hållbart som
möjligt utifrån sina egna

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet
Mål:
ökad attraktivitet -fler ska välja att bo i
Kronoberg klimatpåverkan ska minska
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Projektet syftar till att hjälpa arbetsplatser
att bidra till de internationella, nationella
och regionala transportpolitiska målen.
Inom projektet har det genomförts
aktivister gentemot projektdeltagarna för
att prova nya sätt att resa. Exempel på
insatser inom projektet är workshops, prova
på kampanjer m.m.

Effekter på kort sikt:
Andelen persontransporter med
kollektivtrafik, cykel och gång
deltagande organisationer har ökat.
Effekter på medellång sikt: Andelen
transporter med fossildrivna
transportmedel har minskat i
deltagande organisationer.

förutsättningar. Projektet är bygger
på de goda erfarenheterna från det
tidigare mobilitetsprojektet som hette
Hållbar mobilitet.
Projekttid: 2021-01-01 – 2023-02-28

I ERUF-programmet för Småland och
Öarna bidrar projektet till insatsområde
4. Att stödja övergången till en
koldioxidsnålekonomi inom alla
sektorer.

19 företag och besöksnäringen är anslutna
till projektet.

Effekter på lång sikt:
Minskning av CO2-utsläppen från
transportsektorn i Kronobergs län.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål: ökad attraktivitet -fler ska välja att
bo i Kronoberg klimatpåverkan ska
minska

Uppdragets syfte är att skapa ett underlag
för regionens arbete med Kronobergs läns
trafikförsörjning. Mer specifikt ska olika
alternativ på trafiklösning studeras och
analyseras för Ljungby stad. Underlaget
kommer att ligga till grund för kommande
upphandlingar och målet är att den nya
trafiklösningen tas i drift år 2023.

Effekter på kort sikt:
Öka marknadsandelen inom
kollektivtrafiken i Kronobergs län och
fordon i den upphandlade trafiken ska
köras på förnyelsebara bränslen.
Effekter på medellång sikt: Minskning
av CO2-utsläppen från
transportsektorn i Kronoberg.
Effekter på lång sikt:
Uppnå de nationella transportmålen
och den regionala målbilden ”Hållbar
kollektivtrafik för alla”. Detta
övergripande mål delas in i fyra olika
målområden:
- Attraktivitet och användarbarhet
- Miljö och hälsa
- Tillgänglighet för regional tillväxt
- Ekonomi

Projektet finansieras av ERUF och
Region Kronoberg.
Stadstrafik Ljungby
Utredningsarbete som har inneburit
att man har tagit fram ett underlag
för Region Kronobergs fortsatta
arbete med
kollektivtrafikförsörjningen för
Ljungby.
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Kronoberg

Framtidens kontor och arbetssätt

Insatsen bidrar till prioritering 1 i Gröna
Kronoberg 2025: att utveckla attraktiva
livsmiljöer med god tillgänglighet.
Mål: ökad attraktivitet -fler ska välja att
bo i Kronoberg klimatpåverkan ska
minska

På grund av pandemin har Region
Kronoberg undersökt hur pandemin har
förändrat distansarbete och förändrat
arbetssätt.
Syftet var att undersöka hur ett glest län
som Kronoberg kan dra nytta av
digitaliseringens möjligheter. Resultatet av
studierna i Kronobergs län används som
kunskapsunderlag i pågående
policyutveckling.

Effekter på kort sikt:
Kunskap om digitalisering och dess
möjligheter
Effekter på medellång sikt:
Policyutveckling

Norrbotten

ÅKER bär Ny kollektivtrafikkarta i
Norrbotten
Projektägare Regionala
kollektivgrafikmyndigheten.
Övergripande trafikutredning som
omfattar alla trafikslag både tåg, buss
(stom-, lokala linjer, anropsstyrd
trafik), kommunal trafik, taxi och även
biltrafik, för att skapa en helhetsbild
av resandet i sitt upptagningsområde.

RUS: Prioriterade insatsområdena
Hållbara transporter och tillgänglighet
samt Hög livskvalitet i attraktiva
livsmiljöer

Slutresultatet av utredningen ska generera
optimeringsförslag på hur kollektivtrafiken
innefattande samtliga trafikslag och bolag i
Norrbotten kan bedrivas på ett mer
effektivt sätt framgent och identifiera
viktiga målpunkter och
tillgänglighetsaspekter.

En attraktiv, tillgänglig, hållbar och
samordnad kollektivtrafik för
resenärerna ökar nyttan.
Mer effektivitet i användande av
skattepengar genom att samordna och
nyttja resurserna inom befintliga
verksamheter.
Flera stora företagsetableringar är
planerade i Norrbotten (och
Västerbotten). Dessa etableringar
skapar regional utveckling, tillväxt och
konkurrenskraft och förväntas få en
stor positiv påverkan på samhället.
Den nya samordnade trafikkartan ger
bättre förutsättningar för att leva och
bo i Norrbotten då möjligheterna till
resande blir bättre samtidigt som

Smart specialisering: Prioriterade
området Besöksnäringen.

335

kostnaden för att bedriva trafiken
effektiviseras.
Norrbotten

Norrbotniabanans nyttoeffekter,
Utvecklingspotential i noderna,
sträckan Skellefteå - Luleå
Piteå kommun
Avsikten är att stärka kommunerna
längs sträckningen och deras
åsikter/synpunkter och bedömningar i
arbetet gentemot och tillsammans
med andra aktörer, framför allt
Trafikverket. Vidare ska projektet
skapa bättre förutsättningar för
projektägarnas gemensamma
ställningstaganden inför Trafikverkets
kommande arbete med
järnvägsplaner. Projektet ska också
producera kunskapsunderlag som ska
ligga till grund för effektivt
beslutsfattande och planering i frågor
av betydelse för Norrbotniabanans
sträckning mellan Skellefteå och
Luleå.

RUS: Prioriterade insatsområdet
Hållbara transporter och tillgänglighet

2 stycken workshop

Projektet förväntas ge underlag som
på lång sikt genererar beslut som på
ett konkret vis maximerar
nyttan/effekten med/av
Norrbotniabanan för så många som
möjligt. Projektets övergripande mål är
att Norrbotniabanan ska bidra till att
skapa bättre förutsättningar för godsoch persontransporter i regionen på
kort och lång sikt och att
Norrbotniabanan ska vara ett självklart
val för nyttjande av kvinnor och män i
lika delar.
Till de kortsiktiga målgrupperna hör de
Piteå, Luleå, Skellefteå kommuner
samt Region Norrbotten och Region
Västerbotten. Till de långsiktiga
målgrupperna hör alla som på ett
direkt eller indirekt sätt kommer att
påverkas av Norrbotniabanans
framtida funktion. Till exempel
näringslivet och allmänheten.

Norrbotten

Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg
3

RUS: Prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Målsättningen är att vid projektslut ska de
tidigare lösningarna (steg 1 och två) ha
validerats och accepterats av samhället och

Fem år efter avslutad och framgångsrik
etapp 3, ungefär 2027, förutser
projektet följande effekter:
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Sveriges landsbygder behöver samma
tillgång till bredbandsinternet som
städerna. Projektet adresserar därför
tre utmaningar: 1) Innanförskap: även
glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket
man kan åstadkomma till låg kostnad
med rätt teknik. 2) Säkerhet: bofasta
och besökare ska ha mobiltäckning
överallt; 3) värdeökning;
besöksnäring, jord- och skogsbruk,
transport, kraft, gruvor och andra
näringar ska inte hämmas av brist på
kommunikation.
I steg 3 av projektet bygger man
vidare på demonstrationssajterna i
Alesjaure, Ludvika, tillsammans med
dem i Vännäs, Siksjönäs,
Glommersträsk och Övertorneå som
utvecklades och testade i etapp 2.

att stora områden i Norrbotten,
Västerbotten och andra
landsbygdsområden i Sverige ska ha fått ett
utökat nätverk och kommersiell trafik
påbörjats.
Projektet kan ha en mycket gynnsam
påverkan för de områden i landet (läs
glesbygdsområden i Norrbotten) som med
nuvarande teknik idag har bristande eller
ingen täckning. Projektet har många
samverkansparter men dessa omfattas inte
av vår finansiering.
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1. En ny långsiktig
kommunikationsstruktur på
landsbygden blir känd, accepterad och
etablerad. Inspirerat av det brittiska
exemplet har en ny modell för
landsbygdsdrift grundats och börjar
lansera ett landsbygdsnät.
2. En offentlig, virtuell
nätverksoperatör på landsbygden har
etablerats.
3. Verklig rikstäckande 100 Mbit/s, fast
trådlös utrullning startade. Nationella
och EU-mål håller på att nås.
Tjänsteleverantörer börjar använda
det nya nätet, deras kunder roaming in
i detta nät.
4. Framväxande närvarande
blåljusverksamhet ger ökad säkerhet
för landsbygdens medborgare och
besökare. Ett nytt Rakel-system
fungerar integrerat med infrastruktur
som används för kommersiellt bruk.
5. Initial prissättning för roamingavtal
fastställs.
6. Företag på landsbygden upplever
ökade konkurrensfördelar. Det nya
nätverket markerar slutet på trenden
med ökade rekryteringsproblem för
företag; digitaliserad administration,

såsom betaltjänster, bokningar etc.,
blir tillgängliga. Jordbruksföretag kan
konkurrera och i rätt tid anta de
senaste innovationerna från IoTsamhället.
7. Nya tjänster för
landsbygdsområden: e-hälsa
(medicinska tjänster), e-vård
(socialvård, äldre, funktionshindrade
etc.), offentliga och kommersiella
tjänster, autonoma bilar, transport
förbättrar landsbygdens attraktion.
Hälso- och sjukvården lanserar ny
distansövergripande teknik. Autonoma
bilar gör kontinuerliga provkörningar
på landsbygdsvägar i Västerbotten och
Norrbotten.
8. Innovativa lösningar träder in på
utländska marknader. Svenska
nätverksleverantörer marknadsför nya
nätverkslösningar.
Norrbotten

Full täckning Laevas
Laevas Sameby

RUS: Prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

I pilotprojektet kommer anpassad
utrustning placeras i fjällen kring
Alesjaure för att skapa ett lokalt
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Projektet ska på ett kostnadseffektivt sätt
skapa mobiltäckning (röst och data) vid
samevisten och efter Kungsleden vid
Abisko-Kebnekaiseområdet

Tillgänglighet till digitala tjänster,
mobilt tal och data i ett tidigare ”vitt”
område. Ökad fjällsäkerhet och
möjlighet att bedriva renskötsel på
både kort och lång sikt.

mobilnät kopplat till det kommersiella
nätet.

På lång sikt kommer en modell skapas
hur mobiltäckning byggs ut på leder
och strategiska platser där det idag
saknas mobiltäckning och internet.

Norrbotten

Täckningskollen
Region Norrbotten ansvarar för
insatsen där faktisk mobiltäckning i på
olika platser i länet mäts. Detta görs
genom att väskor med telefoner åker
runt i länet och gör testuppkopplingar
och på så sätt generas
täckningsinformation. Datan
presenteras på en karta.

RUS: Prioriterade insatsområdet Hög
livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.

Kartor med faktisk mobiltäckning
Se länk:
https://www.tackningskollen.se/pro/

Möjlighet att styra och påverka
beslutsfattare hos operatörer och
myndigheter genom att peka ut
faktiska förbättringsområden där
annars teoretiska beräkningar ligger till
grund. Möjlighet att styra
investeringar till områden där de bäst
behövs.

Skåne

Elbilslandet Syd (ERUF-projekt)
Region Skåne driver detta
samverkansprojekt som ska stödja
näringslivet i arbetet med att ställa
om till fossiloberoende lätta
transporter.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

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,
kunskap om gällande styrmedel, skatter
samt rådgivning kring utbyggnad av
laddmöjligheter vid företaget som underlag
för beslut mm.

En ökad acceptans för eldrivna fordon
och andra fossiloberoende drivmedel.
En snabbare omställningstakt för att
nå målet om en fossiloberoende
fordonsflotta.

Skåne

Hamnutveckling i Skåne

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor.
Skåne ska vara globalt attraktivt

En kunskapsöversikt med
infrastrukturåtgärder har tagits fram av
Region Skåne samt de fyra medverkande

Ökad kunskap och gemensam bild
kring utvecklingsbehov.
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Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
13 bekämpa klimatförändringarna

hamnkommunerna. Materialet ligger till
grund för vidare arbete.

Kunskapsunderlaget bör kunna bidra
till fler infrastrukturinvesteringar i
Skåne.

Skåne

Infrastruktur och sysselsättning
Fokus på innebörden av en ny
rangerbangård med tillhörande
kombiterminal och dess
sysselsättningseffekter.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor.
Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
13 Bekämpa klimatförändringarna.

Framtagande av rapport baserad på studier
och genomförd workshop med
representanter från olika områden inom
regional utveckling.

Bidrag till kunskapshöjning och fortsatt
dialog om effekterna av
infrastrukturetableringar.

Skåne

Studie kring utvecklingsförutsättningarna för godstransporter
på järnväg

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Skåne ska vara globalt attraktivt
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna samt
och infrastruktur.

Framtagande av en rapport som beskriver
utvecklingsförutsättningar.

På kort sikt har arbetet resulterat i
ökad kunskap hos projektparterna.
På längre sikt bidrar arbetet till en
ökad kvalitet i det strategiska
järnvägsarbetet.

Skåne

Studie kring barriärer i vardagen

Mål i RUS:
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer.
Mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande

Initialt studeras 13 platser, men målet är att
över 70 olika barriärer ska studeras.

Kunskapen kan bidra till åtgärder för
bättre levnadsvillkor i by- och
landsbygdsmiljöer.
Detta kan leda till t.ex. bättre hälsa för
fler och minskade utsläpp av
växthusgaser från transportsektorn.
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9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna
Skåne

Supercykelvägar

Mål i RUS:
Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer

Minskade barriäreffekter kan också
bidra till att göra Skånes by- och
landsbygdsmiljöer mer attraktiva.

Under året har Region Skåne och
kommunerna tagit fram en rapport och
ytterligare underlag för fortsatt arbete.

Den första sträckan invigs 2022.
Förhoppningen är att fler
supercykelvägar vägar invigs i Skåne
och att supercykelvägar får en egen
nationell standard.
På lång sikt kan supercykelvägar bidra
till att öka användandet av cykel som
primärt färdmedel för pendling.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna.

Sammanföra aktörer för samverkan och
projekt som deltagande i projektet REEL 2
med fokus på de elektrifieringspiloter som
startas i Skåne inom detta projekt.

Ökad acceptans och kunskap om hur
ny teknik fungerar och bäst används.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:

Ökad kunskap sammanställd i en rapport
om hur mycket transporter som görs till och
från lantbruken (primärproduktion) och

Mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna.
Skåne

Skåne

Elektrifiering av transporter

Det skånska jordbrukets transporter
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Kunskapshöjande informationsinsatser om
laddinfrastruktur, fordon, logistikupplägg

Omställning från dieseldrivna fordon
till ett ökande antal elektrifierade
tunga fordon för godstransporter på
våra vägar.

Omställning till fossilfria hållbara
transporter för jordbrukssektorns
behov från de dieseldrivna transporter
man till allra största del har idag.

9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna

produktions-/förädlingsställen
(livsmedelsindustrin).
Analys av möjligheter att ställa om dessa till
hållbara fossilfria transporter.

Skåne

Scale
Ettårigt interregprojekt för ett
samarbete mellan regionerna i en
korridor från Oslo/Viken i norr till
Region Huvudstaden i söder för att
elektrifiera regionala godstransporter.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna.

Analys av regionala logistikflöden som
möjliggör framtagning av lösningar för
elektrifiering av logistiksystemet
tillsammans med aktörer. Undersökning av
energi och effektbehov utifrån
logistiksystemet i korridoren.

Omställning till elektrifierade fordon
för regionala godstransporter i
respektive region. Ökad acceptans och
motivation hos aktörer för att byta ut
sin fordonsflotta.

Skåne

Ett sammanhängande
transportsystem i Greater
Copenhagen (Interreg ÖKS)

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga visionsmål i
den regionala utvecklingsstrategin.
Mål i Agenda 2030:
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen.

Projektet har resulterat i flera
rekommendationer kring
transportinfrastrukturen, ökat
kollektivtrafikresande samt förbättrad grön
mobilitet. Det har också resulterat i två nya
så kallade brobyggarprojekt (Interreg ÖKS).
Det handlar om två ettåriga projekt
benämnda Digitalisering och harmonisering
av resetjänster för Öresundsresenärer samt
Kartläggning av gränsöverskridande
trafikinformation i Greater Copenhagen.
Region Skåne deltar som partner i projekten
där Region Hovestaden är lead partner.

Bidrog till genomförandet av Greater
Copenhagens ”Trafikcharter” och
främjandet av hållbara
transportformer inom Greater
Copenhagen.
Stärker regionen som knutpunkt inom
det transeuropeiska
transportnätverket TEN-T.
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Stockholm

Stockholm

ArcGate (Central Baltic/1:1)
Innovative Service Points for Maritime
Tourists
ArcGate är ett kombinerat
investerings- och utvecklingsprojekt
som syftar till att höja servicenivån
och förenkla resandet i skärgården.

RUFS 2050
Mål 3: En ledande tillväxt- och
kunskapsregion

Elektrifieringslöftet
Region Stockholm ingår
Elektrifieringslöftet som leds av den
nationella
elektrifieringskommissionen och
syftar till att påskynda elektrifieringen
av transportsektorn i länet.

RUFS 2050,
Mål 4: En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande utsläpp.
Agenda 2030:
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Delmål 2030: tillgång till snabbt
bredband
Agenda 2030: Mål 8: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
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Utveckla digitala tidtabellsdata
digitala infotavlor och laddningsmoduler.
Ökad användning av kollektivtrafik och
cykelturismen.

Arbetet inleddes under 2021 och håller på
att formaliseras utifrån inledande
diskussioner med aktörsgruppen.

Kort sikt:
Den digitala trafikinformationen
ersätter tryckta A5 tabeller och
presenteras i ett mer tillgängligt
format med realtidsinformation,
störningsinformation, anslutande
trafik och med texter på
svenska/engelska.
Medellång sikt:
Förenklar resandet till skärgården.
Lättare att skapa en sammanhängande
grön resekedja med pendel-buss-båt
från innerstan.
Lång sikt:
Infrastrukturen gör att
kollektivtrafikservicen på dessa platser
går att likställa med dem i urban miljö
vilket gör skärgården till en mer
attraktiv plats att bo och resa i.
Kort sikt:
Fokus på att skapa förutsättningar för
att söka medel för regionala
elektrifieringspiloter
På medellång sikt:
Ökad elektrifiering av transportsektorn
i Stockholmsregionen.
Lång sikt:
Uppnå miljömålen.

Stockholm

Regional cykelplan
Planen är framtagen i nära samverkan
med kommuner och Trafikverket för
att ge förutsättningar för en regionalt
sammanhållen planering för cykling.

RUFS 2050
Mål 4: ”En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande utsläpp”,
med fokus på delmål 3 ”… minst 70 %
av alla resor inom länet ska ske med
gång, cykel och kollektivtrafik, och
cykelandelen ska vara 20 %...”
Agenda 2030:
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald.

Genomförandet av cykelplanen
Koordinerande funktion, nätverksträffar
med länets väghållare – kommuner och
Trafikverket.
Cykelbokslut – årlig uppföljning om hur
cyklingen har utvecklats och cyklingens
förutsättningar (infra/stråk, drift och
underhållning).
Årets cykelprestation – lyfter cykelfrågan.
”Alla” aktörer kan vinna, men kommuner
hittills.

På kort sikt:
Koordinerad regional cykelplanering,
pekar ut regionala cykelstråk. Lyfta
cykelfrågan/opinionspåverkande
På medellång sikt:
Utbyggd regional cykelinfrastruktur
Ökad attraktivitet
Ökad andel cyklande
Ökad folkhälsa
Minskade utsläpp/buller/trafik
Lång sikt:
Ökad andel cyklande
Ökad folkhälsa
Minskade utsläpp/buller/trafik

Stockholm

Fossilfria fartyg i kollektivtrafiken
För att fartygsflottan ska bli
klimatneutral pågår arbeten i
parallella spår. Det ena handlar om en
kontinuerlig utfasning av fossila
bränslen. Det andra handlar om en
större utredning kopplat till tonnage
och drivmedel och som kommer att
pågå under hela 2022.

RUFS 2050
Mål 4 ”En resurseffektiv och resilient
region utan klimatpåverkande utsläpp”

Strategisk nivå
- En sjötrafikutredning som är en
översiktsplan för sjötrafiken pågår och ska
beslutas nästa år.

På kort sikt:
Fortsätta fasa ut fossila bränslen
Ökad kunskap om alternativa lösningar
för ny flotta och tillhörande
infrastruktur

Tillhörande Klimatfärdplan 2050:
Finns ett antal åtgärder för att
åstadkomma minskad
bränsleanvändning inom sjötrafiken
Agenda 2030:
Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
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Operativ nivå
- Trafikförvaltningen arbetar med att köpa
in och ersätta fossila bränslet
- Pågår inventering kopplat till
infrastrukturen för att anpassa
verksamheten till fossilfrihet. Pågående
dialog med kommuner och bryggägare om

På medellång sikt:
Investera i ny fartygsflotta baserat på
förslag som bidrar till att nå
klimatmålen
Fortsatt fasa ut fossila bränslen
Bidra till hållbar turism

Stockholm

Sörmland

Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna.

eventuell eldrift av fartyg och var
tillhörande laddinfrastruktur ska etableras.

Lång sikt:
Uppnå klimatmålen

Länsplan för regional
transportinfrastruktur
Länsplanen beskriver hur statliga
investeringar i infrastruktur ska
fördelas i det regionala
transportsystemet. Den omfattar
investeringar i länets statliga vägar,
medfinansiering till
kollektivtrafiksatsningar och
medfinansiering av åtgärder på
kommunalt vägnät som rör miljö,
trafiksäkerhet, cykeltrafik och
gångtrafik. I förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2022–2033 är den
totala ramen för ovan nämnda
investeringar 10,1 miljarder kronor.

RUFS 2050
Mål 1 ”En tillgång region med god
livsmiljö” och Mål 4 ”En resurseffektiv
och resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp”

Länsplanens totala ram 10,1 miljarder,
namngivna objekt samt åtgärdsområden
sammanräknat fördelas enligt följande;
52 procent till kollektivtrafikåtgärder
(medfinansiering samt åtgärdsområde
kollektivtrafik)
30 procent till vägtrafik exklusive
kollektivtrafik (åtgärdsområden och
väginvesteringar, där investeringen
inte är en tydlig kollektivtrafikåtgärd
samt)
18 procent till cykelinfrastruktur
(namngivna objekt samt
åtgärdsområde cykel).

På kort sikt:
Mer medfinansiering till kommuner för
investeringar av hållbara transporter
På medellång sikt:
Satsningar på kollektivtrafik och cykel
samt åtgärder för att minimera
trängsel
Lång sikt:
Ökat antal resenärer med hållbara
trafikslag. Ökad folkhälsa,

Regionalt nätverk för hållbart resande
- Region Sörmland samordnar arbetet
med hållbart resande i länet. Vi
samordnar tre träffar per år, i år har
temat varit cykling. Vi erbjuder också
länets kommuner deltagande i en
kampanj per år. Under 2021 har vi
genomfört kampanjen Hälsotrampet.

Insatsen ska bidra till:
Vårt mål i RUS:en En hållbar utveckling
där social hållbarhet är målet innebär
ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Agenda 2030:
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald.
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RUFS mål om cykelandelar samt andel
kollektivtrafikresenärer uppnås
Hög tillgänglighet med kapacitetsstark
kollektivtrafik.

Tre nätverksträffar, där länets kommuner,
Länsstyrelsen Södermanland samt
Energikontoret i Mälardalen deltagit. Ökad
kunskap i frågor kring cykling, fysisk
planering med mera.

Nätverksträffar (egen bedömning och
delvis utvärdering)

40 medarbetare hos Region Sörmland och
kommunerna har fått deltagit i en kampanj

Medellång sikt: Att deltagande aktörer
på nätverksträffarna själva genomför

Kort sikt: förbättrad kunskap och
samverkan.

Där 40 deltagare från Region
Sörmland och 8 av länets kommuner
fått genomföra ett hälsotest före och
efter en period av tre månaders
cykling till arbetet.

Målet i regionala
strukturfondsprogrammet i ÖMS: Att
stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer.
Vårt territoriella samarbetsprogram
Central Baltics mål: Förbättra miljö och
hållbar användning av resurser i
regionen.
I Agenda 2030:
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna.

och förbättrat sin hälsa. Slutrapport för hela
kampanjen kommer finnas tillgänglig under
2022. För grupp 1 i kampanjen minskade de
grovt räknat 1,5 ton CO2 genom att byta ut
sina bilresor mot cykel. De flesta har
förbättrat sin hälsa.
Vi har deltagit och genomfört kampanjer
under Europeiska Mobilitetsveckan. Vi har
producerat egna filmer och delat innehåll
via sociala medier. Detta görs både under
själva Mobilitetsveckan, och till exempel
under cykelns dag och vintercykling.

åtgärder utifrån den nyförvärvade
kunskapen.
Lång sikt: Att nätverket förbättrar
Sörmlands arbete med hållbart
resande som i sin tur kan ge
förflyttning från bil till gång, cykel och
kollektivtrafik.
Hälsotrampet (hälsotester,
uppföljning, utvärdering)
Kort sikt: 40 medarbetare har brutit
sitt bilberoende och börjat cykla till sitt
arbete. Alla hälsotester är inte klara,
men de som gjort sina visar att
hälsoeffekterna ger stor skillnad trots
jämförelsevis en ganska liten insats
som cykling.
Medellång sikt: De som fortsätter att
cykla (vilket de flesta uppgett att de
ska) kommer att fortsätta att bespara
CO2-utsläpp och bidra till sin egen och
andras hälsa.
Lång sikt: Det är svårare att bedöma
effekten på lång sikt av denna insats.
Kanske skulle de som medverkat
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kunna inspirera andra i sin närhet att
börja cykla.
Mobilitetsveckan och mindre
kampanjer via sociala medier
(uppföljning och egen bedömning)
Kort sikt: Vi har statistik på hur många
personer som sett de kampanjer och
filmer vi deltat via sociala medier.
Medellång sikt: Ökad kunskap och
förståelse för vad hållbart resande
innebär och vilka effekter det kan ge.
Förståelse för varför offentliga aktörer
jobbar med frågan.
Lång sikt: Kampanjerna bidrar till en
förskjutning i beteende.
Sörmland

Ny cykelstrategi för Sörmland
I februari 2021 stod Sörmlands nya
cykelstrategi klar och beslutades av
RUN. Under våren har vi arbetat fram
en handlingsplan som pekar ut när
och hur åtgärderna i strategin ska
genomföras.

Insatsen ska bidra till:
Vårt mål i RUS:en En hållbar utveckling
där social hållbarhet är målet innebär
ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Målet i regionala
strukturfondsprogrammet i ÖMS: Att
stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer.
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Ny cykelstrategi, politiskt antagen i
regionala utvecklingsnämnden.

Ny cykelstrategi, handlingsplan och
kunskapsunderlag (egen bedömning)

Handlingsplan framtagen för
genomförande.

Kort sikt: Förbättrade möjligheter att
driva framgångsrikt och strategiskt
arbete med cykling i Sörmland.

En av åtgärderna i cykelstrategin är
genomförd, ett kunskapsunderlag inom ett
antal områden kopplat till cykelstrategin.

Medellång sikt: Bidar till förbättrade
förutsättningar för cykel i Sörmland,
dels genom ny infrastruktur, men även
genom analyser.

Vårt territoriella samarbetsprogram
Central Baltics mål: Förbättra miljö och
hållbar användning av resurser i
regionen.

Lång sikt: Ett ökat cyklande i
Sörmland.

I Agenda 2030:
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna.
Sörmland

Fossilfritt 2030-Rena Resan
Projektet ska hjälpa invånare i Östra
Mellansverige att minska sin
klimatpåverkan från resor.
Projektet är ett samverkansprojekt
tillsammans med Region Örebro län,
Region Östergötland, Region
Sörmland och BiodrivÖst med stöd av
den Europeiska regionala
utvecklingsfonden. I Sörmland är
Flens kommun och Eskilstunas
kommun med och bidrar och
projektet fokuserar därför på dessa
två kommuner.

Insatsen ska bidra till:
Vårt mål i RUS:en En hållbar utveckling
där social hållbarhet är målet innebär
ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Målet i regionala
strukturfondsprogrammet i ÖMS: Att
stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer.
Vårt territoriella samarbetsprogram
Central Baltics mål: Förbättra miljö och
hållbar användning av resurser i
regionen.
I Agenda 2030:
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Hittills har projektet varit med och
genomfört en storregional
nätverkskonferens med de medverkande
regionerna och dess kommuner. Det har
även genomförts digitala träffar för de fyra
största kommunerna med fokus på
kunskapsbyte.

Projektet avslutas antingen december
2022 eller juni 2023 beroende på om
projektet får en förlängning eller inte.
Efter projekts slut genomförs en
slutrapport. Kampanjerna utvärderas
kontinuerligt men beskrivs i
slutrapporten.

Denna konstellation av kommuner kallas för
stadsutbytet och kommer även att
genomföra en enkätstudie med fokus på
invånares syn på trafik i tätorten. Resultatet
från enkätstudien förväntas använda i det
vidare arbetet för planering av ett hållbart
resande i framför allt kommunerna men
även regionerna. Projektet har genomfört
en prova-på-kampanj med elcykel där 50
stycken fått testa på elcykel under en

Förväntat resultat vid projektavslut
- Målgruppen har fått prova
alternativa resesätt.
- Arbetsgivare gynnar alternativa
resesätt.
- Deltagare som deltagit i aktiviteter
börjar resa mer hållbart.
- Fler män har genom riktade
kampanjer fått kännedom om hållbart
resande.

3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringarna

månads tid. 30 % uppger att de kommer att
fortsätta cykla efter projektets slut.
Projektet har även genomfört en nudgingkampanj på två arbetsplatser i Flen och
Eskilstuna med fokus på säker
cykelparkering och ökad cykling.
Projektet är även med i Addas, tidigare
Kommentus, referensgrupp för nytt
ramavtal för resebyråtjänster för SKR vilket
ger oss möjlighet att påverka
organisationernas framtida tjänsteresor
mot ett mer hållbart resande.
Två digitala kampanjer har tagits fram som
har kunnat användas av alla medverkande
kommuner och regioner. De fokuserar på
att hjälpa invånarna att välja vilken cykel
som passar för vilken resa för att på sikt
förskjuta beteendet när det kommer till
hållbara resor.

- Exempel på normbrytande beteende
har visats för gruppen män.
Målgruppen män har gjort en
förflyttning inom förändringstrappan.
- Fler reser kombinerade hållbara
resor och kunskapen om alternativa
kombinerade resor har
ökat. 50 procent av deltagarna i
aktiviteterna som rör alternativa
resesätt fortsätter att resa
hållbart efter aktiviteten.
- Nya resesätt har synliggjorts, nya
resealternativ har skapats och fler har
provat att resa på nya sätt.
- Ett samarbete mellan regioner kring
hållbart resande har etablerats.
Kommuner har hittat
samarbetspartners med liknade
förutsättningar och kunskapen kring
arbete med hållbart
resande har ökat.
Förväntade effekter på lång sikt
- Koldioxidutsläppen från tjänsteresor,
pendling och andra bilresor har
minskat genom att fler
reser hållbart i östra Mellansverige.
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- Ojämlikheten mellan könen när det
gäller hållbart resande har minskat.
Resurser används i
stället mer jämställt och hållbart.
- Nya sätt att resa har etablerats.
- Kunskaperna om arbete med hållbart
resande har ökat i organisationer.
- Folkhälsan har förbättrats via mer
vardagsmotion.
- En normförskjutning har skett när det
gäller hållbart resande. Bilen är inte
längre förstahandsval vid resor.
Uppsala

Multikoll
Multikoll innebär att ett antal
hållplatser i länet ska tillgänglighetsanpassas. Därtill kommer
möjligheterna att ta sig till och från
platsen på ett trafiksäkert sätt. Det
kan vara åtgärder som exempelvis
anslutande vägar eller säkra passager.

Uppsala

Mobilitetsarbete Morgongåva

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.

Ökad tillgänglighet och ökad at- 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 istället för
med bilen.

Arbetet bidrar till att förbättra
trafiksituationen i och kring
företagsparken för de som bor och
arbetar i Morgongåva. Arbetet skapar
bra förutsättningar för stärkt

En unik överenskommelse om
samverkansprojektet för utveckling av
Morgongåva tätort är framtagen.
Undertecknare av projektet är Region
Uppsala, Heby kommun och Morgongåva

Exempel på aktiviteter med effekt på
kort och lång sikt:
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Utreda om arbetstiderna kan anpassas
efter kollektivtrafiken eller/och

Arbetet syftar i sin helhet i att öka de
hållbara resorna och transporterna till
och från Morgongåva.

tillgänglighet i form av hållbara
personresor och hållbara
godstransporter till och från tätorten.
Projektet ska säkerställa att fler
arbetsresor görs med kollektivtrafiken.

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.

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 gångoch cykelväg mellan Vittinge och
Morgongåva.
Arbeta för att öka andelen resande
som använder kollektivtrafik.

Uppsala

Cykelforum och cykelbokslut.

Lyfta fram aspekter som påverkar
möjligheten att utveckla cyklingen i
länet.

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

Nya hållplatslägen på väg 55 vid
Örsundsbro

Bidrar till att höja attraktiviteten för
kollektivtrafiken

Arbetet har skett i samverkan med
Enköpings kommun och innebär även att
kollektivtrafiken anpassats till de nya
förutsättningarna.

Skapa förutsättningar för att fler väljer
att resa på ett hållbart sätt på aktuell
sträcka.

Regionala utvecklingsstrategin: Det ska
vara säkra och effektiva transporter.
Tillgänglighet till Norge och inom länet
ska förbättras.

I oktober 2021 färdigställs
mötessepareringen av den 6,1 km långa
sträckan på riksväg 61 i Arvika kommun.

Insatsen leder initialt till kortare
restider på 19 600 timmar och 1500
timmar för resenärer och
godstransporter, 0,34 färre dödade
och allvarligt skadade per år, 70 ton

Innebär att expressbuss mellan
Uppsala och Enköping kan nyttjas till
och från Örsundsbro.
Värmland

Mötesseparering av väg 61 delen
Graninge-Speked 6,1 km
Finansiering via länstransportplanen
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Nationella transportpolitiska målen:
Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken.

ökade utsläpp av koldioxid per år, och
investeringen har en hög
samhällsekonomisk lönsamhet med en
NNK på 1,08.
Trafiken förväntas öka med 38 procent
på sträckan mellan 2010 och 2050
varför effekterna på lång sikt är ännu
större.
Effekterna kommer följas upp i nya
länstransportplanen.

Värmland

Västerbotten

Revidera länstransportplanen

Förstudie Fulltäckning Kungsleden
och Lapplandsleden (Vilhelmina
kommun SE, parter: Dorotea kommun
SE, Sorsele kommun SE, Storuman
kommun SE; tid 2021–04--2022-02,
Nyps 20304222).

Regionala utvecklingsstrategin: Det ska
vara säkra och effektiva transporter.
Tillgänglighet till Norge och inom länet
ska förbättras.
Nationella transportpolitiska målen:
Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken.

En remissutgåva av reviderad
länstransportplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och
systemanalys.

Förväntas bidra till delprioritering 3.4
Investeringar i digital infrastruktur

Analys nuläget för mobilnätstäckningen
längs Kungsleden-Lapplandsleden i
Västerbottens län.

Förväntas särskilt bidra till mål 9 hållbar
industri, innovationer och infrastruktur
och mål 3 god hälsa och välbefinnande i
Agenda 2030.
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Lång sikt: Länsplanen omfattar tolv år
och då förväntas åtgärderna leda till
bättre trafiksäkerhet och
tillgänglighet.
Effekterna kommer följas upp i nya
länstransportplanen.
På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad kunskap om
mobilnätstäckningen längs
Kungsleden-Lapplandsleden i
Västerbottens län
På medellång sikt
Förväntas bidra till

-utökad mobilnätstäckning längs
Kungsleden-Lapplandsleden i
Västerbottens län
-ökad säkerhet för boende, besökare
och företag inom rennäring och
besöksnäring att nå 112
-minskade kostnader för sök- och
räddningsaktioner när onödiga
sökaktioner reduceras
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster.
Västerbotten

(20202911)
Plocka ner EU till Sápmi,
Nordiska Samerådet

Förväntas bidra till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling samt delprioritering 4.2
Utveckla och förvalta naturarv,
livsmiljöer och en aktiv fritid
Förväntas särskilt bidra till mål 17
Genomförande och globala partnerskap
och mål 11 Hållbara städer och
samhällen i Agenda 2030.

Fyra huvudaktiviteter: traineeprogram,
modulkurs, samisk pilotvecka i Bryssel och
utveckling av en EU-Sámi think-tank med
samiska experter.

På kort sikt:
Förväntas bidra till ökad kunskap och
erfarenhetsutbyte i Sápmi om hur EU:s
direktiv, förordningar, beslut, yttrande
och rekommendationer påverkar
urfolket samernas vardag,
På medellång sikt
Förväntas bidra till att Sápmi kan
hantera strategiskt viktiga
framtidsfrågor för regionen samt
etablerande av en permanent
kontaktyta mellan EU och Sápmi
På lång sikt:
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Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster
Västerbotten

Västerbotten

Rural ICT Testbed - #fulltäckning,
Steg 3 (Luleå tekniska universitet
SE, parter: Region Västerbotten
Regional utveckling SE, Region
Norrbotten regional utveckling SE,
Dorotea kommun SE, Luleå
kommun SE, Sorsele kommun SE,
Storuman kommun SE, Vilhelmina
kommun SE, Åre kommun SE + 17
ytterligare, tid 2021-02--2023-01,
Nyps 20298167).

Nordic Battery Belt Logistics
(Kvarkenrådet EGTS FI, parter:
Karlebynejdens Utveckling Ab
KOSEK FI, Skellefteå kommun SE,
Vasaregionens Utveckling Ab
(VASEK) FI, tid 2021-05--2022-10,
Nyps 20302824).

Förväntas bidra till delprioritering 3.4
Investeringar i digital infrastruktur
Förväntas särskilt bidra till mål 9 hållbar
industri, innovationer och infrastruktur
och mål 3 god hälsa och välbefinnande i
Agenda 2030

Förväntas bidra till delprioritering 3.2
Investeringar i hållbara transportsystem
och delprioritering 2.2
Växande, starkare företag och nya
livskraftiga företag.
Förväntas särskilt bidra till mål 9 hållbar
industri, innovationer och infrastruktur
och mål 8 anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
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#fulltäckning
-Kommer att installera nya
högmastlösningar, solcellsdrivna autonoma
basstationer på avlägsna platser och s.k.
rural hotspots på ett stort antal platser av
kommersiell och samhällelig betydelse i
glesbygd. -Kommer ta fram en
teknoekonomisk analys som bidrar till nya
affärsmodeller på landsbygden
-Kommer att informera, sprida och skapa en
bred medvetenhet. -Kommer fungerar som
en katalyserande samarbetsplattform för
aktiviteter från parter och andra aktörer
utanför projektet

På kort sikt:
Förväntas bidra till
-genomförda investeringar
-ökad kunskap
-ökad informationsspridning
-ökad samverkan

Ta fram en strategi som syftar till att skapa
hållbara och kostnadseffektiva logistiska
förutsättningar i ett gränsöverskridande
perspektiv.

På kort sikt:
Förväntas bidra till en framtagen
strategi.

På medellång sikt
Förväntas bidra till ökad bredbandsoch mobiltäckning och ökad säkerhet
för boende, besökare och företag
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster.

På medellång sikt
Förväntas bidra till utvecklingen av
batteriklustret Nordic Battery Belt.
Klustret utgörs av en framväxande
industri med batterifabriker,
råvaruproducenter och

underleverantörer i Nordland,
Västerbotten och de Österbottniska
landskapen.
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster.
Västerbotten

(20298210)
Nordic Intermodal Short Sea,

Förväntas bidra till delprioritering 3.3
Hållbar mobilitet

Infrastruktur i Umeå AB

Förväntas särskilt bidra till mål 9 hållbar
industri, innovationer och infrastruktur,
mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
och mål 15 ekosystem och biologisk
mångfald.

Baserat på underlag framtaget i en förstudie
ta fram ett trafikupplägg som matchar
behoven ifrån regionens näringsliv och
deras kunder oavsett könsidentitet,
funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet,
religion, sexuell läggning, ålder eller
socioekonomiska förutsättningar, i
samarbete med fraktköpare, rederier,
hamnar och järnvägsoperatörer.

På kort sikt:
Förväntas ha ett framtaget
affärsupplägg med tydligare bild av
vad marknaden efterfrågar, samt hur
detta svarar mot vad som erbjuds vid
partnerskapets anläggningar idag,
effektivare organisation för gemensam
marknadsföring och en ökad
medvetenhet om partnerskapets
anläggningar hos de aktörer som kan
etablera en ny sjöfartslinje
På medellång sikt
Förväntas bidra till nya sjöfartslinjer
för närsjöfart och därmed en
överflyttning av godstrafik från väg till
sjöfart och viss mån järnväg
På lång sikt:
Se Agenda 2030 i kolumnen till
vänster.
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Västernorrland

Stolpe in för stad och land, BioFuel
Region 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.

Projektet är ett samarbete mellan
Region Jämtland Härjedalen och
Västernorrland, med input från
motsvarande projekt i Övre
Norrland.

Pågående arbete med kommunerna om
etablering av snabbladdare, samarbete med
Trafikverket om information och webinarier
om elbilar och laddfordon. Startat nationellt
nätverk för tillgängliga laddplatser som
medfört tillgänglighetskrav i Trafikverkets
utlysningar. En broschyr som synliggör
tillgängliga laddplatser finns också översatt
till engelska och de nordiska språken.
Nytt nätverk för fordonsansvariga och
upphandlare i Jämtland och
Västernorrland.

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.

Samarbetet med studenter på Umeå
universitet som tittade på en modell för
totalkostnad som stöd för beställare i
kommuner slutfördes.
Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner har
fått stöd i utformande av kommunala
laddinfra-strategier.
Projektet är förlängt tom sept. 2022.

Västernorrland

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
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Totalt har projekten genomfört drygt 300
aktiviteter och möten i Jämtlands och
Västernorrlands län. Bland dessa ett biogasevent i Sundsvall som visat upp lastbilar
drivna av fordonsgas och flytande gas,
samordning av påverkansarbete om

Inom ramen för projekten Stolpe in för
stad och land (ovan) och Förnybart i
tanken har många stöd erbjudits stöd,
som i nästa skede lett till investeringar
via Klimatklivet och klimatpremien för
laddstationer och fordon.

och Västernorrlands län – genom
stärkta samverkansplattformar, ökad
tillgång och efterfrågan på förnybara
och hållbara drivmedel och därmed
nya marknader.

biogasens möjligheter, kunskapsseminarier
om HVO och en webinarieserie om
klimatsmart transportupphandling.
– som i nästa skede lett till investeringar via
Klimatklivet och klimatpremien för
laddstationer och fordon.

Stolpe in för stad och land och
Förnybart i tanken har erbjudit
stöd och projekten (se även ovan)
har varit drivande i att få aktörer
att söka stöd från Trafikverket till
snabbladdare längs större vägar.
Efter tre utlysningar har stöd nu
beviljats på alla sex utlysta platser i
länet. När dessa är utbyggda är
samtliga ”vita sträckor” täckta och
länet har fått sitt första skelett av
heltäckande laddinfrastruktur –
som möjliggör långväga
personbilsresor längs länets
prioriterade vägnät.
Västernorrland

Botniska korridoren, Norrtåg AB RVN
(äid 20202691)

Ligger i linje med RUS mål 1 och 3

Syftet med projektet är bland annat
att ta fram kunskapsunderlag för
påverkansarbete för utbyggnad av
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4 kunskapsunderlag och analyser har tagits
fram och presenterats under året. Se också
information i texten ovan.

Effekter på längre sikt:
Minskade koldioxidutsläpp, minskad
användning av fossila bränslen
genomförande av länens energi- och
klimatstrategier, nya affärsmöjligheter
samt öka regionala näringslivets
konkurrenskraft.

Förbättrad transportinfrastruktur
längs Botniska korridoren för stärkt
regional tillväxt och sysselsättning och
ett hållbart, sammanhållet gods- och
resandesystem genom länet.
Stärkt gränsregionalt samarbete.

transportinfrastruktur längs det
utpekade stråket.
Västmanland

Nulägeskartläggning av öppna data
i Västmanland

RUS Västmanland 2030:
Visionsmål Digital omställning
Målområde Ett tillgängligt
Västmanland

Kunskapsunderlag i form av Nulägesbild
som visar i vilken omfattning regionen och
länets tio kommuner publicerar öppna
data.

Kunskapsunderlaget kommer att
användas i kunskapshöjande till
beslutsfattande och tjänstemän inom
region och kommuner.
Öppna data ska på sikt bidra till att
skapa samsyn, tillväxt och effektivitet i
samhället.

Västmanland

Västmanland

Kartläggning välfärdsteknik i
Västmanlands kommuner

Leda digitaliseringskonferens för
att stärka kunskapen om
digitaliseringens möjligheter och
det politiska uppdraget

RUS Västmanland:
Målområde Ett välmående
Västmanland
Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband

Kunskapsunderlag som identifierar problem
som finns vid införande av välfärdsteknik i
kommunerna samt huruvida
nedsläckningen av 2g/3g påverkar
välfärdstekniken.
Kunskapsunderlaget har presenterats för
chefer och nyckelpersoner på
kommunernas socialförvaltningar.
Då även andra regioner visat intresse för
resultatet har detta spridits i en vidare krets
i andra regioner.

Kunskapsunderlag används som input
till 2022s års regionala nätverksträffar
för planering av fördjupande teman.

RUS Västmanland:
Visionsmål Digital omställning

Kompetensinsats för ökad digital
kompetens hos ett 50-tal förtroendevalda,
chefstjänstemän och nyckelpersoner i
kommuner och regioner

Stärka förtroendevaldas, ledande
tjänstemäns och nyckelpersoners
förmåga att systematiskt driva och
leda på innovation och
verksamhetsutveckling som tar tillvara
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Då resultatet har bäring på den
fortsatta utbyggnaden av bredband
utgör resultatet ett viktigt
kunskapsunderlag för kommande
strategiska beslut.

på digitaliseringens möjligheter och
hanterar dess utmaningar.
Västra Götaland

Projekt KomILand 3.0: Ett projekt för
kombinerad mobilitet i landsbygder.
Projektet har i sina tidigare faser
utvecklat och erbjudit kombinerade
mobilitetstjänster på mindre orter i
Skaraborg. Projektet breddas nu och
omfattar fler orter och med en delvis
annan inriktning utifrån erfarenheter
av KomILand 2.0.

Projektet ska bidra till det övergripande
målet i RUS:en med preciseringen
fossiloberoende och cirkulärt och är en
del i den långsiktiga prioriteringen om
att knyta samman Västra Götaland.

Eftersom pandemin gjorde att få tjänster
från KomILand 2.0 kunde testas ligger fokus
nu på att testa dessa samt att skala upp
dem till fler orter i både Skaraborg,
Boråsregionen och Fyrbodal. Det förväntade
resultatet blir att utröna vilket värde en
kombination av mobilitetstjänster och
kollektivtrafik kan skapa i landsbygderna
och vilka roller olika aktörer/parter bör ha.

Det förväntade resultatet är att få
förbättrad tillgänglighet I hela Västra
Götaland genom att komplettera
kollektivtrafiken med övriga
mobilitetstjänster på landsbygderna.
Egen bedömning.

Västra Götaland

Projekt RORiLand – Rurala oresor och
resor i landsbygder – är ett projekt
med pengar från Energimyndigheten
och inkind från Västra
Götalandsregioner med flera som
pågår till och med våren 2024. I
projektet studeras grannskapskontor
och lokala mobilitetshubbar, särskilt
när de kombineras, för att se hur de
kan bidra till minskad pendling och
bättre levnadsvillkor i landsbygder.

Projektet bidrar till det övergripande
målet i RUS:en med preciseringen
fossiloberoende och cirkulärt och är en
del i den långsiktiga prioriteringen om
att knyta samman Västra Götaland.

Förväntat resultat är ett kunskapsunderlag.

Förväntade effekter är ökad kunskap
om huruvida grannskapskontor och
lokala mobilitetshubbar kan bidra till
minskad pendling och bättre
levnadsvillkor. I förlängningen är ju
syftet att i så fall verka för sådana
hubbar och förbättra levnadsvillkoren
på landsbygderna i Västra Götaland.
Egen bedömning.

Västra Götaland

Projekten Fossilfri gränsregion 2030,
Fyrbodals KF och Fossilfri Boråsregion,
Boråsregionen Sjuhärads KF.

Projekten ligger inom ramen för
RUS:ens mål om fossiloberoende och
cirkulärt samt Klimat 2030-Hållbara
transporter.

Förväntad resultat är att projektet och
kommunerna i deltagande regionerna ska
bidra kraftigt till omställningen av
transporterna. Även ökad kunskap som sen

Konceptet att kommunalförbunden
samarbetar med alla kommuner och
dessutom ytterligare aktörer förväntas
ge positiva effekter ur ett resultat och
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kan spridas vidare förväntas komma ur
projektet.

demokratiskt perspektiv.
Fossiloberoende transporter. Egen
bedömning.

Västra Götaland

Projekt ElectriCity där VGR finansierar
en Plattform för testbädd buss där
framtidens elektrifierade,
digitaliserade och autonoma
produkter och tjänster kan
utvecklas.

Projektet bidrar till RUSen övergripande
målsättning med preciseringen stärka
innovationskraften samt
Trafikförsörjningsprogrammets mål om
ett ökat hållbart resande

VGR finansierar en test och demoplattform
där framtidens digitaliserings- och
elektrifieringslösningar kan utvecklas och
testas i verkliga miljöer.
Förväntad resultat är nya produkter och
tjänster som bidrar till en mer attraktiv
kollektivtrafik. Kollektivtrafiklösningar är
universella vilket bidrar till att satsningar
utvecklad inom projektet kan anpassas till
olika geografiska områden även utanför
Sverige.

Projektet har pågått sedan 2015 och
levererat resultat på resultat.
ElectriCity anses vara en av Europas
mest intressanta demoarenor. En
viktig effekt är att projektet i
samverkan med privata aktörer är
attraktivt för nationell såväl som
internationell finansiering av projekt.
Uppföljning.
ElectriCity | Cooperation for
Sustainable Public Transport
(electricitygoteborg.se)

Västra Götaland

Integrering av cykel med
kollektivtrafik - kombinationsresor:
Vinnovafinansierat projekt för att
utforska möjligheten att integrera
cykel och kollektivtrafik på ett
systematiskt sätt samt att utveckla ett
koncept för kombinationsresor som
passar behov och förutsättningar i
Västra Götaland.

Projektet bidrar till det övergripande
målet i RUS:en med preciseringen
fossiloberoende och cirkulärt och är en
del i den långsiktiga prioriteringen om
att knyta samman Västra Götaland.

Målet är att kunna skapa ett enhetligt
system för att integrera cykel med
kollektivtrafik och att göra det enkelt och en
del av vardagen att resa med cykel och
kollektivtrafik tillsammans. Detta leder till
ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem med
smidiga bytesmöjligheter samt minskad
friktion mellan de båda trafikslagen

Ytterst handlar projektet om att göra
kollektivtrafiken i kombination med
cykel till ett attraktivt alternativ till
bilen, för att på så sätt minska
trängsel, nå minskade utsläpp och
ökad energieffektivitet. Egen
bedömning.
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Örebro

BRT 3 – Lansering och kommande
etapper
(21RS9097)
(20345918)
Samverkansprojekt mellan Region
Örebro län och Örebro kommun.
Projektet ska fullfölja utvecklingen av
ett fullskaligt BRT- system3 i Örebro,
som har påbörjat i tidigare projekt
och fortsatt utreda och projektera för
de kommande två etapperna av BRTsystemet.

RUS – Transporter och infrastruktur
Bidrar till att nå målet om Minskad
klimatpåverkan

Delmål 1 Kommunikation för etapp 1
Delmål 2 Nya bussar med BRTsystemegenskaper är i trafik
Delmål 3 Etapp 1 är färdigbyggd
Delmål 4 Projektering av etapp 2 är klar
Delmål 5 Förprojektering av etapp 3 är klar

Övergripande mål
BRT innebär att en stor del av
resenärerna kommer att få kortare
restider, högre komfort, bättre
tillförlitlighet. För samhället innebär
det minskad klimat- och
miljöbelastning, bättre folkhälsa,
bättre tillgänglighet på
arbetsmarknaden. Detta nås genom en
ökad marknadsandel för
kollektivtrafiken.
Projektmål
Etapp 1 av BRT är lanserad,
projektering av etapp 2 och
förprojektering av etapp 3 är
genomförda.

Östergötland

Regional rumslig strategi.
Se avsnitt 1.2.1 i regionens
återrapportering.
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4.2
Region

Bredbandsutbyggnad
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i
den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller förväntade resultat.

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

Genomförda kunskapsseminarier, digital plattform för
kunskapsspridning samt framtagande av analoga bärare av
digital information.

Ökad kunskap för hur den digitala
infrastrukturens betydelse för en
framgångsrik samhällsutveckling.

Erbjudande om att ange vilket
eller vilka av de globala målen
för hållbar utveckling i Agenda
2030 som insatsen ska bidra till.
Blekinge

Projekt Digitala Blekinge
Öka den digitala mognaden hos
invånare och företag samt
utbyggd digital infrastruktur
och minska det digitala
utanförskapet.

Mål i RUS: Blekinge utmärker sig
som ett attraktivt e-samhälle där
en stor del av befolkningen
använder digitala tjänster
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Blekinge

Projekt 100 till 100
100 % av alla invånare och
företag ska ha tillgång till en
bredbandsanslutning om minst
100 Mbit/s.

Blekinge

Samverkansarbete
Regionsamverkan Sydsverige
Ökade synergier och
kostnadseffektivitet för
bredbandsutbyggnad i södra
Sverige. Ökad tillgänglighet och
robusthet i den digitala
infrastrukturen så att den klarar
distribution av framtidens
digitala tjänster.

Dalarna

Dalarna

Bredbandsforum Dalarna

Utbyggnadsplanering

Mål i RUS: Blekinge utmärker sig
som ett attraktivt e-samhälle där
en stor del av befolkningen
använder digitala tjänster

Betydande ökning av tillgång till digital infrastruktur för
invånare och företag. Ökad kunskap för offentlig sektors
betydelse av ansvarstagande för etablering och
kvalitetssäkring av den digitala infrastrukturen.

Ökad kunskap för hur den digitala
infrastrukturens betydelse för en
framgångsrik samhällsutveckling.

Mål i RUS: Blekinge utmärker sig
som ett attraktivt e-samhälle där
en stor del av befolkningen
använder digitala tjänster

Leverera utifrån den politiskt beslutade handlingsplanen för
utveckling av den digitala infrastrukturen i Sydsverige.

Öka kunskapen om att bredband
och digitalisering är en
grundförutsättning för regional
utveckling, hållbar tillväxt och
kunna nyttja digitaliseringens
möjligheter och leverans av
samhällstjänster.

Dalastrategin 2030:
I Dalarna finns attraktiva
boendemiljöer och
grundläggande service i alla
delar av länet.

6 genomförda halvdagsmöten och en
kompetensutvecklingsdag (utbildning robusta noder).

Effekter på kort sikt:
Höjd kunskapsnivå bland
deltagande aktörer.

Se ovan.

Historiskt sett ca 150 fibersträckor som identifierats och
omsatts i ERUF-projekt, därtill under 2021 ytterligare nio
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Effekter på lång sikt:
Bättre samverkan kring
bredbandsfrågor i Dalarna.
Utgör en av de tre identifierade
förutsättningarna för att målen i

Dalarna

Projektledning ERUFfiberprojekt

Se ovan.

stycken. Grund för prioritering av byggnader till PTS
bredbandsstöd.

bredbandsstrategin ska kunna
realiseras. Strategiskt viktig
pusselbit.

Fyra pågående samverkansprojekt, förberedelse för ett femte
(ERUF).

Effekter på kort sikt:
Underlättar för länets aktörer att
engagera sig i ERUF-finansierad
fiberutbyggnad.
Minskar risken att aktörer tackar
nej på grund av lönsamhets- och
administrationsargument.
Effekter på lång sikt:
Bättre fibertäckning i Dalarna.

Gotland

Inga specifika insatser har
genomförts 2021. Gotland har
en väl utbyggd
bredbandsutbyggnad.

Gävleborg

Fiber till Gävleborg 3, 4, 5, 6.
Syftet med projekten är att
möjliggöra en fortsatt
utbyggnad av snabbt bredband,
med fiber, till länets företag för
att därmed skapa

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
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Projekten har byggt/bygger fibersträckor fram till orter och
byar i Söderhamn, Ockelbo, Gävle, Ovanåker, Hudiksvall,
Nordanstig, Bollnäs, och Sandviken.
Cirka 76 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 är en attraktiv region
för boende, besöksnäringen,

förutsättningar för att leva, bo
och verka i Gävleborg
Region Gävleborg äger
projekten, planerar för nya
projekt och koordinerar de
befintliga. Arbetet sker i nära
samverkan med länets
kommuner som utför
utbyggnaden.

tätbebyggda områden har
minskat.
• Tillgången till stabila mobila
tjänster av god kvalitet har ökat.

inflyttare, utbildning,
nyetableringar och för utveckling
av befintliga företag.
Resultatbeskrivningen baseras på
löpande utvärdering, uppföljning
och egen bedömning.

ERUF:
Öka tillgången till, användningen
av och kvaliteten på
informations- och
kommunikationsteknik.
Globala mål:
9

Halland

Nätägarkartläggning.
Arbete fortgår med att
kartlägga nätägare inom ramen
för Regionsamverkan
Sydsveriges (RSS) samarbete,
som underlag inför kommande
systemanalys av
bredbandsområdet.

Bidrar till RUS vision om Halland
– Bästa livsplatsen samt
Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”.
Regionen bedömer att insatsen
främst bidrar till mål 11 och 9 i
Agenda 2030.

Arbete för att ta fram en kartläggning av nätägare i Sydsverige.

Kort sikt:
Detaljkunskap kring behov av och
ansvar för utbyggnad.
Medellång sikt:
Med ökad kunskap kommer
regionen få bättre förutsättningar
för att arbeta mot att nå
bredbandsmålen 2025 genom GISbaserad information.
Lång sikt:
Förväntat utfall på lång sikt är
ökad tillgång till snabbt bredband.
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Halland

Samarbete med upphandlad
partner.
Samarbete med upphandlad
partner för fortsatt utbyggnad.

Bidrar till RUS vision om Halland
– Bästa livsplatsen samt
Tillväxtstrategins mål ”Hög
attraktivitet”.

Fortsatt utbyggnad inom ramen för avtalet med fokus på
landsbygden. Vid PTS mätning 2020 var ökningstakten utanför
tätort 5,8 %. Halland hade en total tillgång på ca 85 %.

Regionen bedömer att insatsen
främst bidrar till mål 11 och 9 i
Agenda 2030.

Kort sikt:
Ökad tillgång till snabbt bredband
på Hallands landsbygd. Bättre
förutsättningar för en hållbar
utveckling på landsbygden.
Möjliggör digital delaktighet.
Medellång sikt:
Förväntat utfall är att Halland når
bredbandsmålen och aktörer kan
erbjuda samhällstjänster på bred
front.
Lång sikt:
På lång sikt förväntas Halland få
en mer utvecklad livsmiljö för
boende och arbete på
landsbygden.

Jämtland
Härjedalen

Stöd till ortssammanbindande
bredbandsutbyggnad i
Härjedalens kommunsträckan
Ytterhogdal-Överhogdal.

Prioritering RUS:
- Hela länet.
- Hållbarhet, förutsättningar för
digitalisering.
- Smart specialisering, möjliggör
för innovation genom
digitalisering.
År 2025 bör hela länet ha tillgång
till bredband om minst 1 Gbit/s.
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Den sträcka som ärendet avser har blivit godkänd av
Tillväxtverket och uppfyller kraven för stödgivning till
bredbandsinfrastruktur. Den finns med i behovskartläggningen
för Jämtlands län. Genom investeringen erbjuds 33
arbetsställen bredband om minst 100 Mbit/sekund. Dessutom
kan 61 hushåll komma att erbjudas snabbt bredband.

Insats för att uppnå målbilden i
Regionala utvecklingsstrategin och
2050 ha tillgång till snabb
uppkoppling i hela länet.
Enligt bredbandsstrategin som är
en del av färdplanen gentemot
målbilden 2050 i RUS så bör 98
procent av alla hushåll och företag

Uppföljningen av
bredbandsstrategin visade att
bredbandsmålet för 2020 inte
kommer att nås eftersom
marknadsaktörer inte anlägger
bredband i den takt som behövs
på grund av bristande lönsamhet
och höga investeringskostnader.

i länet ha tillgång till bredband om
minst 1 Gbit/s år 2025.
Behovet av denna insats med
offentligt stöd stödjer sig i
uppföljningen av
bredbandsstrategin som visade att
bredbandsmålet för 2020 inte
kommer att nås eftersom
marknadsaktörer inte anlägger
bredband i den takt som behövs
på grund av bristande lönsamhet
och höga investeringskostnader.

Bredbandsinfrastrukturen antas
inte komma att anläggas på
kommersiella villkor. Såväl stöd
från europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) som
anslag 1:1 bedömdes vara
nödvändigt för att
kompensera marknadens
finansieringsmöjlighet.
Bidrar till mål inom ERUF:
Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten
på informations- och
kommunikationsteknik.
Jönköping

Jönköpings län helt uppkopplat

Arbetet utgår från regionens
bredbandsstrategi, som antogs
av fullmäktige 2020. Denna
bygger i sin tur på de nationellt
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Regionen har genomför en pilotstudie tillsammans med
Gnosjö kommun med målet att ta fram verktyg för att värdera
kostnaden för utebliven uppkoppling. Framgången med denna

Genom att kunna beräkna
kostnaden för utebliven
uppkoppling är det möjligt att
ställa kostnaden för en utbyggnad

Kalmar

Regional finansiering av
bredbandsutbyggnad
(utlysning)

uppställda målen för bredband
samt målet för bredband i RUS.

studie gör det möjligt att utveckla arbetssättet i fler
kommuner.

mot en förväntad besparing för
samhället. På så sätt kan
kostnaderna för
bredbandsutbyggnad sättas i
perspektiv, samt jämföras med
besparade kostnader både för
samhället i stort och i den egna
organisationen.

Digital kommunikation i hela
länet (RUS)

Nya gigabitanslutningar

Förväntat resultat är faktiska nya
anslutningar av gigabitnät.
Förväntade effekter är att hushåll
och företag får bättre infrastruktur
(bredband) att använda digitala
tjänster. Vidare förväntas även
den regionala finansieringen att
bidra till att utbyggnaden av
bredband fortsätter och är
intressant för marknaden.

Kalmar

Digital coach / HRU
(Ingår som delaktivitet i Ärende
ID 20290623)

Den digitala delaktigheten ska
öka hos allmänheten genom
uppsökande verksamhet på
platser där människor befinner
sig.
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30 aktiviteter kommer att genomföras för att främja digital
delaktighet bland äldre, de som har funktionshinder,
utlandsfödda och låginkomsttagare under 2022.

Förväntat resultat:
Att kunskap om digitala möten ger
mindre resande och en positiv
påverkan på miljön
Att ökad digital delaktighet leder
till ökade möjligheter till social
kontakt, ökade utbildnings och
sysselsättningsmöjligheter, bättre

tillgång till information och tillgång
till hälsotjänster.
Kronoberg

Nätägarinventering
Framtagande av vilka
byggnader, utanför statistiska
tätorter, som inte är ansluta
med bredband och undersökt
vilken den närmsta nätägaren
är för respektive byggnad.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i
Gröna Kronoberg 2025: att
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet

Resultat av nätägarinventeringen är att få en ökad kunskap om
bredbandstillgången i länet. Underlaget ses som centralt vid
analysarbete för fortsatt arbete av bredbandsutbyggnad i
länet.

På kort sikt:
Planeringsunderlag i form av GISskikt.
På medellång sikt:
Underlag som används i syfte att
främja en positiv
bredbandsutbyggnad i länet.

Främst målet:
ökad attraktivitet - att fler ska
välja att bo i länet

På lång sikt:
Att en utbyggnad planeras och
påbörjas utifrån de byggnader
som finns i GIS-skiktet. Syftar även
till att främja en
bredbandsutbyggnad som främjar
hela länet, även för att uppnå de
nationella bredbandsmålen.
Scenarioplanering
Planering har påbörjats med att
ta fram ett kunskapsunderlag
om potentiella scenarier i
Kronobergs län kopplat till
bredband. Syftet med
uppdraget är att ge Region

Insatsen bidrar till prioritering 1 i
Gröna Kronoberg 2025: att
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
Främst målet: ökad attraktivitet att fler ska välja att bo i länet.

369

Resultat syftar till att bidra med kunskapsunderlag.
Framtagande av scenarier syftar till att underlätta och bidra
med relevant information i Region Kronobergs
utvecklingsarbete.

På kort sikt:
Ökad kunskap om bredbandets
betydelse i Kronobergs län.
På medellång sikt:
Kunskapsunderlag som används i
pararella processer. T.ex.
framtidsbilder och

Kronoberg en nyanserad bild av
länets förutsättningar och
strukturer utifrån förändringar
av utbyggnad av bredband.

strukturbildsarbete. Den bidrar
även med att belysa frågans
aktualitet och relevans i ett
regionalt perspektiv.
På lång sikt:
Att främja en
bredbandsutbyggnad som främjar
hela länet, även för att uppnå de
nationella bredbandsmålen.

Kronoberg

Samordning av geodata om
bredband
Inventerat vilka typer av
geografisk information som är
kopplat till bredband inom
Region Kronoberg.

Insatsen bidrar till prioritering 1 i
Gröna Kronoberg 2025: att
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
Främst målet:
ökad attraktivitet - att fler ska
välja att bo i länet

Insatsen syftar till att öka användningen av digitala verktyg
kopplat till bredband och hur man kan arbeta med geodata
inom bredband för att underlätta arbetet med
bredbandsutvecklingen i länet.

På kort sikt:
Översyn vilken geografisk
information Region Kronoberg
besitter gällande bredband.
På medellång sikt:
Utgör som ett viktigt
planeringsunderlag för
bredbandskoordinatorns
insatser. T.ex. vid externa dialoger
med nätägare och intressenter
samt framtagande av finansiella
principer av bredbandsutbyggnad.
På lång sikt:
Att främja en
bredbandsutbyggnad som gagnar
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hela länet samt att uppnå de
nationella bredbandsmålen.
Norrbotten

Inga insatser rapporterade.

Skåne

Kartläggning av nätägare och
fastigheter i geografin

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga
visionsmål i den regionala
utvecklingsstrategin.
Mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt och
11 Hållbara städer och
samhällen.

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

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.

Skåne

Dialog med nätägare

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga
visionsmål i den regionala
utvecklingsstrategin
Mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt och
11 Hållbara städer och
samhällen.

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.

En inkluderande utbyggnad ska
vara genomförd.
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Skåne

Finansiella principer och plan
för interregional utbyggnad

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga
visionsmål i den regionala
utvecklingsstrategin
Mål i Agenda 2030:
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt och
11 Hållbara städer och samhällen

Belysa marknaden för potentiell utbyggnad i ett interregionalt
samverkansperspektiv

Kostnadseffektiva projekt
identifieras och ökade
förutsättningar för fortsatt
utbyggnad även där kommersiellt
intresse saknas.

Stockholm

Regionala prioriteringar
Fördela prioriterade byggnader
över byggnadsförteckningen för
att peka mot områden som
Region Stockholm bedömer om
extra värdefulla att bygga ut.

RUFS 2050:
Mål 3 ”En ledande kunskaps- och
tillväxtregion”. Delmål 4
”Samtliga… ska ha tillgång till
fast och mobil
bredbandsuppkoppling med
höga överföringshastigheter”.

- Aktivitet 1: Kvalitetssäkring av byggnadsförteckning
- Aktivitet 2: Samverkan med utvalda kommuner för fördelning
av byggnader. Totalt cirka 2400 byggnader fördelades på elva
kommuner.
Bidrog till att projekt i länet beviljades stöd för sammanlagt
över 172 miljoner.

På kort sikt
Bredbandsutbyggnadsprojekt kan
påbörjas i länet

Agenda 2030:
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 4: God utbildning
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
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På medellång sikt
Fler hushåll och arbetsställen kan
arbeta hemifrån, digitaliseras,
sjukvård kan bedriva i hemmet.
Avlastning på sjukvården.
Mindre trafik.
Bidrar till att vi når regionala och
nationella bredbandsmål
På lång sikt
Fler hushåll och arbetsställen kan
arbeta hemifrån, digitaliseras,
sjukvård kan bedriva i hemmet.
Avlastning på sjukvården.

Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald.
Stockholm

Kunskapsseminarier
mobiltäckning
Genomförs tillsammans med
regionerna i Mellansverige och
riktar sig mot kommunala
bredbandssamordnare samt
fysiska
planerare.

RUFS 2050:
Mål 3 ”En ledande kunskaps- och
tillväxtregion”.
Delmål 4 ”Samtliga… ska ha
tillgång till fast och mobil
bredbandsuppkoppling med
höga överföringshastigheter”.
Agenda 2030:
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 4: God utbildning
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald.
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Mindre trafik.
Bidrar till att vi når regionala och
nationella bredbandsmål

Målet med föredraget är att ge deltagarna en introduktion till
vad 5G innebär för mobilanvändarna, hur operatörerna
arbetar med att uppgradera sina nät samt hur kommuner och
operatörer tillsammans kan underlätta etableringen av den
infrastruktur som krävs för 5G under kommande år

På kort sikt
Bidra till att öka kunskapen hos
kommunala tjänstepersoner.
På medellång sikt
Öka kommunernas beredskap för
att bereda väg för utrullningen av
5G.
På lång sikt
Göra frågor om mobiltäckning till
en planeringsfråga.

Sörmland

Genomfört en studie
”Distansarbetets omfattning
och konsekvenser

Studien har sin bärighet dels i en
utökad bostadsmarknad, dels en
bättre fungerande
bostadsmarknad

Studien ger en bild av hur och var vi kan förvänta oss effekter
av en utökad arbetsmarknad. Studien ger också en bild av vem
som kan ta del av denna utökade arbetsmarknad. Studien
väcker också frågor kring vilka utmaningar som
samhällsplaneringen kan ställas inför i framtiden.

Till viss del kan vi redan se effekter
av de samband som tas fram i
studien såsom ett ökat
distansarbete, minskad
arbetspendling och minskat
resande. Möjlighet till
distansarbete kan ge
konkurrensfördelar för företag
genom den utökade
rekryteringsbasen. Ett ökat
distansarbete kan ge både positiva
och negativa hälsoeffekter.

Sörmland

Genomförande av analysen
”Utvecklingen på
bostadsmarknaden i Sörmland
efter Covid-19 pandemin i
digitaliseringens spår, en
explorativ faktoranalys”

Studien tar sin utgångspunkt i
boendeattraktivitet kopplat till
en mängd faktorer och hur dessa
förändrats under pandemin

Studien är nyligen genomförd och därför har ännu inga
spridningsaktiviteter genomförts.

Studien ger indikationer på vilka
faktiska parametrar som påverkar
boendeattraktiviteten med bland
annat fokus på utflyttningen från
Stockholm. Exempel på
parametrar som belyses är närhet
till skolor med höga studieresultat
och indraget bredband.

Uppsala

En studie inom
Bredbandssamverkan
Mellansverige (6 regioner) om
samhällsmaster med hjälp av Afocus.

Studien skapar förståelse för om
och hur samhällsmaster kan
bidra till det mobila
bredbandsmålet i RUS som lyder:
År 2023 bör hela Uppsala län ha
tillgång till stabila mobila tjänster

Studien gav oss ett underlag i form av en rapport. Resultatet
av studien presenterades först för oss regioner och sedan även
för länets kommuner.

På kort sikt ges målgruppen nya
kunskaper och insikter.
På medellång sikt ges målgruppen
möjlighet att implementera
kunskapen i sin verksamhet
genom aktiva handlingar. På lång
sikt kan detta leda till en
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av god kvalitet, där man normalt
befinner sig.

etablering av samhällsmaster och
därmed förbättrad
mobiluppkoppling.

Uppsala

Webbinarier med temat 5Gmöjligheter och utmaningar
tillsammans med
Bredbandssamverkan
Mellansverige och Region
Stockholm. Ett webbinarium
hade målgruppen kommunala
bredbandssamordnare och det
andra hade målgruppen fysiska
planerare.

Insatsen ligger i linje med RUS
och de långsiktiga åtagandena
Utveckla den digitala
infrastrukturen och Utveckla en
regional samhällsplanering.

Respektive webbinarium var två timmar vardera via Teams.
Första timmen hölls en presentation av en konsult och den
andra timmen fick deltagarna chansen att ställa frågor och
diskutera. Genom det här formatet träffas tjänstepersoner
mellan både kommun- och
länsgränser.

Respektive webbinarium bidrog till
kunskaper vilket kan leda till
bättre planeringsförutsättningar,
både på kort och lång sikt.

Uppsala

Kvalitetssäkring av
byggnadsförteckningen över
stödberättigade byggnader som
en del i PTS stödprocess för
bredbandsutbyggnad.

Insatsen ligger i linje med RUS
och det långsiktiga åtagandet
utveckla den digitala
infrastrukturen och
indikatorerna: 2023 bör hela
Uppsala län ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet,
där man normalt befinner sig.
2025 bör hela Uppsala län ha
tillgång till snabbt bredband.

Utfallet blev 116 tillagda byggnader i byggnadsförteckningen
över stödberättigade byggnader.

På kort sikt fick vi fler
stödberättigade byggnader i
byggnadsförteckningen.

Insatsen ligger i linje med RUS
och det långsiktiga åtagandet
utveckla den digitala

Regionstyrelsen beslutade att välja sex av de åtta möjliga
kriterierna som grund för den regionala prioriteringen i
Uppsala län.

Uppsala

Beslutat om och inkommit med
regionala prioriteringar till PTS
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På medellång sikt kan nätbyggare
söka stöd för dessa byggnader.
På längre sikt har dessa byggnader
en möjlighet att få en stabil
bredbandsuppkoppling via fiber.
På kort sikt har Region Uppsala
möjlighet att påverka var
projekten hamnar och vilka

som en del i PTS stödprocess
för bredbandsutbyggnad.

Uppsala

Påbörjat framtagandet av en
regional bredbandsstrategi för
Uppsala län.

infrastrukturen och
indikatorerna: 2023 bör hela
Uppsala län ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet,
där man normalt befinner sig.
2025 bör hela Uppsala län ha
tillgång till snabbt bredband.
Framtagandet av en regional
bredbandsstrategi är en del av
genomförandet av RUS och det
långsiktiga åtagandet utveckla
den digitala infrastrukturen.

Av inkomna projektansökningar var det 89 procent av de
prioriterade byggnaderna som inkluderades i ansökningarna.

projekt som vinner i
konkurrensen.
På medellång och lång sikt kan vi
bidra till att utjämna regionala och
lokala skillnader inom
Uppsala län.

Slutprodukten kommer att vara ett strategidokument som
kommer kunna hjälpa oss att arbeta mer strukturerat med
frågorna. Processen i sig ses också som värdefull.

På kort sikt får vi hålla värdefulla
dialoger som sedan kommer
mynna ut i ett slutdokument.
På medellång sikt ger det oss en
möjlighet att arbeta mer
strategiskt och strukturerat med
bredbandsfrågorna, vilket ger
bättre förutsättningar för en
fortsatt bredbandsutbyggnad.
På lång sikt hoppas vi att vårt arbete ska leda till fler
bredbandsuppkopplingar i
Uppsala län.

Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 3 i
Värmland
(Ärendeid: 20201398)

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
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Projektet har byggt 55 sträckor av ortssammanbindande
fibernät. Möjligheten för 1073 företag att beställa en
anslutning till ett snabbt bredband har ökat.

Projektets övergripande mål är att
öka de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel,
genom utbyggnad av

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 23 Mkr från
Region Värmlands egna kapital.

bredbandsinfrastruktur i landsoch glesbygd.
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.
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
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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).
Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 4 i
Värmland
(Ärendeid: 20203731)

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 pågår och ska bygga 11 sträckor av
ortssammanbindande fibernät. Möjligheten för 78 företag att
beställa en anslutning till ett snabbt bredband förväntas öka.

Projektets övergripande mål är att
öka de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel,
genom utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur i landsoch glesbygd.
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.
Vid projektavslut förväntas fler
företag på landsbygderna i
Värmland ha en ökad möjlighet att
få tillgång till snabbt bredband. Av
beräkningar som angivits i
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ansökan, gällande
samhällsekonomiska effekter
framgår att det tar 13 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).
Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 5 i
Värmland
(Ärendeid: 20282608)

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
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Projektet pågår och ska bygga 19 sträckor av
ortssammanbindande fibernät. Möjligheten för 98 företag att
beställa en anslutning till ett snabbt bredband förväntas öka.

Projektets övergripande mål är att
öka de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel,
genom utbyggnad av

definieras i Värmlandsstrategin,
delmål 33, Region Värmlands
bredbandsstrategi 2014–2020
samt i kommunala
bredbandsstrategier.

bredbandsinfrastruktur i landsoch glesbygd.
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.
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.
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
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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).
Resultatbeskrivningen baseras på
löpande extern utvärdering utförd
av upphandlad konsult (Analysys
Mason AB).
Värmland

Bredbandsutbyggnad, del 6 i
Värmland
(Ärendeid: 20338623)

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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Projektet pågår och ska bygga 2st. sträckor av
ortssammanbindande fibernät. Möjligheten för 9 företag att
beställa en anslutning till ett snabbt bredband förväntas öka.

Projektets övergripande mål är att
öka de värmländska företagens
förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och handel,
genom utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur i landsoch glesbygd.
Projektet berör 1 av länets 16
kommuner och ger 9 företag
möjlig tillgång till bredband med
hög kapacitet. I detta projekt ska
fiberutbyggnad ske till 2 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 16 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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Resultatbeskrivningen baseras på
löpande extern utvärdering utförd
av upphandlad konsult (Analysys
Mason AB).
Västerbotten

Hänvisning till regionens
rapportering under punkten 4.1
Tillgänglighet i hela landet
genom digital kommunikation
och transportsystemet.

Västernorrland

Exempel på medfinansiering
bredbandsprojekt
Ortssammanbindande nät
Sunnersta-Solberg Övik Energi
AB (RVN äid 20303948, TVV äid
20304075)
Fler exempel finns i matris
under ÅR1.2.
Syftar till att bygga bredband
längs aviserade sträckor som
projekt beviljats stöd för.
Utöver att bygga robust digital
infrastruktur för stärkt upplevd
närhet, oavsett om den är fysisk
eller digital, syftar
investeringsprojekt för utbyggt

Främst RUS mål 2; prioritering
Upplevd närhet oavsett om den
är fysisk eller digital.
ERUF IO 2,
investeringsprioritering 2a.
Utbyggnad av
ortssammanbindande nät.
Sträckor som beviljas stöd är
prioriterade i Västernorrlands
bredbandsstrategi.
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Har inte redovisat resultat ännu.

Förväntat resultat i Äid 20303948
– genom investering i
ortssammanbindande sträckor
möjliggöra för 27 företag att
ansluta sig till bredband med
minst 100Mbit/ s.
Fler hushåll och företag som har
bredbandsuppkoppling i linje med
regionala och nationella mål. Ökad
tillgång till bredbandsuppkoppling
ger möjlighet till arbete och
boende i alla delar av länet och
möjliggör ökad tillgång till digitala
tjänster vilket utöver ek hållbarhet
också bidrar till social och
miljömässig hållbarhet.

bredband till att öka tillgång till,
användning av och kvaliteten på
informations- och
kommunikationsteknik.

Västmanland

Västmanland

Kartläggning välfärdsteknik i
Västmanlands kommuner. se
aktivitet under avsnitt 1.5.1 i
regionens återrapportering.

Arbete med ansökan avseende
CEF 2

Investeringarna bedöms bidra till
viktiga strukturella förändringar på
regional nivå genom att bygga en
robust och driftsäker
bredbandsinfrastruktur som
skapar förutsättningar för ökad
digitalisering i regionens företag
och därigenom bidra till tillväxt.
RUS Västmanland:
Målområde Ett välmående
Västmanland
Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband

Kunskapsunderlag som identifierar problem som finns vid
införande av välfärdsteknik i kommunerna samt huruvida
nedsläckningen av 2g/3g påverkar välfärdstekniken.
Kunskapsunderlaget har presenterats för chefer och
nyckelpersoner på kommunernas socialförvaltningar.

RUS Västmanland:
Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband

Tillsammans med 6 regioner i Mellansverige har vi lämnat in
två projektansökningar till EU-programmet CEF2digital med
avseende på 5G utbyggnad. Dels utbyggnad av 5G längs större
gränsöverskridande transportleder, dels utbyggnad av 5G
täckning för lokal utveckling i områden där snabbt bredband
saknas. Då kriterierna för stödet har ändrats över tid har vi
arbetat med detta kontinuerligt.
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Kunskapsunderlag används som
input till 2022s års regionala
nätverksträffar för planering av
fördjupande teman.
Då resultatet har bäring på den
fortsatta utbyggnaden av
bredband utgör resultatet ett
viktigt kunskapsunderlag för
kommande strategiska beslut.
Syftet är att kunna ta del av medel
via fonden CEF2digital och på så
sätt främja utbyggnaden av 5G.
Detta skulle på lång sikt öka
företagens konkurrenskraft,
regionens attraktivitet och
möjligheten att fullt ut utnyttja
digitaliseringens möjligheter

exempelvis inom hälso- och
sjukvård.
Västmanland

Mobilkartläggning, pilot klar

Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband

För att kunna mäta mobiltäckning och följa upp det nationella
bredbandsmålet 2023 har Region Västmanland utarbetat en
metod för mätning och redovisning av mobiltäckning.

Med utgångspunkt i piloten ska
sedan mobilkartläggningen utökas
och fördjupas i samarbete med
länets kommuner för att få ett
kunskapsunderlag att användas
för strategiska beslut och i
påverkansarbete mot marknadens
aktörer. I syfte att förbättra
mobiltäckningen.

Västmanland

Aktivitetsplan 2022

Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband

För åren 2022–2024 har Region Västmanland budgeterat 3
miljoner kronor årligen för att främja bredbandsutbyggnaden.
För att kunna effektivt kunna använda dessa medel har Region
Västmanland tagit fram en aktivitetsplan för 2022.

Syftet på lång sikt är att främja
bredbandsutbyggnaden genom
olika aktiviteter med ett ökat antal
uppkopplingar som resultat. Men
även ge kunskapsunderlag för
kommande aktiviteter.

Västmanland

PTS bredbandsstöd 2021 samt
2022

Målområde Ett tillgängligt
Västmanland:
Mål #9 Hela Västmanland ska ha
tillgång till snabbt bredband.

Ett omfattande kartläggningsarbete, möten med marknadens
aktörer och analys har genomförts för att ge så bra
förutsättningar som möjligt att ta del av de investeringsstöd
som utlyses av PTS både 2021 och 2022. Utfallet blev 2021,
47 812 124 kr i stöd till 16 projekt omfattande 2 137
byggnader.

Genom dessa stöd främjas
bredbandsutbyggnaden och ger
fler företag och innevånare
möjlighet att ta del av
digitaliseringens möjligheter.

Västra Götaland

Beviljat regionalt stöd till fyra
kommuner för att förbättra

Säker och hållbar digital
infrastruktur

Anslutning av områden utan fiberbaserat bredband.
Förbättrad mobiltäckning.

Förbättrad tillgång till fasta och
mobila bredbandsnät underlättar
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tillgången på bredband på
landsbygden. Stödet är ett
komplement till det statliga
bredbandsstödet.

Västra Götaland

Genomfört workshoppar för
lokala nätbyggare

Örebro

Inga insatser rapporterade i
tabellformat.

Östergötland

Regional rumslig strategi
Se avsnitt 1.2.1 i regionens
återapportering.

Östergötland

Nätverket för digital
infrastruktur

Ökad robusthet och redundans i fibernäten.

samhällets digitalisering och håller
landsbygden levande. Post- och
Telestyrelsens mobil- och
bredbandskartläggning visar att
Västra Götaland är ett av de län
som har högst andel hushåll och
företag på landsbygden med
tillgång till snabbt bredband.

Säker och hållbar digital
infrastruktur

Ett trettiotal lokala fiberföreningar och kommunala stadsnät
får verktyg för att utveckla sig från byggande till förvaltande
organisationer.

Regionens bedömning är att de
lokala nätägarnas bredbandsnät
får en bättre chans att utvecklas
positivt. Detta leder till en bättre
bredbandstäckning på
landsbygden och att de lokala
näten blir en integrerad del av den
svenska telekommarknaden.

Insatsen bidrar till det
prioriterade området Skapa ett
mer digitalt Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.

Samordning av det offentliga Östergötlands arbete med
utbyggnad av digital infrastruktur. Nätverket har träffats fyra
gånger under året.

Resultat utifrån egen bedömning.
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Effekter på kort sikt:

Arbetet har lett till ett samordnat
agerande i Östergötland.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
(9).

4.3

Effekter på medellång och lång
sikt:
Arbetet förväntas bidra till att
uppfylla målen i den regionala
bredbandsstrategin.

Tidigare insatser inom ramarna för tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet

Region
Blekinge

Namn på insats och kort beskrivning
Åtgärder i nuvarande Länstransportplan.

Vilka resultat har uppnåtts?
Uppstartade och avslutade åtgärdsvalsstudier.

Blekinge

Åtgärder i nationell plan.

Grönt ljus för E22 Lösen-Jämjö.

Blekinge

Samverkansprojektet Fiber åt alla i Blekinge och Skåne. Ett delfinansierat projekt
från ERUF där regionerna och länsstyrelserna i Blekinge och Skåne samt
kommunförbundet i Skåne samverkade om bredbandsutveckling.

Ökad interregional samverkan inom bredbandsutveckling som nu utvecklats till att
innefatta hela Sydsverige genom samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige.

Dalarna

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029.

Färdigställande 2020/2021 av ny väg till flygplatsen i Sälen. Väg 66 Ö Tandö-Bu
(Malungs-Sälens kommun) pågår 2021 och Vasaloppsvägen är påbörjad. Ökade
satsningar på cykelvägar länsplanen under den senaste 6–7 årsperioden. Cirka 15–
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20 cykelvägar i kombination med andra trafiksäkerhetsåtgärder, har genomförts
och pågår under åren 2014–2021. Vidare har satsningarna i länsplanen stärkts
genom särskilda projektinsatser för att stödja kommunernas arbete med
cykelfrämjande åtgärder i länet.
Dalarna

Nationell plan för transportinfrastruktur 2018–2029.

Gotland

Inget att rapportera, inga utvärderingar gjorda.

Gävleborg

Utbyggnad inom Fiber till Gävleborg-projekten som medfinansierats av ERUF,
Region Gävleborg, kommunerna och stadsnäten åren 2015–2020.

Ca 2500 anslutna företag. Insatserna har bidragit till bättre förutsättningar att bo,
leva, verka och driva företag i olika delar av länet. Den ökade tillgängligheten bidrar
till att den geografiska avstånd och skillnader minskar i betydelse. Digital
infrastruktur ger nya möjligheter till kommunikation och minskad digitalt
utanförskap. Baserat på uppföljning.

Gävleborg

Cykelpotentialstudie, genomförd 2018–2019.

Under året har underlaget från studien omvandlats till digitala kartor som även är
interaktiva. Dessa utgör planeringsunderlag för kommunerna och Region
Gävleborg.

Halland

Antagen Regional cykelplan i Halland för åren 2020 – 2029.

Region Halland, tillsammans med kommunerna, har växlat upp det strategiska
arbetet med cykel som transportmedel.

Halland

Ett flertal stora åtgärdsvalsstudier har pågått under året i nära samverkan med
Trafikverket, kommunerna och Hallandstrafiken.

Ökade kunskaper om brister och behov av investeringar i infrastrukturen samt
utpekade åtgärdsförslag.
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Väg E16 Borlänge-Djurås etapp 1, väg E45/väg70 genom Mora och väg 50 genom
Ludvika är pågående objekt 2021. Dalabanan; genomförda och pågående
hastighetshöjande åtgärder Borlänge-Uppsala samt Spårbyte Hedemora-Avesta.
2019–2022.

Halland

En stärkt samverkan inom och utanför regionen, samt framtagande av
gemensamma strategiska riktningar och målbilder.

Halland

Samverkan i olika forum inom regionen, i Regionsamverkan Sydsverige (RSS), i
Greater Copenhagen samt STRING för att bidra till den regionala och kommunala
samhällsplaneringen.
Delta som en av parterna i det västsvenska paketet.

Halland

Påbörjat arbete med revidering av nationell- och regional infrastrukturplan.

Ökad kunskap om infrastrukturbehoven samt utpekade strategiska riktningar för
infrastrukturbehov i Halland, vilket tillsammans ska leda till viktiga investeringar i
infrastrukturen.

Stärkta förutsättningar för tillgänglighet och utökad kollektivtrafik.

Förslag till ny regional infrastrukturplan är framtagen.
Halland

Cykelpotentialstudie 2.0 – analys.

Kunskaper och erfarenheter används i Region Hallands eget arbete med att ta fram
Regional cykelplan samt delges kommunerna som kan använda analysen i sina
respektive strategiska transportplanearbeten.

Jämtland Härjedalen

Investeringar på länsvägar (genom länstransportplanen).

Säkrare och snabbare transporter: arbetspendling, kollektivtrafik, skolskjutsar.

Jämtland Härjedalen

Byggande av nya cykelvägar (genom länstransportplanen).

Säkerhet för oskyddade trafikanter, möjligheter till cykling bra för folkhälsan och
miljön. Bidrar till jämställdhet då möjligheter att använda cykelvägar bidrar till
målet om tillgänglighet för alla.

Jämtland Härjedalen

Investeringar genom 1:1 anslaget för nytt landningssystem på Åre Östersund
Flygplats.

Möjlighet till landning i “alla” väder. Svårigheter att landa vid till exempel dimma
har tidigare varit ett stort problem men som nu är åtgärdat.

Jämtland Härjedalen

Bortbyggande av plankorsningar och andra säkerhetsåtgärder samt även andra
åtgärder på järnväg (Mittbanan) genom medfinansiering av Europeiska
regionalfonden.

Säkrare järnvägsområde och kortare restider (då tåget kan hålla en högre fart),
resenärsåtgärder som främjar fler resande med tåg.
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Jämtland Härjedalen

Byggande av cykelvägar och åtgärder på europaväg (E14) genom medfinansiering
av Europeiska regionalfonden.

Jönköping

Hänvisning till redovisad insats i 4.2

Kalmar

Inga insatser rapporterade.

Kronoberg

ÅVS
Räppe, nytt akutsjukhus
Älmhults bangård

Ger underlag för prioriteringar i kommande länstransportplan samt regionens
argument till Näringsdepartementet.

Norrbotten

Tillväxtspår med Norrbotniabanan
Projektet är en fortsättning på Norrbotniabanegruppens långsiktiga
påverkansarbete med huvudmålet att skapa förutsättningar för att beslut fattas om
att Norrbotniabanan, mellan Umeå och Luleå, byggs och genomförs i sin helhet.
Projektet kommer att arbeta med fortsatt utrednings-, informations- och
opinionsbildande arbete för att hålla kunskapen om mervärdena med
Norrbotniabanan levande.

Byggstart av Norrbotniabanan.

Norrbotten

Utveckling Pitea Port & hub etapp 3
Projektet, etapp 3 av 3, färdigställer en sedan lång tid tillbaka formulerad vision av
bolagets utveckling till förmån för hållbara intermodala transporter och nytta för
regionens näringsliv med dess behov av effektiva transportlösningar.

Nya ytor ger förutsättningar för intermodala transporter. Projektet möjliggör
indirekt en fortsatt uppbyggnad av Markbygdens vindkraftpark, som är Europas
största vindkraftpark med en investeringsvolym om ca 11 miljarder där ytor
används för att hantera vindkraft. Ytor används även för mellanlager för
husmoduler, massaved och kraftliner.

Norrbotten

Utbyggnad av fibernät och högkapacitets-våglängdsnät, 2018-2020.

Ytterligare utbyggnad av Datacenterverksamheten i regionen, ett antal nya och
utökade etableringar har skett tack vare ökad tillgång till fiberkapacitet. Samverkan
mellan samtliga kommuner i ett gemensamt Datacenter för kommunala
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Cykelåtgärder för oskyddade trafikanter. Bortbyggande av flaskhalsar på europaväg
(E14) innebär en högre säkerhet och funktionalitet.

dataresurser, detta har möjliggjorts tack vare en kraftigt utökad kapacitet i det
regionala fiber/våglängdsnätet.
Norrbotten

#fulltäckning Fas 1-2, LTU-drivet VINNOVA-projekt med Region Norrbotten som
deltagare.

Pilotprojekt för Hotspots i fjällterräng har resulterat i en kommersiellt användbar
produkt för ökad täckning där normala mobilbasar inte når, och utanför elnätets
räckvidd. Projektets efterföljare redovisas i avsnitt 1.5.1 i regionens
återrapportering.

Skåne

GREAT - ett fyraårigt CEF finansierat projekt vars syfte var att bygga ut nätet av
snabbladdare 50kW samt stationer för flytande gas.

50 nya snabbladdare i Sverige samt 17 i Danmark och 2 i Tyskland byggdes vilket
markant har ökat tillgängligheten till publik laddning för elbilsägare.

Stockholm

Godsstrategi för Stockholms län
För att skapa samsyn om godshanteringen i länet togs en regional godsstrategi fram
2020. För att konkretisera genomförandet har ett antal initiativ påbörjats/fortlöpt
under 2021.

Pågående aktivitet: Deltagande i storregionala rådet. Politisk nivå deltar
tillsammans med näringsliv och akademi. I arbetet med genomförandet av
aktiviteter i godsrådet genomförs den regionala godsstrategin.

Stockholm

Skärgårdsbarometern (AHTRSu)
Besöksdata från Skärgårdsstiftelsens områden med stöd av mobila
positioneringsdata från Telia.

Uppföljning av antal besökare visar:
- mer än dubbelt så höga besökssiffror jämfört med tidigare mätningar
- ökat intresse för båtliv
- visar effekten av passagerarrestriktioner i skärgårdstrafiken (covid-19)
Data kan användas bl.a. till:
- Arbetsredskap – resurssättning
- Styrning av besökare till mindre belastade områden

Stockholm

Webbinarium om 5g

Webbinariet riktades mot tjänstepersoner inom samhällsplanering i offentlig
verksamhet, med många deltagare från kommuner i Stockholm och Uppsala län.

Stockholm

Regional mobilitets- och trafikutvecklingsrapport

Rapporten tas årligen fram och kartlägger och analyserar regionens olika
transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och
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transportbehov. Den nya rapporten bidrar därför med ett aktuellt
planeringsunderlag och grund för politiska beslut.
Sörmland

Inga insatser rapporterade.

Uppsala

Inget insatser rapporterade.

Värmland

Resecentrum Årjäng färdigställdes i december 2020

Ett effektivare, bekvämare och hållbart resande till gagn för cyklister, fotgängare
och bussresenärer. Bidrar positivt till kompetensförsörjning och studiependling för
Årjäng då kommunen har många inpendlare under dagtid.

Värmland

Bredbandsutbyggnad del 1 i Värmland
Färdigställdes december 2020

ERUF-projektets slutredovisning har godkänts av Tillväxtverket och slututbetalning
är genomförd. Projektet har ökat möjligheterna för att ge ytterligare 436
arbetsställen möjlighet till en bredbandsanslutning.
Resultatbeskrivningen baseras på löpande extern utvärdering utförd av upphandlad
konsult (Analysys Mason AB). Slutrapport för den löpande externa utvärderingen
har skickats in till Tillväxtverket.

Värmland

Bredbandsutbyggnad del 2 i Värmland
Färdigställdes december 2020

ERUF-projektets aktiviteter har genomförts och slutredovisning är inskickad till
Tillväxtverket. Givet att slutredovisningen godkänns har möjligheterna ökat för att
ge ytterligare 533 arbetsställen möjlighet till en bredbandsanslutning.
Resultatbeskrivningen baseras på löpande extern utvärdering utförd av upphandlad
konsult (Analysys Mason AB). Slutrapport för den löpande externa utvärderingen
har skickats in till Tillväxtverket.

Västerbotten

TEN-T

Till vänster exempel på resultat till följd av långsiktigt arbete
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Västerbotten

Norrbotniabanan

Västerbotten

Kvarkenfärjan

Västerbotten

Triangelspåret i Storuman

Västerbotten

Rundviksterminalen

Västernorrland

Dig2020, Bredband (RVN äid187360, TVV äid20200633).
Projektet har syftat till att bygga ut ortssammanbindande fibernät och ta fram
kunskapsunderlag och analyser för framtida prioriteringar av
bredbandsinvesteringar.

ERUF 2013–2020, investeringsprioritering 2a.Utöver faktisk bredbandsutbyggnad
har projektet bidragit till storregional samsyn för genomtänkt och kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband i Västernorrland.
Projektet har genomfört avslutningskonferens, men har förlängts till 220430 p g a
försenad investering i Sollefteå kommun.
Möjligheten att bo och arbeta i alla delar av länet i linje med RUS prioritering
”upplevd närhet oavsett om den är fysisk eller digital” har blivit synliggjord också
under pandemin då önskemål att arbeta på ”distans” också testat drift och
kapacitet samt synliggjort var mobilnät och bredband inte fungerar
tillfredsställande.

Västernorrland

Mittstråket (TVV äid 202000672)
Projektet syftade till att stärka Mittstråket funktionellt och gränsöverskridande som
transportstråk

Utöver faktiska investeringar för ökat hållbart och trafiksäkert resande längs
Mittstråket har den samsyn om formaliserat samarbete längs Mittbanan resulterat i
ett partnerskap mellan berörda regioner och kommuner längs sträckningen – med
syfte att fortsätta driva gemensammaanalys- och kunskapshöjande insatser samt
påverkansarbete.

Västernorrland

Botniska korridoren (RVN äid 20202691).

Efter påverkansarbete inom Botniska korridoren i drygt 8 år kom beslut i EUparlamentet att förlänga EU-korridoren ScanMed vilket genererar möjligheten för
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Projektet syftar till att ta fram kunskapsunderlag i syfte att genomföra ett stärkt
påverkansarbete för utbyggd transportinfrastruktur för det utpekade stråket.

staten att ansöka om medfinansiering till infrastruktursatsningar med 30–50 % av
de estimerade 80 miljarder som investeringarna bedöms kosta.

Västmanland

Region Västmanland arbetar för att skapa samverkan kring digitaliseringens
möjligheter och digital infrastruktur i Västmanlands län. För att öka den digitala
delaktigheten startade år 2019 samverkansprojektet Digi 60+ mellan Region
Västmanland, Västmanlands länsbildningsförbund (Vlbf) och länsstyrelsen i
Västmanland. Studiecirklarna vänder sig till äldre och till personer med andra språk
än svenska med mål att öka sina färdigheter och känna sig trygg i att använda
digitala tjänster. Totalt genomfördes 45 studiecirklar genomförts under 2020.
Projektet fortlöpte även under 2021.

Före samt efter genomförd studiecirkel har deltagarna fått besvara en enkät.
Resultatet visar att deltagarna ökat kompetensen att använda digitala tjänster
genom till exempel att skaffa mobilt bankID, internetbank, Swish, 1177. Vidare
känner sig deltagarna en mindre oro inför bedrägerier samt sant eller falsk
information på nätet.

Västra Götaland

KomILand 2.0

KomILand 2.0 slutredovisades under hösten och en vitbok har publicerats som ett
resultat av projektet. Där beskrivs hur man arbetar för att etablera kombinerade
mobilitetstjänster i glesare geografier, baserad på erfarenheter och lärdomar från
KomILand 2.0. På kort sikt har effekten blivit ökad kunskap om hur man arbetar för
att etablera kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier.

Västra Götaland

Regionalt bredbandsstöd till “vita fläckar” och områden med dålig mobiltäckning

Stödet har lett till att boende och företag långt ut på landsbygden kunnat anslutas
till ett snabbt och framtidssäkert bredbandsnät tidigare än annars. Detta visas av
att Västra Götaland är ett av de län som har högst andel hushåll på landsbygden
med bredbandsuppkoppling enligt Post- och Telestyrelsens
bredbandskartläggningar de senaste åren. Uppföljning.

Västra Götaland

Utbildning i informationssäkerhet för kommuner och andra offentliga aktörer.

Ger en ökad kunskap om informationssäkerhet hos offentliga aktörer, vilket leder
till ökad motståndskraft mot cyberangrepp för offentliga tjänster. Utbildningen har
genomförts som en uppdragsutbildning vid Skövde Högskola och har givit
deltagarna 7,5 högskolepoäng. 42 av länets 49 kommuner har på något sätt deltagit
på utbildningen och 78 personer har genomgått utbildningen. Uppföljning.
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Västra Götaland

En rad ElectriCity projekt har bidragit till ökad trafiksäkerhet, förbättrade tjänster
och produkter för kollektivtrafiken. Den första demoarena för elektriska bussar som
startades 2015, nytt IT-system för kollektivtrafiken (IT*PT), Geostaket/Zone
management, högkapacitetsprojektet, digital plattform, sensorer för mätning av
luftkvalitet och buller och tester av självkörande bussar.

Elektrifierade transporter är ElectriCitys kärna. Sedan 2015 har eldrivna bussar
trafikerat centrala Göteborg som fungerat som test- och demonstrationsarena för
samarbetet. Uppföljning.

Örebro

BRT i Örebro, genomförande av etapp 1

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutssamtal

Projektet syftar till att ge underlag för att ta de avgörande stegen mot ett system
för BRT, bus rapid transit.

Projektmål Ta fram underlag för att införa ett system för BRT i Örebro
Projektets arbete fortsätter i enlighet med de uppsatta delmålen. Det finns ett
delprojekt som arbetat med att utarbeta förslaget till linjenät där också BRT ingår
och som det ska föras dialog om. Projektet har också gjort klart med utformningen
av standardiserade hållplatser för BRT där utformningen har skett med beaktande
av prognoser på framtida resande. Samtidigt har arbete utförts avseende
väderskydd och digital teknik i anslutning till hållplatserna. Här har arbetet dock
blivit lidande av att det under en tid saknats kommunikatörsresurser för utformning
av BRT varumärket, där också väderskydd ingår.

Örebro

Projektet har genomfört preliminära beräkningar för linjetätheten i BRT och
simuleringar av trafiken har också genomförts för etapp 1. Utredning av stomlinjer
ingår som en del av en översikt av kollektivtrafiksnätet. En kommunikationsplan har
utvecklats tillsammans med Örebro kommun och arbete pågår nu för att förverkliga
innehållet i planen. Detta innefattar framtagandet av två informationsfilmer med
syfte att öka kännedomen om BRT som riktas till alla medborgare i Örebro
kommun. Filmerna kommer spridas i regionens och kommunens olika kanaler.
Parallellt med detta arbetar kommunen med riktad kommunikation i de områdena
som innefattas av arbetet med etapp 1.
Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte

Västra Logsjön
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Projektet ska genomföra en bredbandsutbyggnad i Tångeråsa i Lekebergs kommun
så att både företagare och privatpersoner kan erbjudas tillgång till fiber.

Projektmål
Företag och fastighetsägare har tillgång till fiber efter projektets slut.
Projektet gör bedömningen att projektmål och delmål har uppnåtts. Projektet kan
därför anses ha bidragit positivt till effektmålet om ökad tillväxt i näringslivet i den
regionala utvecklingsstrategin. Totalt har samtliga 17 fastigheter inom området för
projekt Västra Logsjön blivit erbjudna bredbandsanslutning via fiber. Av dessa 17 är
det totalt 9 stycken fastigheter som valt att ansluta sig, varav fyra fastigheter
bedriver företagsverksamhet. Möjligheten till efteranslutning finns för fastigheter
inom området.

Örebro

Combine
Detta projekt är Region Örebro läns del i ett större projekt inom
Östersjöprogrammet. Projektet COMBINE handlar om att förmedla nyttan och
utveckla dessa multimodala transportlösningar i Östersjöregionen. Region Örebro
läns del i projektet kommer vara att genomföra en pilotstudie med fokus på ”the
last mile” där man i form av studier undersöker förutsättningarna för att
implementera specialfordon (HCT – High Capacity Transports – Längre och/eller
tyngre lastbilar) till och från terminal i vår region.

Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte
Projektmål
Ökad kunskap kring förutsättningarna för implementering av specialfordon i
Örebroregionen.
Projektet gör bedömningen att projektmål och delmål har uppnåtts. Projektet kan
därför anses ha bidragit positivt till effektmålen om ökad global konkurrenskraft
och minskad klimatpåverkan i den regionala utvecklingsstrategin. Om man ser till
projektet som helhet, med alla ingående parter, har resultatet bidragit till att höja
kunskapsnivån i olika nätverk. För Region Örebro läns del har projektet stärkt
förmågan att ta till sig och förmedla ny kunskap inom CLOSER och andra nätverk,
men också att generalisera kunskaperna till länets kontext.
Projektet har skapat ett intresse bland lokala företag och aktörer kring möjligheter
med längre lastbilar som inte används i Örebroregionen idag. Åtta lokala case har
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identifierats där konceptet kan tas vidare och ge mer kunskap om vilka
övergripande vinster som kan genereras av ett multimodalt transportupplägg.
Örebro

Baltic Loop
Projektet Baltic Loop fokuserar på att förenkla transportflödena genom att utveckla
lösningar för att hantera transportflaskhalsar i delar av det området som idag kallas
för Northern Growth Zone (Oslo-Stockholm- Helsingfors (Tallinn, Riga)-St.
Petersburg)

Östergötland

Inga insatser rapporterade i tabellform.
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Egen uppföljning utifrån slutrapport och avslutsmöte Projektmål Ta fram förslag på
åtgärder och rekommendationer för hur man kan uppnå förkortade restider för
passagerare och gods samt minskade utsläpp i delar av korridoren Northern
Growth Zone. Projektet bedöms haft god måluppfyllelse och i vissa fall har
utpekade mål överstigits. Projektet kan därför anses ha bidragit positivt till
effektmålet om ökad global konkurrenskraft i den regionala utvecklingsstrategin.
De främsta leveranserna består av kunskapsunderlag i form av ett antal rapporter
som belyser dom aktuella frågorna specificerade i projektets delmål. Dessa
rapporter innehåller också förslag på åtgärder och rekommendationer kopplat till
identifierade utmaningar.

5

Bilaga 5. Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder

Blekinge
Det totala anslaget (utbetalningsram) för Region Blekinge 2021, är 40 miljoner kronor, 35 miljoner kronor har avsatts till projekt och
resterande 5 miljoner kronor av de regionala tillväxtmedlen till företagsstöd.
Till följd av den åtgärd, omställningschecken, som Region Blekinge införde 2020 efterfrågade flertalet företag under 2021 stöd till
investeringar i maskiner och inventarier vilket resulterade i att Region Blekinge under en begränsad tid under våren 2021 införde ett
omställningsstöd.
Stöd har under året beviljats i form av hemsändningsbidrag för ökad attraktionskraft och möjlighet att bo, leva, besöka och arbeta i hela
Blekinge (RUS).
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.
Region Blekinge ser ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som ett horisontellt perspektiv i våra regionala tillväxtfrågor. I befintlig
RUS behandlas Agenda 2030 och de projektansökningar som bereds inom ramarna för regionala tillväxtmedel ska beskriva hur de bidar
till genomförandet av Agenda 2030.
Nej, finns ingen plan.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå regionala utvecklingspolitikens mål utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet genom:
att alla inkomna projektansökningar granskas av Region Blekinges strateger där en bedömning av projektet ur ett hållbarhetsperspektiv
görs.
att ett större arbete pågår i projektet ”En väg till ett Hållbart Blekinge” som handlar om hållbar utveckling inom det regionala
tillväxtarbetet. Samtliga hållbarhetsaspekter ska integreras i projektansökningar från start. För företag som söker
Affärsutvecklingscheckar erbjuds vägledning av en hållbarhetscoach under beredning av ärendet.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
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 Blekinge.
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.

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
(Interreg).

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen genom;
att ge aktörer i Blekinge förutsättningarna att förbereda för samt 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 bidra till EUs politiska mål för sammanhållningspolitiken.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är ett viktigt ekonomiskt verktyg för;
att skapa utvecklig, tillväxt och sysselsättning i Blekinge i enlighet med Blekinges regional utvecklingsstrategis prioriteringar.
att med anslaget växla i hög utsträckning upp med medel från aktörer i regionen, regional-fondsprogrammet Skåne-Blekinge,
interregionala programmen 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 såsom kompetensförsörjning, utveckling av hållbara transportsystem, bredband,
digitalisering och innovation.
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Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i det territoriella perspektivet genom;
att uppmana projekten att vara regionalt förankrade och ske i en bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering.
att medel har avsatts till hemsändningsbidrag för att möjliggöra för fler personer som inte kan ta sig till dagligvarubutik att kunna bo kvar
på landsbygden.
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 Region Blekinge men som har uppdraget att verka i hela regionen. Under 2021 har större delen av
beviljade projekt varit samverkanssatsningar som berör hela Blekinge.
Dalarna
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Ja

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Dalastrategin – Dalarna 2020 gällde fram till att ”Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna” godkändes av
Regionfullmäktige i juni 2021.
Under hösten 2021 har ett arbete skett för att styra om och förhålla sig till den nya Dalastrategin, där hållbarhet blir ännu tydligare än
tidigare.
Under året har även ett arbete skett med att förstärka kopplingen mellan framför allt projektstöd och företagsstöd. Särskilda insatser
inom företagsstöd genomförs utifrån projekt som fått medel, exempelvis har särskilda insatser riktats mot digitalisering för företag inom
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Besöksnäring, för att förstärka projekt som Visit Dalarna driver om att förstärka Digitaliseringen. Företag inom musikbranschen får stöd i
samarbete med Musik i Dalarna och Dalapop (ERUF-projekt).
Gällande företagsstöd så ska företag som beviljas stöd bedömas ha en potential att växa hållbart (Riktlinjer för företagsstöd 2021), vilket
väl stämmer överens med målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Även under 2021 har Covid-pandemin påverkat insatser för framförallt företagsstöd och projektstöd.
Under året har även arbetssättet i beredningen av projektstöd förändrats, handläggare och strateger arbetar tillsammans med
beredningen. Strategerna ansvarar för att rätt saker görs (rätt insatser) och handläggarna ansvarar för att sakerna görs rätt.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

I riktlinjerna för projektstöd, står det att projekt som söker finansiering från Tillväxtverket (ERUF) och Region Dalarna (1:1) ,ska
prioriteras.
Under 2021 har handläggare på Region Dalarna och handläggarna på Tillväxtverket arbetet parallellt vid beredningen av
projektansökningar. Det har varit nödvändigt för att kunna hantera de korta beredningsprocesserna (och korta utlysningar). Det är ett
arbetssätt som uppskattats från framförallt handläggarna.
Dialoger mellan RUA inom Norra Mellansverige och Tillväxtverket samt ESF-rådet har skett inför utlysningar under året. Och som nämnt
ovan så har dialogen fortsatt även under beredningsprocessen.
Samarbetet inom Norra Mellansverige har även i år utvecklas betydligt, med samarbeten på flera nivåer. Det genererar i bättre projekt
och bättre måluppfyllelser i det regionala strukturfondsprogrammet.
Under hösten har mobiliseringen inför kommande ERUF-program inletts, Tillväxtverket har genom den sk. Växelkursutlysningen öppnat
möjligheterna att söka medel för förstudier som ska genera i genomförandeprojekt inför den första utlysningen

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

I gällande riktlinjer för projektstöd står det att projekt som söker EU-finansiering ska prioriteras.
Det har inte varit så många nya projekt inom Interreg Sverige-Norge programmet som varit aktuella för medfinansiering från anslag 1:1.
Det beror till största delen på att det tidigare programmet håller på att avslutas och att det inte finns så mycket pengar kvar.

401

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Ca 20 projekt och förstudier har beviljats medel, större delen av dessa har även medfinansring från ERUF (inkl. REACT- EU medel).
Det är endast ett fåtal projekt som går in med egen medfinansiering i projekt/förstudier. I så fall handlar det till stor del om egen insats i
form av tid och inte kontanter.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Under året har ett antal projekt som pågår på NMS-nivå beviljats medel. Det handlar till stor del om lite större projekt som drivs av
rutinerade projektägare.
I övrigt så är det främjare eller verksamheter placerade i Falun-Borlänge, men som driver verksamhet över hela länet som beviljats
projektmedel.

Regionala utvecklingsnämnden har inte verksamhetsmedel i den omfattningen att det går att användas som medfinansiering i projekt,
eller som stöd till externa projektaktörer.

När det gäller stöd som företag söker, så finns det en geografisk spridning. Mikrostöden är som tidigare mest frekvent i centralorterna
medan investeringsstöden brukar vara kopplade till de medelstora industrikommunerna. Under 2021 har antal företag som sökt stöd
varit lägre än tidigare år och investeringsstödet har minskat i både i både antal och i de totala investeringsbeloppen.
Gotland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Under verksamhetsåret 2021 har Region Gotland fattat beslut om 25,4 mkr i regionala utvecklingsmedel. 17 projekt har beviljats medel
med totalt 19,5 mkr och 34 företag (35 beslut) har beviljats stöd om totalt 5,9 mkr. Det innebär en fördelning 77 % till projekt och 23 % till
företag. Av projektmedlen har 8,1 mkr utgjort medfinansiering till strukturfondsprojekt, det vill säga 32 % av beviljade medel från anslag
1.1. Endast ett företag har beviljats stöd för kommersiell service.
I förhållande till förra året (2020) beviljades fler projekt medel med sammanlagt större belopp. År 2021 har en större del av anslaget gått
till företagsstöd, 23% mot 10 % förra året. Detta beror på fler företagskontakter med Region Gotland på grund av företagens svårigheter
under pandemin som i sin tur har lett till att fler företag har sökt och blivit beviljade stöd. När det gäller medfinansiering till
strukturfonderna är andelen betydligt lägre i år, 32 % mot 76 % förra året. En stor del av förklaringen är att de projektägare som finns på
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Gotland redan 2020 sökte och beviljades medfinansiering till strukturfondsprojekt vilka ofta pågår i tre år. Flera aktörer driver härmed
redan stora strukturfondsprojekt.
Inom ramen för regeringsuppdraget Vägar till hållbar bedriver Region Gotland ett utvecklingsarbete för att integrera hållbarhet i arbetet
med finansiering. Det innebär att de genomgående perspektiven för en hållbarhet utveckling i linje med Vårt Gotland 2040 behöver
konkretiseras och ligga till grund för beslut om företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken. Vid sidan
om att fatta beslut i relation till hållbarhetsmål enligt Vårt Gotland 2040 samt utveckla arbetsformer för att synliggöra målkonflikter
mellan hållbarhetsmålen, innefattar arbetet att utveckla arbetsformer, stöd och verktyg för ett antal moment av hållbarhetssäkring i
beredningsprocessen samt i uppföljning/rapportering. Detta arbete utgår också från vad som beskrivs under återrapportering 1.1.1.
Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram en finansieringsplan. Där har Region Gotland tagit ställning till hur fördelning av anslaget
ska se ut. Finansieringsplanen utgår från mål och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin samt genomförandeprogram.
Utvecklingsarbetet med att integrera hållbarhet i arbetet med finansiering kommer också ligga till grund för genomförandet av
finansieringsplanen och kommande revideringar.
Ja
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Region Gotland har tillsammans med Sveriges övriga regioner ansvaret för att prioritera fördelningen av anslaget utifrån regionala
förutsättningar och regionernas prioriteringar - samt regeringens styrning av vad de statliga medlen får användas till – för att bidra till
politikens mål. Ambition med den nya regionala utvecklingsstrategin och det systematiserade genomförandet i relation till den regionala
utvecklingspolitikens mål illustrerar Region Gotland enligt figuren nedan

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

De projekt som beslutades 2021 beviljades med ambitionen om att prestationer och effekter inom projektperioden ska bidra till följande
effektmål i Vårt Gotland 2040:
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Region Gotland har medfinansierat fem projekt som har beviljats regionalfondsmedel. Tre av de beviljade projekten faller inom
insatsområdet ”Attraktiva miljöer och tillgänglighet” och de andra två inom insatsområde ”Innovation och företagande”. Beviljade projekt
2021 ska bidra till följande mål i det regionala strukturfondsprogrammet:
Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Av målen i det nationella strukturfondsprogrammet har de projekt som beslutades 2021 bidragit till:
Stärka företagens omställningsförmåga och möjlighet att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt
Bidra till företagens affärsutveckling genom digital transformation
Bidra till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Nej, Inga utlysningar har gjorts i Central Baltic-programmet under 2021.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

På Gotland är det regionala anslaget avgörande som medfinansiering av projekt som har beviljats finansiering från
strukturfondsprogrammet Småland och öarna. Utan dessa medel skulle en stor andel av gotländska utvecklingsaktörer inte haft möjlighet
att genomföra dessa utvecklingsinsatser. Region Gotland eftersträvar en god uppväxling av anslaget och där är strukturfonderna mycket
viktiga.
För övrigt har Region Gotland ambitionen att använda anslaget till särskilda strategiska och strukturbyggande utvecklingsinsatser i
enlighet med Vårt Gotland 2040, strategi för smart specialisering och med stöd av finansieringsplan. Det kommer också att generera en
bättre måluppfyllelse kopplat till de tematiska målen i strukturfonderna och den nationella strategin.
För 2020 har anslag 1:1 har 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 anslaget 2020 utgjorde 5,9 mnkr medfinansiering till
strukturfondsprojekt, det vill säga drygt 32 % av beviljade 1:1-medel. Anslag 1:1 har även används som medfinansiering av projekt som
beviljats medel från nationella utlysningar som exempelvis Formas.
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Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Region Gotland har medfinansierat och därmed möjliggjort förlängningen av Leader-programmet på Gotland med drygt 5 mkr
innevarande programperiod, vilket utgjorde 33 % av budgeten. 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.

Gävleborg
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Gävleborg har under detta år inte haft något specifikt mål för fördelning av 1:1 anslaget, då efterfrågan på respektive typ av stöd
varit svår att förutse. Detta delvis på grund av att ERUF:s programperiod varit i slutfasen och det var på förhand oklart vilka utlysningar
som skulle bli aktuella under året och hur det i sin tur skulle påverka 1:1-medlen. En annan anledning är de behov som coronapandemin
skapat.
Anslag 1:1 har genom årets beslut fördelats med ca 45 procent till projektmedel, 45 procent till företagsstöd och 10 procent till
kommersiell service. Därutöver har kommersiell service, i form av särskilt driftstöd till dagligvarubutiker, beviljats med 2,4 mkr. Läs mer
om kommersiell service i 1.2.2. I företagsstöden ingår ett särskilt omställningsstöd infört 2020 för att stötta företag som drabbats av
pandemin (max 100 tkr per stöd). Detta har löpt till och med november 2021 och under året beviljades ca 2,2 mkr.
Arbetet med att integrera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet pågår och har utvecklats under året, bland annat genom
satsningen Vägar till hållbar utveckling, se 1.1.1 och 4.1 En hållbarhetsanalys av finansieringsverktyget 1:1-medel har genomförts utifrån
tidigare års kartläggning. Analysen visar att företag som drivs av män fått mer stöd från Region Gävleborg än företag som drivs av
kvinnor. En av anledningarna är att flera av de största stöden gått till tillverkningsindustrin, en mansdominerad bransch med stora
investeringar. För att medlen ska nå ut på ett jämlikt och jämställt sätt arbetar Region Gävleborg med utmaningen att bredda
kategorierna av sökande.
I handläggningen av 1:1-medel efterfrågas hållbarhetskriterier tidigt i skede. Sökande av 1:1-medel ska beskriva en förändringslogik redan
innan ansökan lämnas in, och där bland annat ange hur de avser integrera hållbarhetsdimensionerna i sin investering/sitt projekt. Detta
är sedan en del i bedömningen och tydliggörs i beslutsmotiveringar.
NEJ Tidigare fanns en finansieringsplan kopplad till Regional utvecklingsstrategi 2013 - 2020. I och med att Region Gävleborg antagit en ny
RUS är en ny finansieringsplan under framtagande.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

bidragit till likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd. Det har värnat hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer via
bland annat bredbandsutbyggnad och stöd till kommersiell service för att upprätthålla försörjning av dagligvaror och livsmedel för
individer boende utanför tätorterna.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Nedan följer exempel på detta, uppdelade på de fem
målområdena som RUS omfatta
Attraktiva och tillgängliga platser

tillfört att kompetensförsörjning och kompetensutveckling ökat genom kompetens och partnerskap mellan akademi och näringsliv för
stärkt innovations- och utvecklingskapacitet
medverkat till innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande genom exempelvis, utveckling av innovativa och hållbara
logistik- och produktionssystem, ökad samverkan och kunskapsutveckling inom regionens styrkeområden, utveckling av
företagsstödjande- och innovationssystemet, höjd kunskapsnivå i företag
bidragit till tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem genom bredbandsutbyggnad samt kunskaps- och
innovationsspridning kring elvägar.

-

Ökad tillgång till bredband

-

Kunskaps- och innovationsspridning kring elvägar

-

Kompetens och partnerskap mellan akademi och näringsliv för stärkt innovations- och utvecklingskapacitet

Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Nya arbetstillfällen på mindre orter via utveckling av besöks- och upplevelsenäringen
Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
Utredning och kunskapsspridning kring tre värdekedjor för drivmedel; biogas, HVO och el
Kommunikation och kunskapsspridning kring värdekedjan för vätgas för koldioxidsnål teknik
Förstärkt förmåga hos små och medelstora företag att arbeta med cirkulära affärsmodeller, läs mer i 4.3

Energieffektiva lösningar i företag, läs mer i 4.3
Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad
Affärsutveckling i företag som drivs av utrikes födda kvinnor
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-

Stärkt utlandsföddas situation på arbetsmarknaden, genom stöd till branscher där de är överrepresenterade samt
företagarskola för nyanlända

-

Ökat nyföretagande genom stöd till idébärare och innovatörer

-

Utveckling av innovativa och hållbara logistik- och produktionssystem

-

Exemplen i detta målområde är integrerade i de ovanstående.

Uppbyggnad och etablering av ett regionalt exportcentrum
Insatser för besöksnäringen
Stöd till små och medelstora företags omställning för hållbar utveckling

Kunskap om entreprenörskap och hållbart företagande genom UF-företag i skolan
Hög kunskap och innovationsförmåga
Kunskapsuppbyggnad för avancerad tillverkning inom stålrelaterad verksamhet
Utveckling och implementering av modeller och verktyg för samverkan i innovationssystemet
Ökat inflöde av idéer som leder till innovation
Det företagsstödjande systemet har breddat sina målgrupper med avseende på ålder, kön och bakgrund
Samarbetsnätverk för industriell IT och automation
Fler växande innovativa företag

Höjd kunskapsnivå i företag genom stödformen externa konsulttjänster
Jämlikt och jämställt samhälle

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

-

Utveckling av innovationssystemet och det företagsfrämjande systemet genom ökad kunskap, etablering av gemensamma
arbetssätt och metoder, ökad samverkan, ökat flöde av idéer som kan leda till innovationer

-

Tillämpad forskning inom digitalisering

En smart arena för innovation processar framgångsrika startups genom till exempel idéfabriken och boostchamber. Fyra
startups har fått projektansökningar beviljade av Vinnova
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
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- Företag och privatpersoner har fått tillgång till bredband via fiberoptik
Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
-

Inkubatorn Movexum har bidragit till fler nya och accelererande företag

-

Arbete för att stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta med cirkulära affärsmodeller

-

Nätverkande och samverkan kring Artificiell Intelligens (AI). Bland annat via en Code Summer Camp för barn 7-17 år, där
deltagarna fick träffa forskare, spelutvecklare och företag och lära sig att programmera

-

Effektivisering av underhåll av maskiner inom industrin, genom att förutsäga vilka åtgärder som behövs innan fel uppstår

-

Tillämpad forskning inom fossilfria bränslen, energi

-

Utveckling av hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behov inför övergång till koldioxidsnål
ekonomi

-

Medvetandegöra kommuner och andra aktörer att arbeta med livsmedelsfrågor ur ett lokalt/regionalt perspektiv

Företagsrådgivning med hållbarhetsfokus
Företagsstöd till miljöinvesteringar
Exportstimulerande insatser för små och medelstora företag
Utveckling av hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att höja kunskapsnivån och innovationsförmågan i
små och medelstora företag
Öka små och medelstora företags förmåga att skapa innovativa produkter, tjänster och processer med hjälp av rumslig data
och 3D-informationsteknik

Hållbar offentlig upphandling med nya arbetssätt för att möta de olika behov som finns utifrån hållbarhetsperspektiv
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Resultaten från elvägsprojekten har fungerat som katalysator för informationsspridning och bidragit till utvecklingsprocesser i
Europa

Anslaget har bidragit till att nå ett av målen i de territoriella samarbetsprogrammen; öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik. Region Gävleborg har medfinansierat Interregprojektet Innocape, ett erfarenhetsutbyte
avseende digitalisering mellan elva parter, främst Digital Innovation Hubs (DIH) och akademier inom Baltic See Region.
Arbete har lagts på kapacitetsbyggnad och på att sätta en struktur för Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH). Läs mer under 1.4.
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Elvägsprojektet är avslutat under året och dess resultat används fortsatt i Interreg-programmet Policy Learning Platform
Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Region Gävleborg medfinansierar de allra flesta av länets projekt som söker ERUF-medel. ERUF:s finansieringsgrad har i de flesta fall varit
50 procent under året, medan Region Gävleborgs finansieringsgrad varit mer varierande, mellan 15 och 50 procent. Av 2021 års 14
projektmedelsbeslut utgör fyra medfinansiering av projekt som även har finansiering från ERUF, vilket motsvarar 42 procent av Region
Gävleborgs beviljade projektmedel under 2021.
Utöver tillväxtmedlen används bland annat egna medel för basfinansiering av aktörer i innovationsstödsystemet; inkubatorn Movexum,
klustret Future Position X (FPX) samt Regional innovationsnod Hudiksvall. Därtill finansieras projekt som drivs av Region Gävleborg delvis
av egna medel.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Region Gävleborg har använt regionalstödskartan med de olika stödnivåerna för regionalt investeringsstöd och särskilt investeringsstöd.
En av tio kommuner har haft möjlighet att få den högsta procentuella stödnivån och sex kommuner den lägre nivån.
Dagligvarubutiker i ogynnsamma lägen kan söka särskilt driftstöd för att säkra service på landsbygden för att människor ska ha tillgång till
god service inom ett rimligt avstånd oavsett var i länet de bor, lever och verkar. Region Gävleborg beslutade under 2021 om drygt 2,4 mkr
till dessa butiker. Läs mer i 1.2.2.
Kommunerna har möjlighet att söka hemsändningsbidrag från Region Gävleborg, för att boende i mindre tätbefolkade områden ska ha
tillgång till livsmedel.
De största stödmottagarna för projektmedel är Region Gävleborg och Högskolan i Gävle. De bedriver projekt som kommer hela territoriet
till del.

Halland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Det har inte skett några omfattande förändringar i hur Region Halland fördelat anslaget under 2021 jämfört med 2020. Företagsstöd och
projektverksamhet erhåller ungefär hälften av medlen vardera. En liten del har även betalats ut till kommersiell service eller använts för
utvärderingsverksamhet.
Arbetet inom Region Hallands finansieringsverksamhet utgår från RUS och strategi för hållbar tillväxt, där hållbarhetsperspektiven är
integrerade. Flera av de projekt som regionen medfinansierar riktas mot hållbar affärsutveckling, med fokus på att skapa
affärsutvecklingsprocesser som bidrar till att förflytta det halländska näringslivet mot en hållbar omställning. Insatser har även gjorts för
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att på ett bättre sätt nå grupper som vanligtvis har lägre representation när det kommer till att utnyttja regionens erbjudanden om
utvecklingscheckar. Alla projekt som Region Halland medfinansierar, som också finansieras av EU-medel, har naturligt ett
hållbarhetsperspektiv integrerat. Mer information om Region Hallands system för företagsstöd och finansieringsverksamhet finns att läsa
under kapitel 1.4.
Region Halland bedömer att de insatser som görs inom fördelningen av 1:1-anslag huvudsakligen bidrar till följande globala mål:
1. Avskaffa fattigdom
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
Ja det finns en plan men nej den är inte politiskt antagen.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Anslaget möjliggör för Region Halland att på ett legalt sätt arbeta operativt direkt mot företag. Det skapar möjligheter för att göra
insatser i näringslivet där de gör mest nytta.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Som beskrivs under kapitel 1.1. pekar RUS ut övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. Genomförande av
RUS, inom de områden som berör regional utveckling, sker huvudsakligen inom ramen för Tillväxtstrategi för Halland (från och med
hösten 2021 Hallands strategi för hållbar tillväxt). Tillväxtstrategin pekar ut tre mål Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i
arbete. Tillväxtstrategin utgör riktmärke för hur Region Halland använder 1:1-anslaget. Under 2021 har medlen använts enligt följande,
strukturerat efter Tillväxtstrategins målområden.

Region Hallands FoU-checkar möjliggör för företag att köpa in extern forskningskompetens. Det främjar näringslivets
innovationskapacitet, vilket i längden kan skapa fler jobb i växande företag.
Timbanken och Region Hallands utvecklingscheckar möjliggör för fler företag att ta utvecklingssteg, vilket kan gälla såväl företagets varor
och tjänster som företagets egen organisation och kompetensplanering.
Anslagen till kommersiell service bidrar till att främja utvecklingskraft i hela Halland.
Anslaget möjliggör för finansiering av projekt som främjar en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
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12,4 miljoner till området Stark konkurrenskraft. 6,5 miljoner är företagsstöd och resterande delar projektfinansiering. Projekten handlar
bl.a. om främjandet av hälsoinnovationer, hållbar affärsutveckling och utvecklingen av naturturism.
1,5 miljoner inom området Fler i arbete. Finansieringen är till två projekt, som båda handlar om kompetensutveckling.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget har använts till medfinansiering av fyra EU-projekt.
Tre projekt inom ERUF, och ett inom ESF.
VIAkub är ett regionalfondsprojekt inom insatsområdet Konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Projektet syftar till att utveckla
olika former för innovativ samverkan mellan små och medelstora företag (SMF) inom de tre näringarna kultur, utbildning och
besöksnäring. Projektet ska bidra till att förbereda företag för att kunna möta digitala trender och ta tillvara digitaliseringens hela
potential.
Testmiljö Halland är ett regionalfondsprojekt inom insatsområdet Samverkan inom forskning och innovation. Projektet syftar till att skapa
förutsättningar för näringsliv, akademi och offentlig sektor att leverera konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat
vård i hemmet.
Hållbar utveckling inom naturturism är ett regionalfondsprojekt inom insatsområdet Konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
Projektet handlar främst om att utveckla befintliga besöksnäringsföretag i det halländska kustnära inlandet och på landsbygden utanför
tätorterna.
Hållbar kompetens i Halland är ett socialfondsprojekt inom programområde 1, mål 1:1. Projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt med
fokus på hållbarhet som riktar sig till besöksnäringen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt
stärka företagens ledning och utveckla verktyg för att systematisk arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Nej, I de fall Region Halland har medfinansierat de territoriella samarbetsprogrammen har det skett med andra medel.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

1:1-medlen används huvudsakligen till olika former av företagsstöd, som beskrivits under första punkten under återrapportering 2.
Eftersom 1:1-medlen som Region Halland får ta del av inte är särskilt omfattande, är det begränsat hur mycket som används för annan
finansiering.
De medel som används för annan finansiering används huvudsakligen till medfinansiering av strukturfondsprojekt; för 2021 de fyra
projekt som nämns ovan.
Region Halland har, gemensamt med de halländska kommunerna, en pott för medfinansiering av EU-projekt. Potten består endast av
regionens och kommunernas egna medel.
Övrig finansiering av regionala tillväxtåtgärder sker huvudsakligen med egna utvecklingsmedel.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

I arbetet med företagsstöd säkerställs det att regionen når ut till hela regionen.
Timbankens konsulter har alltid uppdraget att arbeta mot hela länet.
Det finns ett väl fungerande stöd till kommersiell service på landsbygden, där en del av finansieringen kommer från 1:1-medel.

Jämtland Härjedalen
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Förklaring till 1:1-anslagets fördelning i förhållande till tidigare år
Prioriteringen av projektstöd under 2021 har primärt handlat om medfinansiering till React EU-projekt och projekt inom Europeiska
regionala utvecklingsfondens utlysning för “finansiering för sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland” som möjliggjordes tack vare
valutakursjustering. Utmärkande för året är att ärendena till sin karaktär övervägande haft inriktning mot att mildra pandemis effekter på
näringslivet och bidra till hållbar omställning
Region Jämtland Härjedalen driver två ramprojekt med syfte att mildra pandemins negativa effekter på företagen. Genom denna
stödgivning har nya typer av företag beviljats stöd vilket har breddat stödgivningen jämfört med tidigare år. Region Jämtland Härjedalen
driver även ett ramprojekt med inriktning mot energieffektivisering och under 2021 har stödgivningen implementerats i ordinarie
verksamhet. Jämfört med tidigare år har det också varit stort fokus på möjligheten att tillämpa stöd till idrotts- och
rekreationsinfrastruktur med legal grund i SFS 2015:211 paragraf 25 a.

412

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i stödgivningen
Under 2021 genomfördes en kartläggning och analys av fördelningen av anslaget, analysperiod 2016-2020. Aktiviteten finansierades inom
projektet Vägar till hållbar utveckling (diarienummer RUN/174/2020). Kartläggningen synliggör hur behov, förutsättningar och strukturer
skiljer sig åt mellan olika branscher utifrån hållbarhetsaspekter och inomregionala skillnader. Det har även genomförts "läroworkshops”
riktade till handläggare och strateger som involveras i bedömningen av stödansökningar i syfte att befästa kunskap och integrera
rekommendationer i hållbarhetsbedömningen. Rapporten visar en “relativt hög integrering av hållbarhet” i stödgivningen. Gällande
företagsstöden drar WSP slutsatsen att stöden i relativt hög utsträckning har integrerat hållbarhetsmålen, faktiskt i högre grad de sociala
hållbarhetsmålen än målen om både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det sista förklaras delvis av att stödens inriktning, mot mer
traditionella branscher, innebär att man ibland stödjer mindre lönsamma eller innovativa branscher. WSP noterar även att det kan
motiveras ur perspektivet att kompensera för de utmaningar som präglar företagen i regionen men även vara ett uttryck för att stöden
inte i tillräcklig grad går till att stödja företag som kan stå för framtidens tillväxt och sysselsättning. Även projektstöden bedöms integrera
hållbarhetsaspekterna.
Handläggare från enheten Finansiering och stöd deltar aktivt och fortlöpande i en arbetsgrupp under det nationella uppdraget Hållbar
Regional Utveckling (HRU). Syftet med uppdraget är att utveckla företagsstöden så att de ligger i linje med de tre
hållbarhetsdimensionerna.
Ja, det finns en plan, nej den är inte politiskt antagen.
Region Jämtland Härjedalen beslutar inte på förhand om hur anslaget monetärt ska fördelas mellan projektstöd, företagsstöd och stöd till
kommersiell service. Det finns dock på förhand fastställt hur mycket av anslaget som ska nyttjas till företagsstöd inom de ramprojekt som
Region Jämtland Härjedalen driver med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det beslutas även politiskt vilka
erbjudanden om företagsstöd som ska vara öppna under ett verksamhetsår. Modellen för politisk styrning av företagsstödserbjudanden
fastställdes under 2020 (d nr RUN/493/2019) och bedöms ha fungerat väl under 2021. För vissa erbjudanden om företagsstöd finns
rutiner framtagna som fastställer hur ärendet ska hanteras för strategisk bedömning. Det gäller för:
- Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
- Stöd till bredbandsinfrastruktur
- Stöd till energieffektivitetsåtgärder
- Stöd till större investeringar över 3 600 000 kronor
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Fördelningen av anslaget förklaras således av strategiska avvägningar som görs löpande under verksamhetsåret. Internt sker nära
samverkan mellan handläggare och strateger och externa aktörer. Såväl kommuner som näringslivsföreträdare har möjlighet att bidra till
behovsanalyser och lösningar. Det har under året funnits flera olika typer av återkommande mötesforum för att inhämta sådan
information från externa. Under 2021 har en stor del av stödgivningen präglats starkt av pandemins effekter på näringslivet och
stödgivningen har fokuserat på insatser som bedömts kunna mildra de negativa effekterna och bidra till företagens omställning till nya
marknadsförutsättningar.
Under beredning av projektansökningar tas utlåtanden från interna strateger in.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs i februari 2021 (se avsnitt 1.1.1). Den innehåller transformation och drivkrafter för
industriell omvandling. Under året har ett internt omställningsarbete pågått för att rikta anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till att bli en
resurs i förverkligandet av målbilden i RUS. Region Jämtland Härjedalens program för smart specialisering (S3) och det
innovationsstrategiska arbetet är idag en naturlig del av arbetet gentemot målbilden i den RUS. Samtliga projektstödsärenden bereds
med hänsyn till den effektlogik som finns kopplad till dessa styrdokument och insatsernas relevans bedöms utifrån identifierade behov
samt utmaningar i processen för S3 samt förmågan att nå önskad målbild i RUS. Hänsyn tas även till stödens fördelning utifrån
effekternas spridning i länet geografi och hållbarhetsaspekter. Under 2021 beställdes och infördes lokal kategorisering av projektstöd i
Nyps som utgår från regionens styrkeområden för smart specialisering. Ärendenas inriktning blir därmed framåt lättare att följa upp och
utvärdera.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Stöden bidrar till att möjliggöra företagens investeringar i omställningsarbete, innovativa satsningar och affärsstrategiska investeringar
med beslutsmotivering som tar utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategins målsättningar.
Stödåret 2021 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. Många förstudier har beviljats stöd. Detta proaktiva arbete förväntas
bidra till att målsättningar i den reviderade versionen av regional utvecklingsstrategi uppnås
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Förverkligandet av det hållbara regionala utvecklingsarbetet och den europeiska sammanhållningspolitiken är i hög grad beroende av att
Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera projekt och företagsutvecklande insatser med anslag 1:1. Det råder brist på
skattefinansierat offentligt utvecklingskapital och aktörer i länet har haft svårt att attrahera konkurrensutsatta medel.
Som tidigare beskrivits har prioriteringen av projektstöd under 2021 har primärt handlat om medfinansiering till React EU-projekt och
projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfondens utlysning för “finansiering för sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland” som
öppnades med anledning av valutakursjustering.
Ärenden har till sin karaktär övervägande haft inriktning mot att mildra pandemis effekter på näringslivet och bidra till hållbar
omställning.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Anslaget har inte varit avgörande för genomförandet av Interreg-programmet. Under 2021 beviljade vi medfinansiering till en Interregförstudie. Projektet SOURCE, Peak Innovation AB, Nyps ID 20340242.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Tillgången till eget utvecklingskapital är mycket begränsad både hos Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Därför är 1:1anslaget 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
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder 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. Företagsstöden är fördelade på 175 ärenden.
Fördelningen av företagsstöd till aktiebolag är procentuellt sett relativt jämn mellan kommuner.
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

Förmågan att söka, attrahera och administrera konkurrensutsatta medel för utvecklingsåtgärder behöver generellt öka i länet. Därför har
anslaget riktats till ett antal olika projektinititaiv 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 Region
Jämtland Härjedalen och Invest in Innovation (Ärende ID 20202235 ) som ägs av Peak Region AB
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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.
Jönköping
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Under 2021 har beslut tagits om att avsätta 1,5 miljoner kronor till företagsstöd i form av checkar. Dessa kan användas för
konsultkostnader för utveckling av produkter och tjänster samt till verifieringsmedel för innovationer. Detta kommer att belasta anslaget
främst under 2022. I de flesta fall med vissa undantag har vi årligen avsatt medel i någon form. En analys av resultat och effekter av
tidigare avsatta medel till checkar har visat goda resultat. Med utgångspunkt i detta har vi återigen beslutat om att avsätta medel.
Förutom detta har vi tillhandahållit och beslutat om checkar för besöksnäringen med stöd inom ett nationellt ERUF-projekt och inom
digital omställning, grön omställning och digitalisering med stöd av React EU. För dessa satsningar används dock inte det egna anslaget.
Sammantaget gör detta att vi nu, jämfört med tidigare, hanterar en större volym företagsstöd. Vi har också med stöd av React EU kunnat
utöka den administrativa kapaciteten när det gäller hantering av det företagsstöd som ryms inom React EU.
När det gäller kommersiell service har vi sedan 2016 fått särskilda medel för det särskilda driftstödet till butiker. Vi har även de senaste
åren begärt mer medel för detta vilket också beviljats. Under flera år har vi också betalat ut hemsändningsbidrag till kommunerna. Detta
har belastat ordinarie anslag. Under 2021 gick det ut till sex kommuner. Det finns möjlighet för butiker att ansökan om servicebidrag
vilket i förekommande fall belastar ordinarie anslag. Det har inte funnits några ansökningar vilket är positivt då det är tänkt som ett stöd
vid tillfälliga problem. Vi har de senaste åren inte använt möjligheten att avsätta medel för investeringsbidrag för butiker.
När det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet så finns, när det gäller företagsstöd, explicita frågor i ansökningsförfarandet
som adresserar hållbarhetsfrågornas alla dimensioner. Företagen svarar på hur de hanterar detta hos sig och hur särskilt antagna
strategier och/eller handlingsplaner kring hållbarhet ser ut. Vi har ett nära samarbete med Almi i arbetet med företagsstöd. Almis
generellt kraftfulla arbete med hållbarhet ger även effekter i detta arbete. Butikerna bidrar till social hållbarhet och har varit väldigt
viktiga under pandemin. Flera butiker har gått bättre när många människor har hållit sig på sin hemort. Flera butiker har också gjort stora
insatser för att hjälpa äldre med matleveranser.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Anslaget har bidraget till att nå den regionala utvecklingspolitikens mål genom till exempel:
Ökad samverkan kring hållbarhet. Anslaget har i hög grad bidraget till att skapa en samverkan kring hållbarhetsfrågorna genom att
tilldelade medel möjliggjort gemensamma projekt och insatser.
Geografisk spridning av insatser över hela regionen. Anslaget skapar möjlighet för geografisk spridning av insatser och projekt över länet.
I annat fall skulle de mindre kommunerna eller organisationerna sakna möjligheter att delta.
Omställning. Anslaget har i hög grad bidragit till att de både människor och företag möjlighet till omställning under pandemin vilket
medfört inte bara bibehållen konkurrenskraft utan en ökad.
I övrigt bör det framgå av redovisade insatser i kapitel 1 hur anslaget bidragit.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Samtliga beviljade projekt möter en eller flera delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin. Detta sker till exempel genom:
Kunskapshöjning
Samverkan
Inspiration
Metodutveckling
Mötesplatser
Digital utveckling
Förstärkt innovationskraft
Ökad omställningsförmåga

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Region Jönköpings län 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

417

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Nej, vi i har inte avsatt finansiering till de territoriella samarbetsprogrammen under 2021. När det gäller Interreg omfattas Jönköpings län
enbart av, i ett fall program som omfattar hela landet, och i andra fall av program som omfattar hela EU. Länets kapacitet för att nå
konkurrensutsatta medel överlag kan med fördel öka. Samtidigt finns en utmaning i att vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör i ett län
som inte finns specifikt utpekat i något Interreg-program också saknar sammanhang och att vara en naturlig del av dessa program och
dess strukturer. Jämfört med våra grannlän i Småland och Öarna ser vi en skillnad gällande de län som har en utpekad roll och är del av
strukturer kopplade till Interreg.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Under 2021 har en majoritet av de projekt som beviljats finansiering varit satsningar inom strukturfonderna. Detta gäller både sett till
antal projekt men blir ännu tydligare när det kopplas till projektens volym. Ca 75% av de medel som beviljats under 2021 utgör
medfinansiering till strukturfonderna. Vi samfinansierar främst projekt inom ERUF Småland och Öarna men har också ett par pågående
projekt inom Europeiska Socialfonden och ett pågående inom det nationella ERUF-programmet. Under 2021 har medfinansiering också
beviljats till projekt inom React EU i det nationella ERUF-programmet. Dessutom har beslut tagits om samfinansiering i ett projekt inom
Havs- och fiskerifonden. Övriga projekt som beviljats inom anslaget har ofta medfinansiering i form av egna regionala projektmedel
och/eller egen finansiering från projektens ägare och/eller parter.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Majoriteten av de projekt vi medfinansierar är länsövergripande eller omfattar en större geografi än en enskild kommun. Tillgång till
utvecklingsresurser varierar inom länet 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 gemensamma satsningar med Jönköping.
Utgångspunkten är att projekt ska generera regional effekt och många gånger är länet inte större med sina 13 kommuner för att
länsomfattande projekt ska kunna skapas. Många av projektägarna är länsorganisationer som i hela sin verksamhet vänder sig till hela
länet. Satsningar på att stärka konkurrenskraften i olika branscher får av förklarliga skäl olika genomslag i olika delar av länet. Där
branschen är som starkast blir det störst utväxling även om hela länet omfattas av projektet.

Kalmar
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Inga förändringar under året kopplat till hur det årliga anslaget fördelats mellan projekt, företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Under 20201 har dock ett större antal kortare projekt beviljats medel inom ramen för projektverksamheten, detta dels beroende på att vi
är inne i den absolut sista fasen av strukturfondsperioden och därmed söks inga projekt med maximal projektperiod, dels har pandemin
påverkat behovet av fler korta, snabba och akuta insatser som ofta genomförs under innevarande år. Detta har också medfört att den
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målsättning som finns att växla upp anslaget så mycket som möjligt via annan finansiering har blivit något lägre i år än föregående år.
Årets beviljade projektmedel har genererat en total omslutning på ca 3 gånger den summan, vilket ligger helt i nivå med den politiska
målsättningen.
Under året har arbetet inom Hållbar regional utveckling (HRU) fortlöpt och inom området Finansiering har flera insatser genomförts för
att ge handläggarna internt ny kunskap och kompetens men också för en bredare krets inom det företagsfrämjande systemet som bjudits
in till aktiviteter för att sprida goda exempel och få ny kunskap. Arbetet med att hållbarhetsintegrera handläggningen av företagsstöd har
kommit längst och strax innan jul presenterade vi en hållbarhetsguide kopplat till ansökningsförfarandet i min ansökan och Nyps 2020.
Denna guide bygger på tanken att vi ska inspirera och informera i ett första steg för att få vårt näringsliv att närma sig frågan om
hållbarhet. I guiden varvas konkreta exempel på vad de 17 globala målen kan innebära för ett företag med möjligheten att beskriva det
eget företags arbete med valda delar av målen i agendan.
I slutet av året publicerades guiden och några ansökningar inkom med denna nya bilaga. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 och
utökas med projektverksamheten och stöd till kommersiell service. Grundidén kommer att vara densamma för att skapa synergier och
igenkänning men också för att skapa en gemensam rutin för handläggarna internt och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Inom arbetet med Hållbar regional utveckling (HRU) har också flera nätverksmöten genomförts, både digitalt men också en fysisk träff på
temat i nätverket för Näringslivsprojekt i Kalmar län. Syftet med detta nätverk är att hitta synergier och samverkan mellan pågående
projekt med målgrupp inom näringslivet. Under dialogen redan 2019 framstod området Hållbarhet som särskilt viktigt och ett område
som flera projekt gärna hittade samverkan kring. Det framkom också behov av kompetenstillförsel och nya verktyg att få ta del av. Inom
nätverket har flera goda exempel lyfts fram och särskilt fokus har funnits på tillgängliga verktyg för konkret stöd för de mindre företagen
att börja arbeta med hållbarhet. Almi Kalmar län har bland annat presenterat sitt arbete ”Hållbara Intraprenörer” för övriga aktörer i
nätverket.
Det finns ingen plan, strategi eller prioriteringsordning för fördelning av anslaget däremot fastställs alltid vår 1.1 budget och fördelningen
mellan posterna företagsstöd och projekt med ett politiskt beslut i vår nämnd.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål

Under ”pandemiåret” 2021 har flera satsningar på de lokala näringslivets utveckling och överlevnad genomförts. Kommunerna har även
under detta år spelat en viktig roll för att initiera och genomföra dessa satsningar och anslaget har varit väsentligt för att kunna få till
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utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

stånd insatserna. Via regionala projektmedel har stöd kunnat planeras för att marknadsföra besöksnäringen, stötta det lokala näringslivet
såsom handel och café/restauranger och synliggöra landsbygdens fördelar för intresserade inflyttare.
Via regionala projektmedel startas också processer upp utifrån ny kunskap och möjligheter som synliggörs under pandemin, exempelvis
har trender som styr cityhandel, distansarbete och lokala värdekedjor, närmare kunnat studerats.
Region Kalmar län arbetar också med statistiska kunskapsunderlag sedan regionbildningen 2019. Kunskapsunderlagen ligger till grund för
att identifiera de kommande utmaningar som länet står inför och där regionala projektmedel kan vara en viktig finansieringskälla för att
starta upp nya processer.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget är det viktigaste redskapet för att finansiera de utvecklingsinsatser som bland annat finns beskrivna i RUS och tillhörande
handlingsprogram.
De flesta projekten återfinns inom områdena Stärkt konkurrenskraft av naturliga skäl men också inom Hållbar samhällsplanering.
Under pandemin har antalet mindre projekt, med kortare genomförande tid ökat. Dessa projekt riktar sig också uteslutande till
näringslivet som blivit hårt prövade under nedstängningar och på grund av restriktioner.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Strukturfonderna är ett oerhört viktigt verktyg för att åstadkomma regional utveckling.
Finns en tydlig koppling mellan RUS och strukturfondsprogrammen.
Region Kalmar län medfinansierar merparten av länets ERUF ansökningar med anslaget

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

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 20201 har antalet internationella projekt minskat, både på grund
av skedet i programmen men också med hänsyn till pandemin som påverkat kontakten mellan aktiva parter.
Under åren med pandemin finns flera konkreta exempel på en djupare samverkan mellan länets kommuner som ofta varit till stor nytta
för både de större kommunerna och inte minst de mindre.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används

Det grundläggande uppdraget från politiskt håll är att växla upp det årliga anslaget så mycket som möjligt via annan medfinansiering där
så är tillgängligt. Andelen egna medel är fortsatt på en lägre nivå men beloppet har ökat sedan det tillfördes egna medel år 2020. För
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i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

2021 var det totala anslaget 5 miljoner kr med en stigande nivå för de kommande tre åren. Dessa medel har möjliggjort beviljade
verksamhetsstöd till några viktiga regionala aktörer med breda uppdrag kopplat till näringslivets behov. Syftet är att kunna bygga upp
robusta strukturer för att skapa en stabilare och mer trygg grund för dessa aktörer. Region Kalmar läns egna medel används också för att
kunna permanenta projektsatsningar efter avslutad projekttid vilket kommer att bli aktuellt under 2022 för verksamheter inom E-hälsa
och en regional inkubator i Kalmar län.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Särskild hänsyn tas i beredningen av nya ansökningar till de utmaningar som kan finnas i olika delar av länet. I det pågående
metodutvecklingsprojektet i Högsby kommun är fokus just att identifiera de särskilda utmaningar som kan finnas i att ta del av andra
pågående insatser när man är en liten kommun med små egna resurser. Det finns behov av andra arbetssätt och samverkansytor i flera
fall i samverkan med länets mindre kommuner. I arbetet konstateras att stödsystemet måste hänga ihop för olika områden och att det
behöver säkerställas att insatser och ”erbjudanden” når ut på rätt sätt och kan tas om hand i respektive kommun på ett bra sätt. Under
åren med pandemin finns flera konkreta exempel på en djupare samverkan mellan länets kommuner som ofta varit till stor nytta för både
de större kommunerna och inte minst de mindre.

Kronoberg
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

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 verkligheten har det
nämligen visat sig att detta är det som krävs för att Region Kronoberg 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 samt företagsstöden.
Regional projektverksamhet
Projektverksamhet är det som länets 1:1-medel används till i övervägande del. Fortsatt har pandemin påverkat pågående projekt 2021;
till viss del än mer påtagligt än 2020. Projekten påverkas av förseningar; projektkostnader upparbetades i lägre takt och aktiviteter ställs
in. När anslagsanvändningen 2021 summeras befinner sig Region Kronoberg i ett läge där åtagandenivån framåt ligger på hög nivå (redan
kända beslut/kända utbetalningar framåt). Under året har även antalet nya beslut och omslutningen av dessa sammantaget varit relativt
hög; till stor del kopplat till pandemirelaterade utlysningar t.ex. REACT. Projektutvecklingen framåt präglas påtagligt av pandemin och det
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som förväntas följa efter. Aktörerna är dock mindre benägna att satsa fullt ut med anledning av att fasen ”post-pandemi” faktiskt upplevs
som mer avlägsen än vad den gjorde vid föregående återrapporteringstillfälle.
När det gäller hållbarhetsintegrering har projektkontoret sen många år tillbaka utgått från principen att insatserna ska bidra till hållbar
regional utveckling och tillväxt. Konkret innebär det att sökta projekt ska ha beaktat hållbarhetsperspektiv och inkluderat frågor kopplade
till hållbarhet (i linje med nationell uppföljning). Detta är ett av våra formella krav.
Som verktyg i projektutvecklingen använder Region Kronoberg Förändringslogik för hållbarhetsaspekter – en mall som hos oss dessutom
är obligatorisk bilaga i samband med att sökande skickar in ansökan via Min ansökan. Dock är det fortsatt som så, även efter alla dessa år,
att många aktörer brottas med hur de ska integrera hållbarhetstänk och inte enbart beakta. Inom ramen för uppdraget Vägar till hållbar
utveckling 2020–2023 görs riktade aktiviteter i ämnet, gentemot och tillsammans med aktörer i främjandesystemet, och olika utmaningar
kopplade till hållbarhet är i fokus.
Vi konstaterar dock att både vi som region men även den nationella nivån (Näringsdepartementet, Tillväxtverket, ERUF m.fl.) trycker
mycket på just hållbarhet, men har samtidigt många gånger svårt att i den enskilda insatsen komma med konkret och konstruktiv input
kring vad det skulle kunna innebära, samt har svårt att exemplifiera vilken rådighet det enskilda projektet har över att, på kort sikt,
generera förändring; som samtidigt förväntas skapa långsiktiga hållbarhetseffekter utan avkall på tillväxt och innovation. Region
Kronoberg ser i projektutvecklingen även en brist i att tillväxtaspekten kommit så mycket i skymundan i de styrande dokumenten; detta
då målkonflikter kring hållbar utveckling, tillväxt och innovation trots allt är påtaglig. I sak är tillväxt fortsatt högst aktuellt och
närvarande, även när man djupdyker i den nya nationella strategin. Men på en övergripande nivå blir tillväxt omklätt i det mer breda
(eller diffusa) begreppet utveckling. Förflyttningen behöver ske men det saknas ibland en diskussion kring vad det innebär i praktiken
avseende produktivitet, omställning, konkurrenskraft, och ökad innovationsförmåga. Både inom näringslivsområdet men även
samhällsutvecklingen i stort.
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 Region Kronoberg planenligt tillsammans med Almi Företagspartner Kronoberg AB hanterat de
inkomna ansökningarna som beslutades feb 2021. Utbetalningarna har skett innan årsskiftet 2021, och dessa belastar därmed inte
bemyndiganderamen kommande år. Ny utlysning för beslut 2022 öppnade under året – viss utmaning har det varit att både synka men
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också avgränsa gentemot de omställningscheckar som erbjuds genom REACT. I båda fallen är dessutom hållbarhetsaspekterna
närvarande redan under det Region Kronoberg kallar rådgivningsfasen. Våra företagsstöd ska även ligga i linje med vår regionala
utvecklingsstrategi. Under året har arbete dock pågått kring att mer aktivt få till en hållbarhetsintegrering, detta arbete fortsätter under
2022. Insatsen görs inom ramen för Vägar till hållbar utveckling 2020–2023.
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. Under 2021 var utfallet på hemsändningsbidrag högre än
”normala” år kopplat till att pandemin resulterat i en högre nyttjandegrad (2020).
Region Kronoberg har inte ett enskilt dokument utan utgår kontinuerligt från ett strategiskt utgångsläge och olika underlag. Regionen har
heller inte sett att vi framåt behöver ett särskilt dokument för anslaget utöver Gröna Kronoberg, vår 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. Men specifikt om
finansiering t.ex. här https://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/finansiering/ och undersidan Sök statliga medel för regionalt
utvecklingsarbete (1:1-medel) där en central utgångspunkt är nationella strategin för hållbar regional utveckling.
Ja, det finns en plan då allt detta sammantaget bidrar till ett strategiskt tänk kring fördelning av anslaget. Måhända innehar den årliga
insatsrapporten delvis rollen som finansieringsstrategi då den bland mycket annat lyfter de luckor som kvarstår kring måluppfyllelse i den
regionala utvecklingsstrategin. Den bidrar till att regionen fortsatt kan ta ut ”rätt kurs”, och göra avvägningar/prioriteringar under året.
Fördelningen bygger även på erfarenhet, tidigare års uppföljning samt dialog med politiken – att anslaget ska bidra till möjligheten att få
ta del av andra medel är viktigt för dem.
Varje år görs även särskilt ett ärende med underlag kring anslaget gentemot politiken; kring utfall samt hur det ser ut framåt i form av
tillgång och efterfrågan, bemyndigande, omprioriteringar etc. gentemot de olika ändamålen som anges i regleringsbrevet. En indikativ
fördelning av en mer ”kvalitativ”/resonerande art. Anslaget lyfts även i andra anslagsrelaterade ärenden/skrivelser under året på
Regionala utvecklingsnämnden, när det är efterfrågat.
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Ovan arbetsmodell har visat sig fungera bra då Region Kronoberg tror att en ”platt” finansieringsstrategi kan bli för statisk och nästan
kontraproduktiv. Regionen har tidigare haft renodlade indikativa fördelningar utifrån dåvarande RUP men det fungerade inte riktigt,
skapade (in)låsningar, även sett till hur vi ”numera” arbetar proaktivt med projektutveckling, anslaget etc. Upparbetningstakten och t.ex.
projektinflödet är numer högt oavsett. Säkerligen är det som så att de regioner som har en avsevärt högre anslagstilldelning och/eller lågt
projektinflöde mer sannolikt har behov/nytta av en särskild/samlad strategi. Om inte annat för att få ut sina medel.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Se ovan kring utgångsläge etc. Varje sökt insats måste alltså förhålla sig och relatera till de mål och prioriteringar som finns i vår regionala
utvecklingsstrategi; de som har bäring på anslaget. De i sin tur ryms inom de fyra nya strategiska områdena i den nationella strategin för
hållbar regional utveckling i hela landet. Ett uttalat formellt krav är att projekt ska ligga i linje med och bidra till att uppnå målen i den
regionala utvecklingsstrategin och nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Med andra ord – medel
beviljas inte till insatser som inte bidrar till uppsatta regionala och nationella mål. Tilläggas kan dock att arbetet med att synliggöra den
nya nationella strategin bara nyligen påbörjats; hos många av våra aktörer får den anses vara ganska okänd än så länge.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Se ovan

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Se nedan kring hur anslaget används i relation till strukturfondsmedel. Se även ovan kring vårt strategiska arbete och våra 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 hållbar utveckling, 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 strukturfondsprogrammet ”speglar” dessutom utmaningar som återfinns i länets regionala utvecklingsstrategi men även den
nationella strategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Generellt är det ovanligt med medfinansiering från anslaget eller direkt påvisbara bidrag till målen. Dels på grund av relativt få sökanden
från länet och dels på grund av att annan medfinansiering än just 1:1-medel söks som medfinansiering. Region Kronoberg har en ambition
att i kommande programperiod utveckla detta till det bättre då vi 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. I det pågående programmeringsarbetet under året har Region Kronoberg varit mycket mer aktiva i utformandet av de nya
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programmen, och avsatt avsevärt mer personella resurser i det än tidigare perioder med syfte att ha en helt annan ingång (och ovan
nämnda ambition) i kommande programperiod. Inte bara för att anslaget ska bidra till målen utan även för att programmen ska bidra till
länets utveckling. Att insatser kan bidra till måluppfyllelsen i stort. Oaktat anslaget.
Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Region Kronoberg 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. Region Kronoberg 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 vi kan fortsätta arbetet med att både öka inflödet av relevanta
projekt och ”dra in” mer EU-medel till länet – genom den uppväxling som sker när vi 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 konkurrenskraft. Och att insatserna på lång sikt förhoppningsvis leder till just mätbar regional utveckling. Dock är vi nu i skiftet
mellan programperioderna och året som gått har präglats dels av mer pandemirelaterade utlysningar (inklusive REACT) men även
utformningen av strukturfondernas utlysningar speglar både att medelstillgången sinar och att återhämtningsinsatser sätts i fokus.
Framåt är Region Kronoberg generellt lite bekymrade kring risk för glapp mellan programperioderna; och att strukturfonderna som källa
till uppväxling av 1:1-medel inte blir lika omfattande som tidigare år.
Region Kronoberg avsätter även 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 Region Kronobergs egna finansieringsmedel för satsningar i linje med den regionala
utvecklingsstrategin. Inomregionala skillnader hanteras enligt svar nedan, och/eller utifrån de beskrivningar/riktlinjer som ryms inom
respektive finansieringskälla.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Som vid tidigare återrapporteringar vill Region Kronoberg 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 Kronobergs län är ett litet län (även geografiskt sett) med
förhållandevis små kommuner, och med i dagsläget relativt låg genomförandekapacitet, söks de flesta projekt oftare av regionala aktörer
som exempelvis 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 –
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exempelvis småföretagare, industrisektorn etc. En hel del projekt drivs även i Region Kronobergs 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.
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 vi 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 vårt län omfattas,
men en del som i sig ändå kan utgöra en regional dimension, kring en specifik sakfråga/förutsättning. Likväl är det påtagligt att det behövs
en förnyad analys/diskussion hos oss kring om frågan/utmaningarna gällande, särskilt utifrån utmaningen som finns med att
kommunerna är olika stora i länet. Både utifrån ny programperiod och ny strategi, men även i framtagande av ny RUS.
Norrbotten
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Under 2021 har totalt 140,9 miljoner kronor i 1:1 anslag fördelats enligt följande; projektverksamhet 81,4 miljoner kronor, regionala
företagsstöd 59,5 miljoner kronor och kommersiell service 4,0 miljoner kronor. Region Norrbottens stöd har inneburit att
utvecklingsinsatser och investeringar till ett värde av cirka 548 miljoner kronor har varit möjligt att genomföra.
Projektfinansieringen har under året fokuserat på att växla upp medel från de utlysningar som tillhandahållits från framför allt
Regionalfonden (ERUF) och Reactmedel för omställning. Förlängningsprojekt för innovationsprojekt har finansierats och ramprojekt för
företagsstöd riktade till företag för omställning efter pandemin har prioriterats. En del av 1:1 anslaget har även avsatts till delfinansiering
av ERUF-projektet North Sweden Green deal som lämnats in till Tillväxtverket tillsammans med Region Västerbotten där prioritering görs
av Strukturfondspartnerskapet under 2022.
Agenda 2030 och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i Region Norrbottens Finansieringsstrategi som beslutats
under året. Strategin beskriver hur Region Norrbotten investerar i hållbara projektsatsningar inom ramen för RUS och i Norrbottens
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smartspecialiseringsstrategi, som tar sin tydliga utgångspunkt i Agenda 2030, samt jobbar med utvärdering och lärande. Ett fördjupat
stöd för hållbarhetsintegrering i handläggningen av projekt finns i Anvisning för handläggning av regionala projektstöd. Region
Norrbotten har under året tagit initiativ för att förbereda strateger och beslutsfattare inför den kommande programperioden där
ambitionen i programmen är tydlig om att projekt ska vara hållbarhetssäkrade ekologiskt, socialt och ekonomiskt som del i
genomförandet av Agenda 2030. Ett kunskapsstöd har anlitats som genomfört interna utbildningar i hållbarhetsintegrering av projekt
med både strateger och beslutsfattare. Ett arbete inom mobilisering inför EU:s nya programperiod har inletts med dialoger med bland
annat Gällivare och Bodens kommuner. Erbjudandet som riktar sig i till projektaktörer i Norrbottens tar fart under våren 2022, parallellt
med att utbildningsinsatserna i hållbarhetsintegrering av projekt erbjuds. Att driva projekt i kommande programperiod som säkerställer
utveckling av hållbara samhällen som attraherar en mångfald av kvinnor och män att vilja leva och bo på platserna är prioriterat.
Under året har även en revidering av Anvisningar för regionala företagsstöd påbörjats. Arbetet med att utveckla verktyg för hållbara
företagsstöd synkroniseras med Region Norrbottens regionalfondsprojekt Develoop, som kopplar till hållbara företagsstöd, samt arbetet
inom ramen för den nationella samordningen gällande utveckling av hållbara företagsstöd som Tillväxtverket samordnar.
I arbetet med hållbar finansiering har samverkan under året stärkts med Region Värmland som tagit fram ett digitalt verktyg, där de
börjar närma sig en prototyp för test och utvärdering som vi kommer att delta i. Region Västerbotten deltar också i nätverket.
Under året har även Region Gotland anslutit sig och nyligen har strateger från företagsstöd anslutit sig i nätverket från alla fyra regioner.
Finansieringsstrategin och anvisningen tillsammans med att ERUF och Interreg Aurora programmet har hållbarhetsintegrerats skapar en
god grund för att aktörer i Övre Norrland och Aurora-regionen investerar i hållbara projekt. Agenda 2030, jämställdhetsintegrering med
ett intersektionellt perspektiv samt övriga hållbarhetsaspekter har integrerats i både ERUF och Interreg. Våra erfarenheter och kunskaper
kommer att nyttjas i framtagande av Kolartic och i framtagandet av den regionala handlingsplanen inom Europeiska socialfonden plus.
Det har genomförts två workshopdagar i arbetet att stärka hållbarhet i de bolag Region Norrbotten är majoritetsägare i. Bolagen önskar
fortsätta arbetet under 2022 för att gemensamt mobilisera för hållbara strategiska satsningar inför den kommande programperioden.
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.
Den regionala Finansieringsstrategin visar hur bedömningar görs vid prioritering av utvecklingsprojekt. Ett arbete med att vidareutveckla
strategin till att även omfatta företagsstöd har påbörjats under 2021.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala

Vid beredning av ansökningar för företagsstöd tas alltid inomregional hänsyn som är en del av bedömningsgrunden där behovet av stöd
kan se olika ut beroende på var i länet verksamheten bedrivs. Landsbygd och glesbygd är via gällande förordningar automatiskt de mest
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utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

gynnade områdena. Vid bedömning tas hänsyn till om investeringen bidrar till ökad attraktion för orten/kommunen, om den bidrar till att
bredda näringslivsstrukturen. Stöd till företag som enbart verkar på lokal marknad i glesbygd/landsbygd bedöms utifrån
konkurrenssituationen eftersom även dessa företag kan ha en stor betydelse på en liten ort utifrån attraktionskraft, utbud, inflyttning.
Vad gäller projektstöd finns en spridning av beviljade medel i alla kommuner. Störst andel går till aktörer i Luleå. Detta förklaras till viss
del av att universitetet är en stor mottagare och att deras huvudsäte är i Luleå. De projekt som bedrivs syftar dock till utveckling i en
större del av länet inte minst utanför tätortsområdena. Det samma gäller den regionala besöksnäringsorganisationen Swedish Lapland
Visitors Board som under året beviljats projekt. Organisationen har sitt säte i Luleå men projekten drivs i samverkan med alla lokala
destinationsorganisationer/kommuner i länet. De projekt som Region Norrbotten driver syftar till att utveckla hela länet som exempelvis
Samling för jobb och framtid där varje kommun tillgodoräknats en del av en kompetensmäklartjänst. Fortsatt finansiering av
Leaderområden har också beslutats under året; Leader Spira Mare, Leader Polaris, Leader Tornedalen och Leader Lappland vilka
finansierar på landsbygden i alla länets kommuner.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin genom beviljade projektmedel där 16,6 miljoner kronor har
prioriterats inom innovation och företagande, 10,1 miljoner kronor inom attraktiva livsmiljöer och tillgänglighet, 14,4 miljoner kronor
inom kompetensförsörjning och 40 miljoner kronor till övriga prioriterade områden. (Se även 1.1.1 Den regionala utvecklingsstrategin)
Under 2021 har anslaget framför allt bidragit till att stärka regionens företagande och till att projekt som på olika sätt kopplar till
regionens hållbara utveckling kunnat initieras. Företagsstöden bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin och 59,5
miljoner kronor har fördelats till företagsstöd under 2021. (Se 1.4.1 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande)
Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast under pandemin och nära hälften av 17 beslutade projekt och drygt 80
procent av finansieringen inom Innovation och företagande är besöksnäringsprojekt. Exempelvis Reeboost Swedish Lapland som stärkt
företagens omställning efter pandemin och Jokkmokks digitala marknad som möjliggjort företagens digitala försäljning.
Attraktiva livsmiljöer och tillgänglighet är ett brett område och här medfinansieras EU-finansierade projekt som till exempel Förstudie om
hållbar och stärkt service i Slagnäsbygden, och regionala projekt som Samordnare Nära Mat- Norrbottens livsmedelsstrategi 2021-2022
samt ÅKERbär Ny kollektivtrafikkarta i Norrbotten.
I insatsområdet Kompetensförsörjning har sex projekt beviljats. Tre av dessa är medfinansiering av ESF-projekt. Ett regionalt projekt som
beviljats är Gröna Näringar 2021-2023 som långsiktigt ska bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin, stärka
naturbruksutbildningen vid Gran naturbruksgymnasium och utveckla de gröna näringarna i regionen.
Posten övrigt är förhållandevis stor med 40 miljoner kronor. En förklaring är att här återfinns bland annat det sökta ERUF-projektet The
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North Sweden Green Deal med en finansiering på 30 miljoner från anslaget 1:1. Projektets aktiviteter återfinns i flera av de prioriterade
insatsområdena i RUS och har därför klassats under övrigt eftersom det i systemet projektsystemet inte går att välja fler än ett
insatsområde.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget 1:1 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. Eftersom programmet är inne i slutfasen är antalet beviljade
projekt betydligt färre än föregående år.
Under året har Tillväxtverket genomfört fyra utlysningar; React EU, förstudier, bredband och fortsättningsprojekt där vi deltagit med
inspel till utlysningar och medfinansiering av projekten. Generellt har söktrycket varit högt på utlysta medel och i vissa insatsområden har
hög konkurrens om medlen. Region Norrbotten har fattat beslut om cirka 37,2 miljoner kronor i medfinansiering till fem stycken ERUFprojekt. Den största andelen går här till tidigare nämnda projektet the North Green Deal samt förlängningen av Swedish Lapland Visitors
Bords projekt Business Capacity Development in Swedish Lapland med cirka 5,5 miljoner kronor i finansiering. 6,7 miljoner kronor har
beviljats till tre stycken ESF-projekt. Det är Region Norrbottens projekt Samling för jobb och framtid, Haparanda kommuns projekt Klivet
vidare 2.0 samt Coompanion Norrbottens projekt Yallatrappan Boden. Satsningarna ligger i linje med RUS områden att främja en hållbar
kompetensförsörjning, attraktiva livsmiljöer och att stärka företagens omstart och hållbara omställning efter pandemin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Pågående programperiod är inne i slutfasen och ingen utlysning har genomförts av Interreg Nord under året. Region Norrbotten har
under 2021 beslutat om 800 tkr till en förlängning av Interreg Nordprojektet Visit Arctic Europe II där beslut fattats av Interreg Nord året
innan. Genom att bevilja finansiering till att aktörer i Norrbotten ska kunna ta del av Interreg Nords finansiering bidrar 1:1 anslaget till
programmets mål att stötta gränsöverskridande samarbeten med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i
programområdet genom stärkt konkurrenskraft och attraktivitet.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen Norrbottens gränsområden har naturligtvis påverkats negativt av pandemin och
gränsstängningar men samverkan mellan företagen på svenska sidan av gränsen har stärkts med nya affärsmöjligheter.
Kolarctic-programmets 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. Region
Norrbotten har beviljat cirka 100 tkr av 1:1 anslaget till ett Kolarctic-projekt under året och på så sätt bidragit till att målen i programmet
ska uppnås.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

I första hand prioriterar Region Norrbotten medfinansiering till projekt med EU-finansiering. Av de projektmedel som beviljats från 1:1
anslaget under 2021 har cirka 62 procent gått till medfinansiering EU och 28 procent till regionala projekt där annan nationell finansiering
eller regional/lokal finansiering tillhandahållits.
Under året har 1:1 anslag avsatts till att företagsstöd har växlats upp med regionalfondsmedel för att kunna erbjuda företag stöd vid
investeringar som syftar till omställning till följd av Covid-19. Stöden har utgjorts dels av ett separat stöd för konsulttjänster med förhöjd
stödnivå till följd av pandemin och dels av de ordinarie stödformerna för regionala investeringsstöd, i de satsningar där stöden möjliggjort
en omställning för företag i syfte att bidra till att gå starka ur krisen i samband med Covid-19. 78 ärenden beviljats totalt drygt 15,4
miljoner kronor. Detta är 16 fler ärenden och 6 miljoner kronor mer än föregående år.
Region Norrbotten har även beviljat nio projekt finansiering om cirka 13,6 miljoner kronor ur de egna projektmedlen. Dessa är viktiga för
att dels kunna medfinansiera 1:1-anslaget, men också som komplement till satsningar som inte ryms inom 1:1-anslaget

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder 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. Leaderprojektens förlängningsprojekt har finansierats
under året som utgår ifrån lokala behov och förutsättningar för utveckling på landsbygden i samverkan mellan offentlig, privat och ideell
sektor.

Skåne
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Skåne har huvudsakligen använt 1:1-anslaget för projektverksamhet. Under 2021 har användningen justerats jämfört med åren
före pandemin och det minskade statliga anslaget för affärsutvecklingscheckar. En betydande del har allokerats till att stödja företag i
omställningsarbetet i samband med pandemin, mot internationalisering, digital omställning och hållbarhet. I alla företagsstödjande
åtgärder och utvecklingsåtgärder i övrigt följer Region Skåne politiska prioriteringar så som de uttrycks i den regionala
utvecklingsstrategin och den regionala utvecklingsnämndens budget och verksamhetsplan. Detta gäller för såväl 1:1-medel som regionala
skattemedel, som står för den överlägset största delen av finansieringen. Förslag på fördelning av 1:1-medlen finns med i den regionala
utvecklingsnämndens årliga budgetbeslut liksom förslag på satsningar som är tänkta att medfinansieras av EU-medel. Därigenom
säkerställs en tydlig koppling mellan alla tillgängliga medel och de politiska prioriteringarna.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

1:1-anslaget används framförallt till utvecklingsinriktade projekt som ska gynna näringslivet. Eftersom 1:1-anslaget till Skåne är begränsat
till ca 20 mnkr och till stor del baserat på gamla stödområden kompletterar Region Skåne detta med ca 210 mnkr av regionala
skattemedel för att nå den regionala utvecklingspolitikens mål.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategins mål är styrande för nämndens arbete och budget. Vidare ska varje beslut i nämnden redovisa på
vilket sätt beslutet bidrar till att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Region Skåne använder såväl 1:1-medel som regionala skattemedel och EU-medel för att finansiera genomförande av antagna strategier
och program.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Region Skåne använder såväl 1:1-medel som regionala skattemedel och EU-medel för att finansiera genomförande av antagna strategier
och program.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

1:1-anslaget används framför allt till utvecklingsinriktade projekt som ska gynna näringslivet. Eftersom 1:1-anslaget är begränsat till ca 20
mnkr och till stor del baserat på gamla stödområden kompletterar Region Skåne detta med ca 210 mnkr av regionala skattemedel

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har

Det finns ett stort tryck och efterfrågan på företagsstödjande insatser från hela Skåne. Affärsutvecklingscheckarna har nått en stor
spridning genom ett nära samarbete med Skånes 33 kommuner och Almi Skåne. Flera stödmottagare, som exempelvis
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beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

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.

Stockholm
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Stockholm använder anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för projektverksamhet. Anslag 1:1 ska bidra till genomförandet av
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050, och utveckling i samtliga delar av länet. Region Stockholm 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. Totalt har cirka 7 miljoner kronor beviljats år 2021
till projekt som bidrar till RUFS 2050 mål med fokus på målet om en ledande tillväxt- och kunskapsregion. Pandemin och organisatoriska
förändringar har bidragit till att projekt inte har sökts i samma omfattnings som tidigare, ansökningarna bedöms öka igen 2022.
Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder är ett viktigt finansieringsverktyg i Region Stockholms utvecklingsarbete för finansiering av
utpekade prioriterade insatser i RUFS 2050. Idag får Region Stockholm ett anslag på 8 220 000 kronor per år som verktyg för att finansiera
insatserna. Region Stockholm växlar upp anslaget med andra anslag som ERUF, nationella medel, Vinnova, länets kommuner, Region
Stockholms egna anslag m.fl. Denna samverkan skulle kunna utökas om större anslag fanns att tillgå för att kunna stötta och främja ett
mer långsiktigt och hållbar utveckling för Region Stockholm. Ett utökat anslag skulle bidra till att större satsningar som främjar regionen
skulle kunna genomföras i samband med andra anslag. Efter pandemin har behovet av regionala utvecklingspengar ökat för att kunna
kraftsamla i arbetet med att stötta och främja en hållbar omställning och återhämtning i Region Stockholm.
De regionala utvecklingsprojekten bedrivs främst av Region Stockholm som stödmottagare, men även av näringslivsfrämjande aktörer
som Connect, Rise, Södertälje Science park, Kungliga tekniska högskolan och genom länets kommuner. Projekten består av både
förstudier och genomförande projekt. Anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder används som medfinansiering för att växla upp projekt
genom nationella programmets React-utlysningar för att ställa om efter Coronapandemin, de regional strukturfondsprogrammet, EFS,
Vinnova, Interreg, Baltic Sea. Pandemin har påverkat projektverksamheten där vissa projekt haft svårt att utföra fysiska aktiviteter och
fått ställa om till digitalt. Projekt har därmed i vissa fall haft svårt att upparbeta kostnader som planerat och vissa projekt har avslutats i
förtid.
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Under året har sex nya projekt beviljats medel från anslaget som medfinansiering inom det regionala strukturfondsprogrammet. I nuläget
inväntar fyra projekt beslut inom det nationella programmets react-utlysning.
Sex projekt som fått beslut år 2021:
(20303901) Fordonsdalens forskarskola
(20304100) Regionalt innovationskontor Stockholm
(20304125) Kontant medfinansiering till Förstudie utvecklingshub MatLust 2023
(20304146) Förstudie: Regional Life Science Accelerator
(20304510) Fordonsdalen React
För att uppnå hållbar regional tillväxt ska projekten bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och
näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen. För att kunna genomföra projekt måste projektet uppfylla de prioriterade
inriktningsområdena områdena som pekats ut från strategierna på ett hållbart sätt, genom att integrera hållbarhet inom aspekterna
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna integreras i projekten på olika sätt och på olika nivåer i förhållande
till hållbarhetsaspekterna miljö, jämställdhet och mångfald direkt eller indirekt i genomförande och aktiviteter. Det är även med och
bidrar till att uppfylla målen som nämns i Agenda 2030 om att uppnå jämlikhet och miljö.
Nej Det behövs inte då vi endast har projektverksamhet för anslaget.
*Region Stockholm har politiskt beslutat att medlen/anslagen endast ska gå till projektverksamhet
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder är ett viktigt finansieringsverktyg för stötta och främja insatser som bidrar till att uppfylla de fyra
övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin för Stockholms län RUFS 2050
En tillgänglig region med god livsmiljö
En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
En ledande tillväxt och kunskapsregion
En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
Dessa mål har anslaget bidragit till att nå genom att projekt söks inom dessa områden för en hållbar regional utveckling.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Anslaget har bidragit till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Stockholm och utgår från regionens strategier och
prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Projekt har sökts genom anslaget för innovationer och entreprenörskap där man tagit fram
utveckling av kunskapsunderlag, strategier och planeringsunderlag.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

När det gäller koppling till målen för de territoriella samarbetsprogrammen har Region Stockholm 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)
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

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.
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Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.
Sörmland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Under 2021 har Region Sörmland arbetat med att ta fram en finansieringsstrategi inom regional utveckling. Syftet med strategin är att
säkerställa att regionens utvecklingsmedel används på ett effektivt sätt i enlighet med målen i den regionala utvecklingsstrategin och
fastställda prioriteringar.
Målet är att förbättra arbetssätt kopplat till finansiering för att uppnå en tydligare styrning och prioritering av tillväxtmedlen.
Finansieringsstrategin kommer att innehålla strategiska principer för fördelning av medel i Region Sörmland. Finansieringsstrategin
beräknas bli klar under första halvåret 2022.
Framtagandet av strategin görs inom ramen för projektet Vägar till Hållbar Utveckling (Insatsområde 3, finansiering), där
hållbarhetssäkring och verktyg för att arbeta intersektionellt beaktas och testas löpande. Under framtagandet har kunskapshöjning kring
hållbarhet hos medarbetare genomförts, bland annat med seminarier och erfarenhetsutbyten. Processledaren för finansieringsstrategin
gick t ex en kurs i cirkulär ekonomi för att tillvarata kunskapen i arbetet.
Regionen har inte en specifik fördelning av tillväxtanslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell
service då vi historiskt haft ett lågt belopp och valt att inte anslå medel i så hög grad till stöd i dessa former. I dialog med aktörer i länet
har fokus legat på att växla upp projekt som har nationella medel eller EU-finansiering.
Anslaget ska främst bidra till genomförandet av den Regionala Utvecklingsstrategin (Sörmlandsstrategin) och leda till 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. Region Sörmland 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 (dvs ej till regionalt företagsstöd
eller kommersiell service).

435

Under 2021 har flera projektansökningar till det regionala respektive det nationella strukturfondsprogrammet genomförts med
medfinansiering från tillväxtanslaget. 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.
När det gäller koppling till målen för de territoriella samarbetsprogrammen har Region Sörmland inte deltagit i eller drivit några projekt
med finansiering från Interreg-programmen under 2021.
Region Sörmlands 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. Territoriella perspektiv beaktas i de
handlingsplaner och strategier underliggande RUS som också utgör grund för hur anslaget prioriteras varje år på insatser i länet. En
strategidag hålls årligen med den regionala utvecklingsnämndens presidium samt kommunstyrelseordföranden från samtliga kommuner.
Vid detta möte sätts prioriteringar för RUS, och fördelning av medel (regionens egna och tillväxtanslag) baseras på dessa prioriteringar.
Med en sammanställning byggd på regeringens strategiska områden i nationella strategin ser Region Sörmlands fördelning av 1:1 för
2021 ut som följer:
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).
Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.
Uppsala
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Beslutade medel om 1:1 Regionala tillväxtåtgärder redovisas i enlighet med RUS:ens insatsområden; En nyskapande region, En växande
region och En region för alla. Därutöver redovisas medlen i kategorierna Kommersiell service och Övrigt. I princip investerar Region
Uppsala alla tilldelade medel gäl och dlande 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i projektverksamhet. Enligt beslutade riktlinjer kan medlen
nytt- jas till affärsutvecklingscheckar men möjligheten har ej nyttjats då behovet av medel till utvecklings- processer prioriteras. Regionala
Företagsstöd hanteras via externa utlysningar eller tilldelningar från Tillväxtverket såsom affärsutvecklingscheckar och stöd till butiker i
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sårbara och utsatta lägen. Stöd till kommersiell service hanteras enbart via hemsändningsbidrag. För 2021 har vi totalt betalat ut medel i
storleksordningen ca 12 958 000 kronor (2020 cirka 12 877 182 kronor.
Alla sökande skickar in en ansökan som prövas av kompetenta strateger inom Region Uppsala med en tyngdpunkt inom avdelningen för
Regional utveckling. Dessa gör en kvalitativ bedömning av ansökan utifrån uppsatta riktlinjer, strategier, krav och hur ansökans
ambitioner stödjer genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin som tillika är länets Agenda 2030. Varje beslut om
medfinansiering som stödjer genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin stödjer och bidrar således till Agenda 2030.
Region Uppsala strävar efter att stödja strategiska satsningar som involverar flera aktörer i samverkan och som kan stärka
förutsättningarna för hållbar utveckling och regional tillväxt. Regionen prioriterar EU-projekt samt projekt med en positiv påverkan på
miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdheten mellan kvinnor och män.
Ja, det finns det och den är politiskt antagen: Region Uppsala jobbar efter antagna Riktlinjer för hantering av Region Uppsalas regionala
tillväxtanslag. Dessa riktlinjer fördelar inte anslaget explicit efter kategorierna projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till
kommersiell service. Nya riktlinjer kommer att tas fram med stöd från processen med projektet Vägar till hållbar utveckling.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Anslaget till Region Uppsala att hantera är relativt lågt men dessa 12,9 miljoner kronor har ett ovärderligt värde då de, i princip, är de
enda utvecklingsmedlen som regionen har till förfogande för att driva, utveckla, uppmuntra och medfinansiera processer som realiserar
mål och åtagande i RUS med fokus på regional utveckling och hållbar tillväxt.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Region Uppsala eftersträvar hög uppväxling av 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och uppmanar sökande att använda medlen för att
delfinansiera utlysningar från ERUF, ESF, övriga EU-program, Europeiska tematiska plattformar, Tillväxtverket och Vinnova för att nämna
några av de mest förekommande.
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Enligt antagna riktlinjerna prioriteras projekt som söker stöd inom EU:s olika fonder. Region Uppsala eftersträvar och uppmanar även till
bred samverkan och lösningar av finansiering för mer förankrade projekt med högre möjlighet att leva kvar efter projektet slut.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Region Uppsala arbetar efter den regionala utvecklingsstrategins tematiska utmaningar och möjligheter som delas av flera snarare än
enskilda geografiska utmaningar. Gör man en översikt av inskickade ansökningar så ser man en överrepresentation av projekt och
processer som är representerade av sökande med huvudsäte inom Uppsala kommun. Här är det viktigt att understryka att de flesta av
dessa projekt är av regional betydelse och mervärde. Det är inte var projekten är initierade utan det är var de gör mest effekt som har
mest betydelse. Dock anstränger Region Uppsala sig extra för att relevanta och utpekade nyckelaktörer i hela länet ska vara delaktiga i så
många projekt och processer som möjligt.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Region Uppsala arbetar efter den regionala utvecklingsstrategins tematiska utmaningar och möjligheter som delas av flera snarare än
enskilda geografiska utmaningar. Gör man en översikt av inskickade ansökningar så ser man en överrepresentation av projekt och
processer som är representerade av sökande med huvudsäte inom Uppsala kommun. Här är det viktigt att understryka att de flesta av
dessa projekt är av regional betydelse och mervärde. Det är inte var projekten är initierade utan det är var de gör mest effekt som har
mest betydelse. Dock anstränger Region Uppsala sig extra för att relevanta och utpekade nyckelaktörer i hela länet ska vara delaktiga i så
många projekt och processer som möjligt.

Värmland

439

Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Värmland beslutade i början av året om fördelning mellan projektmedel och företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Fördelningen är liknande den som antogs för år 2020 med skillnaden att det finns större fluktuation mellan de olika stöden; detta för att
möta olika utmaningar som tillkommit under coronapandemin. Därför har en större del av medlen gått till företagsstöd då behovet av
stöd under året har varit stort Region Värmlands bemyndiganderam är 150 Mkr för år 2021. Under året beviljades satsningar
motsvarande 73,8 Mkr, 52,5% till projekt och 47,5% till företagsstöd.
Samtliga beslut måste jämställdhetsintegreras och sökande aktör premieras när fler hållbarhetsaspekter inkluderas på ett tydligt sätt.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Anslaget har bidragit genom:
Satsningar till projekt som utvecklar landsbygderna och dess förutsättningar för att vara attraktiva miljöer för permanent boende
Satsningar på projekt inom kompetensförsörjning som ska möta det kompensatoriska uppdraget i länet och minska den könssegregerade
arbetsmarknaden
Satsningar på projekt för att finna framtidens innovatörer och entreprenörer – smart specialisering
Satsningar på våra klusterorganisationer för att bredda spridningen av de resultat som tidigare satsningar gett
Satsningar på företag och näringsliv utanför de större tätorterna
Hållbarhetssäkring av samtliga projektansökningar
Bidragit med satsningar på utbyggnad av bredband och digital kompetens
Värmlandsstrategin lyfter vikten av att det ska vara möjligt att bo och leva i hela regionen. När insatser/projekt bereds och beslutas är det
viktigt att satsningarna kopplar till genomförandet av strategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Samtliga projekt måste ha en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Detta följs sedan upp per insatsområde och redovisas
inför nämnd.
Smart specialisering är mer integrerat i den nya strategin och är därför också ett kriterium

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Under 2021 har fokus varit att möta de extrautlysningar som strukturfonderna har utlyst under året
Region Värmland har ett bra samarbete med övriga regioner inom Norra Mellansverige samt en tät dialog med Tillväxtverket för att
matcha målen i strukturfondsprogrammen med de satsningar som görs

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de

Region Värmland verkar mest inom Interreg Sverige-Norge, och som beskrivits ovan har regionen tät kontakt med Interregsekretariatet
kring vilka satsningar som bör göras för att nå dess mål.
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territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).
Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

De större satsningarna som Region Värmland ingått i under året är de utlysningar som strukturfonderna har haft, främst inom Europeiska
regionalfonden (ERUF)
Även några mindre regionala projektsatsningar har gjorts under 2021 med 1:1-anslaget.
För att möta andra satsningar som inte bedrivs som strukturfondsprojekt använder sig regionen främst av egna regionala medel som
avsätts av den regionala utvecklingsnämnden.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Inom strukturfonderna har satsningar gjorts i samarbete mellan de olika regionerna inom Norra Mellansverige.
Det har fattats ett politiskt inriktningsbeslut att allt fler satsningar med landsbygdsperspektiv ska göras, då glesbygden utgör en stor del
av Värmlands yta.
De större satsningar som gjorts under året drivs av Värmlands kluster. De har medlemsföretag som är geografiskt spridda över hela länet.

Västerbotten
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Fördelningen av årets beslutsutrymme beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens första möte. 2021 beslutades följande indikativa
fördelning; 54 % (45% 2020) av utrymmet för nya beslut till företagsstöd och 7 % (3% 2020) till kommersiell service. 37 % ( 51 % 2020 ) till
projektfinansiering och 2 % till uppföljning och utvärdering.
Region Västerbotten antog i februari 2021 Agenda för hållbar regional finansiering som anger styrning för hur Region Västerbotten
investerar i hållbar regional utveckling via anslag 1:1. Styrningen trattas ner från Agenda 2030 genom mål för EU:s regionalpolitik,
nationella målen för den regionala tillväxtpolitiken i Sverige och målen i regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten, vilket gör att
Region Västerbottens finansiering ska bidra till genomförande av målen på de olika nivåerna. Hållbarhetsdimensionerna – social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet – som är ömsesidigt beroende av varandra, ingår och lyfts särskilt i agendan och Region
Västerbottens tidigare krav om jämställdhetsintegrering har vidgats till att omfatta samtliga hållbarhetsaspekter för projektfinansiering.
Företagsstöd adresserar hållbarhetsaspekterna via specifika stöd:
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Ett exempel är stödet till aktiva åtgärder som beviljas samtliga företag med 10 anställda eller fler som beviljas investeringsstöd.
Dessutom finns en hållbarhetscheck som kan beviljas för företag som vill ta in extern kompetens för att fördjupa delar från stödet till
aktiva åtgärder eller delar som kan belysa utvecklingsbehov rörande miljö och klimatpåverkan.
Genomförande av Agenda för hållbar regional finansiering har påbörjats under året och inrymmer exempelvis kompetenshöjning inom
hållbarhet och Agenda 2030 för företagsstöds- och projektstrateger kopplade till de egna processerna, planering av verktyg för sökande
för att stödja arbete med hållbarhetsintegrering och stöd i beredning av ärenden.
Fördelning av anslaget baseras på bedömningar av olika variabler som kan påverka behovet av medel, t.ex konjunkturläget, stora
industrietableringar och infrastruktursatsningar som påverkar investeringsbehovet i näringslivet, och behovet av medfinansiering till
Europiska utvecklingsfondens program. En mycket hög utestående skuld framför allt kopplat till projektbeslut, har inneburit att utrymmet
för nya beslut under 2021 varit mycket begränsat. Trots detta har projektmedel beslutats för att möjliggöra medfinansiering till initiativ
såsom React EU.
Agenda för hållbar regional finansiering antogs politiskt (Regionala utvecklingsnämnden) i början av 2021. Agendan fastställer följande:
Fördelning av anslag mellan de olika stödtyperna beslutas årligen av Region Västerbottens Regionala utvecklingsnämnd. Denna fördelning
baseras på en analys över tidigare års fördelningar samt en omvärldsanalys av hur externa processer kan komma att påverka behovet av
de olika stödtyperna det kommande året.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

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.
Avsikten med i Agenda för hållbar regional finansiering fastställda prioritetshöjande aspekten för projektfinansiering Sammanhållen
region är att säkerställa att insatser kommer aktörer i flera kommuner i länet till gagn, och där samverkan inom och utanför länet är
centralt. Projekten ska vara förankrade hos aktörer i länet som ingår i projektets målgrupp och den sökta regionala finansieringen ska
vara i balans med det totala regionala mervärdet.
Företagsstöden styrs av den geografiska indelningen i stödområden och regionala prioriteringar.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Region Västerbottens regionala finansiering via anslag 1:1 är en resurs som ska bidra till att uppnå målen i Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och därmed möta de utmaningar och tillvarata den potential som finns i Västerbotten. Tillsammans med RUS utgör den regionala
finansieringen en möjlighet att bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten. Den regionala finansieringen är ett verktyg
för att i samverkan möta regiongemensamma utmaningar och ska satsas där medlen bedöms göra mest nytta, utifrån såväl ett
länsövergripande perspektiv som lokala förutsättningar i länet.
Under 2021 fördelades anslag 1:1 via projektmedel per RUS-prioritering enligt nedan:
Prioritering 1: Västerbotten - en nytänkande och smart region, 5 823 247 kr
Prioritering 2: Västerbotten - en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, 5 585 178 kr
Prioritering 3: Västerbotten - en nära tillgänglig region, 10 966 663 kr
Prioritering 4: Västerbotten - en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i, 5 929 041 kr
Prioritering 5: Västerbotten - en hälsofrämjande region, 807 085 kr
Prioritering 6: Västerbotten - en region rik på kompetenser, 1 637 206 kr

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Under 2021 har flera EU-fonder som omfattar Västerbotten inte kunnat erbjuda projektfinansiering i samma utsträckning som tidigare år.
Detta beror på att EU:s programperiod 2021–2027 inte startar förrän 2022 och för att EU:s tidigare programperiod 2014–2020 är i sin
slutfas. 2021 har därför varit ett speciellt år där finansieringen från EU-fonderna varit låg. Vi bedömer detta till trots att anslag 1:1
bidragit väl till att uppnå målen i det regionala strukturfondsprogrammet. Tidig dialog med förvaltande myndigheter underlättar för
regionalt utvecklingsansvarig i att rikta insatser för att uppnå målen i det regionala strukturfondsprogrammet.
Fyra pågående ramprojekt har varit aktiva inom företagsstöden. En stor brist kring dessa är att Nyps inte kan hantera dessa tillsammans
med 1:1-medel. Finns stora risker att utbetalningar och uppföljning blir fel till följd av detta.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Precis som vi beskriver ovan gällande det regionala strukturfondsprogrammet har det även varit ett speciellt år för Interreg-programmen
med lägre finansiering än vanligt. Under den gånga programperioden har anslaget bidragit i stor utsträckning men under 2021, i
programperiodens slutfas har det bara funnits möjlighet att medfinansiera ett mindre antal projekt främst inom Botnia-Atlantica
programmet. Under 2022 ser vi fram emot en dialog med förvaltande myndigheter för att underlätta för regionalt utvecklingsansvarig i
att rikta insatser som bidrar till målen i de territoriella samarbetsprogrammen.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

RUS länkar samman länets förutsättningar med de övergripande målen för sammanhållningspolitiken, alltså EU:s regionala tillväxtpolitik.
RUS ligger därmed till grund för hur medel ska användas inte bara på regional nivå utan även för medel inom regional tillväxtpolitik från
nationell nivå samt EU:s strukturfondsprogram, där Västerbotten ingår. Med den kopplingen har de projekt som söker och beviljas
strukturfondsmedel goda möjligheter att även söka och beviljas anslag 1:1 av Region Västerbotten. Den regionala finansieringen fungerar
ofta som en möjliggörare för genomförandet av strukturfonderna.
Region Västerbotten medfinansierar sällan projekt med anslag 1:1 som även medfinansieras med egna regionala utvecklingsmedel

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

För att företagsstöden ska möta lokala och regionala behov samråder Region Västerbotten exempelvis med länets kommuner och
företagsfrämjande aktörer.
Projekt som Region Västerbotten beviljar stöd till ska genomföras i enlighet med RUS som tar avstamp i regionens olika territoriella
förutsättningar och möjligheter samt lyfter vikten av samverkan och samhandling.
Enligt för projektstöd fastställda prioritetshöjande aspekten “Sammanhållen region”, ska projekten ta avstamp i lokala och regionala
förutsättningar och vara förankrade hos medverkande aktörer och målgruppen. Därutöver ska samverkan inom och utanför länet vara
centralt där är relevant. På det sättet säkerställs att anslag 1:1 kan möta olika lokala och regionala behov i länet samtidigt som funktionell
samverkan och gemensamma lösningar prioriteras.

Västernorrland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

För att uppnå mål och resultat i enlighet med RUS är 1:1-anslaget vårt viktigaste verktyg, både för företagsutveckling och strategiska
projektsatsningar. Samtidigt är 1:1-anslaget förutsättningsskapande för genomförandet av de europeiska strukturfondsprogrammen och
för de territoriella samarbetsprogrammen. En utmaning som identifierats och kommunicerats med myndigheter och departement är att
såväl handläggningssystem som förordningar behöver synkas mellan nationell och regional nivå för att säkerställa att flernivåsamverkan
kan nås.
Vi har fortfarande utmaningar att möta upp alla nya uppdrag och bygga långsiktig, strategisk kapacitet – vilket också nämndes i
återrapportering 2020. Förmågan att hantera omställning i enlighet med hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030 är ett exempel, där
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insatser sker i nationella uppdraget ”hållbar regional utveckling”, se ÅR1.1. Som beskrivs i detta kapitel arbetar vi med både intern
verksamhetsutveckling och stärkt kommunikation för att synliggöra anslagets syfte, att skynda på omställning för hållbar utveckling.
Under året har Region Västernorrland genomfört en rad insatser för att stärka hanteringen av stöd ur 1:1-anslaget, samtidigt som vi
inväntat gemensamma processer inom ramen för Tillväxtverkets samordning av ”Hållbara stöd”:
Veckovisa handläggarmöten med diskussioner där hållbarhet är ett stående inslag
Nya riktlinjer för företagsstöd
Ökat fokus på hållbarhet i beslutsmotiveringar
Utvecklad info på webben med anvisningar för att förenkla för sökande
Utvecklat samarbete mellan handläggare och strateger
Gemensamma utbildningsinsatser för handläggare och strateger i hållbarhet
Stärkt kommunikation för att locka sökanden att bidra till hållbar regional utveckling
Under 2021 har inflödet av projektansökningar varit lägre än tidigare år, till följd av att strukturfondsperioden gått mot sitt slut och färre
aktörer ansökt om större utvecklingsprojekt.
Flera utlysningar har genomförts till följd av de återföringar av medel som skett inom ERUF (totalt 110 mkr för Mellersta Norrland för
samtliga insatsområden) och inom ReAct EU, för återhämtning till följd av pandemin. Många av dessa projekt är förstudier eller förstärkta
insatser i redan pågående projekt. Utlysningsinformation och handläggning har skett i nära dialog med Tillväxtverket. För den senaste
utlysningen har ansökningar om medfinansiering beretts hos Region Västernorrland, men beslut dröjer till 2022 (Tillväxtverkets beslut
väntas i mars 2022). Av de 62 projekt som inkommit till Tillväxtverket utifrån valutajusteringen inkluderar 23 av dessa också
medfinansiering från Region Västernorrland. 8 ansökningar avser medfinansiering för utbyggnad av bredband. Vid första utlysningen
2021 beviljades endast 1 projekt för utbyggnad av bredband, se matris ÅR1.5, på grund av begränsad budget inom ERUF. Vår bedömning
är att vi behöver fortsätta nyttja 1:1-anslaget till bredbandsutbyggnad i den mån samfinansiering är möjlig för att öka utbyggnadsgraden i
länet.
Totalt har 114 638 tkr beviljats under 2021, till 487 ärenden. Av dessa är 451 företagsstöd, 13 stöd till kommersiell service samt 23
projektstödsärenden. Beviljandegraden för stöden är
Företagsstöd, nettobeviljat 87 Mkr(75,8%),
Kommersiell service, nettobeviljat 3 Mkr(2,6%),
Projekt nettobeviljat 25Mkr (21,6%).
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Utmaningen i stödhandläggningen har delvis varit intern, med personalförändringar och utveckling av nya arbetssätt i linje med RUS, men
framför allt de korta handläggningstider som följt av de extrautlysningar som genomförts. Ambitionen har varit att successivt förbättra
handläggningen i syfte att synliggöra hur stödgivningen bidrar till hållbar regional utveckling, vilket också är ett pågående arbete till 2023,
med nationellt stöd från Tillväxtverket.
Den interna arbetsprocessen har fortsatt att utvecklas också under 2022 och vi stärker alltjämt ambitionerna för att beviljade projekt ska
bidra till omställning till och till hållbar utveckling. För detta har också gemensamma utbildningsinsatser genomförts, inom ramen för
uppdraget ”hållbar regional utveckling (se också ÅR1.1 och ÅR3, samverkan med Tillväxtverket) för att synliggöra hur dialogen med
projektägare, medfinansiärer och beslutsfattare kan stärkas i syfte att beviljade insatser ska bidra till de tre hållbarhetsdimensionerna –
och för att synliggöra när målkonflikter uppstår och hur de bör hanteras.
Fortsatta utmaningar från 2020 som kvarstått också under 2021 är att många beviljade projekt haft svårigheter att hålla tempo i
planerade aktiviteter, med fördröjda tidplaner och minskade kostnader som följd. Ett antal ändringsbeslut har fattats och vi har försökt
att stärka dialogen med Tillväxtverket i syfte att inte få de reaktiva handläggningsuppgifterna som uppstod 2020, när projektägarna
enbart kontaktade Tillväxtverket om behov av justeringar i beviljade projekt. En annan kvarstående utmaning är att NYPS2020 resulterar i
allt sämre underlag via Min ansökan, nu saknas både kopplingen till nya nationella strategin och till länets RUS, vilket kräver omfattande
kompletteringsarbete för den sökande och ökar handläggningstiderna för handläggarna.
När det gäller företagsstöden har efterfrågan varit fortsatt hög, till följd av Corona-pandemin. Under första halvåret låg stödnivån för
utvecklingscheckarna på 80%, men sänktes 14 juni till ordinarie nivå 50% utifrån att pandemins påverkan tydligt minskat i länet. Vi ser en
relativt jämn fördelning utifrån kommunstorlek vad gäller antal ansökningar, för faktiskt belopp ligger Örnsköldsvik och Kramfors högre
än övriga p g a ett antal pågående större investeringar.
Totalt har drygt 1100 företagsstödsansökningar tagits emot under året, i jämförelse med runt 200–250 företagstödsärenden årligen före
pandemin, och 87 mkr beviljats i 1:1-anslag. Merparten av dessa är utvecklingscheckar och 27Mkr till 351 stöd har beviljats under året,
främst till branscher som Hotell och restaurang, Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, Byggverksamhet, Tillverkning
samt Handel med rep av motorfordon. Under året har därför handläggningstiderna för företagsstöden varit långa, uppemot tre månader
för att minska i slutet av året när inflödet av nya företagsstödsansökningar närmat sig ett normalår.
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Utvecklingschecken har kunnat sökas fram till sista december 2021, och den genomlysning som gjorts under året har visat att
informationen om stödet nått ut på ett bra sätt i länet och vi ser också att vi når en breddad målgrupp. Under 2021 har ingen uppföljning
gjorts, men vår bedömning är att en högre andel av de tidigare missgynnade grupperna (kvinnor och sökande med utländsk bakgrund)
söker våra olika stöd.
Söktrycket inom företagsstöden gör också att söktrycket på utbetalningar ökat, vi har därför ett högt utfall på såväl besluts- som
utbetalningsnivå för 1:1-anslaget 2021. Utmaningen har framför allt handlat om de långa handläggningstiderna, som påverkat både
sökande och personal hos Region Västernorrland. Återkopplingen från företag som beviljats företagsstöd är trots detta positiv, framför
allt avseende såväl handläggningsstöd som information om stöden och status i handläggningen.
Fokus i arbetet med nya riktlinjer för företagsstöd har varit att bredda stödformerna för att möta företagens olika utvecklingsfaser,
modernisera stöden, göra beskrivningar mer tillgängliga ur språklig synvinkel samt skapa tydlighet i vad som kan godkännas.
Såväl företagsstöds- som projektstödshandläggare har varit engagerade i det nationella uppdraget ”Hållbar regional utveckling” med
syfte att utarbeta och ställa om 1:1anslagen till hållbara stöd. De förändringar som gjorts i NYPS2020 avseende koppling till hållbarhet i
alla dimensioner är en naturlig del av handläggningen, medan det fortfarande återstår mycket arbete för att förändra
projekthandläggningen i NYPS2020. De utmaningar som följde med införandet av NYPS2020 för företagsstöden har bestått, men
förhoppningen är att de insatser som sker inom Hållbar regional utveckling ska kunna lösa ut dessa problem över tid.
Under året har vi också sett över regionens informationssidor för projekt- och företagsstöd i avseende att synliggöra vilka mervärden
stöden skapat. På webbplatsen finns ett antal företagsporträtt som också delats i sociala media, i syfte att nå ut till en breddad målgrupp.
Tack vare en resursförstärkning, inom ramen för ”Vägar till hållbar utveckling” har information också stärkts avseende beviljade stöd,
både vid beslut i regionala utvecklingsutskottet och i regionstyrelsen. Under året har vi också testat att koppla vissa stödmöjligheter till
specifika Agenda 2030-mål med uppmaningen till aktörer att söka som vill bidra till hållbar utveckling i Västernorrland. Utifrån ett RUSperspektiv har vi dock valt att inte specificera insatser till enskilda Agenda 2030-mål utan avser lägga fokus på de tre
hållbarhetsdimensionerna i väntan på att gemensamma ställningstaganden kan komma att tas i det kollegiala samarbetet i uppdraget
Hållbar regional utveckling, insatsområdet Hållbara stöd. Det är vår bedömning att samtliga beviljade stöd bidrar till hållbar utveckling, i
en eller flera dimensioner.
Nej, det finns ingen plan
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till regionala utvecklingspolitikens mål på följande sätt:
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utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Utvecklingskraft handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, där vi ska sträva efter att dimensionerna är
integrerade. Det är också utgångspunkten för Västernorrlands RUS, till vilken vi kopplar alla beviljade stöd i samtliga stödformer.
Den regionala utvecklingspolitiken ska vara en del av genomförandet av Agenda 2030. Västernorrlands RUS utgår i sin helhet från Agenda
2030 och dess odelbara mål. Enskilda insatser i stödformerna kopplas inte till specifika Agenda 2020-mål, men RUS följs upp bland annat
genom regionala Agenda 2030-indikatorer, hämtade från Kolada.
De regionala utvecklingsmedlen beviljas till satsningar som ska bidra till omställning för hållbarhet, inom ramen för RUS tre målområden
med underliggande prioriteringar. Dessa ligger väl i linje med nationella strategins strategiska områden och prioriteringar. För
kommersiell service har detta bland annat handlat om att säkerställa en god servicetillgång, men också att butikerna genom investeringar
i energisnåla kylar och frysar både bidrar till minskad klimatpåverkan och får en stärkt ekonomisk förutsättning att driva sin verksamhet.
Såväl projekt- som företagsstödsansökningar hanteras med utgångspunkten att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet och få tillgång till utvecklingsresurser. Därför granskas ansökningar också utifrån exempelvis
jämställdhet, integration och mångfald. Särskilda stödformer har kompletterat de traditionella företagsstöden för att nå en breddad
målgrupp, fler kvinnor och utrikes födda.
En stor andel av pågående utvecklingsprojekt, särskilt inom forskning och innovation har särskilt fokus på att främja en bättre miljö och
en minskad klimatpåverkan. Företagsstöd kan sökas exempelvis för investeringar som främjar energiomställning.
1:1-anslaget används i hög omfattning till medfinansiering av EU:s strukturfonder, som främjar insatser för strukturomvandling, en
breddad och hållbar näringslivsutveckling som ger utvecklingsmöjligheter till företag och därmed möjlighet till fler jobb, ökad
produktivitet, en ökad innovationsgrad och breddning av affärsmodeller och marknader.
Flera av de mest framgångsrika innovationsmiljöerna vid universitet och forskningsinstitut har utvecklats tack vare långsiktiga strukturella
projektstöd och idag har Västernorrland internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer i linje med länets smarta
specialiseringsstrategi.
Det finns ingen särskild strategi och fördelningsnyckel för att möta inomregionala, territoriella utmaningar – men Västernorrlands län är
att betrakta som landsbygd, utanför tätorterna, vilket gör att satsningar som genomförs syftar till att stärka alla delar av länet och
därmed också bidra till landsbygdspolitikens mål. I länet finns också kommuner med särskilda utmaningar som tilldelas direkta statliga
stöd för stärkt näringslivsutveckling.
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I det övergripande regionala utvecklingsarbetet samverkar Region Västernorrland med samtliga utpekade aktörer som har uppdrag att
bidra till hållbar regional utveckling i linje med regionala utvecklingspolitikens mål och Agenda 2030. För att lyckas nå hållbar regional
utveckling krävs en sektorsövergripande samverkan och även andra utgiftsområden måste bidra för att Västernorrland ska lyckas med de
utmaningar och förutsättningar som råder i länets olika delar.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Det är vår övertygelse att initierade och pågående insatser som genomförs med stöd från 1:1-anslaget ligger i linje med länets RUS och
därmed ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Det är däremot inte, med insatser som beviljats under 2021,
möjligt att säga att de har gjort det, med hänvisning till att RUSens mål är satta till 2030.
Samtliga stöd som beviljats tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar som är ett pågående arbete
med riktning 2030. Det handlar om långsiktiga processer som först flera år efter avslutade projekt och företagsinvesteringar visar de
sammantagna resultaten och effekterna. Därför har vi i årets återrapportering valt att synliggöra också resultat och effekter till följd att
tidigare beviljade projekt eller investeringar som tar sin utgångspunkt i prioriteringar från länets tidigare RUS (men som beskrivs i enlighet
med mallens koppling till nationella strategin).

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Under programperioden har projekt genomförts i samtliga insatsområden i ERUF-programmet för Mellersta Norrland och Tillväxtverket
har löpande återrapporterat hur stor del av anslagna medel som beviljats och upparbetats och i vilken omfattning målsättningarna för
programmet uppnås. Det är endast i insatsområdet avseende fysisk och digital infrastruktur som uppsatta indikatorer inte är realistiska i
förhållande till utfall under programperioden. Flest ansökningar har kopplats till insatsområdena 1 (FOU) och 3 (företagsutveckling).

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Inga projekt beviljas utan att ligga i linje med såväl RUS som de territoriella samarbetsprogrammen. Det är, precis som för ERUF,
förvaltande myndighet som säkerställer att beviljade projekt ligger i linje med och bidrar till målen i de territoriella
samarbetsprogrammen och Region Västernorrland, i rollen som RUA, har till uppdrag att säkerställa att dessa också ligger i linje med RUS
och därmed den nationella strategin.
Vi upplever en fortsatt utmaning att nå ut med möjligheterna till finansiering som de territoriella samarbetsprogrammen ger. Därför har
informationsinsatser om de nya programmens ambition redan genomförts, trots att programmen inte ännu är godkända, och fler
tematiska workshops planeras i början av 2022 för att skapa en större beredskap hos aktörer att ingå i samverkansprojekt och stärka de
internationella relationerna.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

All finansiering ur 1:1-anslaget kräver medfinansiering. För företagsstöd av företagens egna medel; för projektstöd kopplas 1:1-anslaget
ofta till medfinansiering av strukturfondsprojekt, främst ERUF.
Eftersom strukturfondsperioden går mot avslut har exempelvis ERUF budget varit relativt begränsad (utöver valutaväxlingen) vilket
minskat efterfrågan på regional medfinansiering.
De ”egna” medlen från Region Västernorrland riktas exempelvis till:
Medfinansiering till kultursamverkansmodellen (50%). Under 2021 har Nämnden för hållbar utveckling beslutat om fördelning av
statsbidrag och regional medfinansiering omfattande närmare 60 miljoner kronor. Under 2021 har kulturaktörer och kulturskapare fått
behålla sitt nuvarande stöd, trots de förändringar som skett i utbud och efterfrågan till följd av Covid-19. Beviljade medel (kulturstöd i
form av tillfälliga projektstöd, årliga verksamhetsstöd och stipendier) har p g a pandemin fått användas för att senarelägga projekt och
insatser. Nämnden för hållbar utveckling gav också regionens kulturenhet i uppdrag att omfördela medel som inte beslutats eller
upparbetats för särskilda insatser i syfte att lindra kulturskapares inkomstbortfall till följd av Covid-19.
Regionen beviljar också verksamhetsbidrag till civila samhällets aktörer och föreningar.
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun, där regionen har 60 % av ägandet. Årligen beviljas en
basfinansiering till det regionala uppdraget inom dans, film, musik och teaterkulturell verksamhet. I slutet av 2021 har Region
Västernorrland också tagit beslut att inrätta en Filmfond, där grundfinansieringen utgörs av egna medel.
Samverkansavtal/verksamhetsbidrag till organisationer som främjar regional tillväxt såsom Coompanion, Bron Innovation AB, BizMaker,
Almi företagspartner Mitt AB, Leader Höga Kusten och Mittland, Norrtåg ek förening, North Sweden European Office, North Sweden
Stockholm Office, Nya Ostkustbanan och UF - Ung företagsamhet.
Egna medel används till medlemsavgifter till exempelvis Reglab och Visit Sweden.
Den kommunöverskridande kollektivtrafiken finansieras av Region Västernorrlands egna medel.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Inga särskilda insatser har genomförts i syfte att säkerställa de inomregionala behoven av utvecklingsmedel. Precis som tidigare år
genomförs många projekt med kompletterande finansiering också från länets samtliga kommuner, eller i förekommande fall som RUS
princip säger – då aktörer tillåts gå före och dela med sig av erfarenheter och lärdomar. Under 2021 har investerings- och
utvecklingsprojekt pågått i länets alla kommuner och vi upplever en ökad vilja att både dela med sig av – och ta del av lärdomar från de
utvecklingsprojekt som genomförs i länet. Detta möjliggör exempelvis för de minsta kommunerna och även mindre resursstarka
aktörerna i länet att prioritera bland projektsatsningar och ändå får del av utfall och lärdomar.
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Västmanland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Under 2021 beviljades totalt 25,1 miljoner kr i projektmedel och företagsstöd av 1:1 anslagen. Dessa fördelar sig på 13,3 miljoner kronor i
projektmedel, 11,8 miljoner kronor till företagsstöd (47 %) samt 493 tusen kronor till kommersiell service. Projektbeslut har minskat från
föregående år från 19,4 miljoner till 13,3 miljoner. En orsak är att vi befinner oss i slutet på strukturfondsprogrammet vilket gjort att
utlysningarna minskat. En annan anledning är att den nya EU React fonden som utlystes under året har högre finansieringsgrad och
behovet av medfinansiering med 1:1 anslag har då varit lägre. Nya medel har tillförts genom React och valutakursdifferens men dessa har
inte beslutats och belastat 2021 års ram. Beräknat belopp för projektbeslut gällande dessa är 3,6 miljoner kronor för Västmanlands
finansiering.
Utbetalningar fördelades under 2021 med 18,4 miljoner kronor i projektmedel, 13,7 miljoner kronor till företagsstöd samt 493 tusen
kronor till kommersiell service.
Under 2021 har företagsstöden beviljats till 26% kvinnoledda företag, 65% ledda av män och 8% blandat ägande (räknat i antal
företagsstöd). Detta är näst intill identisk fördelning med besluten för år 2020 där vi hade gjort en markant ökning gällande stöd till
kvinnoledda företag från året innan.
Ett analysarbete har gjorts under 2021, med djupintervjuer av kvinnor som driver företag, för att förstå varför dessa inte verkar tilltalas av
företagsstöd och hur vi kan anpassa stöden och vårt arbete för att fler kvinnor ska erhålla stöd för utveckling av sina företag. Arbetet
väntas bidra till ett breddat och mer resilient näringsliv när fler olika företagare kan utveckla sina företag med hjälp av ekonomiska
bidrag. Ett nytänkande på området kan också bidra till att nå andra sociala mål och näringslivsmål inom RUS. Arbetet tas vidare under
2022 med en anpassning av stöden och våra interna arbetsprocesser (läs mer i stycke 4.)
Företagsstöden har under 2021 beviljats med fördelningen 64 % till företag i Västerås och 36 % till samtliga övriga kommuner i länet. Det
är en försämring för de mindre kommunerna från föregående år fördelningen var 57 % och 43 %. Orsaken är främst det tillfälliga
marknadsföringsstödet som 2021 beviljades till 79 % Västeråsbaserade företag.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och

Insatser som finansierats med 1:1 medel bidrar på flera olika sätt till den nationella strategin, delvis inom kompetensområden, och
framför allt inom Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet, några exempel:
Näringslivets omställning och främjande av klimat – och miljödriven näringslivsutveckling sker genom flera större projekt, inte minst som
medfinansiering till projekt inom EU-React fonden. Att stödja små och medelstora företag att identifiera samt genomföra
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regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

omställningsbehov inom miljö, klimat och med hjälp av digitalisering ingår här. Här finns också förstärkta möjligheter till medel för
affärsutvecklingscheckar och innovationer i tidiga skeden.
Arbetet med att stärka upp regionens kluster inom styrkeområden och smart specialisering har skett genom specifika insatser inom ett
område men också för att öka samverkan mellan områdena, inom länet och i ÖMS.
Digitaliseringens möjligheter ingår som en del i de flesta finansierade projekt, då digitaliseringen är en del av näringslivet och företagens
utveckling. Våra satsningar på automation, energi och elektromobilitet är några exempel. Även satsningen på att förstärka länets
kapacitet inom AI finansieras här. Här kan även stärkt e-handel lyftas fram som specifik insats för att öka handlarnas digitala mognad,
men som effekt bidrar till attraktiva kommuner med möjligheter att leva och bo på landsbygden.
Ett gott näringslivsklimat och fungerande kapitalförsörjning har med hjälp av projektmedel bidragit till bland annat en gemensam
nyföretagarrådgivning i alla kommuner. Pågår gör insatser för stärkta landsbygder genom kommersiell service samt ökad innovationsfinansiering i tidiga skeden.
Insatser för export och internationalisering genom utveckling av regional export-samverkan, särskilda exportprogram till företag för att nå
stora exportmarknaderna USA och Tyskland och att synka olika aktörers insatser kring internationalisering.
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling ingår som en del i styrkeområdesprojekt och i större affärsutvecklingsprojekt med
målgruppen tillväxtföretag, bland annat Almis Smart Tillväxt och Växtzon som samlat ÖMS-länens inkubator och science parks.
Projekt med primärt fokus på kompetens finansieras oftast via ESF. Med 1:1 medel har en insats kring integration och
kompetensförsörjning landat i en matnyttig rapport kring utrikesföddas (framförallt kvinnors) möjligheter och svårigheter till
självförsörjning, som tas vidare i andra satsningar och projekt.
Se även nedan om 1:1 medel och koppling till RUS.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Samtliga projekt som finansieras med 1:1 anslaget ska på olika sätt bidra till RUS. En ny RUS antogs juni 2020 och i besluten för alla
beviljade projekt framgår det hur dessa bidrar till denna RUS.
Flest finanseriade projekt bidrar till RUS målområde Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt (målområde 4.3 som till störst
del hanterar näringslivsfrågor, även om de också finns med i andra delar av RUS). Detta eftersom våra 1:1 anslag används som ett verktyg
för att medfinansiera ERUF-projekt. Inom ERUF prioriteras bland annat projekt med stark näringslivskoppling, ofta med inriktning på
utveckling av innovation och förnyelse och då inte minst inom styrkeområden/ smart specialisering men även miljö- och klimat.
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Några fokus inom målområdet:
Störst andel finansiering går till att utveckla länets och ÖMS styrkeområden så som automation och energi, men även innovationsprojekt
för förnyelse och omställning i företag, särskilt inom industri eller industrinära företag, företag inom besöksnäringen eller företag med
behov av omställning eller förnyelse. Detta bidrar till målet om att öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan (mål 14) samt målet
om god ekonomisk utveckling (mål 20).
Flera projekt med 1:1 anslag har kompetenskoppling och bidrar till att öka andelen företag och organisationer som upplever att de har
lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering (mål 18).
Smart Tillväxt och Växtzon är två av de större projekten i Östra Mellansverige och finansieras av flera regionorganisationer, med syftet att
öka antalet sysselsatta (bidrar till RUS delmål Öka andelen sysselsatta).
Projektmedel med 1:1 anslag används även till RUS målområde Ett tillgängligt Västmanland (4.2):
Flera turismprojekt, något kulturprojekt och landsbygdsprojekt bidrar direkt eller indirekt till Öka tillgängligheten till värdefulla natur- och
kulturmiljöer (mål 10) och Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet (mål 11).
Finansiering i projekt med miljöfokus, till exempel inom energismarta fastigheter, energi- och elektrifieringsutveckling och insatser för att
stödja företag till en hållbar omställning, påverkar på sikt efterfrågan på bra miljöalternativ och de långsiktiga effekterna kan främja
delmål Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi (mål 13).
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

I så stor omfattning som möjligt prioriterar vi att regionala projektmedel växlas upp med medfinansiering från EU eller andra nationella
medel. Det är både ekonomiskt fördelaktigt att ta del av tillgängliga EU-medel, och det bidrar även till arbetet med förbättrade strukturer
på systemnivå. Att flera aktörer ingår i EU-projektsatsningar (eller nationella program) innebär ofta mål om strukturförändringar,
gemensam kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte som kommer länet till nytta och som dessutom bygger på storregionala skal och
kompetensfördelar, delar som är viktiga för att bli långsiktigt hållbara och nå internationell excellens.
Smart specialiseringsutveckling och nationell kraft – Region Västmanland leder det gemensamma smart specialiseringsarbetet i ÖMS.
Inför perioden 2021–27 där kommissionen stärkt kravet på koppling mot smart specialisering i det operativa programmet blir detta
arbete av ännu större vikt.
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Finansiering med 1:1 projektmedel gör i stor grad ÖMS-övergripande strategiska satsningar inom ERUF möjliga och bidrar då till målen
inom det operativa programmet.
Mobilisering av viktiga satsningar tillsammans med andra regionorganisationer och aktörer inom ÖMS gör också att vi utvecklar ett mer
sammanhållet och stärkt system samt identifierar och mobiliserar insatser i viktig områden inom ERUF/ÖMS.
För att underlätta administrativt för projektägare har Region Västmanland, Region Örebro län och Tillväxtverket under året utvecklat sitt
samarbete i beredningen och handläggningen av 1:1 projektmedel medel och ERUF-medel. Det bidrar till en bättre förståelse, och
möjlighet att tillsammans styra och ställa samma krav i de medfinansierade projekten, inte minst kopplat till förändringslogiken och
hållbarhet, även om mer arbete kvarstår.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Inom ramen för 1:1 projektmedel är medfinansiering till EU-fonder prioriterat, vilket bidrar till målen.
Region Västmanland medverkar i tjänstemannastödsgruppen för svenska Övervakningskommitté-delegationen Interreg Central Baltic och
har under året som gått arbetat fram det programmet för den nya perioden 2021–2027 tillsammans med regionerna i Sverige (Gävleborg,
Gotland, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) samt med de övriga länderna som ingår i programmet.
Region Västmanland deltar i och medfinansierar ett Interreg projekt (Record), dock finansierat med andra medel än 1:1 medel.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Under 2021 beviljades projektmedel med 13,3 miljoner kronor och den totala projektbudgeten för dessa projekt är 72 miljoner kronor
vilket är en uppväxling med 58,7 miljoner kronor (82%) från andra aktörer. Största medfinansiär är Tillväxtverkets EU-medel med 38,4
miljoner kronor.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Besöksnäringen har drabbats extra hårt av den pågående pandemin. Därför har Regionen riktat särskilda företagsstöd och projekt för att
stötta drabbade turismföretag. Detta har uppskattats av näringen och i flera fall varit avgörande för deras möjligheter att ställa om
verksamheterna. Exempel på stöd: Tillfälligt stöd för turismföretag och Stöd för samverkande turismföretag.

En del av medfinansieringen av beslutade projekt under året består av andra regioner i Östra Mellansverige. De är Region Örebro län,
Region Södermanland, Region Östergötland samt Region Uppsala. Totalt uppgår det till 5,2 miljoner kronor från andra regionorganisationer. Region Västmanlands insats i dessa gemensamt finansierade projekt är 2,3 miljoner kronor. I årets beslutade projekt har
Region Västmanland medfinansiering i form av egna medel med totalt 2,5 miljoner kronor.
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Under 2021 har vi även haft ett tillverkningsstöd för nystartade företag som bara riktade sig till företag i andra delar av länet än Västerås.
Vi har också haft ett speciellt marknadsföringsstöd med fler än 100 intresseanmälningar där prioritering av företag utanför Västerås, men
även företag ledda av kvinnor, som är en underrepresenterad grupp avseende ansökningar om företagsstöd har gjorts.
Det territoriella perspektivet skapar ibland problem. Det förekommer nya företag med idéer inom IT där deras dataprogram ska bli den
produkt de säljer. Det är dock vanligt att dessa inte har något fast driftställe. Det blir oklart vilket område som främjas om företaget
exempelvis har flera aktiva ägare som bor i olika kommuner i landet, även utanför Västmanland. Det förekommer att ansökningar från
företag av det skälet avvisas även om deras idéer är bra.
Se även 1.4.1 om hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande.
Västra Götaland
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har, utöver det statliga anslaget på cirka 66 mkr, en budget på ca 1000 mkr. När det gäller 1:1-anslaget
används cirka 25 % av medlen för att finansiera projektverksamhet och ingen skillnad görs på Västra Götalandsregionens (VGR) egna
utvecklingsmedel och 1:1-anslaget. Under 2021 togs beslut om 15,4 mkr till 6 projekt på 1:1-anslaget. Bland projekten fanns satsningar
inom maritima näringar, film, kompetensförsörjning och innovation. Ett av de största projekten om 9 mkr hade inriktning på expansion
för elektromobilitet och marina applikationer.
Därtill togs nya beslut om 40.7 mkr i direkta företagsstöd, i linje med bemyndigandehetsramen. Totalt fick 324 företag stöd. Den
finansiering VGR erbjuder är uppdelad på såddlån, konsultcheckar, stöd till kommersiell service, regionalt investeringsstöd, FoU-kort och
EU-kort. Utöver detta hanterar VGR 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. VGR prioriterar arbetet med att hela regionen ska nås av
företagsnätverk och ha tillgång till innovationsmiljöer och affärsutvecklingsstöd. Under 2021 har 55% av företagsstöden gått till företag i
Göteborgsregionen (Göteborg, Partille, Kungälv, Mölndal, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Öckerö, Tjörn och Stenungssund), jämfört med
63% för 2020. Andelen för Fyrbodal har ökat från 20% 2020 till 26% i år. Proportionerna till Borås- respektive Skaraborgsregionerna är
ungefär samma som föregående år. 11% till Boråsregionen respektive 6% till Skaraborg. Utöver detta har vi haft en kraftig höjning i
stödområdet, det inre av Fyrbodal, när det gäller investeringar som är så stora att de har kunnat stöttas med de 1.1 medel som
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Tillväxtverket disponerar. Såddlånen, som ges till innovativa nystartade företag, är det erbjudande där Göteborgsregionen har störst
övervikt.
Ja, finns en plan och ja, den är politiskt antagen.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Varje år tar Regionutvecklingsnämnden 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 hänvisas till RUN särskilt prioriterade målsättning om “fler nya och fler växande företag” då företagsstöden
ses som ett verktyg för att uppnå målet. VGR har en hög grad av egenfinansiering av det regionala utvecklingsarbetet. Strategin är att
regionen vill ha en följsamhet för att under verksamhetsåret kunna behovsanpassa fördelningen av 1.1 medlen. Denna följsamhet har
varit mycket värdefull under pandemin. Förutom att utöka andelen till företagsstöd så innebar det också att VGR kunde utöka
hemsändningsbidraget till att gälla även de regioninnevånare som var över 70 år gamla och ännu inte hade fått covid-vaccin.
Följsamheten har också möjliggjort ett fortsatt arbetet med att stötta företagens exportsatsningar med konsultcheckar då Tillväxtverket
prioriterade ner de riktade affärsutvecklingscheckarna.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

1:1-medlen används tillsammans med regionutvecklingsnämndens budget som helhet till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Västra Götalandsregionen 2021–2030 och dess fyra långsiktiga prioriteringar “Stärka innovationskraften”, “Bygga
kompetens”, “öka inkluderingen” och “Knyta samma Västra Götaland”.
1:1 används mest till insatser som ligger inom “Stärka innovationskraften” inom den regionala utvecklingsstrategin. Samt “Bygga
kompetens”. I WSPs analys och enkät hösten 2021 till 124 företag som fick stöd 2019 rankades svarsförslaget “öka företagets
kunskapshöjd” högst på frågan om företagsstödens effekt, med poängen 4,3 av 5. Tätt följt av svar om nya produkter, tjänster, bättre
kvalitet och processer med poäng 3,7-4,1 poäng.
I WSPs analys anger också 60-100 % av företagen, beroende på stödform, att stödet har haft stor betydelse för konkurrenskraften.
Västra Götalandsregionens (VGR) har under 2021 tagit fram fyra nya program kopplat till den nya regionala utvecklingsstrategin dessa
program antogs i slutet av 2021. De fyra nya programmen har följande inriktningar; Stärka innovationskraften – för ett näringsliv i
framkant, Bygga kompetens - för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande, Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning och
Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Programmen kopplar an till de fyra långsiktiga prioriteringarna i
den regionala utvecklingsstrategin. Programmen är ett verktyg som VGR använder för att uppfylla målen i det regionala tillväxt- och
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utvecklingsarbetet. De styr VGR 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.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har medfinansierat ett antal aktörer så att de kan driva projekt inom regionala
strukturfondsprogrammet för Västsverige. Satsningarna har under 2021 varit kopplat till ERUF-programmets tre insatsområden:
Samverkan inom forskning och innovation, konkurrenskraftiga små och medelstora företag, och koldioxidsnål ekonomi. Ytterligare RUNsatsningar under året har varit medfinansiering av projekt kopplat till React-EU relaterat till återhämtningen efter pandemin inom både
Regional- samt Socialfond.
RUNs medel har således bidragit till att nå programmets mål för nämnda prioriteringar under året. Exempel på projekt finansierade av
ERUF samt av regionala utvecklingsmedel är projektet ”Samhandling för en robust västsvensk matproduktion” vars syfte är att öka
samverkan mellan forskning och företagare inom de gröna näringarna. Vid tiden för beslut kopplades projektet samman med mål 1.2
Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden inom utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.
Projektet bidrar också till ERUF-programmets insatsområde Samverkan inom forskning och innovation.
Förutom ovan har ett antal stora strategiska satsningar gjorts inom ramen för React-EU.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har medfinansierat ett par förstudier inom Interreg under året. 2021 har varit ett mellanår där medlen
i programmen från perioden 2014–2020 varit få samtidigt som arbetet med skrivningar och förberedelser kopplat till nya program för
perioden 2021–2027 varit intensiv. De projekt som medfinansieras av RUN och i sin tur godkänns av Interregprogrammen bidrar till att nå
målen.
Exempel på projekt beviljade inom Interreg Sverige-Norge som medfinansierats med regionala medel genom förvaltningen för
kulturutveckling är Förstudie St. Olav Ways. Vidare har RUN medfinansierat förstudie XR Scandinavia inom Interreg Öresund-KattegatSkagerrak.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel

1:1 medlen som tilldelas Västra Götalandsregionen används, som ovan 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.
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respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.
Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

I Västra Götalandsregionen (VGR) 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. VGR 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 VGR som är utpekade till delregionerna.
Detta för att stimulera efterfrågan i hela geografin.
Ett annat exempel på hur VGR 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.
Av Västra Götalandsregionen egna regionala utvecklingsmedelen 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 Mnkr 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.

Örebro
Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Örebro läns inriktningsbeslut anger en indikativ fördelning utifrån historisk fördelning av anslaget mellan regionala
ut-vecklingsprojekt och företagsstöd samt hur stor del av medlen som avsätts för upp-följning och utvärdering av anslaget. Det totala
anslaget 40 480 000 kr fördelas indikativt med 26 520 000 kr till regionala utvecklingsprojekt samt 13 960 000 kr till företagsstöd. Av
dessa medel disponeras högst 1 000 000 kr till uppföljning och utvärdering av insatser finansierade med anslaget. För att utnyttja anslaget
optimalt kan justeringar av fördelningen i samband med verkställighet ske under året efter hur behovet ser ut. Det faktiska utfallet blev
24 220 000 kr till projekt, 15 360 000 kr till företagsstöd och 900 000 kr till uppfölj-ning och utvärdering
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Företagsstöd
Under 2021 har Region Örebro län fattat beslut om 139 ansökningar om företagsstöd. Av dessa har 76 ansökningar beviljats. Av dessa är
12 st. inom kommersiell service, varav två stycken hemsändningsbidrag. Beviljade stöd inom kommersiell service uppgår till 1Mkr kr.
Övriga beviljade företagsstöd uppgår till cirka 13,5 mkr. Då många företag under 2020 förlängde sina investeringsperioder över till 2021
pga. pandemin så har vi under 2021 haft mindre utrymme att fatta beslut därav färre beviljade stöd 2021 jämfört med 2020. Stöd har
beviljats till företag i samtliga kommuner i länet.
Våren 2021 sökte regionen stöd från EU:s regionalfond inom REACT-EU till stöd för företag som påverkats negativt av pandemin. Region
Örebro län beviljades 4,8 mkr och har under 2021 beviljat två stöd. Stöden ges i form av externa konsultinsatser med fokus på
digitalisering, internationalisering och grön omställning.
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.
Regionen tog under våren 2020 fram så kallade Omställningscheckar till företag som trots krisen planerade att göra någon sorts satsning
på vidareutveckling av verksamheten. Satsningen har fortsatt under 2021 och resulterade i många oftast mindre ansökningar. Med
omställningscheckarna har regionen nått ut till kvinnor som driver företag. Av 13 st. beviljade omställningscheckar under 2021 har 10 st.
gått till kvinnor som driver företag. Sett över samtliga företagsstöd har cirka 30 procent av de beviljade stöden gått till kvinnor som driver
företag.
Informationsinsatser har på grund av pandemin under 2021 till största del varit digitala under 2021.
Medfinansiering från 1:1-anslaget har beviljats till 14 projekt. 1:1 anslaget har stor betydelse för medfinansiering av kommande nya
strukturfondsprogram.
Under året har Region Örebro län tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige arbetat med att ta fram förslag till nytt
regionalfondsprogram samt arbetat med förberedelser inför kommande handlingsplan inom ESF+.
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Region Örebro län har deltagit i programmeringsgrupper gällande utformningen av nästa programperiods Interreg-program, mer specifikt
Central Baltic programmet och Östersjöprogrammet. Vi tar fram riktlinjer och inriktningsbeslut. Syftet med riktlinjerna är att ange
ramarna för anslaget utifrån de förordningar som styr användning av det stat-liga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Vad gäller
projektverksamhet är också syftet att ange ytterligare kriterier för projektfinansiering. Riktlinjerna följs av inriktningsbeslut för projekt
och företagsstöd. Inriktningsbesluten ska ange vilka in-satser som är särskilt viktiga att prioritera under kommande år samt eventuella
pri-oritetshöjande kriterier. Inriktningsbesluten ska även visa på en indikativ fördelning mellan företagsstöd och projekt. Den löpande
uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för nya inriktningsbeslut.
Projektmedel
Inom ramen för nedanstående inriktningar är medfinansiering till EU prioriterat och även innovativa lösningar för att lösa
samhällsutmaningarna. T.ex. kan digital teknik och kompetens bidra till att hitta lösningar för bland annat minskad miljö- och
klimatpåverkan, klimatanpassning, social sammanhållning och demografisk utveckling.
Region Örebro län kan bevilja medel till projekt som ligger i linje med RUS:ens prioriterade områden och som bidrar till att stärka den
regionala konkurrenskraften och tillväxten. Region Örebro län prioriterar projekt enligt nedan:
• Projekt som främjar en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar inom följande områden: Insatser som bidrar till
förbättrad samverkan mellan akademi och små och medelstora företag. Förbättrade förutsättningar att nyttja digitaliseringens
möjligheter. Affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning, internationalisering och tillgång till olika nätverk.
Kapitalförsörjning i tidiga skeden. Utveckling av utbildningar som matchar näringslivets behov, stärka företagens förmåga i
kompetensförsörjningsarbetet.
• Projekt som bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län inom följande områden: Främja
energieffektiviseringsåtgärder. Främja förnybar energi. Utveckla smarta energisystem. Smarta nät och smart lagring på lokal nivå. Främja
övergången till en cirkulär ekonomi.
• Projekt som bidra till att Örebro län bli ett mer attraktivt län att bo, leva, besöka och verka i inom följande områden:
Destinationsutveckling. Ökad tillgänglighet till arbetsmarknad och studier till och inom arbetsmarknadsregionen (digitalt och fysiskt).
Utveckla och attrahera kompetens som bidrar till att befintliga företag och verksamheter kan växa. Projekt med inriktning på minskad
bostadssegregation (investeringar kan dock inte finansieras) .
• Projekt som bidrar till att rusta barn och unga inom följande områden: Projekt som bidrar till att fler fullföljer och avslutar sin
grundläggande utbildning i hela länet och att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar, att fler klarar gymnasiet samt att
skillnader mellan olika grupper minskar.
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• Projekt som bidrar till ett minskat utanförskap inom följande områden: Projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för fler att
uppnå egen försörjning. Projekt som bidrar till normbrytande arbetssätt för att fler ska komma i arbete och bryta segregation på
arbetsmarknaden. T.ex. insatser som bidrar till förbättrad samverkan mellan utbildningsanordnare och små och medelstora företag.
Utveckla stödstrukturer som främjar lärande, inkludering och mångfald. Direkta stödinsatser till enskilda individer kan inte finansieras.
Det finns ingen rangordning eller prioritering mellan dessa områden, utan alla är lika viktiga.
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 våra 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
konkurrenskraft.
Det finns ett inriktningsbeslut som är politiskt antaget.
Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Anslaget bidrar till att nå målen i RUS och RUS:en i sin tur ska bidra till att realisera målet för den regionala utvecklingspolitikens mål.
Region Örebro län kan bevilja medel till projekt som ligger i linje med RUS:ens prioriterade områden och som bidrar till att stärka den
regionala konkurrenskraften och hållbar utveckling.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Medfinansiera projekt som ligger i linje med RUS:ens prioriteringar
Projekten har legat i linje med inriktningsbeslut

461

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Inom ramen för inriktningsbeslutets prioriteringar är medfinansiering till EU prioriterat.
Under 2021 har 4 projekt beviljats som också har medel från regionalfonden

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Inom ramen för inriktningsbeslutets prioriteringar är medfinansiering till EU prioriterat.
Vi har två projekt (Combine och Baltic Loop) som beslutades under 2019 men som avslutades under 2021 med anslag 1:1 som
medfinansiering.

Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, 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.
Vi tar inriktningsbeslut för dessa medel. Se vidare ovan.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Vad avser den inomregionala fördelningen så ska, i enlighet med våra riktlinjer för projektverksamhet, samtliga projekt som beviljas
medfinansiering ha ett regionalt mervärde, det vill säga inte endast beröra enskilda kommuner.
Inom ramen för företagsstöd finns ett stöd det s.k. 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 mikro-bidrag 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 kate-gori av stöd-mottagare kan positiva
effekter uppnås för både företag och sam-hälle.
För att öka möjligheterna för kvinnor som driver företag att söka mikro-bidrag, men också för att nå ut till fler branscher kan mikrobidrag
även ges i Örebro tätort till före-tag som drivs av kvinnor för nya innovativa idéer i be-fintliga företag.

Östergötland
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Är planen, strategin eller
prioriteringsordningen politiskt
antagen?

Region Östergötland hade 2021 ett anslag som omfattade 24,38 miljoner kronor. Den helt dominerande delen av anslaget fördelas till
projektverksamhet och endast mindre delar till mikrobidrag och kommersiell service. Den procentuella fördelningen var cirka 3 procent
till mikrobidrag, 6 procent till kommersiell service och resten av anslaget (91 procent) går till projektverksamheten, inklusive utvärdering
av densamma. Fördelningen har även historiskt sett ut på likartat sätt och inga förändringar har skett. Östergötland ingår inte i
stödområde för företagsstöd.
Mikrobidragen har tidigare haft en bred inriktning men fick 2021, med anledning av pågående pandemi, en tonvikt på skärgård, lokal mat
och besöksnäring på grund av att näringarna drabbats hårt.
Den dominerande projektverksamheten är hårt styrd att visa på ett aktivt arbete med hållbarhetsaspekter utifrån såväl nationell som
regional styrning.
I Region Östergötlands bedömningskriterier för projekt ingår krav på att det särskilt ska framgå i projektbeskrivningen hur projektet
kommer att bidra till hållbar utveckling. Arbetet med hållbarhetsaspekterna ska tydliggöras och integreras i planering, genomförande och
uppföljning av ett projekt. Initiala krav och tydliga förväntningar på ett integrerande arbetssätt, väntas ge bättre förutsättningar för
projekten att kunna redovisa resultat och effekter med integrerad hållbarhet efter projektavslut.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå regionala
utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet.

Ett mycket tydligt mervärde med anslaget för regionala tillväxtåtgärder är att det skapar förutsättningar för flera aktörer att arbeta i
samverkan regionalt och storregionalt. Möj-ligheterna 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 ge-nomföras utan 1:1-anslaget.
Region Östergötland har antagit Riktlinjer för stöd till projektverksamhet, mikrobidrag och kommersiell service med syfte att klargöra
bedömningskriterier och budgetramar kring de olika stödformerna, som finansieras via det statliga anslaget 1:1. 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. Riktlinjerna hjälper oss att styra mot utvecklingspolitikens mål.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin 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.
Region Östergötland kvalitetssäkrar samtliga beslutsförslag kring projekt för att säkerställa kopplingen till den regionala
utvecklingsstrategin och den nationella strategin. Insatsernas mål ska vara mätbara så att det finns uppföljnings- och
utvärderingsförutsättningar.
Med uppföljningsarbete under projektperioden och vid slutrapporterad verksamhet följer kvalitetssäkringsarbetet projektet fram till
avslut. Vid projektavslut upprättar Region Östergötland en erfarenhetsrapport över genomfört projekt där måluppfyllelse, resultat,
använda metoder och hållbarhetsarbetet analyseras utifrån projektplan, styrdokument och regionala strategier. Resultatens
implementering och hur en fortsatt verksamhet kommer att se ut efter avslut samt erfarenheter/reflektioner/utmaningar från
genomförandet ska beskrivas.
Region Östergötland har med det kvalitetssäkringsarbete som genomförs kring projek-ten, en stabil grund att stå på vid bedömningen att
projektverksamheten som finansie-ras via anslaget bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.

Det finns en god överensstämmelse mellan målen i det regionala strukturfondspro-grammet (regionalfonden) och strategierna i den
regionala utvecklingsstrategin för Östergötland. 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 har också lett fram till gemensamma
utmanings-områden som bygger på regionernas smart specialiseringsstrategier. Detta arbete utgör en värdefull grund för gemensamma
projektsatsningar och Region Östergötland med-finansierar i stor utsträckning projekt med finansiering från regionalfonden och
socialfonden i Östra Mellansverige.

Kortfattad beskrivning hur anslaget har
bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg).

Region Östergötland har under 2021 inte arbetat med de territoriella programmen i någon större omfattning. Flera projekt där Region
Östergötland tidigare har varit aktiva, som projektägare eller projektdeltagare, har nyligen avslutats eller befinner sig i avslut-ningsfas. För
projekt med mindre medfinansieringsgrad har Region Östergötland också i flera fall valt att använda egen finansiering framför anslaget
eftersom det ibland kan bli mer administrativt betungande.
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Kortfattad beskrivning hur anslaget 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder används
i relation till strukturfondsmedel
respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till
exempel egna medel.

Anslaget används i stor utsträckning som medfinansiering till projekt inom regional-fonden och socialfonden. Under 2021 har omkring 44
procent av anslaget gått till med-finansiering av 18 projekt. Under året har anslaget medfinansierat olika utvecklingsprojekt med 21
procent av total projektkostnad i relation till övrig finansiering. Region Östergötlands egna projekt-medel motsvarar 3 procent och annan
extern finansiering motsvarar 76 procent. Region Östergötland har inte medfinansierat projekt inom de territoriella
samarbets-programmen med anslaget under 2021.

Kortfattad beskrivning på vilket sätt
olika territoriella perspektiv har
beaktats och påverkat fördelningen av
anslaget 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom länet.

Den inomregionala fördelningen följs på kommunnivå. Det stora flertalet projekt som avslutats under 2021 har samtliga kommuner och i
vissa fall Östra Mellansverige som målgrupp. När projekt riktas specifikt till en eller några kommuner är det normalt pilot-projekt med
syfte att sprida kunskap till övriga kommuner. Det är viktigt att skilja på projektägande och målgrupp för utvecklingsarbetet. Få
kommuner är projektägare men samtliga 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 de senaste åren har ett intensivt arbete pågått, och pågår, för att utveckla hänsynen till olika förutsättningar. Region Östergötland
försöker integrera ett geografiskt helhetsperspektiv, eller med andra ord ett territoriellt perspektiv, i allt arbete. Se även avsnitt 1.2.1.
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6

Bilaga 6. Hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet

6.1

Jämställdhet

Region

Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka
mål, fastställda i
den regionala
utvecklingsstrategin
, det regionala
strukturfondsprogr
ammet respektive
de territoriella
samarbetsprogram
men (Interreg), som
insatsen ska bidra
till.
Erbjudande om att
ange vilket eller
vilka av de globala
målen för hållbar
utveckling i Agenda
2030 som insatsen
ska bidra till.
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Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller förväntade resultat.

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

Blekinge

Blekinges jämställdhetsnätverk.

Bidrar till målet
”god tillgång till
kompetent
arbetskraft” i den
regionala
utvecklingsstrategin

En struktur för samverkan för att driva jämställdhetsfrågor i
Blekinge där offentlig sektor och det privata näringslivet möts och
samverkar för att nå målen i Blekinges jämställdhetsstrategi som
samordnas av Länsstyrelsen.

Goda exempel som
genushanden och att
vara modellkommun
ger gemensamma
verktyg.
Med Försvarsmaktens
likabehandlingsutbildning som bas har
flera organisationer
både offentliga och
privata gått
utbildningen.
Deltagare i nätverket
hjälper varandra med
olika aktiviteter.

Blekinge

Inledande dialog om att gå med i SKR:s initiativ
modellregion.
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Bidrar till målet
”god tillgång till
kompetent
arbetskraft” i den
regionala
utvecklingsstrategin

Region Blekinge har fått frågan att gå med i SKR:s
modellregionarbete – internt arbete pågår för att ta ställning till
vad det skulle innebära.

Om Region Blekinge går
med kommer det
innebära större fokus
på frågorna och större
genomförande
kapacitet att jobba mer
strukturerat med
jämställdhet.

Blekinge

Vägar till hållbar utveckling
(se tabell 6.3 för vidare beskrivning).
Enligt instruktioner inom det nationella uppdraget så ska
projektet ha ett särskilt fokus på intersektionalitet vilket
bland annat innefattar jämställdhetsaspekten.

Dalarna

MÅDS (mångfald i Dalarnas styrelser), Styrelseakademin
Dalarna.
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Bidrar till målet
”god tillgång till
kompetent
arbetskraft” i den
regionala
utvecklingsstrategin

Dalastrategin 2030:
En jämställd och
jämlik
arbetsmarknad där

Jämställdhet har funnits med som ett perspektiv från projektstart
och även vävts in i den analys som gjorts (genom att koppla Region
Blekinges måldokument till Agenda 2030 där jämställdhet finns
med).

Jämställdhet är en stor
del av den sociala
hållbarhetsdimensionen
(som också har bäring
på miljömässig och
ekonomisk hållbarhet)
och är därmed en del av
det horisontella
hållbarhetsarbetet. Det
finns med som ett
perspektiv i projektet
och i hur vi förmedlar
och ställer krav till
exempel på näringsliv
och SMF i projektet. På
sikt vill regionen att det
ska finnas en ökad
medvetenhet och
kunskap hos dessa
aktörer om hur
jämställdhet är viktigt i
ett konkurrenskraftigt
och långsiktigt hållbart
företag.
Kort sikt:
10 kvinnor med
utomnordisk bakgrund
ska introduceras i

allas kompetens tas
tillvara.

professionellt
styrelsearbete – minst
50 % av
projektdeltagarna ska
erhålla styrelseuppdrag
inom 12 månader efter
projektslut.
Lång sikt:
Ett mer jämställt och
jämlikt näringsliv i
Dalarna.

Gotland

Fortbildning för nyckelpersoner på samtliga förskolor, för
att utveckla ett våldsförebyggande arbete.

Övergripande mål
enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en
nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft.
- Gotland är ett
tryggt och
inkluderande
samhälle med
livskraft för alla.
Agenda 2030,
globala mål 1, 3, 4,
5, 10, 16.

469

Tre fortbildningstillfällen genomförda med deltagande
nyckelpersoner från samtliga förskolor.

Faktiska effekter på
kort sikt:
Kunskapsförhöjning om
ojämställdhet och
våldsprevention.
Förväntade effekter
medellång sikt:
Nya arbetssätt som
utformas, genomförs
och integreras.
Förväntade effekter på
lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:

1. En god, jämlik och
jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
Gotland

Grundutbildning om jämställdhet för samtliga rektorer
för förskole- och grundskoleverksamhet.

Samma som ovan.

Tre fortbildningstillfällen genomförda med deltagande från
samtliga rektorer.

Faktiska effekter på
kort sikt:
Kunskapsförhöjning.
Förväntade effekter
medellång sikt:
Stärkt analys- och
tillämpningsförmåga
utifrån ett
jämställdhetsperspektiv
Förväntade effekter på
lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:
1. En god, jämlik och
jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
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Gotland

Metod för återrapportering av regionens arbete med
jämställdhetsintegrering (inom arbetet med CEMRdeklarationen).

Samma som ovan.

Ny handlingsplan har tagits fram i samverkan med samtliga
förvaltningar och beslutats av Regionstyrelsen.

Förväntade effekter på
kort sikt:
Förändrade
arbetsformer
Ökad kunskap/trygghet
kring
jämställdhetsperspektiv
Förväntade effekter på
medellång sikt:
Ökad förmåga till
jämställdhetsanalyser.
Ökat antal
jämställdhetsintegreran
de insatser.
Ökad rapportering
jämställdhetsintegreran
de insatser.
Förväntade effekter på
lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:
1. En god, jämlik och
jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
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Gotland

Kapacitet för ett våldsförebyggande arbete Södra
Gotland.

Samma som ovan.

Intervjuer med 14 aktörer som verkar på Södra Gotland.
Produktion av rapport baserad på intervjuerna
Fortbildningstillfälle genomförd med sammanlagt 18 aktörer som
verkar på Södra Gotland.

Faktiska effekter på
kort sikt:
Hög vilja att delta i en
samlad samhällsinsats.
Förväntade effekter på
medellång sikt:
Genomförda insatser
utifrån
material/förutsättninga
r inom respektive
organisation.
Ökad medvetenhet om
metoder i
våldsförebyggande
arbete för individ- och
organisationsnivå.
Förväntade effekter på
lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:
1. En god, jämlik och
jämställd hälsa.
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
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Gotland

Samtalsmaterial mäns våld mot kvinnor.

Samma som ovan.

Material färdigställt och tillgängliggjort för internt arbete.

Förväntade effekter på
kort sikt:
Ökad medvetenhet om
att Mäns våld mot
kvinnor är ett
samhällsproblem.
Ökad kunskap om Mäns
våld mot kvinnor.
Förväntade effekter på
medellång sikt:
Ökad trygghet att
samtala om Mäns våld
mot kvinnor.
Ökad vetskap om det
stöd som finns på
Gotland för utsatta,
utövare och vid oro för
barns utsatthet.
Förväntade effekter på
lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:
1. En god, jämlik och
jämställd hälsa2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
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Gävleborg

Metodutveckling för hållbarhetsanalys:
Syftar till att ta fram och tillgängliggöra systematisk
metod för hållbarhetsintegrering som utgår från RUS
intentioner.
Metodutvecklingen har ett utforskande arbetssätt och
genomförs med hjälp av tester på konkreta uppdrag
(planer/strategier) inom Region Gävleborg.

474

RUS effektmål:
• Gävleborg har
attraktiva platser
och goda livsmiljöer
för boende, arbete,
företagande och
besökare - med
starka funktionella
samband inom
länet och över
länsgränser.
• Gävleborg har
robust och
kapacitetsstark
infrastruktur med
hög tillgänglighet
för godstransporter
och personresor
inom länet och över
länsgränser.
• Gävleborg har ett
brett, diversifierat
och inkluderande
näringsliv.
• Gävleborg har
hög
innovationskraft
som möter

Tre genomförda tester genomfört på tre uppdrag. Testerna har
genomförts vid totalt sex tillfällen. Deltog gjorde 17 kvinnor och 8
män.
Utvärdering av testerna har ökat kunskap och förståelse för
användbarheten av metoden.

Kort sikt:
Ökad kunskap om
metod och
hållbarhetsintegrering
hos deltagarna.
Utveckling av metoden.
Hållbarhetsintegrering
av tre uppdrag har ökat.
Lång sikt:
Ökad grad av hållbar
regional utveckling.

samhällsutmaningar.
• Gävleborg har en
fossiloberoende
transportsektor och
ett hållbar resande.
• Gävleborg har ett
näringsliv som ställt
om till en cirkulär
och mer biobaserad
ekonomi.
Globala mål:
8, 9, 10, 11, 13
Gävleborg

Personlig tränare (PT) Jämställdhet
Internt träningsprogram för strateger och chefer under
ledning av utbildad intern PT.

RUS effektmål:
• Gävleborg har ett
brett, diversifierat
och inkluderande
näringsliv.
• Gävleborg har en
jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
Globala mål:
8, 10
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En strateg tränad under året.

Kort sikt:
Ökat mod, kunskap och
vilja att lyfta frågan i
det egna och andras
arbete.
Nya konkreta verktyg
för att förstå och
exemplifiera
jämställdhet mer
konkret.
Ökad förmåga att se
och fatta politiska
beslut utifrån ett
jämställdhetsperspektiv

Lång sikt:
Ökad kapacitet att
använda
jämställdhetsintegrerin
g i det regionala
utvecklingsarbetet.
Gävleborg

Kunskapsstöd.
Stödet syftar till att stärka förmågan att
hållbarhetsintegrera projekt redan i ansökningsfasen
samt yttranden på inkomna remisser.
Stödja regionala utvecklingsförvaltningens arbete i
projektriggningsfasen i syfte att hållbarhetsinterera
projekt.
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RUS effektmål:
• Gävleborg har
attraktiva platser
och goda livsmiljöer
för boende, arbete,
företagande och
besökare.
• Gävleborg har ett
brett, diversifierat
och inkluderande
näringsliv.
• Gävleborg har en
jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
• Gävleborg har en
fossiloberoende
transportsektor och
ett hållbar resande.
• Gävleborg har ett
näringsliv som ställt
om till en cirkulär

Två hållbarhetsintegrerade projektansökningar.
Två hållbarhetsintegrerade remissvar.

Kort sikt:
Ökad förmåga att skriva
hållbarhetsintegrerade
projektansökningar och
remissvar.
Insatsen bidrar till att
projekten och de frågor
som remisserna
omfattar i ökad grad
kan bidra till
jämställdhet och
hållbarhet.
Lång sikt:
Insatsen utmanar
normer och bidrar till
ett öppet, nytänkande
och hållbart Gävleborg.

och mer biobaserad
ekonomi.
Globala mål:
5, 8, 9, 10, 11, 13
Halland

Delprojekt 1 inom projektet Hållbar regional utveckling.
Under året fortsatte arbetet med uppdatering av
analysen ”från vaggan till graven” inom ramen för
regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling.
Finansiering: Tillväxtverket och Region Halland.
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Jämställdhets- och
rättighetsperspekti
v är numera en
integrerad del i RUS
och Hallands
strategi för hållbar
tillväxt. Region
Halland bedömer
att arbetet med
analysen bidrar till
samtliga strategiska
områden på olika
sätt och i olika
omfattning.

- Tre workshops med fokus på ekologisk och social hållbarhet,
hallänningarnas livsmiljö och livsvillkor.
- Deltagit i två nationella utbildningspass med Tillväxtverket med
olika fokus på intersektionalitet.
- Arbetat aktivt med intern och extern referensgrupp för att samla
upp en bredd av kompetenser.

Kort sikt:
- Ökad kunskap inom
den egna
organisationen om
kvinnor och mäns
ojämlika inflytande,
förutsättningar och
villkor, samt livsmiljö
och resursfördelning.
- Jämställdhets- och
jämlikhetsfrågorna
hamnar högre upp på
agendan.
- Ojämställdhet och
ojämlikhet synliggörs
och koppling till andra
hållbarhetsdimensioner
na utvecklas och
problematiseras.
Medellång sikt:
- Region Hallands
arbete leder till ökad
kunskap hos Halländska

aktörer om kvinnor och
mäns ojämlika
inflytande,
förutsättningar och
villkor samt livsmiljö
och resursfördelning.
- Jämställdhet och
rättighetsperspektiv blir
en naturlig del i
ordinarie styrning och
ledning av regionala
utvecklingsfrågor.
Lång sikt:
- Likvärdiga
förutsättningar och
service för och till
hallänningarna.
Halland

Kompetenshöjande insatser – Agenda 2030 och
hållbarhetsintegrering.
Insatserna syftar till att, utifrån nuvarande verksamhet
och kommande långsiktiga uppdrag, identifiera
kopplingar mellan de globala målen och verksamheter
inom regional utveckling.
Inom ramen för jämställdhetsfrågorna har arbetet bland
annat inneburit en introduktion av arbetsstöd för
intersektionell jämställdhetsanalys, med bäring på alla
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Jämställdhets- och
rättighetsperspekti
v är numera en
integrerad del i RUS
och Hallands
strategi för hållbar
tillväxt. Region
Halland bedömer
att arbetet med
Agenda 2030 på
olika sätt och i olika

Tillämpning av hållbarhet och Agenda 2030 i ordinarie verksamhet
inom Regional utveckling:
- 50 deltagare.
Arbetsstöd för jämställdhetsanalyser framtagen och lanserad.
Diverse material framtaget: Information om jämställdhetsanalyser,
fördjupning i jämställdhetsanalyser, exempelbank och utvärdering.
Genomfört 20 vägledande insatser totalt varav:
- 12 tillfällen vägledning med enskilda medarbetare.
- 6 tillfällen i helgrupp med instruktion, diskussion samt frågestund.

Kort sikt:
- Ökat intresse och
kunskap internt i
organisationen om
tillämpning av
hållbarhet med stöd av
globala målen.
- Intersektionell
jämställdhetsstrategi
används som
strukturstöd.

hållbarhetsdimensionerna. Insatsen har kompletterats
med vägledande insatser för medarbetare inom regional
utveckling. Arbetet har inneburit fortsatt utveckling av
hållbarhetsintegrering i verksamheterna, med strategi
för jämställdhetsintegrering som strukturstöd.

omfattning bidrar
till samtliga
strategiska
områden i
strategin.
Kunskapsfrämjande
insatser skapar
förutsättningar för
en trygg och stärkt
ledning, samt ett
uttalat ägarskap i
frågan. Det är en
grundförutsättning
för ett systematiskt
utvecklingsarbete
av ledning och
styrning i den egna
organisationen för
att kunna nå RUSvisionen om
Halland - Bästa
livsplatsen.

Omfattar cirka 60 medarbetare inom regional utveckling och totalt
ungefär 240 handläggare.
2 tillfällen diskussion i ledningsgrupp (Regionkontorets ledning
samt förvaltningarnas stabschefer).

Medellång sikt:
- Förstärkt förmåga
inom organisationen att
skapa förutsättningar
för likvärdig och
träffsäker service i
Region Hallands
kärnverksamhet.
- Organisationen hittar
synergier i arbetet med
de globala målen som
förutsättning för det
hållbara arbetet.
Undviker
perspektivträngsel när
det kommer till
horisontella perspektiv,
exempelvis
jämlikhets/jämställdhet
sfrågor, inkludering,
integration och så
vidare.
Lång sikt:
- Likvärdiga
förutsättningar och
service för och till
hallänningarna, utan
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negativ påverkan på
miljön.
Jämtland
Härjedalen

Implementering i våra styrdokument samt alla våra
processer kopplade till styrdokumenten. Såsom RUS och
S3.

- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
- Smart
specialisering.

Ökad medvetenhet vid möten och plattformar kring jämställdhet,
jämlikhet, integration och intersektionalitet.

Målbilden i RUS har
befolkningen i centrum
och den innefattar en
jämställd och jämlik
regional utveckling,
vilket är en
förutsättning för hållbar
utveckling.

Jönköping

Jämställd regional tillväxt - Kunskapsplattformen Jäj
Se länk: https://jajkpg.se/

Arbetet bidrar till
målet om en
Hållbar region och
dess delstrategi:
-Säkerställa en
jämställd regional
tillväxt och jämlika
förutsättningar i
samhället.

JÄJ! fungerar som kommunikationsplattform för gemensamma
aktiviteter inom jämställdhetsområdet, ex vis Orange Week och
Demokratin 100 år. Plattformen används för information och
marknadsföring gentemot näringsliv och medborgare.

Ökad medvetenhet och
engagemang hos
medborgare och
näringsliv kring frågor
som rör jämställdhet.

Agenda 2030:
Mål 5 och 10
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JÄJ-samarbetet mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län
fungerar också som en gemensam aktör för samverkan gentemot
näringslivet, ex vis Handelskammaren. I Handelskammarens
satsning ”100-listan” har aktörerna (Lst+RJL) gemensamt gått in
som partner genom JÄJ! för att ge stöd till verksamheten.
JÄJ! har under året också kompletterats med Instagramkonto för
samma syfte – att marknadsföra aktiviteter och nå ut med
information om verksamheten

Nå ut med budskap som
visar på fördelar för
företagen att jobba
med hållbarhet och
jämställdhet
Förändrade beteenden
som innebär att fler
kvinnor rekryteras i
länets företagsstyrelser

och till ledande
positioner i företagen
Att företag lämnar
traditionellt
könsrollstänkande och
breddar sin
rekryteringsbas till att
omfatta både män och
kvinnor till yrken som
dominerats av det ena
eller andra könet.
Jönköping

Jämställd regional tillväxt - Fördjupad utbildning av
medarbetare inom RU i Social Hållbarhet och Mänskliga
Rättigheter

-Säkerställa en
jämställd regional
tillväxt och jämlika
förutsättningar i
samhället.
Rättighetsbaserat
arbetssätt i RJL och
ett
rättighetsbaserat
synsätt i
genomförandet av
de prioriterade
delstrategierna i
RUS
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Genomfört utbildningsprogram hösten 2021–2022

Ökad kunskap om hur
rättighetsbaserat
arbete behöver
tillämpas i Region
Jönköpings läns totala
uppdrag att verka för
“ett gott liv i en
attraktiv region”

Agenda 2030:
Mål 5 och 10
Jönköping

Demokratin 100 år – arrangemang och RJL:s
demokratideklaration under Demokrativeckan i
Jönköpings län. Samarbete med Länsstyrelsen, Europa
Direkt, civilsamhället och Demokratiskommittén.

-Säkerställa en
jämställd regional
tillväxt och jämlika
förutsättningar i
samhället.

Föreläsningar, panelsamtal, dialog och information riktat till
medborgare, yrkesverksamma och politiker kring demokratins
betydelse för hållbar utveckling i samhället,

Ökad kunskap och
medvetenhet om
demokratiska
rättigheter och vikten
att värna demokratin.

Samarbete med UNWomen Sverige i att ta fram kampanjmaterial
och att sprida det orange budskapet om att stoppa mäns våld mot
kvinnor och flickor.

Ökad kunskap och
medvetenhet hos
medborgare och
yrkesverksamma om att
se, fråga och agera när
det kommer till våld
och förtryck i nära
relationer samt
hedersförtryck

Agenda 2030:
Mål 5 och 10
Jönköping

Jämställd regional tillväxt - Orange week, 16 days och
orange – En vecka fri från våld

-Säkerställa en
jämställd regional
tillväxt och jämlika
förutsättningar i
samhället.
Länsgemensam
vision: Ett
Jönköpings län fritt
från våld samt
strategin för att
förebygga och
bekämpa mäns våld
mot kvinnor och
våld i nära
relationer
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Samverkan med idrottsrörelsen och RF/SISU Småland i att sprida
medvetenhet och kunskap om våld mot kvinnor och flickor genom
#orangekapten, orange pin och budskap i sociala medier.
Aktiviteter och föreläsningar i samverkan med Länsstyrelsen
riktade till såväl yrkesverksamma som allmänheten om
hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Öka kunskapen,
medvetenheten
och motverka våld i
nära relationer
samt
hedersrelaterat
våld och förtryck
Agenda 2030:
Mål 5 och 10
Kalmar

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1. Framtagande av en mer omfattande handlingsplan för
Jämställdhetsintegrering
2. Anordnat en Jämställdhetsdag i samverkan med
länsstyrelsen, kommunförbundet och tre kommuner i
länet.
3. Tillgängliggjort statistik om jämställdhet på Fakta
Kalmar län.
4. Utbildning av personer för att kunna upptäcka och
hjälpa vid våld i nära relationer samt framtagande av
rutiner för att upptäcka och omhänderta våldsutsatta
och för att barn som bevittnat våld ska få hjälp.
5. Personalutbildningar för att upptäcka, förhindra och
hjälpa könsstympade flickor och kvinnor.
6. Aktiviteter för att öka jämställdheten inom yrken med
sned könsfördelning samt personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden (ofta utrikesfödda kvinnor).
7. Det ska gå att kombinera familj och arbete. Deltid
erbjuds alla föräldrar med barn under 12 år. (Riktlinje för
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1. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
God miljö för barn
och unga.
Hållbar
samhällsplanering
Stärkt
konkurrenskraft
2. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
God miljö för barn
och unga.
Hållbar
samhällsplanering

1. Prestationer att vänta 2022.
2. Ca 100 deltagare under Jämställdhetsdagen (digital)
3. Uppdaterad statistik med förklarande text finns tillgänglig på
Region Kalmar läns hemsida.
4.Ca 20 föreläsningar har givits utöver digitalt kursutbud på
Kompetensportalen.
5. Ca 10 föreläsningar utöver digitalt kursutbud på
Kompetensportalen.
6. Förväntat resultat är att attrahera män till kvinnodominerande
yrken och vice versa inom Region Kalmar län.
7. Det går att kombinera familjeliv med anställning hos Region
Kalmar län.
8. För att få företagsstöd krävs en digital genomgång av
jämställdhet av sökande part.
9. För att få projektstöd krävs en digital genomgång av
jämställdhet av sökande part.
10. December 2021 har ca 150 personer genomfört utbildningen
via Kompetensportalen.

1.Egen bedömning:
Lättare för enheterna i
regionen att arbeta
med jämställdhet då
arbetet förväntas bli
mer sammanhållet.
2. Uppföljning och
utvärdering:
Samverkansparterna
har beslutat att årligen
genomföra dagen.
3.Egen bedömning:
Insatser som bygger på
statistik. Medellång sikt.
4 och 5.Egen
bedömning, medellång
och lång sikt: Fler
anställda ställer frågor

Region Kalmar läns systematiska likabehandlingsarbete,
2020) och föräldralediga ska vara med i den årliga
löneprocessen.
8. 8. Jämställdhets-integrering inom företagsstöd genom
införandet av Mikrostöd som särskilt riktar sig till
underrepresenterade grupper (kvinnor, unga, utländsk
bakgrund).
9. 9. Jämställdhets-integrering inom projektstöd, bland
annat genom att ta fram Projektguide för att stötta
projektägare vid projektutveckling
10. 10. Personalutbildning i jämställdhetsintegrering genom
basutbildning på Kompetensportalen.
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Interreg:
Yrkeskompetens
Strukturfondsprogr
ammet: Ökar
konkurrenskraften
hos små och
medelstora företag
3. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
Hållbar
samhällsplanering
Stärkt
konkurrenskraft
4.RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
God miljö för barn
och unga.
Hållbar
samhällsplanering
Stärkt
konkurrenskraft
5. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
God miljö för barn
och unga.

om våldsutsatthet, gör
orosanmälningar och
kan ge tryggt
omhändertagande av
utsatt eller hotad
person. Ökad
samverkan med
kommuners
socialtjänster.
6. Egen bedömning,
långsiktigt resultat en
jämnare könsfördelning
i Kalmar län
7. Region Kalmar län är
en attraktiv
arbetsgivare för
personer med eller utan
barn under 12 år.
8. Faktiskt resultat: Alla
mottagare av
företagsstöd ska ha
dokumenterat
jämställdhetsperspektiv
9. Faktiskt resultat: Alla
projektansökningar
måste ha en tydlig
beskrivning av

Hållbar
samhällsplanering
Stärkt
konkurrenskraft
6. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
God miljö för barn
och unga.
Hållbar
samhällsplanering
Stärkt
konkurrenskraft
7. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
Stärkt
konkurrenskraft
8. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
Stärkt
konkurrenskraft
Strukturfondsprogr
ammet: Ökar
konkurrenskraften
hos små och
medelstora företag
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insatsernas
jämställdhetsperspektiv
10. Egen bedömning,
långsiktigt resultat:
ökad kunskap om
möjligheter för kvinnor
och män i
organisationen ökar
organisationens
jämställdhet inom
samtliga
jämställdhetspolitiska
delmål.

9. RUS: Delaktighet,
hälsa och
välbefinnande.
Stärkt
konkurrenskraft
Strukturfondsprogr
ammet: Ökar
konkurrenskraften
hos små och
medelstora företag
10. RUS:
Delaktighet, hälsa
och välbefinnande.
Stärkt
konkurrenskraft
Interreg:
Yrkeskompetens
Kronoberg

Våga välja yrke

Insatsen relaterar i
Gröna Kronoberg
till prioritering 4:
utveckla
kompetensförsörjni
ngen och en god
och jämlik hälsa.

Underhåll samt spridning av verktyget
www.vagavaljayrke.se som utvecklats i
regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt.

Mål:
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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.
Effekt på medellång
sikt: aktörer inom
arbetsliv och skola har
verktyg och arbetar mot
samma mål för att bryta
den könssegregerade

- Förbättrad
matchning – fler i
arbete

utbildnings- och
arbetsmarknaden
Effekt på lång sikt: bidra
till en jämställd skola
och arbetsliv.

Mål Agenda 2030:
Mål 4 God
utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
Mål 10 Minskad
ojämlikhet
Kronoberg

YrkesSM 2022

Insatsen relaterar i
Gröna Kronoberg
till prioritering 4:
utveckla
kompetensförsörjni
ngen och en god
och jämlik hälsa.
Mål:
- Förbättrad
matchning – fler i
arbete
Mål Agenda 2030:
Mål 4 God
utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
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Hela evenemanget hållbarhetscertifieras.
Materialet ”Yrkeslådan” har spridits till pedagoger i Kronobergs
län. Yrkeslådan uppmuntrar barn och ungdomar att utforska olika
yrken och utmana stereotypa föreställningar och normer kring
tjejers och killars yrkesval.
Se länk till Yrkeslådor - Yrkes-SM:
https://www.yrkessm.se/yrkeslador/
Läs mer om YrkesSM under punkt 1.3 i regionens återrapportering.

Effekt på kort sikt:
tillgängliga verktyg och
ökad kunskap hos
pedagoger kring att
bryta den
könssegregerade
utbildnings- och
arbetsmarknaden.
Kunskap om hur
evenemanget 2022 kan
hållbarhetssäkras hos
projektgruppen.
Effekt på medellång
sikt:
Aktörer inom arbetsliv
och skola har verktyg
och arbetar mot samma

Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad
ojämlikhet
Mål 12 Hållbar
konsumtion och
produktion

Kronoberg

Hållbarhetssäkring av företagsstöd

Insatsen relaterar i
Gröna Kronoberg
till prioritering 3:
utveckla en
innovativ region
och ett brett
näringsliv.
Mål:
- Balanserad tillväxt
- fler arbetstillfällen
Mål Agenda 2030:
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

488

mål för att bryta den
könssegregerade
utbildnings- och
arbetsmarknaden.
Hållbarhetssäkrat
evenemang 2022.
Effekt på lång sikt: bidra
till en jämställd skola
och arbetsliv.
Framtagning av regelverk för utvecklingscheckar (1.1. medel) som
ska verka inkluderande för företagande kvinnor och branscher där
många kvinnor arbetar.
Se länk: https://www.almi.se/varatjanster/tjanster/affarsutveckling/region/kronoberg/utvecklingsch
eckar/

Effekt på kort sikt: Ökad
kunskap om hur
företagsstöden kan
bidra till ökad
jämställdhet och
hållbarhet.

Omvärldsbevakning kring hur andra regioner arbetar med
hållbarhetssäkrade företagsstöd.

Effekt på medellång
sikt: fördelning av
företagsstöd så att
dessa bidrar till
jämställdhet, jämlikhet,
miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.
Effekt på lång sikt: bidra
till ett

Mål 10 Minskad
ojämlikhet
Mål 12 Hållbar
konsumtion och
produktion
Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna
Kronoberg

Jämställdhet skog och trä i Småland – nätverk

Insatsen relaterar i
Gröna Kronoberg
till prioritering 3:
utveckla en
innovativ region
och ett brett
näringsliv.
Mål:
-Förbättrad
matchning – fler i
arbete
Mål Agenda 2030:
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad
ojämlikhet
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företagsfrämjande på
lika villkor.

Nätverk med fokus jämställdhet, kopplat till Regional skogsstrategi
och trästrategi för Småland, har träffats ett antal gånger under
året.

Effekt på kort sikt:
ökad kunskap och
samverkan kring
jämställdhet kopplat till
skog och trä.
Effekt på medellång
sikt: konkreta insatser
för ökad jämställdhet
inom skog och trä.
Effekt på lång sikt: bidra
till en ökad
jämställdhet, såväl på
arbetsmarknaden som i
utbildningssektorn,
kopplad till skog och trä
i Småland.

Mål 12 Hållbar
konsumtion och
produktion
Norrbotten

Jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft –
Develoop (ERUF)
Region Norrbotten är projektägare och
Jämställdhetsmyndigheten är processledare. Satsningen
vidareutvecklar resultat från ett pilotprojekt inom
Jämställd regional tillväxt (2016 - 2018), riktat till företag
i Norrbottens inland. Projektet har genomförts under
året med målsättningen om konkurrenskraftiga företag i
Norrbotten som på längre sikt visar ökad lönsamhet och
innovativ, inkluderande verksamhet, attraktiva för både
kvinnor och män med olika bakgrund och ålder. Projektet
har ett utbyte med Vägar till hållbar regional utveckling,
där företag inom Develoop bidrar till att utveckla ett
verktyg för hållbara företagsstöd.

490

RUS: Projektet
överensstämmer
med intentionerna i
den regionala
utvecklingsstrategin
och de horisontella
kriterierna
jämställdhet och
mångfald. Projektet
bidrar till att små
och medelstora
företag stärks med
ökad
konkurrenskraft
genom jämställdhet
och digitalisering.
ERUF: Projektet
bidrar till det
specifika målet
omsättning i små och medelstora
företag och
harmoniserar med
horisontella
kriterier för ökad

Förväntat resultat: Antal företag som får stöd i jämställdhet,
mångfald, inkluderande kommunikation, samt bidrar till verktyg för
hållbara företagsstöd: 30
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd: 10 Heltidstjänster.

Resultatbeskrivning
baserad på egen
utvärdering/
projektägarskap:
Effekter kort sikt: Ökat
mod, kunskap och vilja
att lyfta jämställdhet
och mångfald i det egna
arbetet och andras. Nya
konkreta verktyg för att
förstå jämställdhet,
inkludering och övriga
hållbarhetsaspekter
som viktiga delar för
attraktivitet, affärs- och
konkurrenskraft.
Effekter lång sikt: Ökad
kapacitet att använda
jämställdhet och övriga
hållbarhetsaspekter för
ökad attraktivitet,
affärs- och
konkurrenskraft.

jämställdhet och
mångfald.
Interreg Nord:
jämställdhet mellan
kvinnor och män är
ett horisontellt
kriterium för hela
programmet
tillsammans med
hållbar utveckling,
lika möjligheter och
icke-diskriminering.
Programmet syftar
även till att stärka
företagande.
Agenda 2030: mål 5
Jämställdhet, mål 8
Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt,
mål 10 Minskad
ojämlikhet, mål 17
Genomförande och
globalt partnerskap.
Norrbotten

Projektet På väg mot jämställda kommuner, som
genomförts i Kalix, Jokkmokk, Haparanda, Gällivare och
Övertorneå. Projekttid: 2018-02-01 -- 2020-12-31. Fem
kommuner deltar sedan 2018 i utvecklingsarbetet ”På
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RUS: Projektet
överensstämmer
med den regionala
utvecklingsstrategin

Resultat: Implementering av den europeiska deklarationen för
jämställdhet och stärkt förmåga
att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv: 5
kommuner.

Resultatbeskrivningen
baseras på uppföljning
av skriftlig rapportering.

väg mot jämställda attraktiva kommuner” (Haparanda,
Kalix, Övertorneå, Jokkmokk, Gällivare). Deltagandet
förväntas bland annat leda till en ökad förmåga i
kommunerna att på ett strukturerat sätt arbeta med
jämställdhetsintegrering samt lägga grunden för fortsatt
strategiskt arbete med jämställdhet i kommunerna i
Norrbotten. Utgångspunkten är Deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå från CEMR, som samtliga kommuner i
Norrbotten undertecknat.
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(RUS) och det
prioriterade
områdena
Attraktiva
livsmiljöer samt
Kompetensförsörjni
ng och ökat
arbetskraftsutbud.
ERUF: de
horisontella
kriterierna
jämställdhet,
mångfald och miljö
integreras i
projekten utifrån
dess möjligheter att
generera hållbar
tillväxt.
Utgångspunkten är
att projekten
behöver förhålla sig
till de värden som
jämställdhet,
mångfald och miljö
kan bidra med för
att nå de specifika
målen i hela
programmet.

Faktiska resultat
beskrivs nedan.
Kort sikt: Fem
kommuner i Norrbotten
har fått ökad förmåga
att på ett strukturerat
sätt arbeta med
jämställdhetsintegrerin
g samt lägga grunden
för fortsatt strategiskt
arbete med
jämställdhet.
Medellång sikt:
Projektet har via ökade
kunskaper om
jämställdhet i utvalda
kommuner bidragit till
att kommunerna
använder en modell för
ett jämställt arbetssätt i
utvalda verksamheter.
Lång sikt: De fem
kommunerna som
deltagit i projektet
använder jämställdhet
och mångfald för att

Interreg Nord:
Jämställdhet mellan
kvinnor och män är
ett horisontellt
kriterium för hela
programmet
tillsammans med
hållbar utveckling,
lika möjligheter och
icke-diskriminering.
Agenda 2030: mål
5: Jämställdhet, mål
10: Minskad
ojämlikhet och 8:
Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Norrbotten

Revidering Norrbottens livsmedelsstrategi - nära mat
Strategin har genom en bred dialog och ett antal
seminarier med aktörer i hela värdekedjan för livsmedel
reviderats. Strategi med tillhörande handlingsplan
kommer att beslutas och lanseras under första kvartalet
2022.
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RUS: Hög
livskvalitet i
attraktiva
livsmiljöer; Klimat,
energi och hållbar
konsumtion.
Strategins
genomförande
bidrar till att
konsumenterna
motiveras att välja

bygga attraktiva
samhällen. Detta
bygger bland annat på
en hög medvetenhet
om hur stereotyper och
motstånd påverkar
utförandet av
välfärdstjänster.

Strategin revideras och beslutas för ett genomförande i linje med
handlingsplanen.

Önskat resultat för
genomförande av
strategin beskrivs i de
strategiska målen i
strategi med tillhörande
handlingsplan:
1. Ökad lönsam
produktion av
norrbottnisk mat
Volymen av
norrbottnisk mat har

långsiktigt hållbara
alternativ.
Offentliga inköp
stimuleras av
närproducerade,
hållbara produkter,
lösningar för en
hållbar utvecklig
och en ekonomi
som bygger på
kretslopp/ cirkulär
ekonomi
stimuleras. Bidrar
även till en
livskraftig region
samt god, jämlik
och jämställd hälsa.
Genomsyras av
målen i Agenda
2030, mål
1,2,3,4,5,8,10,12,13
, 14, 15, 16
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ökat och lönsamheten i
företagen är god. 2.
Ökat värde från
produktion av
norrbottnisk mat
Värdet från
produktionen av
norrbottnisk mat har
ökat per enhet. 3. Höjd
livsmedelsberedskap i
Norrbotten, med
produktion som är
motståndskraftig mot
risker En robust
norrbottnisk
livsmedelsproduktion
och dess värdekedjor
tryggar tillgången på
mat och vatten även vid
samhällsstörningar. 4.
Kunderna köper mer
norrbottnisk mat
genom:
a. Ökad kunskap om
hållbar konsumtion
Kunskaper om
norrbottnisk
produktion, dess
mervärden och

hälsosamma matval
genom norrbottnisk
mat har ökat.
b. En utvecklad och
attraktiv norrbottnisk
matmarknad. Andelen
norrbottnisk mat har
ökat i butik, på
restauranger, vid event
och i offentliga kök. Den
regionala maten är lätt
att hitta. Mat och
produkter utvecklas
kreativt och serveras
med stolthet. 5.
Produktionen av
norrbottnisk mat har en
större del i samhällets
utveckling och
planering Produktionen
av norrbottnisk mat ses
som en viktig strategisk
fråga och prioriteras av
samhället. 6.
Norrbottnisk mat bidrar
till att utveckla cirkulär
ekonomi Ökad
produktion och
konsumtion av
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norrbottnisk mat har
bidragit till cirkulär
ekonomi, den gröna
omställningen och
Agenda 2030
Norrbotten

Projektet Made in Norrbotten - regional förstudie som
drivs av LTU Business. Pågår under perioden 2021-08-01 2022-03-01. Syftar att utreda nuläget av hur Norrbotten
upplevs och bilden som behöver förmedlas och som
stämmer med verkligheten. Syftet är att öka
attraktionskraften och få fler att bo och leva i
Norrbotten.
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RUS: Flexibel och
väl fungerande
kompetensförsörjni
ng. Projektet bidrar
till att attrahera fler
kvinnor till
regionen. Ökad
jämställdhet bidrar
till ekonomisk
tillväxt, då kvinnors
och mäns samlade
kompetenser,
talang, kreativitet
och
entreprenörskap
tas tillvara på
arbetsmarknaden.
ERUF:
de horisontella
kriterierna
jämställdhet,
mångfald och miljö
integreras i

Förväntat resultat: antal kunskapsunderlag som visar en
nulägesbild av
hur Norrbotten upplevs idag samt vilken bild som måste förmedlas
för att attrahera nya och befintliga invånare: 1

Förväntade resultat
enligt ansökan:
Effekter på kort sikt:
Ökade kunskaper om
hur vi kan öka
regionens synlighet
nationellt och
internationellt. Ska leda
till ett
genomförandeprojekt.
Effekter på medellång
sikt: Ökade kunskaper
bidrar till aktivt och
systematiskt
kommunikationsarbete
för att sprida rätt bild
av Norrbotten.
Effekter på lång sikt:
Ett strategiskt
kommunikationsnav
kan bidra till en

projekten utifrån
dess möjligheter att
generera hållbar
tillväxt.
Utgångspunkten är
att projekten
behöver förhålla sig
till de värden som
jämställdhet,
mångfald och miljö
kan bidra med för
att nå de specifika
målen i hela
programmet.
Interreg Nord:
jämställdhet är ett
horisontellt
kriterium för hela
programmet, dessa
är: hållbar
utveckling, lika
möjligheter och
icke-diskriminering
samt jämställdhet
mellan kvinnor och
män. Agenda 2030:
mål 5: Jämställdhet,
mål 10: Minskad
ojämlikhet och 8:
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förändrad och förnyad
syn av norra Sverige
både externt och
internt.

Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt,
9: Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur och
17: Globala
partnerskap.
Norrbotten

Intersective innovation 2.0, ett ERUF-projekt som drivs
av Piteå Science Park i samverkan med Skellefteå Science
City. Genomförs i Norrbotten och Västerbotten. Pågår
2020-11-01 till 2023-02-28. Projektet handlar om att
arbeta med öppen innovation i skärningspunkter mellan
branscher och sektorer. Oväntade möten med andra
branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar.
Det är i skärningspunkterna som de mest innovativa
idéerna hittas.
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RUS: Smarta,
hållbara
innovationer och
entreprenörskap.
ERUF: Politiskt
område 1 Ett
konkurrenskraftigar
e och smartare
Europa genom
främjande av
innovativ och smart
ekonomisk
omvandling och
regional IKT –
konnektivitet.
Interreg Aurora:
Politiskt mål 1.
Ett smartare Europa
genom att främja
innovativ och smart

Förväntat resultat:
Antal företag som får stöd: 45 st.
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt: 45 st.
Utöver detta kommer projektet att ha flera öppna aktiviteter där
betydligt fler företag förväntas delta.
Sysselsättningsökning i företag
som får stöd: 5 heltidstjänster.

Förväntade resultat
enligt ansökan:
Effekter kort sikt:
Ökade kunskaper om
öppen innovation,
inkludering av nya
perspektiv, jämställdhet
och grön omställning
bidrar till ökade
samarbeten. Det skapar
förutsättningar för ökad
lönsamhet hos
deltagande företag.
Effekter medellång sikt:
Företagens ökade
kunskaper leder till att
de investerar mer i
samarbeten och öppen
innovation.

ekonomisk
omvandling.
Agenda 2030: Mål 5
Jämställdhet, mål 9
Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur, mål
17 Genomförande
och globalt
partnerskap.

Skåne

Jämställd Utveckling Skåne (JUS)

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

Effekter på lång sikt:
En högre grad av öppen
innovation i övre
Norrland förväntas
medföra en ökad
tillväxt och
attraktionskraft och
bidrar till både
inflyttning och
talangattraktion.
Fortsatt dialog med Skånes klusterorganisationer och andra
stödaktörer kring konkreta verktyg om hur jämställdhetsfrågorna
kan inkluderas i tillväxtarbetet.
Kunskapsunderlag, utbildningsinsatser, förberedelser för en
konferens (som genomförs i februari 2022)

Ökad synlighet,
kunskapsspridning och
medvetandehöjning
kring
jämställdhetsfrågor
Jämställdhetsperspektiv
lyfts in och blir av större
vikt i den ordinarie
verksamheten.

Mål i Agenda 2030:
5 Jämställdhet
Skåne

Mål i RUS:

Equal Business Growth – Almi
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243 aktiviteter i 40 företag

Ny kunskap hos
deltagande företag

Insats för att stärka mogna tillväxtföretag som drivs av
utrikes födda kvinnor.

Skåne ska vara en
stark hållbar
tillväxtmotor

Ökad kunskap och
lärdomar om hur
Region Skåne och Almi
bättre kan stödja

Mål i Agenda 2030:
5 Jämställdhet
8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Stockholm

Fordonsdalen Stockholm.
Jämställdhet finns med som en integrerad del i
projektets olika delar.
Målet är att få en tydligare bild av kompetensbehovet
inom fordonsindustrin med hänsyn till jämställdhet.
Deltagande centrala aktörer ska ha erhållit ökad kunskap
om hur ett integrerat arbetssätt utifrån horisontella
kriterier som jämställdhet kan leda till ökad
attraktionskraft som leverantör och arbetsgivare.

RUFS 2050
En öppen,
jämställd, jämlik
och inkluderande
region

målgrupper.
Hållbar tillväxt i Skåne
Inventering av könsfördelningen bland regionens SMF inom
fordonsindustri. Resultatet visar på en ojämn könsfördelning.
Aktivt arbete med att arbeta med jämn könsfördelning i projektets
olika grupper. Hög måluppfyllelse och viktigt värde.
Tre nätverk inom frågorna har identifierats och dialog med dessa
inletts.
Nätverket jämställdhet i transportsektorn,
Kvinnan i Leverantörsindustrin,
Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen.
Möte inplanerat med infrastrukturminister för att lyfta frågan och
hur arbetet kan fortlöpa.

Kort sikt:
Ta fram fakta och
statistik
Skapa insikt om hur
inom industrin arbetar
med jämställdhet
Lyfta och sprida goda
exempel
Öka kunskaper om
jämställdhet inom
sektorn och industrin
Medellång sikt:
Fordonsindustrin ser i
ökad grad jämställdhet
som en nyckelfaktor för
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hållbarhet och
konkurrenskraft
Långsikt:
En mer jämställd
fordonsindustri
Stockholm

Teknikcollege-etableringen
Arbetsgivare anger ofta kompetensbristen som det
viktigaste tillväxthindret. Genom etableringen av
Teknikcollege i länet, kan vi gemensamt sätta fokus på
att utveckla hållbara kompetensförsörjnings- och
rekryteringsstrategier. Tillsammans kan både bransch
och utbildningsanordnare bryta könsstereotypiska
studie- och yrkesval.

Mål
RUFS 2050 En
öppen, jämställd,
jämlik och
inkluderande
region.

Resultat i form av prestationer
Marknadsgrupp tillsatt för att se över kommunikationen kring
yrken och branschen.

Resultat i form av
effekter på kort,
medellång och lång sikt
Kort sikt: Anpassad och
medveten
kommunikation för
olika målgrupper.
Medellång sikt:
Ökad kunskap och
förståelse kring
människors yrkesval.
Lång sikt:
Ökad kunskap och
förståelse för industrin.

Sörmland

Inget insatser rapporterade.

Uppsala

Främjandeaktörer med verksamhetsstöd.
Region Uppsala delfinansierar verksamheten av 9st.
aktörer som redovisar antal företag som fått stöd att
starta och växa. Dessa indikatorer delas även in
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Stärk och utveckla
länets företags- och
innovationssystem.

Vi ser en markant ökning av kvinnor som får stöd av våra
främjandeaktörer.

Stödet ökar möjligheter
för kvinnors
företagande att växa.

på kvinnor och män.
Uppsala

Equal Growth
Medfinansiering av Almi Uppsalas satsning på
kvinnors företagande generellt.

Stärk och utveckla
länets företags- och
innovationssystem.

Stärka kvinnors företagande

Stärkt och ökad
kapitalförsörjning till
Stärka kvinnors
företagande generellt.

Uppsala

Qvinnovation
Medfinansiering av Almi Uppsalas satsning på kvinnors
företagande med fokus på innovation

Stärk och utveckla
länets företags- och
innovationssystem.

Stärka kvinnors företagande

Stärkt och ökad
kapitalförsörjning till
Stärka kvinnors
företagande med fokus
på innovation.

Uppsala

Redo För Kapital? / Redo att investera?
Medfinansiering av Connect Uppsalas satsning på bland
annat företagande bland kvinnor och utlandsfödda
samt breddandet av nätverket av affärsänglar med
fokus på bland annat kvinnor och
utlandsfödda.

Stärk och utveckla
länets företags- och
innovationssystem.

Stärka företagande bland kvinnor, utlandsfödda med flera. Bredda
antalet privata affärsänglar bland kvinnor och utlandsfödda.

Stärkt och ökad
kapitalförsörjning till
kvinnors företagande
och utlandsfödda.

Värmland

Framtagande av den regionala könsuppdelade statistiken
På tal om kvinnor och män och webbsidan
ahavarmland.se

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till
kunskapsutveckling,
attraktiv
kunskapsregion,
jämställd och jämlik
tillgång till makt
och inflytande,

En tryckt rapport: På tal om kvinnor och män, som har spridits till
kommuner och andra aktörer i länet.

På kort sikt: Förväntat
resultat är en
kunskapshöjning i
länet.
På lång sikt: Förväntade
förändrade beteenden
och en mer jämställd
statistik för Värmland.
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Se länk till rapporten På tal om kvinnor och män:
https://ahavarmland.se/wpcontent/uploads/2021/09/Statistik_ja%CC%88msta%CC%88lldhet_
Va%CC%88rmland_2021.pdf
En uppdatering av webbsidan ahavarmland.se.

tillgänglig region,
attraktiva
livsmiljöer, hållbar
livskvalitet.
Agenda 2030: Mål
5, mål 10.

Värmland

Projektet Attraktionskraft Värmland startades 1 oktober
2021.
Syftet med genomförandeprojektet Attraktionskraft
Värmland är att göra Värmland attraktivt, en plats att bo
och verka på.
Projektet ska bidra till att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden i utvalda branscher i Värmland,
underlätta rekrytering av nödvändig kompetens, bryta
könsstereotypa utbildningsval och den könssegregerade
arbetsmarknaden, och genom detta bidra till ökad
konkurrenskraft och tillväxt i regionens branscher.

Värmland

Genomför projektet Hållbara Värmland där bland annat
det pågår ett arbete med att ta fram ett digitalt verktyg
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Baseras på egen
bedömning och ökat
intresse för att delta på
konferenser och
workshops, samt
efterfrågan på Region
Värmlands tjänster.

Värmlandsstrategins mål: God
och jämlik hälsa,
ökad tillit, tillgång
till
kunskapsutveckling,
hållbar
arbetsmarknad,
tillgänglig region,
jämställd och jämlik
tillgång till makt
och inflytande,
livskraftigt
näringsliv.
Agenda 2030: Bland
annat mål 4, 5, 8
och 10.

Tre deltagande klusterorganisationer med ett 10-tal företag samt
tre avdelningar inom hälso- och sjukvården inom Region
Värmland.
En handlingsplan för genomförandet av projektet är framtagen.
En upphandling är genomförd för att ta fram en forskningsrapport.

Projektet har varit i
gång de sista
månaderna under 2021.
Framtagande av
handlingsplanen
resulterar i struktur och
tydlighet för alla
deltagande
organisationer och
företag. Projektet är så
pass nystartat att det
ännu inte går att
beskriva effekter.
Förväntade effekter
framgår av
projektbeskrivning.

Värmlandsstrategins mål:
Jämställd och jämlik

Ett digitalt verktyg är klart för testning.
Flera föreläsningar och workshops för olika grupper har
genomförts.

Ett förväntat resultat är
ett mer jämställt
Värmland och en mer

för att jämställdhetsintegrera projektmedel, företagsstöd
och kommersiell service.

tillgång till makt
och inflytande,
livskraftigt
näringsliv,
attraktiva
livsmiljöer, robust
samhälle, tillgång
till
kunskapsutveckling.

jämställd
resursfördelning.
Demokratiskt
synliggörande av medel
till branscher,
kommuner och fördelat
på kön.
Verktyget har inte
testats än så det är en
egen bedömning av hur
resultatet kommer bli.

Agenda 2030: Mål
5, 10, 11.
Värmland

Samverkat internt och externt i genomförande av flera
digitala konferenser, nätverksträffar med Ett jämställt
Värmland och Vinna eller försvinna?
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Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till
kunskapsutveckling,
Jämställd och jämlik
tillgång till makt
och inflytande,
livskraftigt
näringsliv,
innovationsdrivet
näringsliv, hållbar
arbetsmarknad,
attraktiv
kunskapsregion.
Agenda 2030: Mål
5, 8, 10.

Två digitala nätverksträffar har genomförts tillsammans med
länsstyrelsen.
Två digitala konferenser i serien Vinna eller försvinna? Har
genomförts tillsammans med Verksamt Värmland.
Flera föreläsningar om jämställdhetsintegrering, Schyst
kommunikation, jämställd budgetering och inkluderande ledarskap
har genomförts.

Förväntat resultat är en
kunskapshöjning på
kort och lång sikt samt
förändrade mönster,
normer och attityder
som leder till ökad grad
av jämställdhet.
Baseras på egen
bedömning och ökat
intresse för att delta på
konferenser och
workshops, samt
efterfrågan på Region
Värmlands tjänster.

Värmland

Deltagit i framtagande av Värmlandsstrategin, Smart
specialiseringsstrategin, programmeringen av ERUF och
Interreg Sverige Norge för att jämställdhetsintegrera
dessa.

Värmlandsstrategins mål:
Attraktiv
kunskapsregion,
ökad tillit, hållbar
arbetsmarknad,
hållbar livskvalitet,
livskraftigt
näringsliv, Jämställd
och jämlik tillgång
till makt och
inflytande.
Agenda 2030: Mål
5, 10.

En jämställdhetsintegrerad Värmlandsstrategi är framtagen.

Ett mer jämställt
Värmland och ett mer
jämställt
innovationssystem.
Medlen blir jämnare
fördelat på kvinnor och
män och de branscher
som kvinnor och män
verkar inom.
Ett mer attraktivt
Värmland.
Ett mer jämställt NMS
(Norra Mellansverige) Det förväntade
resultatet är en egen
bedömning.

Västerbott
en

Hållbar utveckling i Västerbotten 2019–2022 (Region
Västerbotten Regional utveckling SE, tid 2020–04--202305, Nyps 20204322).

Agenda 2030 är
ramen för
uppdraget.

Agenda för hållbar regional finansiering antagen 2020.

En förväntad
övergripande effekt är
en stärkt hållbarhet i
det regionala
tillväxtarbetet.

Uppdraget kopplar
mot RUS:ens
inriktningar Jämlik
och jämställd
inkludering samt
Föregångare i
omställning,
prioritering
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Utveckla och stärka
ledarskapet
i Västerbotten kring
hållbarhetsfrågor och
bygga strukturer för

Västerbotten region
med hållbara
livsmiljöer att bo,
verka och leva i.

Västerbott
en

Jämställdhetsintegrering modellregionsarbetet
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Förväntas bidra till
att inriktningen
Jämlik och jämställd
inkludering får
större genomslag

långsiktigt
hållbarhetsarbete
i länet.
Den regionala
finansieringen ska vara
hållbarhetsintegrerad
och strukturer för att
hållbarhetsintegrera
den regionala
finansieringen ska tas
fram.
Skapa hållbara platser i
Västerbotten ur ett
eller flera
hållbarhetsperspektiv
genom att främja
förutsättningar för en
hållbar
integrationsprocess
kopplat till kompetensförsörjningen och bidra
till attraktiva, cirkulära
platser.
Beslut om jämställdhetsintegrering av beslut hos Region
Västerbotten.
Jämställdhetsgranskningar.

På kortare sikt
förväntas resultat i
form av jämställdhetsintegrerade
verksamheter.

inom alla
delprioriteringar

Analys av den regionala projektprocessen ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Förväntas särskilt
bidra till mål 5
Jämställdhet i
Agenda 2030
Tillgänglig turism i Västerbotten - Förstudie
(Funktionsrätt Västerbotten SE, tid 2022–02--2022-06,
Nyps 20340912)

Förväntas bidra till
att inriktningen
Jämlik och jämställd
inkludering får
större genomslag
inom alla
delprioriteringar
Förväntas särskilt
bidra till mål 5
Jämställdhet och
mål 10 Minskad
ojämlikhet i Agenda
2030

Framtagna kunskapsunderlag om hur nuläget för Västerbottens
besöksnäring ser ur ett funktionsrättsperspektiv

På längre sikt förväntas
resultat i form av en
ökad jämställdhet i
länet.

På kort sikt
Förstudien kortsiktiga
effekt är att bidra med
ökad kunskap för den
primära målgruppen,
som är Funktionsrätt
Västerbotten och
Region Västerbotten
Turism. Med
utgångspunkt från
förstudiens syfte
förväntas ökad kunskap
inom Västerbottens
besöksnäring i ett
funktionsrättsperspektiv.
På medellång sikt
Målet är att bidra till en
universell besöksnäring
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i ett framtida
genomförandeprojekt
där våra organisationer
är partners.
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.
Västernorrl
and
Västmanlan
d
Västra
Götaland

Inga insatser rapporterade i tabellform.
Inga insatser rapporterade.
ESF-projektet PRIA, PositivRiktningIArbetsliv drivs av
Sjuhärads Samordningsförbund. Projektet ska arbeta
med kompetensutvecklingsinsatser av offentligt
anställda för en förbättrad psykisk hälsa.
I projektet samverkar VOC, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, Bollebygds
kommun, Borås Stad, Herrljunga kommun, Marks
kommun,
Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamn
kommun,Vårgårda kommun, Västra Götalandsregionen.
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Strukturfondspartn
erskapet
Västsveriges
kriterier för
projekturval 2014–
2020 är knutna till
den tidigare
utvecklingsstrategin
VG2020.
Projektet knyter an
till VG2020-temat
“En region för alla”.
I VG2020 är
jämställdhet ett
horisontellt
perspektiv vilket

Förväntat resultat är att 506 deltagare genomgår
kompetensutveckling med fokus på att deltagande kvinnor och
män:
- får ökad kompetens som stärker deras ställning på
arbetsmarknaden
- ökar statusen för sitt arbete
- får ökad kunskap som bidrar till att bryta arbetsplatsers negativa
normer
och strukturer.
Slutligt förväntas projektet också bidra till metodstimulerande
processarbete som stärker tillämpning och implementering.

Förväntad mål på sikt är
att individer, grupper
och organisationer med
komplexa uppdrag i
offentlig sektor har
arbetssätt och
förutsättningar som
möjliggör för kvinnor
och män att jämställt
och hållbart
producera de tjänster
som behövs och
samtidigt bibehålla sin
hälsa över tid på en
arbetsmarknad med

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
Örebro

Inga insatser rapporterade i tabellform.

Östergötlan
d

Deltagande i SKR:s koncept Modellregioner
Uppdraget är att hitta fungerande former för
jämställdhetsintegrering i ledning och styrning.

Insatsen bidrar till
målet Ett
inkluderande
Östergötland i den
regionala
utvecklingsstrategin
Insatsen bidrar till
följande mål i
Agenda 2030:
Jämställdhet (5).
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balanserad, löpande
tillförlitlig,
kompetensförsörjning.
Egen bedömning.

Genom medverkan i konceptet utvecklas en systematik för hur
jämställdhet integreras i ledning och styrning.
Ett antal möten, workshops och seminarier har genomförts
tillsammans med deltagare från andra regioner och SKR.

Förväntade resultat
utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Ökad medvetenhet och
mer kunskap. Bra
samarbeten både med
deltagare från egna
organisationen och från
övriga medverkande.

Effekter på medellång
sikt:
Ökad trolighet att
jämställdhetsaspekter
finns med i såväl
interna
planeringsprocesser
som i framtagandet av
planer, strategier och
program.
Effekter på lång sikt:
En organisation där
jämställdhet på ett
systematiskt sätt är en
självklar aspekt i all
planering och styrning.
Detta i sin tur ska
innebära att alla
medborgare nås av
likvärdig hälso- och
sjukvård och att
resurser fördelas med
stor medvetenhet om
jämställdhet och andra
intersektionella
aspekter.
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Östergötlan
d

Uppdaterad statistik
Tillgången till aktuell statistik som beskriver läget är
viktig för att kunna fokusera på rätt saker och utgå från
korrekta förutsättningar.

Insatsen bidrar till
målet Ett
inkluderande
Östergötland i den
regionala
utvecklingsstrategin
Insatsen bidrar till
följande mål i
Agenda 2030:
Jämställdhet (5).

En uppdatering av den statistiska kartläggning som gjordes inom
ramen för projektet Jämställd regional tillväxt har genomförts.
Resultatet finns tillgängligt digitalt.

Förväntade resultat
utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Viktiga fakta om
situationen bidrar till
mer relevanta och
konkreta samtal och till
utformningen av planer
och strategier.
Effekter på medellång
sikt:
Möjligheter att
identifiera områden där
det inte råder
jämställda livsvillkor,
och därmed agera för
att uppmärksamma,
förstå och om möjligt
åtgärda skillnader.
Effekter på lång sikt:
Faktabaserad kunskap
om jämställdhet inom
regional utveckling ger
grund till ett
kontinuerligt
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utvecklingsarbete för
att skapa mer
jämställda
förhållanden.
Östergötlan
d

Uppdrag till Almi Företagspartner Östergötland AB

Insatsen bidrar till
målet Ett
inkluderande
Östergötland och
det prioriterade
området Skapa
förnyelseförmåga
och
konkurrenskraft i
den regionala
utvecklingsstrategin
Insatsen bidrar till
följande mål i
Agenda 2030:
Jämställdhet (5),
Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
(8) och Hållbar
industri,
innovationer och
infrastruktur (9).
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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.
Effekter på medellång
och lång sikt:
Ett mer jämställt
Östergötland.

6.2
Region

Integration
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i den
regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg), som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Erbjudande om att ange vilket eller
vilka av de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som insatsen
ska bidra till.
Blekinge

Kompetensintegration.

Bidrar till målet ”god tillgång till
kompetent arbetskraft” i den
regionala utvecklingsstrategin.

Förbättrad samverkan och
metodutveckling på området att få
utrikesfödda närmare arbetsmarknaden.
Lärdom - det räcker inte att coacha
individen. Arbetsgivarna behöver också
stöd för att kunna och våga rekrytera
bredare.

Att fler utrikesfödda får fäste på
arbetsmarknaden och att fler
arbetsgivare kan rekrytera den
kompetens de behöver.

Blekinge

Medverkan att ta fram en ny regional
överenskommelse för integration i
Blekinge.

Bidrar till målet ”god tillgång till
kompetent arbetskraft” i den
regionala utvecklingsstrategin.

Den befintliga regionala
överenskommelsen för integration ska

Att fler utrikesfödda får fäste på
arbetsmarknaden och att fler

513

Dalarna

Matilde.
Region Dalarna är samverkanspart i ett
forskningsprojekt finansieras av
Horizon 2020. Projektet Matilde
studerar migrationens påverkan på
landsbygds- och bergsområden i
Europa.

Bidrar till att uppfylla de övergripande
målen i Dalastrategin, men framför allt
till målen inom position 2030 ”En
inkluderande, jämlik och jämställd
region med god hälsa” samt ”En väl
fungerande kompetensförsörjning”.

förnyas. Stort fokus kommer ligga på
utbildning och att komma i arbete.

arbetsgivare kan rekrytera den
kompetens de behöver.

Projekt Matilde i Sverige har under året
tagit fram tre nationella rapporter som
fokuserar på lokal och nationell policy samt
migrationens sociala påverkan på lokal
utveckling liksom ekonomiska aspekter. Se
publikationerna på https://matildemigration.eu/

På kort sikt:
Ökad kunskap som bidrar till en
förbättrad kompetensförsörjning i
länet.

Region Dalarna som lokal part har under
hösten planerat för två aktiviteter i
samarbete med Hedemora och Vansbro
kommuner. Aktiviteterna är en del av
aktionsforskningen och har teman
kopplade till frågor runt migration som
kommunerna vill belysa.
Aktiviteten i Vansbro hade tema ”Språk
och kommunikation” och lockade ca 40
deltagare (chefer, tjänstemän,
kommunanställda, företag, nyanlända
m.fl.).
Aktiviteten i Hedemora planerades som en
Företagsmässa med workshop och
beräknade locka ca 100 deltagare. P.g.a.
ökad smittspridning ställdes aktiviteten in
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På medellång sikt: Ökad förståelse för
hur migration påverkar den lokala
utvecklingen och sammanhållningen i
glesbygdsområden samt vilka
socioekonomiska effekter den har på
dessa områden.
Lång sikt: Genom ökad kunskap
förbättra möjligheterna att fatta beslut
som leder till en god integration i
Dalarna.

med kort varsel, men planeras att
genomföras i januari 2022 istället.
Gotland

Gotland

Etablering på arbetsmarknaden – fast
jobb efter studenten för nyanlända
som omfattas av gymnasielagen.

Samverkansavtal med Röda Korset –
ensamkommande.
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Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med utvecklingskraft.
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Samordning för att hjälpa ungdomar i
arbete.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla.

Samordning, samhällslotsning och stöd till
ensamkommande över 18.

Effekter på kort sikt:
Av ett 40-tal som tog studenten och
utgjorde potentiell målgrupp under
2021 har 31 fått jobb varav projektet
har varit iblandad i 25 av fallen.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven.
Effekter på kort sikt:
Insatserna inom ramen för avtalet
bedöms avsevärt ha bidragit till den
gynnsamma utveckling som nu
observeras avseende mående och
möjligheter till arbete och studier.
Insatserna har därtill väsentligt
avlastat flera verksamheter inom
Region Gotland som har kontakt med
gruppen ensamkommande.
(”Utvärdering av stöd och
boendesamordning till
ensamkommande barn och unga på
Gotland”).

Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven.
Gotland

Samverkansavtal med Röda Korset –
utsatta EU-migranter.

Övergripande mål enligt Vårt Gotland
2040:
- Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med livskraft
för alla

Stöd till EU-migranter.

Effekter på kort sikt:
Ett 15-tal familjer i målgruppen är nu
etablerade på den gotländska arbetsoch bostadsmarknaden.
Förväntade effekter på lång sikt enligt
effektmål Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd hälsa.
11. En inkluderande arbetsmarknad
där kompetensen möter behoven.

Gävleborg

Inga insatser rapporterade i
tabellform.

Halland

Regional strategi och modell för hälsa
och migration i Halland.

Insatsen bidrar till visionen I RUS om
Halland - Bästa Livsplatsen. Mer
konkret avser insatsen bidra till att
inte lämna någon utanför
samhällsutvecklingen. Insatsen bidrar
också till mål ”Fler i arbete” och det
strategiska valet ”Halland erbjuder alla
barn och unga goda och jämlika

Syftet är att hjälpa verksamheter att
finna och synliggöra de uppdrag,
aktiviteter, insatser, utbildningar,
verktyg som erbjuds och behöver
utvecklas utifrån asylsökande och
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- Framtagen prototyp för
webbplats. Plattform för gemensamt
lärande som fångar bredden av uppdrag,
insatser, lägesbilder och uppföljning i
regionen.
- Förankring genom 6 dialoger med externa
aktörer, totalt 40 deltagare.
- Formell dialog/förankringsprocess med

Kort sikt:
- Mer kunskap om målgruppens behov.
- Tidiga insatser för asylsökande
samordnas.
- Stärkt samverkan.
Medellång sikt:
- Ett utvecklat psykosocialt stöd för
målgruppen.

nyanländas behov. Insatsen är en del i
arbetet för att skapa en jämlik hälsa.
Det finns behov av psykosocialt stöd
för målgruppen. Flera aktörer arbetar
med frågan men det sker inte alltid
samlat. Stöd och förutsättningar
behöver ständigt utvecklas och det
behövs en gemensam bild att utgå
ifrån. Med stöd i strategin och
modellen ska vi kunna utforma ett
gemensamt arbetssätt och strategisk
samverkan som underlättar arbetet
med “Hälsa och migration i Halland”.

förutsättningar” i Tillväxtstrategin.
Insatsen bedöms primärt bidra till mål
3, 5, 10, 16 och 17 i Agenda 2030.

samverkande parter via synpunktsrunda på
tjänstepersonsnivå.

- Nya arbetssätt för att identifiera och
synliggöra behov, pröva, följa och
utveckla aktiviteter och insatser som
tillgodoser behoven.
- Ett aktivt arbete mot konsekvenser av
migrationsstress.
- Verksamheter som möter
målgruppen kan erbjuda och/eller
utveckla ett samlat och relevant
psykosocialt stöd i Halland.
- Målgruppen upplever att de erbjuds
ett psykosocialt stöd utifrån behov.
Lång sikt:
- Stärkt etablering och inkludering.
- En god och jämlik hälsa.

Jämtland
Härjedalen

Implementering i våra styrdokument
samt alla våra processer kopplade till
styrdokumenten. Såsom RUS och S3.

- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
- Smart specialisering.

Ökad medvetenhet vid möten och
plattformar kring jämställdhet, jämlikhet,
integration och intersektionalitet.

Målbilden i RUS har befolkningen i
centrum och den innefattar en
jämställd och jämlik regional
utveckling, vilket är en förutsättning
för hållbar utveckling.

Jönköping

Räkna med mig!

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin, delstrategier
inom en Kompetent region:
- Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen och
matchningen för
integration och hållbar tillväxt.

Projektägare: Kommunal utveckling.
Deltagande organisationer är de 13
kommuner som ingår i Jönköpings län.

Projektet har flera uppsatta effektmål
på projektnivå, organisationsnivå och
individnivå. Bland annat:
- Skapa en effektiv modell för
samverkan för ökad inkludering samt
inkludera målgruppen på ett sätt som
gör att synen på samverkan vidgas
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- Säkerställa en integrerad
arbetsmarknad och ett inkluderande
arbetsliv.

Jönköping

Kompetensutveckling 360 grader

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin, delstrategier
inom en Kompetent region:
- Stärka den långsiktiga
kompetensförsörjningen och
matchningen för
integration och hållbar tillväxt.
- Säkerställa en integrerad
arbetsmarknad och ett inkluderande
arbetsliv.
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genom att målgruppen erkänns som
en aktiv samverkansaktör
- Involvera kommunernas
medarbetare i en lärprocess om hur en
bäst
utformar stödet för att minska
människors utsatthet och utanförskap
- Erövrat en större förmåga att påverka
sin egen situation
Projektägare: Träcentrum Nässjö
Kompetensutveckling AB
Samverkanspartners: De sex
höglanskommunerna
Samverkan med ett trettiotal
industriföretag inom träbranschen samt
kommunernas näringslivs- och
arbetsmarknadsenheter och
Arbetsförmedlingen

Genom att i projektet integrera
yrkesutbildning med språkträning,
orientering i
svensk arbetsmarknad och
arbetsmarknadskultur skapas
förutsättningar för att
lyckas med kompetensförsörjning och
matchning. Effekten blir att projektets
deltagare erhåller såväl yrkesmässiga
som sociala kompetenser samt ökad
medvetenhet om kulturella skillnader.
På så sätt erhåller deltagarna en
sammansatt
yrkeskunskap som betydligt ökar deras
möjlighet till anställning eller fortsatta
studier. Företagen får i sin tur tillgång
till relevant utbildad kompetens och

därmed förbättras
kompetensförsörjningen inom
branschen för industriell
produktion inom trä, möbel, inredning
och trähus. Genom ett gemensamt
ansvar
att se till hela människan och möta
individens enskilda behov av personlig
coaching in i det svenska samhället och
in på den svenska arbetsmarknaden
ökar
förutsättningarna för målgruppen till
långvarig anställning.
Kalmar

Digitala språkcaféer
Under året genomfördes digitala
språkcaféer i samverkan med
organisationen Kompis Sverige och de
kommunala folkbiblioteken. Målgrupp
var gruppen nyanlända i Sverige.
Under dessa tillfällen avhandlades
ämnen som demokrati, att bo i
Sverige, arbete, bostad och fritid.
Syften med aktiviteterna var att skapa
social arena för möten och att skapa
möjligheten för nyanlända att
förbättra sina kunskaper inom det
svenska språket.
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Mål 3
God hälsa och välbefinnande
Mål 5
Jämställdhet
Mål 10
Minskad ojämlikhet
Mål 16
Fredliga och inkluderande samhällen

Under året genomfördes 26 digitala
språkcaféer i samverkan med
organisationen Kompis Sverige och
kommunernas folkbibliotek.
Antal deltagare uppgick till totalt 444
personer.

Juni 2021 genomfördes en uppföljning
av vårens aktiviteter via enkät.
Följande effekter kunde konstateras:
93% uppgav att deras kunskaper inom
det svenska språket hade förbättrats.
86 % uppgav att man lärt sig nya ord.
93% av deltagarna uppgav att man
genom deltagande i språkcaféerna
vågar prata mer svenska.
100% uppgav att man känner sig
tryggare att prata svenska med
personer man inte känner.
Utvärderingen kunde vidare
konstatera att det var mycket nöjda
deltagare. 93% uppgav att de var

mycket nöjda.
Under hösten ökade antal deltagare
från vårens 144 till 444 personer.
Nästa utvärdering sker i slutet av
januari 2022.
Kronoberg

Strategisk regional överenskommelse –
mottagande och etablering i arbetsoch samhällsliv

Gröna Kronoberg 2025
Prioritering 3: Utveckla en innovativ
region och ett brett näringsliv.

Finansierat delvis av Länsstyrelsen
§37-medel

Prioritering 4: Utveckla
kompetensförsörjningen och en god
och jämlik hälsa

En regional överenskommelse och
lokala överenskommelser i länet
implementeras i samverkan med
aktörerna i Kronoberg.

Mål:
-Produktiviteten ska öka.
-Balanserad tillväxt – fler arbeten.
-Förbättrad matchning
-Ett ökat humankapital.
Agenda 2030
-Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
-Mål 4: God utbildning
-Mål 11: Hållbara städer och
samhällen
- Mål 3: God hälsa och välbefinnande
- Mål 16: Fredliga och inkluderande
samhällen
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-Under Forum för mottagande och
etablering av nyanlända i länet lyftes goda
exempel samt regional/lokal forskning
inom arbetsmarknad/kompetens, exempel
från Samordningsförbundet Sunnerbo
samt rapporten När nyanlända lär sig
svenska från Linnéuniversitetet.
-Olika kompetens-utvecklingsaktiviteter för
medarbetare i länet som arbetar med
mottagande av ensamkommande
flyktingungdomar och nyanlända barn och
unga, kopplat till områdena
arbetsmarknad/kompetens samt hälsa.
-Rapporten från Invandraindex förbereds,
för att öka insikterna från målgruppen.

Effekt på kort sikt:
Att samverkan aktörer emellan skapar
förståelse och kunskap om behoven
hos målgrupperna.
Effekt på mellanlång sikt:
Att samverkan aktörer emellan skapar
strategiska insatser för målgruppen
effektivare etablering på
arbetsmarknad och samhället.
Effekt på lång sikt:
Att bidra till effektivare etablering på
arbetsmarknad och samhället.

Norrbotten

Vägen till Yalla Boden (ESF)
Coompanion Norrbotten

RUS: Prioriterade insatsområdet
Flexibel och väl fungerande
kompetensförsörjning

Projektet drivs i samverkan med
Bodens kommun och lokala aktörer
och föreningar i Boden. Projektet
syftar till att skapa ökade möjligheter
för främst utrikesfödda och
långtidsarbetslösa kvinnor i Boden att
komma närmare arbetsmarknaden
genom utveckling av deras
yrkesmässiga färdigheter och genom
ett ökat psykiskt och socialt
välbefinnande.
Projektet hämtar inspiration och har
utgår från Yalla Trappan, en av
Sveriges mest hållbara modeller för
utveckling av yrkeskooperativ för
utrikesfödda kvinnor, i detta fall i form
av arbetsintegrerande sociala företag.
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ESF: Programområde 2 - Ökade
övergångar till arbete, 2.3 Kvinnor och
män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.

Förväntade resultat är att:
-Minst 40 deltagare har genomgått
teoretiska och praktiska
utbildningsmoment
-Minst 40 deltagare har genomgått
utbildning i kooperativ affärsutveckling och
Yalla Trappans metodik
-Minst 40 deltagare har deltagit i
aktiviteter som främjar hälsa och bidrar till
ökad inkludering i samhället
-Styrgrupp och projektparter har
genomgått utbildning i socialt
entreprenörskap
-Projektparter, personal och deltagare har
genomgått utbildning inom jämställdhet,
tillgänglighet, normkritik och
likabehandling.

Baserat på projektbeslutet är
förväntade effekter på kort sikt att:
- Att föra individer närmare
arbetsmarknaden
- Förbättrade språkkunskaper hos
målgruppen
- Ökad integration i samhället
- Förbättrad psykisk hälsa och
välbefinnande
- Förbättrade förutsättningar för
socialt entreprenörskap i Bodens
kommun
- Utveckling av Yalla-liknande
verksamheter
På lång sikt är förväntade effekter
ökade möjligheter för främst
utrikesfödda och långtidsarbetslösa
kvinnor och män i Bodens kommun att
komma närmare arbetsmarknaden
genom utveckling av deras
yrkesmässiga färdigheter och genom
ett ökat psykiskt och socialt
välbefinnande samt förbättrade
strukturer för socialt entreprenörskap i
Bodens kommun.

Norrbotten

Pilot - stöd för breddad rekrytering
(som en följd av projektet
Kompetensförsörjningscheck i
Norrbotten)

Insatserna 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
- Verka för tidiga
kompetenskartläggningar

En pilot på stöd för breddad rekrytering –
baserad på en modell som tagits fram i
nära samverkan och med stark förankring
till andra aktörer och insatser.

Kort sikt: Breddad rekrytering och
stimulans av inkludering och
mångfaldsarbete i pilotföretaget.
Lång sikt: Implementering av stödet i
syfte att stärka möjligheterna för
företag i Norrbotten att tillvarata
tillgängliga kompetenser, framförallt
inom gruppen utrikes födda. En vidare
syn på hur inkluderande rekrytering
kan bidra till attraktiva arbetsplatser
och hållbar tillväxt.

Skåne

Match IT (ESF)
Projektet syftade till att utveckla en
metod för en effektiv utbildning för
nyanlända akademiker.

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet.
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

Projektet resulterade genomförande av
fyra utbildningsomgångar med ca 100
deltagare. Den utvecklade metoden
beskrivs i en metodbeskrivning och
spridning av metoden har skett på
nationell nivå. Hinder för implementering
har identifierats och ett påverkansarbete
har skett.

Region Skåne medverkar med
erfarenheterna från projektet i en av
arbetsgrupperna under regeringens
samverkansprogram för
Kompetensförsörjning och livslångt
lärande och bedriver i detta
sammanhang fortsatt påverkansarbete
i frågorna.

Projektets planerade prestationer är att
arbetet med kombinationsutbildningar
kartläggs och att utmaningar och
möjligheter identifieras samt att förslag på
förbättringar föreslås.

Effekterna som önskas är att projektet
leder till större förståelse om och hur
kombinationsutbildningar svarar mot
behov av utbildningsinsatser som leder
till arbete. Den långsiktiga effekten

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Skåne

”Kombinationsutbildningar– att läsa sfi
integrerat med en yrkesutbildning”,
(ESF)
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Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

som är önskvärd är att Skåne och
andra regioner får ett bättre och
anpassat utbud av utbildningsinsatser
som både möter behoven hos
invånarna och arbetsgivare.

Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Skåne

Intensivutbildning i svenska för
nyanlända akademiker

Mål i RUS:
Skåne ska erbjuda framtidstro och
livskvalitet.
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska utveckla framtidens välfärd
Mål i Agenda 2030:
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Stockholm

Bazaren Järva

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region
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Region Skåne samarbetar med olika
verksamheter internt samt med Lunds
universitet för uppdragsutbildning i syfte
att öka kvalifikationsmatchningen av
nyanländ kompetens. Utbildningarna har
startat under senhösten, 60 studerande,
varav 250 sökte in. Ambition om att skala
upp och bredda insatserna om
utbildningarna resulterar i effektiv output.

Produktivitetsökning av utbildade
avancerade inlärare, nytt koncept för
språkinlärning inom hälso- och
sjukvård, bättre förutsättningar för att
klara Socialstyrelsens kunskapsprov för
att erhålla svensk legitimation

Mässan genomfördes på en digital
plattform samt i samarbete med
Järvaveckan och deras livesändning.

Kort sikt: Kontaktskapande och
Medellång sikt: förbättrad kännedom
om utbildnings- och arbetsmöjligheter
i regionen
Lång sikt: Fler anställda, i utbildning
eller startat eget, tillväxten i regionen
och minska utanförskap

Nya lösningar på bättre tillvaratagande
av olika kompetenser, ökad
kvalifikationsmatchning av utländska
akademiker, fler anställningsbara och
bättre förutsättningar till breddad
rekrytering.

Stockholm

Teknikcollege

RUFS 2050 mål:
En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region

Pilotverksamheten ska verka för att bryta
könstereotypa mönster och skapa
förutsättningar för breddad rekrytering.

Fler utrikesfödda och utrikesfödda ser
industriutbildningar som en möjlig
karriärväg.

Sörmland

Hälsoinformatörer Sörmland

RUS effektmål
Ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god
hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Information om hälsa, levnadsvanor och
cancerscreening på modersmål och på
plats i människors närmiljö. Under
coronapandemin även information om
smittspridning, testning och vaccination.

Kort sikt
Att få personer som inte kommer på
screeningtester att delta i dessa.

Ett samverkansuppdrag med regionens
kommuner utifrån metoden om
interkulturell information.

Globala mål
3 God hälsa
4 God utbildning
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Syftar till att bidra till goda vanor för
ett friskare liv.

Uppsala

Regional kunskapsspridning avseende
ESF-förstudien SIRI –
kompetensutveckling av anställda som
jobbar med arbetsmarknadsetablering
av nyanlända.
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RUS: Långsiktigt utvecklingsmål
3.1.3 Utbildning och sysselsättning för
alla.
Agenda 2030: mål 4, 8, 10 och
partnerskapsmålet 17 i regional
tappning.

Grundutbildning samt temautbildningar för
hälsoinformatörer har genomförts under
året.
Kommunikationsstaben har erbjudit
hälsoinformatörerna utbildning om covid19 varannan vecka.

Spridning av kunskap och erfarenheter till
länet genom FIA under 2021, en del i
genomförandet av RÖK-handlingsplanen.
Kunskapsseminariet nådde länets samtliga
kommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Länsstyrelsen,
Migrationsverket, Region Uppsala och
Samordningsförbundet Uppsala län.

Öka möjligheterna för människor att
kunna ta till sig information.
Lång sikt
Främja goda levnadsvanor för att
förebygga cancer.
Implementera metoden interkulturell
information om hälsa i kommunernas
ordinarie verksamheter.
Kort sikt: Kompetensutveckling genom
ny och ökad kunskap. Faktiskt resultat.
Medellång sikt: Ny tillämpning av
kunskap, bemötande/hantering.
Förväntat resultat.
Lång sikt: Det förväntade resultatet är
fler nyanlända som snabbare kommer i
arbete, studier eller rätt insats.

Uppsala

Uppsala

Regional kunskapsspridning avseende
den digitala arbetsgivarplattformen,
framtagen av Samordningsförbundet
Uppsala län i samverkan med länets
aktörer. Plattformen syftar till att
stödja och underlätta för länets
arbetsgivare i mottagandet av
individer i behov av stöd på arbetet,
exempelvis handledning.

RUS: Långsiktigt utvecklingsmål
3.1.3 Utbildning och sysselsättning för
alla.

Region Uppsala har stöttat berörda
aktörer i framtagande av ansökan till
Länsstyrelsen om
§37-medel till insatsen TESS - Ti- diga
Etableringsinsatser i Samverkan i
Uppsala län.

RUS: Långsiktigt utvecklingsmål
3.1.3 Utbildning och sysselsättning för
alla.

Agenda 2030: 8, 10 och partnerskaps
målet 17 i regional tappning.

Agenda 2030: 8, 10 och partnerskaps
målet 17 i regional tappning.
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Spridning av kunskap och erfarenheter till
länet genom FIA under 2021, en del i
genomförandet av RÖK-handlingsplan.
Kunskapsseminariet nådde länets samtliga
kommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Länsstyrelsen,
Migrationsverket, Region Uppsala och
Samordningsförbundet Uppsala län.

Kort sikt: Kompetensutveckling genom
ny och ökad kunskap. Faktiskt resultat.

Processtöd. Ansökan beviljades under
2021. Projektet bedrivs av Håbo kommun i
samverkan med Heby kommun,
Östhammars kommun och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Uppföljning och kunskapsspridning sker
inom Region Uppsalas samverkans forum
FIA.

Kort sikt: Mobilisering och
processledning – tillgång till externa
medel för utveckling.
Faktiskt resultat.

Medellång sikt: Ny tillämpning av
kunskap, bemötande/hantering.
Förväntat resultat.
Lång sikt: Det förväntade resultatet är
fler nyanlända som får en god
introduktion på arbetet och långsiktigt
hållbar arbetsmarknadssituation.
Arbetsgivararbetet är centralt för
integrationen på lokal och regional
nivå.

Medellång sikt: Ny kunskap, ny
tillämpning av kunskap, stärkt
mellankommunal samverkan och
erfarenhetsutbyte.
Förväntat resultat.
Lång sikt: De förväntade resultaten är
fler nyanlända som får tidiga
etableringsinsatser och därmed en

långsiktigt hållbar
arbetsmarknadsetablering.
Uppsala

Kunskapsspridning och
utbildningssatsning avseende
kartläggningen En region för alla? *

RUS: Långsiktigt utvecklingsmål
3.1.3 Utbildning och sysselsättning för
alla.

*Kartläggning av skillnader i hälsa,
livsvillkor och delaktighet i länet
utifrån grupperingar av geografiska
delområden utifrån socioekonomisk
och demografisk samhörighet.

Agenda 2030: 8 och 10.

Kunskapsspridning samt en riktad
utbildningsinsats till länets nyckelaktörer
på arbetsmarknadsområdet i det regionala
samverkansforumet Forum för en
inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län
(FIA). Målgrupper som erbjudits insatserna:
länets samtliga kommuner,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Samordningsförbundet Uppsala län och
Migrationsverket.

Kort sikt: Kompetensutveckling genom
ny och ökad kunskap om den egna
kommunens sociala landskap och
framtagande av statistik och data
relevant för den lokala nivån.
Faktiska resultat.
Medellång sikt: Tillämpning av ny
kunskap utifrån aktuell behovsbild på
lokal nivå. Ökad förmåga att rikta
insatser utifrån faktiska och aktuella
behov.
Förväntat resultat.
Lång sikt: De förväntade resultaten är
minskad ojämlikhet, minskad
segregation; fler nyanlända/utrikes
födda som får erbjuds rätt insats, fler
geografiska
områden som får rätt åtgärd.

Uppsala

Utbildning om Att motverka rasism i
arbetslivet, mobilisering inför
utbildningsinsats
I samverkan med Länsstyrelsen
Uppsala län.

RUS: Långsiktigt utvecklingsmål
3.1.3 Utbildning och sysselsättning för
alla.
Agenda 2030: 8 och 10.
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Regional mobilisering av länets kommuner
och berörda myndigheter inför en
utbildningsinsats som arrangerats av
länsstyrelserna. Region Uppsala har särskilt
bjudit in länets kommuners

Kort sikt: Kompetensutveckling genom
ny och ökad kunskap. Faktiska
resultat.

arbetsmarknadschefer och strateger,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Samordningsförbundet Uppsala län och
Migrationsverket.

Medellång sikt: Tillämpning och
spridning i länet av ny kunskap.
Förväntat resultat.
Lång sikt: De förväntade resultaten är
minskad ojämlikhet och ökad
inkludering på den regionala och de
lokala arbetsmarknaderna. Detta
förväntas nås genom en höjd
kunskapsnivå och därmed stärkta
förutsättningar att motverka rasism i
arbetslivet i Uppsala län.

Värmland

Färdigställt och publicerat
Migrantrapporten och genomfört
seminarier

Värmlandsstrategins mål:
Tillgång till kunskapsutveckling
Attraktiv kunskapsregion
Hållbar arbetsmarknad
Livskraftigt näringsliv
Hållbar livskvalitet
Robust samhälle
Ökad tillit

Resulterat i kunskaper om vilka insatser
som behövs för att fler migranter ska
integreras och komma in på
arbetsmarknaden.

Resultatet av insatsen är ny kunskap
om de utmaningar och prioriteringar
som är nödvändiga för att få fler att
komma in på arbetsmarknaden, höja
utbildnings- och kompetensnivån och
öka konkurrenskraften.
Effekterna har inte kommit ännu, men
bedömningen är, enligt rapporten, att
de kommer att visa sig på längre sikt.

Västerbotten

Företagsstöd till rekrytering av
utomnordiskt födda i mikro-, små- och
medelstora företag med minst 3
anställda

Bidrar till delprioritering 2.1 Växande,
starkare företag och nya livskraftiga
företag

Lärorikt första försök att nå ut med ett nytt
stöd. Endast en ansökan visar att formen
behöver skruvas till då efterfrågan alltjämt
bedöms finnas.

Effekt på kort sikt är att hjälpa förtag
att nå kompetens och personal
samtidigt som de stärker sitt arbete
med mångfald.
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Bidrar särskilt till mål 8 Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
och mål 10 Minskad ojämlikhet.

På medellång sikt är målet är att de
som får chansen att komma in i
företagen och lära sig företagskulturen
själva sedan kan starta upp egna
företag och anställa personer.
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i kolumnen till
vänster

Västerbotten

(20304710)

Bidrar till delprioritering 4.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling 6.2

Stärkt samverkan för mänskliga
rättigheter,

Aktiviteter för att samverkan breddas,
utvecklas och stärks mellan olika sektorer
samt inkluderar fler centrala aktörer.

Bidrar särskilt till mål 10 Minskad
ojämlikhet i Agenda 2030

Region Västerbotten

På kort sikt
Utvecklad samverkan som inkluderar
fler
På medellång sikt
ökade möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att utbilda sig, få
ett arbete, driva företag, delta i
förenings- och samhällslivet och ha en
god hälsa.

“Jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet
och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning”.

På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i kolumnen till
vänster
Västernorrland

Integration och Tillväxt, Äid TVV
20201173, RVN 196124
Projektet syftade till att skapa tillväxt i
näringslivet genom att ta tillvara den
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Utveckling av länets förmåga att
behålla och främja kompetens i
samklang med länets förutsättningar

Den insats som gav bäst resultat under
projekttiden var den individuella
rådgivningen och vid uppföljning av
anställningar, nya företag och innovationer

Överträffade uppställda förväntade
resultat och har också genererat ökad
samverkan mellan länsorganisationer,

kompetens och de erfarenheter som
finns hos utrikes födda i länet.

Västmanland

Västmanland

Hållbarhetssäkring av Affärsplan
Västmanland, inkl. Arbetet med
indikatorer

Integrering av hållbarhetsperspektiv i
kommande ERUF-programmet för
Östra Mellansverige 2021–2027, samt
tillhörande handlingsplan.
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och vikten av en väl fungerande
integration på arbetsmarknaden.

till följd av projektet kan följande utfall
synliggöras:

Beslutades i linje med tidigare RUS,
kompetens som drivkraft, och låg
också i linje med ERUF insatsområde 3,
investeringsprioritering 3a. Ligger
också i linje med RUS mål 3 och bidrar
till såväl ekonomisk som social
hållbarhet.

54 rekryteringsbehov har tillgodosetts
41 nya företag har startats
10 nya innovationer har skapats.

Hållbarhetssäkringen av Affärsplan
Västmanland är en konkretisering och
utveckling av de
hållbarhetsutmaningar som tas upp i
RUS:en, som är särskilt relevanta för
näringslivet. Det innefattar flera
Agenda 2030-mål men knyter till stor
del an till miljö- och klimat, växande
sociala klyftor samt hållbart arbetsliv.

-

Förstärkta hållbarhetsperspektiv i
kommande ERUF-program och
handlingsplan ska bidra till mål i RUS.

Hållbarhetsperspektiv finns integrerade i
förslaget till ERUF-program för Östra
Mellansverige 2021–2027.

-

Hållbarhetssäkrad remissversion finns
framtagen
Förslag till hur affärsplanen ska följas
upp (indikatorer) finns framtaget
Ett antal dialogtillfällen med
näringslivsfrämjande aktörer i länet

nya metoder och modeller för att
tillgodose utrikes föddas behov.

Upplevt resultat/kort sikt: Ökad
kunskap och förståelse för
hållbarhetsfrågor kopplat till
näringslivsutveckling internt inom
förvaltningen

Utvärdering av Hållbarhetssäkring av
Affärsplan framtagen
Ökad kunskap om vikten av att
integrera hållbarhet i ERUF-program
och handlingsplan och att hållbarhet
bör finnas med i hela styrkedjan för att
få genomslag i projekt.

Västra Götaland

Projekt Kombinationsutbildningar SFI i
Västra Götaland (RUN 2021-00066).
Projektägare Skaraborgs
kommunalförbund.
Bakgrunden till projektet är att Västra
Götalandsregionen
(VGR) har fått möjlighet att delta som
en av fem regioner i Skolverkets ESFprojekt om kombinationsutbildningar.
För att få med alla fyra delregionerna i
projektet växlade VGR upp med
ytterligare medel.
Projektet löper 2021-04-01–
2022-03-31.

Projektet knyter an till VG 2021–2030,
både långsiktig prioritering Bygga
kompetens samt Öka inkluderingen.

Det nationella projektet syftar till att på
nationell nivå identifiera framgångsrika
kombinationsutbildningar och hitta former
för hur detta kan utvecklas och bättre
integreras i skolsystemet, i samarbete med
lärosäten, regioner, huvudmän för
kommunal vuxenutbildning och branscher
med anställningsbehov.
Syftet med uppväxlingen av projektet är att
sprida och dela erfarenheter i alla fyra
delregioner samt säkerställa en samlad bild
av regionens kombinationsutbildningar till
den nationella projektägaren (Skolverket).

Förväntade långsiktiga effekter är att
fler individer som anlänt till Sverige de
senaste åren genom projektet får en
kortare väg till anställning, samt att
projektet möter arbetsmarknadens
behov av kompetens och bidrar till
kompetensförsörjningen i Västra
Götaland. Egen bedömning.

Västra Götaland

ViA - Västra Götalandsregionens
Introduktion i Arbete
VIA är ett långsiktigt uppdrag från RUN
till Folkhögskolestyrelsen.
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.

Projektet knyter an till VG 2021–2030,
både långsiktig prioritering Bygga
kompetens samt Öka inkluderingen.

Under 2021 har VIA vuxit och utökats både
i termer av deltagare och antal samordnare
som arbetar i VIA. Ett särskilt fokus har
också lagts på att få in personer med
funktionsvariation i VIA.

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. Egen
bedömning.
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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 rönt
mycket uppmärksamhet från såväl
Arbetsmarknadsdepartementet, YAdelegationen som folkbildningens aktörer.

Ca 80% är utrikes födda.
Örebro

Inga insatser rapporterade i tabellform.

Östergötland

Förstärkning av idéburen sektor med
anledning av pandemin
Region Östergötland har avsatt medel
för åtgärder som ska motverka
negativa effekter av pandemin inom
idéburen sektor.

Insatsen bidrar till målet Ett
inkluderande Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.

Insatserna har i första hand varit inriktade
på aktiviteter på landsbygden och/eller
främjande av fritids- och
friluftslivsaktiviteter.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande
(3) och Minskad ojämlikhet (10).

Resultat utifrån egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
En rad konkreta aktiviteter har
genomförts, som har gett
sammanhang, gemenskap och ökat
välbefinnande för människor, särskilt
under pandemin men också efteråt.
Effekter på medellång och lång sikt:
Att det civila samhället blir en ännu
mer självklar aktör att samarbeta med,
när det gäller regional utveckling. Att
förstärka och utveckla användningen
av de idéer och de resurser som finns i
det civila samhället.

Östergötland

Områdesprofiler som stöd för
folkhälsosatsningar och för hälso- och
sjukvård
Region Östergötland har tagit fram
Områdesprofiler, ett nytt flexibelt
digitalt verktyg som visar hur
invånarna i ett visst område mår,
baserat på levnadsvanor,

Insatsen bidrar till målen Goda
livsvillkor i Östergötland och Ett
inkluderande Östergötland samt det
prioriterade området Skapa attraktiva
livsmiljöer i den regionala
utvecklingsstrategin.

Från 1 januari 2020 har Region
Östergötlands vårdcentraler ett utökat
uppdrag att arbeta för en god och jämlik
hälsa för alla boende i sitt närområde, inte
enbart de som är patienter.
Till stöd för primärvården har regionen
därför utvecklat verktyget Områdesprofiler
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Förväntat resultat utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
God kännedom om målgrupper för t ex
hälso- och sjukvård, innebär att
människor kan bemötas utifrån sina
förutsättningar, och i förlängningen

socioekonomi och faktorer som
påverkar hälsan. Verktyget ska ge
vårdcentralerna stöd i det
folkhälsoarbetet.

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande
(3), Minskad ojämlikhet (10) och
Hållbara städer och samhällen (11).

som sammanställer och paketerar befintlig
befolkningsdata på ett helt nytt sätt.

skapas en klarare bild av styrkor och
utvecklingsmöjligheter i närområdet.
Ökad kunskap och förmåga att
tillämpa hållbara arbetssätt.
Effekter på medellång och lång sikt:
En god och jämlik hälsa för alla.

Östergötland

REACH
Se avsnitt 1.3.7 i regionens
återrapportering.

Östergötland

Uppdrag till Almi Företagspartner
Östergötland AB

Insatsen bidrar till målet Ett
inkluderande Östergötland och det
prioriterade området Skapa
förnyelseförmåga och konkurrenskraft
i den regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt (8) och Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur
(9) och Minskad ojämlikhet (10).
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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.

Effekter på kort sikt:
Fler utrikes födda tar del av rådgivning
från Almi Företagspartner
Östergötland AB.
Effekter på medellång och lång sikt:
Fler företag drivs av utrikes födda.

6.3
Region

Miljö och klimat
Namn på insats och kort beskrivning

Mål
Vilket eller vilka mål, fastställda i
den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskrivning av resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

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

Projektet fortgår t.o.m. maj 2023 och därav
finns inte alla resultat än.

Förväntade resultat på sikt är olika
beroende på insatserna i
projektet.

Erbjudande om att ange vilket
eller vilka av de globala målen
för hållbar utveckling i Agenda
2030 som insatsen ska bidra till.
Blekinge

Vägar till hållbar utveckling, genomförandeprojekt
inom det nationella uppdraget för Hållbar Regional
Utveckling. Syftar till att stärka
hållbarhetsdimensionerna inom det regionala
tillväxtarbetet.
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Projektet ligger inom ett
nationellt uppdrag men har
insatser som bland annat riktar
sig till näringsliv (att stärka
hållbara affärsidéer) och
arbetsgivare (att tänka nytt i
rekrytering för att hitta rätt
kompetens). Projektet bidrar till
den regionala

De resultat vi har fått fram under åren och
som nu ska tillämpas i resten av projektet
är följande:
- En nulägesanalys genomförd av konsult
kring Region Blekinges målsättningar för
hållbar utveckling och hur dessa uttrycks i

Vad gäller de insatser som riktar
sig mot näringsliv
(innovationsaktörer samt SMF) vill
vi på sikt se resultat i att det finns
ett tydligare hållbarhetstänk i
företagarnas dagliga verksamhet,

utvecklingsstrategins följande
mål:
- Blekinges expansiva och
konkurrenskraftiga näringsliv.
- Näringslivet och offentliga
organisationer har god tillgång
till kompetent arbetskraft.
Näringsliv och offentliga
organisationer beaktar kriterier
för hållbar utveckling.

strategier, planer och program. Analysen
finns dokumenterad i rapport tillsammans
med vidare rekommendationer.
Utbildning för strateger av samma konsult i
coachande förhållningssätt kring hållbar
utveckling; i grunden en samtalsmetodik
för hur vi kan vara ett stöd och samtidigt
ställa krav på andra aktörer i deras arbete
med hållbar utveckling.

till exempel genom beskrivningar
av hållbara verksamhetsidéer eller
hållbarhetsplaner. En del av detta
är också tydligare villkor för
hållbarhet i Region Blekinges
finansieringsmodeller såsom
företagsstöd och villkorsbrev. I
och med tydligare krav blir
ytterligare en långsiktig effekt att
regionen tar en större ledarroll för
omställningsarbete i länet.
Vad gäller de insatser som är
riktade mot arbetsgivare och
handlar om rekrytering så är det
förväntade resultatet att man ska
tänka annorlunda kring
rekrytering och utformning av
kravprofiler, för att enklare hitta
matchande kompetens på
arbetsmarknaden, samt få in den
potential som idag står utanför
arbetsmarknaden.

Blekinge

Cykelstudie för potential kring bytespunkter och
sträckningar: Konsultuppdrag som tittar på potential
för cykelinfrastruktur i länet och tar fram ett första
underlag till arbetet med att revidera cykelstrategin.
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Insatsen är ett första steg i
arbetet med att revidera
cykelstrategin, vilket i sin tur
handlar om att tillgodose behov
av cykelinfrastruktur och

Förväntat resultat/prestation är ett
kunskapsunderlag vid insatsens avslut som
redovisar potential för bytespunkter mellan
cykel och andra hållbara färdmedel, samt
potential för sträckningar. Underlaget

Förväntat resultat och effekt på
sikt är ett kunskapsunderlag som
Region Blekinge kan ha med sig in
i arbetet med att revidera den
regionala cykelstrategin.

åtgärder i länet. På så vis kopplar
den till följande mål i den
regionala utvecklingsstrategin:

förväntas beakta både arbets- och
studiependling samt turism- och
rekreationscykling.

- 2020 kännetecknas Blekinge av
goda och tillgängliga
boendemiljöer (då en god
infrastruktur möjliggör
tillgänglighet).
2020 har miljö- och
klimatarbetet bevarat eller
förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god
förvaltning av natur- och
kulturmiljöer (då en stor del av
detta arbete handlar om
hållbara transporter, bland
annat cykling).
Blekinge

Växla Upp (Kombinerad Mobilitet). Ett projekt för att
minska utsläpp från persontransporter samt
uppmuntra till beteendeförändringar till mer hållbart
resande.
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Projektet syftar till att minska
utsläpp och bidrar till den
regionala utvecklingsstrategins
mål om att:

Projektet avslutas april 2022. Men många
resultat har skapats under året. Vissa
aktiviteter har inte kunnat genomföras
p.g.a. pandemin.

- 2020 har miljö- och
klimatarbetet bevarat eller
förbättrat förutsättningarna för
god livskvalitet och god
förvaltning av natur- och

I Växla Upp (regional utvecklings del av
projektet) har en app utvecklats där man
kan skapa cykeltävlingar. Cykeltävlingar har
genomförts på organisationsnivå och
deltagandet varit engagerat vilket visar på

En annan förväntad effekt är
också att underlaget kommer
knyta ihop
arbetspendlingsperspektivet med
turismcyklingen och på så vis få
med tidigare arbete om kustnära
turismcykelled som regionen har
som ambition att ta upp igen.

Förväntat resultat på lång sikt är
att fler invånare ska ändra sitt
resebeteende till att bli mer
hållbart, dels genom att förse dem
med hållbara färdalternativ såsom
hyrcyklar och dels genom att
uppmuntra dem genom de
cykeltävlingar som kan arrangeras
med hjälp av appen som har
utvecklats.

kulturmiljöer (då en stor del av
detta arbete handlar om
hållbara transporter, bland
annat cykling).
Projektet bidrar också till
strukturfondsprogrammets
insatsområde Koldioxidsnål
ekonomi.
Blekinge

Euroregion Baltic – Water Core Group. Arbetsgrupp
för regional gränsöverskridande samverkan.

Dalarna

Regional utvecklingsstrategi Dalastrategin 2030 –
Tillsammans för ett hållbart Dalarna,
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potentialen att arbeta med
beteendeförändringar för hållbart resande.
I den andra delen av projektet har bland
annat ett hyrcykelsystem införts på prov
med goda resultat i länet.

Genom appen och tävlingarna går
det att samla in resmönsterdata,
och därmed blir ett förväntat
resultat också att denna data kan
användas som kunskapsunderlag
för aktörer som arbetar med
hållbart resande.
Projektutveckling och dialog kring
utmaningar i vattenfrågor Södra
Östersjöområdet.

Dalarnas nya utvecklingsstrategi
antogs i juni 2021. Genom ett
utmaningsdrivet angreppssätt
med hållbarhet i fokus bidrar
Dalarna till genomförande och
måluppfyllelse av Agenda 2030.
De 17 globala är integrerade och
odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar
utveckling. Strategin bidrar även
till uppfyllelse av den regionala
energi- och klimatstrategin 2045.

Strategin har tagits fram i bred dialog och
visar en gemensam vilja och inriktning för
länets utveckling. Med Dalastrategin som
gemensam bas samhandlar vi mot 2030
och ett hållbart Dalarna med
utvecklingskraft i alla delar av länet.
Den miljömässiga dimensionen i regional
utveckling handlar om att säkerställa att
ekosystemen fortsätter leverera de tjänster
som samhället är beroende av. Genom att
gå före i en miljömässigt hållbar
omställning gynnas innovationer och
regionalt företagande när regionala
lösningar bidrar till att lösa globala

Kort sikt:
Samsyn för att lösa gemensamma
utmaningar.
Medellång sikt:
Dalarna når de nationella energioch klimatmålen
Lång sikt:
De nationella målen bidrar till det
internationella Paris avtalet och
det europeiska målet om 85–90 %
minskning av utsläppen av
växthusgaser till år 2050.

problem. Det är också så vi skapar goda
livsmiljöer och levnadsvillkor.
Dalarna

Energiintelligent Dalarna (EID).
Under 2021 har Region Dalarna tagit ett mera uttalat
ansvar för att driva och utveckla arbetet med EID
genom organisatoriska förändringar.

Bidrar till den regionala energioch klimatstrategin samt till
målområdet ”Ett klimatsmart
Dalarna” i Dalastrategin.

Ett klimatsmart Dalarna är ett
resurseffektivt Dalarna utan
klimatpåverkande utsläpp. Resande sker på
ett enkelt och miljömässigt hållbart sätt. I
ett klimatsmart Dalarna är samhällets
robusthet och resiliens vid
klimatförändringar god.

Kort sikt:
Samsyn för att lösa gemensamma
utmaningar.
Medellång sikt:
Dalarna når de nationella energioch klimatmålen
Lång sikt:
De nationella målen bidrar till det
internationella Paris avtalet och
det europeiska målet om 85–90 %
minskning av utsläppen av
växthusgaser till år 2050.

Dalarna

Färdplan Energisystem (Energi- och klimatstrategin)
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En regional vision/målbild för
Dalarnas framtida energisystem.

Samtliga energibolag i verksamma i
Dalarnas län (8 stycken) delar arbetet
genom fyra stycken hittills genomförda heleller halvdagsmöten för att skapa en
gemensam målbild. Utöver målbild skrivs
en rapport som samtliga aktörer står
bakom. Bilden och rapporten skall
presenteras vid en slutkonferens våren
2022.

Kort sikt:
Samsyn bland branschens aktörer.
Medellång sikt:
Samhandling mellan branschens
aktörer.
Lång sikt:
Ett klimatneutralt energisystem
som möter Dalarnas framtida
behov

Dalarna

Dalarna

Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna.

Handlingsplan - hållbara och konkurrenskraftiga
godstransporter i Mellansverige.

Projektet är kopplad till
projektet ”Förstudie
effekthushållning i Dalarna” som
har genomfört en förstudie om
elförsörjning i Dalarna samt tagit
fram en färdplan för hur lokala
och regionala aktörer planerar
att jobba vidare med de
utmaningar som är kopplade till
att säkra en framtida trygg
elförsörjning.

Samtliga lokala och regionala elnätsägare i
Dalarna deltog i arbetet med att skapa en
nulägesbild och att identifiera nödvändiga
åtgärder för att trygga en fossilfri framtida
elförsörjning i Dalarna.

Projektets mål är att ta fram en
handlingsplan för mer hållbara
och konkurrenskraftiga
godstransporter i Mellansverige.
Mer specifikt fokuserar projektet
på industrins godstransporter
med start- eller slutpunkt i
Dalarna eller Gävleborg.

Handlingsplanen består av 19 punkter av
prioriterade åtgärder vilket är resultatet
från intervjuer och analyser. Projektet
omfattar även önskade funktioner som ska
leda fram till en åtgärdslista.
Genomförandet av prioriterade åtgärder
kommer att bidra till hållbara och
konkurrenskraftiga godstransporter i
Dalarna och Gävleborg.

Kort sikt:
Att skapa en gemensam
nulägesbild och ge en riktning för
det vidare arbetet framåt.
Medellång sikt:
Att etablera samarbetsformer för
deltagande aktörer
Lång sikt:
Trygga elförsörjningen i det
framtida Dalarna
Kort sikt:
Att hitta vägar för att nå mer
hållbara och konkurrenskraftiga
godstransporter i Mellansverige.
Medellång sikt:
Att genomföra prioriterade
åtgärder.
Lång sikt:
Att bidra till hållbara och
konkurrenskraftiga
godstransporter i Dalarna och
Gävleborg.
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Dalarna

Cirkulära klimatsmarta flöden.

Driva på omställningen till
energi- och koldioxidsnål
ekonomi bland bygg- och
fastighetsbolagen i Dalarna. Visa
sambanden mellan cirkulära
flöden och energieffektivisering
samt initiera cirkulär ekonomi
inom bygg- och
fastighetsbranschen i Dalarna.

Projektdeltagande aktiviteter:
Antal företag som får stöd: 50 företag.
Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya produkter:
2 företag.
Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt stöd: 50 företag.
Projektet stöttar genom innovationsarena –
nätverk:
Antal nya företag som får stöd: 2 företag.
Sysselsättningsökning i företag som får
stöd: 20 heltidstjänster.
Kompetensväxlingsprogram minst: 3
seminarier, 6 workshops, 3 studiebesök, 6
frukostmöten, 4 energicaféer.
Nya projekt:
3 nya projekt initieras.
5 testbäddar etableras.
6 företagardialoger hålls.
10 företag etablerade i utvecklingsprojekt.

Gotland

Biogaskluster bildat.

Övergripande mål i Vårt Gotland
2040
- Gotland är en förebild i energi-
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Deltar som part i Linköpings universitets
beviljade ansökan till Energimyndigheten
om Biogas Solutions Research Centre, som

Kort sikt:
Ökad kunskap och kompetens
inom cirkulär ekonomi och
sambanden mellan
energieffektivitet och
klimatpåverkan vid val av
material.
Medellång sikt:
Att projektet förbereder
organisationen inför EU:s
kommande programperiod genom
att inhämta kunskap och utveckla
stödsystem för smart
specialisering och
innovationsmodeller.
Lång sikt:
Flera företag och organisationer i
Dalarna ligger i framkant vad
gäller klimatneutralitet och
cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter kort sikt:
- Hållbar energiomställning och
avfallshantering på Gotland.

och klimatomställningen.

Gotland

Samverkan för elflyg.

Se ovan.

regionalt kompetens centrum för
energiomställningen, 2022–2026.
Ger ökat nätverkande samt
kunskapshöjning

Lokalt nätverk bildat. Elflygs-seminarium
hölls i samband med invigning av
laddstolpar på Visby flygplats, med elflyg på
besök

Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
Förväntad effekt på medellång
sikt:
- Stärkt fossilfri tillgänglighet
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:
- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland.
- God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

Gotland

Klimatklivet.

Se ovan.
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Drygt 21 mnkr beviljades till nya projekt för
energiomställning på Gotland från
Naturvårdsverket augusti 2020 –
september 2019. Bland dessa märks en
tankstation för LBG.

Faktiska resultat på kort sikt:
Visby-mejeriet är Arlas första helt
fossilfria mejeri för mjölkpulverproduktion.

Gotland

Örnkoll, vindkraftsprojekt (209519),
2019–2021, med stöd från Energimyndigheten,
Vattenfall Vind och 1:1-medel.

Se ovan.

I juni invigde Arla i Visby den anläggning
som fått hittills enskilt mest stöd på
Gotland från Klimatklivet.

Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:
- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland- God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

AI-test för att hindra kollisioner mellan
vindkraftverk och örnar. Systemet
utvecklades sin kapacitet under
testperioden.

Förväntade effekter på kort sikt:
Möjliggörande av fortsatt
vindbruk genom hantering av
målkonflikter.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:
- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland.
- Säkrad biologisk mångfald.

Gotland

Hållbara transporter, (206472).
2018–2021 med medel från ERUF och 1:1 har bl.a.
stöttat transportföretags energieffektivisering och
energiomställning, beställarkompetens för
transporter samt ett mer hållbart personresande.
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Övergripande mål i Vårt Gotland
2040:
- Gotland är en förebild i energioch klimatomställningen.

Fortsatta projektansökningar bland till
Energimyndighetens utlysning för
transportprojekt inom Energipilot Gotland
för att testa elfordon för tunga transporter.
Konceptet cykelvänlig arbetsplats gav
hållbart resande en skjuts.

Förväntade effekter på kort sikt:
Ökad förmåga till omställning av
transporter.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:

Gotland

Smartroad Gotland.
På regionens väg mellan Visby centrum och Visby
flygplats finns 4 km induktiv elväg 2019–2022, tack
vare projektet SmartRoad Gotland, med finansiering
från Trafikverket plus utökat projekt från
Energimyndigheten och ERUF.

Se ovan.

flera arbetsplatser anmälde sitt intresse. I
september 2021
diplomerades för första gången Gotlands
cykelvänligaste arbetsplatser.

- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland.

Test av induktiv laddning av buss och lastbil
på elväg under faktiska förhållanden.

Förväntade effekter på kort och
medellång sikt:
Ökad kunskap om induktiv
laddning plus marknadsföring av
Gotland som plats för innovativa
tester.
Ökad förmåga till omställning av
transporter.
Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:
- Ett energisystem baserat på
förnybar energi.
- Ett klimatneutralt Gotland.

Gotland

Rapport regelundantag.
Underlaget syftar till att tydliggöra på vilket sätt
befintligt regelverk hindrar utveckling mot delning av
energi, specifikt energigemenskaper. Det för att
använda detta i syftet att möjliggöra regelundantag
för Gotland inom Energipilot Gotland då dessa
annars motverkar målet att arbeta accelererat.
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Se ovan.

Skrivelse tillställd Infrastruktur-, justitieoch näringsdepartementen.
Panel under Almedalsveckan med
Högnivågruppen för Energipilot Gotland.

Faktiska effekter på kort sikt:
Ny förordning som trädde i kraft
220101 som är en början till
lösning.
Långsiktigt vill vi att arbetet ska
resultera i möjlighet för
energigemenskaper att både

bundet och virtuellt ska kunna
dela energi.
Gotland

Förfrågan om energipiloter inom EU.

Se ovan.

En konsult är anlitad för att bistå i detta
arbete och dialog har igångsatts med
Korsika som möjlig partner.

Förväntade effekter på kort sikt:
Resurser och uppmärksamhet till
Gotlands energiomställning som
ger effekt att vi i högre grad kan
bedriva ett accelererat arbete mot
ett energisystem baserat på
förnybar energi 2040.

Se ovan.

Utbyggnad och kompletterande utrustning
av forskningsstationen Ar.

Förväntade effekter på kort sikt:
Forskningsprojektet ReCod kan
lokaliseras till Gotland.

Detta arbete är pågående och syftar till att skapa ett
partnerskap med två ytterligare pilot-öar och/eller
områden, inom EU, i syfte att uppnå finansiering på
EU-nivå för att kunna driva ett accelererat arbete
mot ett förnybart energisystem. Ansatsen är tre
områden med olika förutsättningar som visar på
omställning till ett förnybart energisystem efter
respektive platsens förutsättningar.
Gotland

Förberedelseprojekt inför ReCod.

Förväntade effekter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040:
- Säkrad biologisk mångfald.
Gävleborg

Stärka förmågan för extern finansiering.
Insatsen syftar till att öka aktörernas
handlingsförmåga avseende att söka extern
finansiering. Inom ramen för Miljöforum Gävleborg
har seminarier arrangerats och ett processorienterat
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RUS effektmål:
• Gävleborg har en offentlig
sektor som ställt om och drivit på
samhällets omställning till en
cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.

Kontaktytor har skapats mellan regional
och nationell kontaktpunkt inom Central
Baltic.
En utbildningsinsats har riktats till
kommunerna, Länsstyrelsen Gävleborg och

Kort sikt:
Kontakten med Central Baltics
svenska kontaktpunkt har skapat
förutsättningar för framtida
ansökningar.

arbetssätt initierats för att öka aktörers förmåga att
gå från idé till färdiga ansökningar.

Globala mål:
12, 13, 15

Högskolan i Gävle. Tolv organisationer
deltog.
Tre processtillfällen har arrangerats för att
hjälpa sökande från idé till färdig ansökan.
Tre organisationer har deltagit.

Gävleborg

Kunskapshöjning till SMF.
Arbetet har bedrivits genom att Region Gävleborg
finansierat och stöttat projekt som hjälper små- och
medelstora företag att utveckla cirkulära
affärsmodeller, stärkt kunskapen om hur olika
förnybara drivmedel kan samspela på regional nivå.
Projekt: Hållbart värdeskapande genom cirkulära
affärsmodeller (HVCA), Regionala alternativa
transportteknologier i X län (RattX).
Region Gävleborg har med egna insatser stöttat
företagen att bli energieffektivare.

RUS effektmål:
• Gävleborg har en offentlig
sektor som ställt om och drivit
på samhällets omställning till en
cirkulär och mer biobaserad
ekonomi.
• Gävleborg har ett näringsliv
som ställt om till en cirkulär och
mer biobaserad ekonomi.
• Gävleborg har en
fossilberoende transportsektor
och ett hållbart resande
Globala mål:
7, 8, 9, 13
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Fördjupad affärsrådgivning och
testverksamhet inom cirkulär ekonomi till
ca 20 företag.
Seminarier har arrangerats och nått
sammanlagt ca 150 deltagare i Sverige och
internationellt.
39 företag har fått stöd i arbetet med att bli
en tydligare del i den regionala värdekedjan
för förnybara drivmedel.
225 företag varav 72 från Gävleborg har
ökat sin kunskap om energieffektivisering
och finansiering genom deltagande i
webbinarium.

Samtliga deltagande
organisationers kunskaper om
extern finansiering har ökat under
året.
Lång sikt:
Gävleborgs sammanlagda förmåga
att ta del av konkurrensutsatta
medel ökar. Därmed ökar
möjligheterna att bidra till
omställningen till en cirkulär och
mer biobaserad ekonomi.
Kort sikt:
Hållbarhet har skrivits in i
företagens strategiska arbete.
Tester har genomförts för att
kunna sälja tjänster istället för
varor.
Företagen har fått stärkt förmåga
både att ställa om och att i högre
grad bidra till produktion av
fossilfria drivmedel i Gävleborg.
Företagen har fått ökade
kunskaper om
energieffektivisering.

Företagsstöd är utformat och
implementerat som riktar sig till små- och
medelstora företag som vill komma igång
eller utveckla energieffektiviserings- och
miljöarbetet.

Lång sikt:
Företagens förmåga att
kommersialisera produkt som
tjänst har ökat.
Förmågan att bidra till ett
fossilfritt transportsystem ha ökat.
Företagens förmåga att anlita
externa tjänster för att genomföra
faktiska förändringar ökat.
Företagens energianvändning har
minskat.

Gävleborg

Miljötinget 2021.
Miljötinget är Nordens största mötesplats för unga
inom miljöfrågor. Det ska inspirera och engagera
ungdomar i frågor som rör hållbar utveckling, samt
underlätta och skapa plattformar för vidare
engagemang. Temat för 2021 var För ditt och
planetens välmående.

Gävleborg

Fossilfria transporter.
Region Gävleborg samordnar, följer upp och
kommunicerar arbetet med fossilfria transporter.
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RUS effektmål:
• Gävleborg har hög tillit till och
delaktighet i samhället och
samhällsutvecklingen.
Globala mål:
10, 13, 15

Under året har ett Miljöting arrangerats.
Det nådde 40 ungdomar under själva
eventet.

RUS effektmål:
• Gävleborg har en
fossilberoende transportsektor
och ett hållbart resande.

Åtta samverkansmöten genomförda som
bidragit till ökad kunskap och samsyn
mellan aktörer om kommande satsningar.

Programrådet har träffats tolv gånger
under året. Rådet bestod av tre tjejer och
två killar.

Kort sikt:
Ungdomar har inspirerats till att
engagera sig för sin egen och
planetens välmående.
Lång sikt:
Delaktigheten och engagemanget
i samhällsutvecklingen hos unga
kvinnor och män har ökat.
Kort sikt:
Aktörerna har enats kring en
gemensam målbild.

Syftet är att skapa förutsättningar för medborgare,
företag och offentlig sektor att ställa om till ett
fossilfritt transportsystem.

Globala mål:
9, 11, 12, 13

Aktörernas förmåga till gemensam
handling har ökat.
Lång sikt:
Ett transporteffektivt samhälle
genom färre resor och minskade
utsläpp.

Halland

Deltagande i Regionalt skogsprogram för Halland
Den halländska skogen ska bidra till jobb och hållbar
tillväxt samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi. Syftet med det regionala
skogsprogrammet för Halland är att skapa
engagemang och identifiera relevanta aktörer som
kan bidra till skogsprogrammets mål. Programmet
ska skapa regional aktivitet för fler jobb, en hållbar
tillväxt och bidra till en växande bioekonomi.
Programmet ska även synliggöra skogsnäringens
betydelse för den regionala utvecklingen i Halland.
Arbetet sker inom 4 fokusområden:
1. Hållbart skogsbruk
2. Skogen som råvara
3. Mångbruk av skog
4. Kunskap och kompetens
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Bidrar till tillväxtstrategins mål
”Hög attraktivitet”, ”Fler i
arbete” och ”Stark
konkurrenskraft”.
Arbetet är kopplat till Agenda
2030 och de globala
målen/delmålen: 1-4, 1-5, 3-4, 41, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-8, 6-4, 6-5,
7-A, 7-2, 8-2, 8-4, 8-8, 8-9, 9-1, 94, 9-5, 11-A, 11-4, 11-7, 12-2, 127, 12-8, 13-1, 13-3, 15-1, 15-2,
15-5, 15-9

Genomförande av ett digitalt seminarium
om jämställdhet i skogsbruket
Uppstart av projektet skogsbruk i
värdetrakter
Beslut om att genomföra projektet MTB
och cykelturism som syftar till att
ytterligare utveckla mångbruket i den
halländska skogen.
Påbörjad planering av ett större och
långsiktigt engagemang vad gäller
pedagogik och ökad skogskunskap
Fördjupad satsning på att utgöra ett stöd
till en modern grön utbildning på
Munkagårdsgymnasiet.

Effekt på kort sikt:
Ökad inspiration till det halländska
skogsbruket att bedriva ett
hållbart och ekonomiskt
bärkraftigt skogsbruk
Ökade förutsättningar till friluftsliv
Ökad kompetens och ökad
attraktivitet inom yrken som
arbetar med skog och
vidareförädling.
En utvecklad grundläggande
skogsbruksutbildning för stärkt
kompetens och
kompetensförsörjning
Effekt på medellång sikt:
Ett förändrat skogsbruk och en
förändrad och större användning
av skogens resurser.

Ett utvecklat mångbruk av den
halländska skogen och ekonomiskt
bärkraftigt skogsbruk i områden
av värdefull natur.
Ett utvecklat friluftsliv och en
utvecklad besöksnäring inom cykel
och MTB.
Ett arbete anpassat efter ett
förändrat klimat.
Effekt på lång sikt:
Hållbar tillväxt
Fler företag och en ökad
sysselsättning inom skogsbruk,
besöksnäring och friluftsliv
Ökad jämställdhet inom
skogsbranschen.
Halland

Vattenkartläggningsverktyg.
Projektets syfte har varit att undersöka möjligheten
till en modell för finansiering och genomförande av
vattenkartläggning i
företag, liknande den modellen
som finns för energikartläggning och som finansierats
av Energimyndigheten.
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Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.
Mål Agenda 2030: 9,11,12.

Ett förslag på vattenkartläggningsverktyg
har tagits fram tillsammans med en rapport
som sammanfattar projektet.

Effekt på kort sikt:
- En ökad medvetenhet
om vattenanvändning
hos halländska små och
medelstora företag.
Effekt på medellång sikt:

Finansiär och projektägare:
Region Halland, LBVA, VIVAB.

- En mer hållbar och resurseffektiv
vattenanvändning hos halländska
små och medelstora företag.
Effekt på lång sikt:
- En robusthet i Hallands
vattenförsörjning.

Halland

Forskningsstation Bolmen.
Fortsatt uppbyggnad och
etablering av den permanenta
vattenforskningsstationen vid sjön Bolmen.

Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.
Mål Agenda 2030:
4,6,11,12,13,15.

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 medellång sikt:
- Förbättrad vattenkvalitet i
ytvattentäkter.

Finansiär och projektägare:
Region Halland & Sydvatten.

Effekt på lång sikt:
- Säkrad dricksvattenförsörjning av
god kvalitet.
Halland

GREATER4H -STRING Vätgaskorridor.
Projektets syfte är att få etablerat en korridor av
tankstationer för vätgas längs hela STRINGkorridoren från Oslo till Hamburg.
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Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.
Mål Agenda 2030:
3,7,9,12,13,17.

Under första halvan av året deltog vi i
seminarium och workshops för att forma
projektet, under andra halvan har en
projektansökan till CEF- utlysningen tagits
fram.
Ansökningen sker i början av 2022 och
därefter projektstart.

Effekt på kort sikt:
- Ökad kunskap om vätgas.
Effekt på medellång sikt:
- En utbyggnad av
vätgasinfrastrukturen inom
STRING-området.
Effekt på lång sikt:
- Minskade koldioxidutsläpp.

Halland

SCALE
Målet med projektet är att kartlägga och skapa
förutsättningar för gemensamma
laddinfrastrukturlösningar i regionerna. En
nödvändighet för att möjliggöra ett hållbart och
interoperabelt elektrifierat transportsystem där
samma lastbil har möjlighet att röra sig i och mellan
angränsande regioner och länder.

Halland

REEL 2.
Totalt planeras det att det inom projektet ska rulla ut
100 tunga elektrifierade lastbilar i olika pilotprojekt.

Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.

Regelbundna nätverksträffar för
erfarenhetsutbyte, intervjuer med aktörer
och planering av gemensamma insatser.

Mål Agenda 2030:
3,7,9,11,12,13,17.

Digitalt seminarium vintern 2022.

Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.

Planering – Uppstart våren 2022.

Effekt på kort sikt:
- Kunskapsspridning om
batterielektriska lastbilar till
åkerier, transportköpare, politiker
och tjänstemän
Effekt på medellång sikt:
- Snabbare övergång till
elektrifierade tunga transporter.
Effekt på lång sikt:
- Minskade koldioxidutsläpp.

Utbetalda checkar.

Effekt på kort sikt:
- Bättre förutsättningar för företag
att energieffektivisera sina
verksamheter.
Effekt på medellång sikt:
- Fler företag gör insatser för att

Mål Agenda 2030:
3,7,9,11,12,13,17.

Halland

Region Hallands energikartläggningscheckar.
En check som små och medelstora företag kan söka
för att genomföra en energikartläggning. De kan få
50 % i stöd upp till 30 000 kr.
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Bidrar till tillväxtstrategins mål:
”Hög attraktivitet” och ”Stark
konkurrenskraft”.
Mål Agenda 2030:
37,9,11,12,13.

Beslut om förlängning av
energikartläggningscheckar till 2024.

Effekt på kort sikt:
- Kunskapsspridning om
batterielektriska lastbilar till
åkerier, transportköpare, politiker
och tjänstemän
Effekt på medellång sikt:
- Snabbare övergång till
elektrifierade tunga transporter.
Effekt på lång sikt:
- Minskade koldioxidutsläpp.

energieffektivisera sina
verksamheter.
Effekt på lång sikt:
- Ett energieffektivare och
konkurrenskraftigare näringsliv,
med minskad klimatpåverkan.
Jämtland
Härjedalen

Medfinansiering (genom 1:1-anslaget) och
medverkan i Interregprojektet GreenFlyway.

Prioritering i RUS
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
- Smart specialisering.

Syfte är att verka för en utveckling av elflyg och drönare.

I RUS har vi en målbild som visar
på en modern infrastruktur och en
grön omställning som slagit
igenom ordentligt. Vi har också
hittat nya lösningar på transporter
i våra glesa strukturer.

Prioritering i RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
Prioritering ERUF:
Stödja övergången till
koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.

Snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur.

I målbilden för 2050 i RUS har vi
en koldioxidbudget i balans och en
modern infrastruktur.

Prioritering i RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.

Ökar det regionala näringslivets
konkurrenskraft, så dessa bättre kan möta
allt mer långtgående hållbarhetskrav från
kunder.

Prioritering ERUF:
Stödja övergången till
koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.
Jämtland
Härjedalen

Jämtland
Härjedalen

Projekt Stolpe in för stad och land.

Projekt Förnybart i tanken.
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Infrastrukturen underlättar
omställningen till en grön
ekonomi.
I målbilden för 2050 i RUS har vi
en koldioxidbudget i balans och en
modern infrastruktur.

- Smart specialisering, hållbar
energi.
Prioritering ERUF:
Stödja övergången till
koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.
Jämtland
Härjedalen

Projekt Hållbara pendlings- och tjänsteresor Jämtland
Härjedalen.

Prioritering i RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.

Insatser som främjar hållbara resmönster.

I målbilden för 2050 i RUS har vi
en koldioxidbudget i balans och en
modern infrastruktur.

Prioritering ERUF:
Stödja övergången till
koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.
Jämtland
Härjedalen

Insats Fastighetsnätverk

Prioritering i RUS:
- Hållbar utveckling.
- Hela länet.
- Smart specialisering.

Nätverket drivs av Energikontoret vid
Region Jämtland Härjedalen, nätverket
består av fastighetsansvariga från
kommuner/kommunala bolag. Syftet är
ökad kompetens inom energieffektiv
fastighetsförvaltning.

Jönköping

Vägar till hållbar utveckling - Insatsområde 2:
Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär
ekonomi

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en Hållbar
region:
Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar

Inom insatsområde 2 jobbar vi för att skapa
förutsättningar för industriella symbioser
samt ökade cirkulära lösningar i länet.
Framtagandet av en konsoliderad modell
för att mäta företagens hållbarhetsresa.
Studieresa till Sotenäs symbioscentre med
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Koordinerade insatser tillsammans
med länets företagsfrämjande
system för att hjälpa företag i
regionen i omställningen till
cirkulära affärsmodeller.

Jönköping

Vägar till hållbar utveckling - Insatsområde 3:
Hållbarhetssäkrad finansiering
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belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser
Säkerställa en ökad hållbar
produktion av livsmedel och en
god vattenkvalitet i hela länet.

representanter för det företagsfrämjande
systemet. Bildandet av ett symbiosnätverk.
Vi har bidragit till framtagandet av två
utbildningar på Jönköping University som
ska bidra till företagens omställning.
Samverkan med KeepJKPG clean för
minskat avfall i samhället. Inom ramen för
insatsområde 2 har vi även tillsammans
med regionutvecklare för livsmedel och
länets aktörer tagit fram ett förslag till
ekosystem som ska bidra till ökad
livsmedelsproduktion.

Fler företag med cirkulära
affärsmodeller och
symbiossamverkan med andra
företag/aktörer.
Fler livsmedelsproducenter, ökad
självförsörningsgrad på livsmedel,
insustriella symbioser inom
livsmedelsproduktion

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin,
delstrategier inom en Hållbar
region:
Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser
Skapa en hållbar social
utveckling för människor och
företag
Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle

Inom insatsområde 3 har ett förslag på en
hållbarhetssäkrad finansieringsstrategi
tagits fram.
Arbete pågår för att ta fram verktyg och
stöd för hållbarhetssäkring av
projektprocessen.

Ökad kunskap om hur hållbarhet
integreras i styrning och
uppföljning av våra
utvecklingsprocesser.
Fler projekt och insatser som
bidrar till en hållbar region.

Jönköping

ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva
arbetsgivare i Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 5 Säkerställa en jämställd
regional tillväxt och jämlika
förutsättningar i samhället.
- 8 Skapa förutsättningar för en
god hälsa och hög livskvalitet i
hela länet.
- 10 Säkerställa god samverkan
som ger förutsättningar att nå
målet: 2035 är Jönköpings län
hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor, företag och
kapital.
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Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Samverkanspartner: Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Deltagande organisationer:
- 12 st vid projektstart
- 20 st vid projektslut
Antal förväntade prestationer: 38+
= insatser som deltagarna åtagit sig att
genomföra inom sina organisationer

Projektet pågår än och nedan
beskrivs förväntade resultat.
Dessa kommer att följas upp inom
projektet och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter och
beräkningar.
Förväntad effekt på kort sikt:
projektmålet om en
utsläppsminskning på 1 600 ton
koldioxid (12 500 MWh) ska ha
uppnåtts och medverkande
arbetsgivare ska uppfattas som
mer attraktiva för anställda.
Förväntade effekter på kort till
medellång sikt:
1. Medverkande organisationer
minskar genom attraktiva
erbjudanden sina anställdas
klimatbelastande arbetspendling,
ökar sin attraktivitet och bidrar till
bättre kompetensförsörjning i
länet.
2. Ökat hållbarhetsengagemang i
stort hos målgruppen.
3. Ökad samverkan och
samhandling i frågorna.
4. Ökad omställningstakt för
frågorna även utanför
projektdeltagare.

- 4 Se möjligheter i förändring
och stimulera organisationers
förändringskraft
En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 5 Säkerställa att
kollektivtrafiken bidrar till en
hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och
länsinvånarnas resor till arbete,
studier, fritidsaktiviteter och
kultur
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och
det offentligas innovations- och
förändringskraft.
- 4 Inspirera till en arbetsmiljö i
världsklass
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer och
undermålet att stimulera till

554

Projektet ska på sikt bidra till att
länets utsläpp av växthusgaser
från transportsektorn minskar och
att
länsmålsättningar kring en
attraktiv, tillgänglig, jämställd och
hållbar region har bättre
förutsättningar att nås.

energieffektivare transporter
och ökad användning av
förnybar energi inom
transportsektorn
Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och
välbefinnande
- Mål 11 hållbara städer och
samhällen
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.
Jönköping

FASTR - snabbare omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin.
En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 7 Säkerställa en ökad hållbar
produktion av livsmedel
- 10 Säkerställa god samverkan
som ger förutsättningar att nå
målet: 2035 är Jönköpings län
hållbart.
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Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Samverkanspartner: Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Deltagande organisationer: 20
Antal förväntade prestationer: 80–100

Projektet pågår än och nedan
beskrivs förväntade resultat.
Dessa kommer att följas upp inom
projektet och med stöd av extern
utvärderare, ex. via enkäter och
beräkningar. Då projektet är
väldigt stort finns många
förväntade effekter på kort- och
medellång sikt, nedan beskrivs en
del av dessa.
Förväntad effekt på kort sikt
(exempel)
- Samverkan och knytandet av
kontakter har resulterat i
kommunerna i länet har fått en
plattform för upphandling inom
hållbara transporter.

En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor, företag och
kapital
En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 2 Skapa en hållbar, attraktiv
och innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i
samhällsplaneringen.
- 6 Utveckla infrastrukturen i
länet så att den möjliggör
hållbara, säkra och tillgängliga
resor, transporter, logistik och
turism.
- 7 Tillgänglighetsanpassa
samhällets alla delar
- 9 Ta fram gemensamma
strukturbilder för länets framtida
infrastruktursystem.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och
det offentligas innovations- och
förändringskraft.
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- Kunskapen om fossilfria
drivmedel och dess fordon har
ökat i båda offentliga och privata
sektorer genom aktiviteter
kopplade till länets Energi &
Klimat rådgivare,
fordonssamordnare, tjänstemän
samt politiker.
- Genom att hålla uppdaterad
statistik på regional och
kommunal nivå är det möjligt för
tjänstemän och politiker att fatta
beslut om framtiden.
Exempel:
Biogasöverenskommelsen
Regionala och kommunala
kartläggningar
Utsläppsnivåer regionalt inom
transportsektorn
Fordonsstatistik och utveckling
På medellång sikt fattas
exempelvis politiska beslut,
näringslivsbeslut,
upphandlingsförfaranden och
infrastruktursatsningar som ger
ett mer fossiloberoende län inom
transportsektor på såväl
landsbygder som i tätorter. Detta
bidrar också till tillgängligheten

- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
- 7 Säkerställa ett jämställt och
jämlikt arbets- och näringsliv
samt företagande i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital
mognad för en hållbar
digitalisering och utveckling.
- 9 Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.
En kompetent region
-1 Stärka länets förmåga att
attrahera, behålla och utveckla
kompetenser
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer och undermålet att
stimulera till energieffektivare
transporter och ökad
användning av förnybar energi
inom transportsektorn.
Jönköping

Förstudie Hållbart byggande

Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin:
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och miljörättvisan för att ställa
om.
På lång sikt kommer nya
satsningar, projekt och testbäddar
att uppstå i projektets spår.
Resultaten kommer att ha stor
inverkan på det fortsatta arbetet
med person- och godstransporter
och drivmedel i Jönköpings län.

Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Deltagande organisationer:

Förväntad effekt på kort sikt:

En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 10 Säkerställa god samverkan
som ger förutsättningar att nå
målet: 2035 är Jönköpings län
hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor, företag och
kapital
- 4 Se möjligheter i förändring
och stimulera organisationers
förändringskraft.
En Tillgänglig region och
delstrategier:
- 1 Skapa attraktiva och hållbara
bostäder och boendemiljöer för
människor i alla livets skeenden i
hela länet genom samverkan för
hållbar, trygg och jämlik
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Antal förväntade prestationer:
5 st. nya projektidéer varav 1 har sökts
finansiering för
7 st. förslag på nya affärsidéer

- Förstudien har genererat förslag
på nya projekt- och affärsidéer
samt samarbeten för
målgruppen som bidrar till
byggande och renovering med
minskad klimatpåverkan, bättre
energieffektivitet samt med ökat
fokus på resurseffektivitet,
återbruk och cirkulära
materialflöden i länet.
Förväntade effekter på kort till
medellång sikt:
På 5–10 års sikt har förstudien
skapat affärsmöjligheter hos små
och medelstora aktörer i byggoch fastighetssektorn.

samhällsplanering över
administrativa gränser
- 2 Skapa en hållbar, attraktiv
och innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling genom
stärkt samverkan i
samhällsplaneringen.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och
det offentligas innovations- och
förändringskraft.
- 3 Bidra till framgångsrika små
och medelstora företag med ett
högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter
och produktion.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
- Tematiska mål 4. Stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer och
undermålet att stödja
energieffektivitet, smart
energiförvaltning och
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användning av förnybar energi
inom offentliga infrastrukturer,
även i offentliga byggnader och
inom bostadssektorn
Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 3 God hälsa och
välbefinnande
- Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
- Mål 11 hållbara städer och
samhällen
- Mål 12 Hållbar produktion och
konsumtion
- Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.
Jönköping

RE: AGERA - grön omställning och digitalisering för
hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.
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Mål utifrån den regionala
utvecklingsstrategin:
En Hållbar region och
delstrategier:
- 1 Säkerställa ett miljömässigt
hållbart län som minskar
belastningen på miljö, klimat och
förbrukningen av jordens
resurser.
- 4 Skapa en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle.
- 10 Säkerställa god samverkan
som ger förutsättningar att nå

Projektägare: Energikontor norra
Småland/Region Jönköpings län
Deltagande organisationer: 7 företag i
projektets industrinätverk (fler kan ansluta
sig).
Antal förväntade prestationer: 95+
Varav:
- antal företag som får fördjupat stöd: 60
st. Detta är företagsspecifik rådgivning och
coachning.
- av dessa 60 företag bör minst 25
genomföra minst 35 insatser som bidrar till
en grön och digital omställning.

Projektet pågår än och nedan
beskrivs förväntade resultat och
effekter. Resultaten kommer att
följas upp inom projektet och med
stöd av extern utvärderare, ex. via
enkäter och intervjuer.
Förväntad effekt på kort sikt:
- Företag har genomfört eller tagit
beslut om förändringar mot en
grön och digital omställning som
stärkt deras konkurrenskraft.
- Företagsfrämjande aktörer i
länet har bättre kännedom och

målet: 2035 är Jönköpings län
hållbart.
En Attraktiv region och
delstrategier:
- 1 Attrahera, behålla och
utveckla människor, företag och
kapital
- 4 Se möjligheter i förändring
och stimulera organisationers
förändringskraft
- 8 Driva en hållbar digital
utveckling.
En Smart region och
delstrategier:
- 1 Förstärka näringslivets och
det offentligas
innovations- och
förändringskraft.
- 3 Bidra till framgångsrika små
och medelstora företag med ett
högt kunskaps- och
teknologiinnehåll i produkter
och produktion.
- 5 Säkerställa en hög
sysselsättning.
- 6 Aktivt jobba för en
hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling.
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kunskap om varandras
kompetenser och styrkor för att
lättare kunna hänvisa företag
inom systemet avseende grön
omställning.
- Företagsfrämjande aktörer är
mobiliserade inför kommande
ERUF-program som resulterar i
fler och bättre projekt med
målsättning om att bidra till grön
omställning i länets företag.
Förväntade effekt på kort till
medellång sikt:
- Företag tar steg framåt i sin
omställning inom bland annat
energi- och resurseffektivisering,
cirkulär ekonomi, fossilfrihet,
förnybar energi, grön profilering
och digital omställning för hållbar
utveckling.
Projektet ska på längre sikt bidra
till att stärka förutsättningarna för
små och medelstora företag att
fortsätta arbeta med
omställningen mot en grönare och
mer digitaliserad verksamhet.
Vidare kommer det
företagsfrämjande systemet ha
mobiliserats inom grön

- 7 Säkerställa ett jämställt och
jämlikt arbets- och näringsliv
samt företagande i hela länet.
- 8 Bidra till en ökad digital
mognad för en hållbar
digitalisering och utveckling
- 9 Samverka för
näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.
En kompetent region och
delstrategier:
- 1 Stärka länets förmåga att
attrahera, behålla och utveckla
kompetenser.
Projektets samtliga aktiviteter
har som målsättning att stärka
länets företag med fokus på grön
omställning och digitalisering för
hållbar utveckling, vilket
dessutom främjar regional
tillväxt för de företag som
levererar produkter och tjänster
kopplat till grön omställning och
digitalisering för hållbar
utveckling.
Mål utifrån det regionala
strukturfondsprogrammet:
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omställning vilket bidrar till bättre
utväxling av framtida projekt och
erbjudanden riktat mot länets
företag.

- att framtidssäkra företag som
säkerställer arbetstillfällen
liksom minimerar risker för och
minskar effekterna av
uppsägningar och varsel.
Mål utifrån AGENDA 2030:
- Mål 7 Hållbar energi för alla
- Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
- Mål 11 Hållbara städer och
samhällen
- Mål 12 Hållbar produktion och
konsumtion
- Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna.
Kalmar

Genomförande av Handlingsprogram för en
fossilbränslefri region
En fossilbränslefri region - Region Kalmar län
Några exempel:
“Biogas BOOST”, för fler biogasfordon och
tankställen. (Ärende ID 208935)
”Hållbara resval Kalmar Linneuniversitetet” (Ärende
ID 20202266)
Medverkan i ”Biogas Research Center”, med
medfinansiering från Energimyndigheten.
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Bidrar bl.a. till strategin om att
minska klimatpåverkan och anpassa samhället
till ett förändrat klimat.
De projekt som delfinansieras
med 1:1 medel och /eller EUmedel bedöms ligga i linje med
RUS samt respektive EUprogram.

BiogasBoost:
Fler biogasbilar, fler tankställen för biogas,
ökad kunskap. Har bl a bidragit till
tankställen i alla länets kommuner, samt
att andelen sålda biogasbilar är betydligt
högre i länet än i landet.
Hållbara resval:
Minskad klimatpåverkan, ökad kunskap.
Om projektet "Hållbara Resval Kalmar
Linnéuniversitetet" - Hållbara resval

Minskade koldioxidutsläpp, ökad
produktion av fossilbränslefri
energi, hållbar
näringslivsutveckling.
Nationell konferens “Biogas 2021
– Guldruschen", digitala
studiebesök, “Biogasresan i
Kalmar län”, Biogas Sydost,
påverkansarbete.

(Ärende ID 20202846).
Förstudie “Ladda hela Kalmar län och Glasriket.”
(Ärende ID 20232232

Förnybar energi (bioekonomi) är
ett prioriterat område i
regionens smarta
specialiseringsstrategi.
SDG 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

“Klimatsmarta resor i besöksnäringen”.
(Ärende ID 20204100)

Ladda hela Kalmar län: Förutsättningar för
bättre laddinfrastruktur, minskad
klimatpåverkan, landsbygdsutveckling och
hållbar näringslivsutveckling. Kartläggning
av lämplig finansiering, samt
affärsmodeller.

Länk till rapporten ”Klimatsmarta resor i
besöksnäringen - Region Kalmar län”:
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regionalutveckling/miljo/klimatsmarta-resor-ibesoksnaringen/

Länk till rapport:
https://coompanion.se/wpcontent/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf

Länk till Biogas Kalmar län:
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regionalutveckling/miljo/biogas/
Kalmar

Utveckla och genomföra projekt med vattentema
Några exempel:
”WaterNets UP”, samarbete med Kal-iningrad 20192020, finansiering från ICLD. Förlängt tills juni 2021
pga Covid-19.

Kronoberg

Hållbart byggande
Trähusskolan – Trähusskolan: två seminarier om
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BRC: Bättre samarbete akademi –
näringsliv. Ökad kunskap. Involvering av
SMF från regionen.
BRC (biogasresearchcenter.se)

Bidrar till bl.a. RUS strategi om
att ”arbeta aktivt för vatten av
bra kvalitet och god tillgång”.

WaterMan Seed syftar till att stärka
landskapets förmåga att hålla kvar vatten,
recirkulera avloppsvatten och minska
vattenanvändningen.

Öka tillgången på vatten. Minska
risken för översvämningar. Mildra
effekterna av klimatförändringen.
Förbättra vattenkvalitén.

Två seminarier kopplat till träbyggande.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap hos beställare i
länet.

I linje med åtgärdsprogram för
södra Östersjöns vattendistrikt.
SDG 2,6,8,9,12, 14.
Insatsen bidrar till prioritering 4.
Utveckla en innovativ region och

träbyggnader; fukt, brand och akustik i träbyggnader
samt trä i arkitektur och gestaltning.
Förstudie Goda Håll – Region Kronoberg har beviljat
en förstudie som syftar till att förbereda för ett
genomförandeprojekt för hållbart byggande och
utveckling av återbruk inom byggsektorn i länen
Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

ett brett näringsliv.
Mål:
- På väg mot ett plusenergilän.

Etablerat nätverk kopplat till återbruk och
skapat underlag för projektansökan.
Kunskapshöjande insatser till beställare,
byggare och konsulter i länet.

Insatsen bidrar till prioritering 1:
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
Mål:
- Ökad attraktivitet – fler ska
välja att bo i länet.
- Minskad klimatpåverkan

Effekter på medellång sikt: Projekt
för hållbart byggande/ökat
återbruk i sydostregionen. Ökat
återbruk och byggande i trä.
Effekter på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan från
byggsektorn i länet.

Agenda 2030:
Mål 11 – Hållbara städer
Mål 12 – Hållbar konsumtion
Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringar.
Kronoberg

Uppföljning av regionala klimatmål och framtagande
av regional energibalans – i samarbete med
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Insatsen bidrar till prioritering 4.
Utveckla en innovativ region och
ett brett näringsliv.

Underlag för att prioritera insatser.

Mål:
- På väg mot ett plusenergilän.
Insatsen bidrar till prioritering 1:
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
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Framtagen rapport. Presentation kommer
att ske digitalt i januari 2022.

Effekter på kort sikt:
Ökad kunskap om områden som
behöver stärkas upp inom klimat
och energi.
Effekter på medellång sikt: Projekt
och investeringar som bidrar till
förnybar energi och utfasning av
fossil energi vidtas.

Effekter på lång sikt:
Andelen producerad förnybar
energi i länet ökar och
användningen av fossil energi
minskar/fasas ut.

Mål:
-Ökad attraktivitet – fler ska
välja att bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska
Agenda 2030:
Mål 11 – Hållbara städer
Mål 12 – Hållbar konsumtion
Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringar.
Kronoberg

Elektrifieringslöften
Region Kronoberg har tillsammans med andra
aktörer i länet bl.a. Energikontor Sydost,
Länsstyrelsen, kommuner i länet och
näringslivsaktörer tecknat löften som syftar till en
ökad elektrifiering och vätgasanvändning inom tunga
transporter i länet.

Insatsen bidrar till prioritering 4.
Utveckla en innovativ region och
ett brett näringsliv.
Mål:
- På väg mot ett plusenergilän.
Insatsen bidrar till prioritering 1:
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
Mål:
-Ökad attraktivitet – fler ska
välja att bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska
Agenda 2030:
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 11 – Hållbara städer
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Tecknade löften, investering i
vätgastankstationer samt politiska uppdrag
inom området.

Effekter på kort sikt:
Samsyn och samhandling inom
området.
Effekter på medellång sikt:
Bättre infrastruktur för el och
vätgas.
Effekter på lång sikt:
Ökad användning av förnybara
drivmedel, utfasning av fossila
drivmedel i länet.

Mål 12 – Hållbar konsumtion
Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringar.
Kronoberg

Klimat och miljö i Nytt akutsjukhus Växjö.
Ett inriktningsbeslut om nytt akutsjukhus för Växjö
har tagits. Två alternativ utreds, att bygga nytt
sjukhus på befintlig plats eller att bygga nytt i Räppe.
Flera trafikutredningar för alternativet Räppe har
genomförts i samarbete med Växjö kommun:
kollektivtrafik, cykelvägar, parkering och en
åtgärdsvalsstudie.
Ett hållbarhetsprogram för nytt akutsjukhus har även
tagits fram och utredningar inom klimat och energi
har genomförts.
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Insatsen bidrar till prioritering 1:
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.

Trafikutredningar som underlag för
infrastrukturinvesteringar och utformning
av sjukhuset.

Mål:
-Ökad attraktivitet – fler ska
välja att bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska
- På väg mot ett plusenergilän

Hållbarhetsprogram
Klimat och energiutredningar

Agenda 2030:
Mål 3 – God hälsa och
välbefinnande
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 6 – Rent vatten
Mål 7 – Hållbar energi
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor
Mål 9 – Innovation
Mål 10 – Minska ojämlikhet
Mål 11 – Hållbara städer och
samhällen
Mål 12 – Hållbar konsumtion
Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringarna

Effekter på kort sikt:
Förbättrat beslutsunderlag.
Effekter på medellång sikt:
Investeringar som bidrar till ökad
trafiksäkerhet och hållbara
transportval. Minskad
klimatpåverkan från byggnation
och materialval.
Effekter på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan från
transporter.
En läkande sjukhusmiljö med hög
biologisk mångfald.

Mål 15 – Ekosystem och
biologisk mångfald.
Kronoberg

Miljö och klimat inom programmeringsarbetet för
strukturfonderna och de territoriella programmen.
Miljö och klimatfrågorna varit mycket aktuella och
samverkan med länsstyrelsen, tillväxtverket, andra
regioner samt andra relevanta aktörer har
genomförts för att identifiera viktiga utmaningar och
områden inom klimat och miljö.

Insatsen bidrar till prioritering 4.
Utveckla en innovativ region och
ett brett näringsliv.
Mål:
- På väg mot ett plusenergilän.
Insatsen bidrar till prioritering 1:
utveckla attraktiva livsmiljöer
med god tillgänglighet.
Mål:
-Ökad attraktivitet – fler ska
välja att bo i länet.
- Klimatpåverkan ska minska
Insatser inom programmen
kommer att bidra till flera av
Agenda 2030 målen t.ex.:
Mål 11 – hållbara städer
Mål 12 – Hållbar konsumtion
Mål 6 – rent vatten
Mål 15 – ekosystem och
biologisk mångfald.
Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringarna.
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Framtagna programförslag.

Effekter på kort sikt:
Dialog och samsyn mellan olika
regioner och med aktörer i länet
om viktiga utmaningar inom
miljöområdet.
Effekter på medellång sikt:
Projektansökningar som bidrar till
målen i Gröna Kronoberg.
Effekter på lång sikt:
Minskad klimatpåverkan och
resursanvändning, tillämpning av
innovativ teknik.
Ökad attraktivitet och hållbara
samhällen.

Norrbotten

Konkurrenskraft 2030 (ERUF)
pågår 2019-2022.
I projektet ska Energikontor Norr tillsammans med
samverkansparter hjälpa mindre företag att stärka
sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med
energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Projektet
hjälper företagen att ta de första stegen till
hållbarhet så att de sedan kan fortsätta på egen hand
eller ta hjälp av konsulter.

RUS: Projektet bidrar till
insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer inom
delområdet Klimat, energi och
hållbar konsumtion.

24 företag har hittills fått stöd i energi-,
klimat och hållbarhetsfrågor.

Kort sikt: Deltagande SMF har via
ökad kunskap fått en verifierad
metodik för affärsstrategisk
dialog.

ERUF: Prioriteringen Att stödja
övergången till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer.

Medellång sikt: Genom att
deltagande SMF tillämpar ny
kunskap om hållbarhet och
energieffektivisering i
företagandet blir de mer
konkurrenskraftiga.

Interreg Nord: fokusområdet
energi och miljöteknik.
Agenda 2030: Mål 5
Jämställdhet, 7 Hållbar energi för
alla, mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion. Mål 17
Genomförande och globalt
partnerskap.
Norrbotten

Sustainable Business Bridge (ERUF)
Energikontor Norr
Projektet ska utveckla och etablera en digital
plattform som möjliggör nya möten, affärer och
partnerskap mellan aktörer med behov av lösningar
för sin hållbarhetsomställning (behovsägare) och
leverantörer av nya lösningar.
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RUS: Projektet bidrar till
insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer inom
delområdet Klimat, energi och
hållbar konsumtion.
ERUF: Främja energieffektivitet
och användning av förnybar
energi i företag

Effekter baserade på
lägesrapporter:

Lång sikt: ökad konkurrenskraft i
Norrbottens SMF.

Minskad energiförbrukning hos
projektmedverkande företag och
organisationer med 200 MWh.
30 Behovsägare och leverantörer som
nyttjar plattformen. Samt företag som får
stöd via coaching/övrigt stöd.

Baserat på projektbeslutet
förväntas den utvecklade digitala
plattformen vid slutet av 2022
vara etablerad i medvetandet hos
näringslivet i regionen och har
bevisat ett tydligt värde hos de
aktörer som nyttjat plattformen.
På lång sikt förväntas bland annat
ekonomisk tillväxt och ökad

konkurrenskraft i regionen inom
energi- och hållbarhetsfrågor.
Minskade utsläpp av växthusgaser
samt ökad energi- och
resurseffektivitet hos regionens
aktörer.
Norrbotten

Arctic Solar 2.0 (ERUF)
Piteå Science Park
Projektet bygger vidare på de två tidigare ERUFprojekten Arctic Solar och SUNCOLD- Resurseffektiv
solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i
kallt klimat.
Solenergi är ett relativt outvecklat område i övre
Norrland Projektets huvudmål är att öka
energieffektiviteten och användningen av förnybar
energi i Övre Norrlands små och medelstora företag.
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RUS: Projektet bidrar till
insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer inom
delområdet Klimat, energi och
hållbar konsumtion.
ERUF: Prioriteringen Främja
energieffektivitet och
användning av förnybar energi i
företag

Mål 20 företag som får stöd kring nya
koncept och 20 företag som får
kunskapshöjande stöd.

Baserat på projektbeslutet är
förväntat resultat på kort sikt att
-Efterfrågan på och investeringar i
solel hos små och medelstora
företag i Norrbotten ska ha ökat. Kunskapen om möjligheter med
solel har ökat hos relevanta
aktörer, vilket bidrar till fler
leverantörer, säkrare
installationer, lägre tröskel och
tryggare köp för beställare och
bättre beslutsstöd vid
investeringar.
-Nya koncept, tester och
tillämpningar finns framtagna
kring användning av solel på
fastigheter, vilket bidrar till att
företagen kommer att öka sin
användning av förnybar energi.
På lång sikt förväntas
-Fler företag och anställda inom
solenergi

-Växande bransch inom solel
-Fler byggnader och fastigheter
uppnår miljökrav
-Ökad tillväxt i regionen
-Solenergi står för en betydande
del av energiförsörjningen
-Övre Norrland ligger i framkant
gällande användning av solel
-Sverige uppnår 2030 målen
Norrbotten

Strategisk design och cirkuläritet (ERUF)
LTU Business
Projektets övergripande mål är att bidra till hållbar
regional tillväxt. Projektmålet är att stötta 28 av
regionens SMF till snabb återhämtning och tillväxt
genom användandet av strategisk design och
cirkuläritet och, baserat på detta, vidareutveckla 28
hållbara produkter/tjänster/affärsmodeller.
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RUS: Projektet bidrar till
insatsområdet Hög livskvalitet i
attraktiva livsmiljöer inom
delområdet Klimat, energi och
hållbar konsumtion.
ERUF: Projektet
överensstämmer med det
operativa nationella
regionalfondsprogrammet,
investeringsprioritering 5 – att
främja krisreparationer i
samband med Coronapandemin
och förbereda en grön digital
och motståndskraftig
återhämtning av ekonomin.

Projektet kommer att arbeta med både
bredd och djup genom att kombinera en
öppen, digital föreläsningsserie (A2), med
två utvecklingsprogram. A1 kombinerar 4
olika insatser; föreläsning, workshop,
individuell coachning och direkta insatser
som tillsammans på ett effektfullt sätt
skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.
Både A1 och A2 bygger på sex digitalt
baserade arbetsblock. A3 erbjuder
företagen studentkonsulter inom de
aktuella områdena under
sommarmånaderna.

Baserat på projektbeslutet är det
förväntade resultatet vid
projektets slut är att 28
norrbottniska och västerbottniska
företag ska ha genomgått ett
utvecklingsprogram med fokus på
strategisk design och cirkuläritet
för att påskynda återhämtning, bli
mer hållbara och attraktiva för
nya kundsegment och i och med
det mer motståndskraftiga för
konjunktursvängningar. Fler
företag bidrar därmed till hållbar
tillväxt i regionen baserat på
utvecklingsmöjligheter inom
digitalisering, globalisering och
grön omställningen.
En förväntad effekt på lång sikt är
att fler av regionens SMF blivit

mer motståndskraftiga mot
konjunktursvängningar och stärkt
sin globala konkurrenskraft genom
användandet av strategisk design
som ett tillväxt- och
utvecklingsverktyg i samma
utsträckning som näringslivet i
Sverige och EU i sin helhet.
Företagens stärkta kompetens
inom cirkuläritet, bidrar till att
regionens mål gällande hållbar
tillväxt uppnås.
Skåne

Miljövårdsfonden
Medfinansiering av miljövårdande åtgärder som
genomförs av olika aktörer i Skåne.
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Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och
produktion
13 Bekämpa
klimatförändringarna
15 Ekosystem och biologisk
mångfald

Åtta aktörer fick under 2021 beslut om
sammanlagt 1,8 miljoner kronor till
medfinansiering av olika miljövårdande
projekt, som ska genomföras i upp till två
års tid.

Flera olika åtgärder och projekt
inom olika områden genomförs på
olika platser i Skåne av flera olika
aktörer.
Minskad miljöpåverkan, stärkt
näringsliv med flera företag som
erbjuder smarta tjänster och
produkter som minskar miljö- och
klimatpåverkan.

Skåne

Bioekonomiriksdagen
Nationell konferens om hur biobaserade material kan
bidra till en cirkulär ekonomi.

Mål i RUS:
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och
produktion
13 Bekämpa
klimatförändringarna
15 Ekosystem och biologisk
mångfald.

En tvådagarskonferens som arrangerades
digitalt och utan kostnad för att
tillgängliggöra frågan för många deltagare.
Konferensen arrangerades av Region Skåne
i samarbete med Lunds kommun, Lunds
universitet, IKEM, Skogsindustrierna, Lubirc
och Bioinnovation.

Ökad kunskap och förståelse för
biobaserade lösningar och dess
potential för näringslivet.
Fler biobaserade lösningar och en
starkare bioekonomi.

Skåne

Klimatväxling
Ett Eruf-medfinansierat projekt som tar fram verktyg
för att minska fossil användning i transportsektorn.
Under året har projektet fokuserat på näringslivet.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna

Utvecklat och publicerat verktyg som stöd
för fler att kunna skräddarsy och införa
klimatväxling i sina organisationer.
Drivit pilotprojekt med skånska företag och
arrangerat ca 10 webbinarier.
Arbetet drivs i samarbete med
länsstyrelsen Skåne, Sydsvenska Industrioch handelskammaren respektive 3 lokala
företagsklimatnätverk i Skåne.

Ökad kunskap om klimatväxling
och hur det kan bidra till minskade
kostnader och utsläpp för
näringsliv och offentliga aktörer.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Stark hållbar tillväxtmotor

Arrangerat Skånes Energiting som samlade
10-talet presentatörer och några hundra
deltagare till en kostnadsfritt digital träff
om omställning och framtida elförsörjning.

Nya samarbeten, projekt och
dialog mellan olika parter.
Minskade utsläpp, nya lösningar
och innovationer på klimatkrisen.

Skåne

Klimatsamverkan Skåne
Tillsammans med länsstyrelsen och Skånes
kommuner arbeta för att underlätta minskning av
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Stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft genom
ett optimerat och tillgängligt
stödsystem.

klimatutsläpp i Skåne och en ökad anpassning till ett
förändrat klimat

Mål i Agenda 2030:
7 Hållbar energi för alla
13 Bekämpa
klimatförändringarna

Genom intervjuer tagit fram ett
kunskapsunderlag om de tio största
utsläpparna i Skåne som står för 80 procent
av den skånska industrins utsläpp. I
rapporten kartläggs deras behov och
möjligheter till omställning.
Medfinansierat projektet nudge, som
stöttar företag med energieffektivisering.

Kunskapsunderlag för att ta
ställning till behov och möjlighet
att stötta en omställning.
Minskad klimatpåverkan. Ett
starkt näringsliv som funnit
produkter och tjänster som bidrar
till lösningar på klimatkrisen och
även kan exportera dessa. Ett
samhälle som är robust och
anpassat för klimatförändringar.

Skåne

Elförsörjning
Region Skåne har tagit initiativ till en
effektkommission med syfte att samla de aktörer
som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för
den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar
tillväxt och den modernisering aktörerna vill att
Sverige ska leda.

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovation
och infrastruktur
13 Bekämpa
klimatförändringarna

Under 2021 har kartläggning, analys,
kunskapsunderlag, påverkan, pilotprojekt
kopplat till energisystem och processer för
elektrifiering.
I effektkommissionen deltar flera aktörer,
såsom stora skånska kommuner,
energibolag, universitet och företrädare för
näringslivet.

Mer kunskap om framtida
elanvändning, effektbehov,
elproduktion och elnät
Elanvändningen går i en mer
flexibel riktning i Skåne.
Möjligheterna för mer lokal och
fossilfri elproduktion förbättras.
Ökad förnybar elproduktion och
en ökad elförsörjning som klarar
att möta behoven från
omställningen av transport- och
industrisektorn från fossila
bränslen.

Skåne

Hållbar vattenförsörjning
Insatser för att säkerställa en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning (t.ex. hållbart dricksvatten, hållbar
försörjning till jordbruk)

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning

Resultat från en genomförd
enkätundersökning visar att flera företag
upplever att tillgången på vatten redan idag

Ökad kunskap och minskad
vattenanvändning, minskad
sårbarhet för vattenavbrott
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Satsningar på ökad vattenkvalitet i form av
samarbete med Länsstyrelsen kring rening av
läkemedelsrening, samt stöd till förbättrad
vattenreningsteknik.

Skåne

Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor

begränsar deras produktion och
utvecklingsmöjlighet.

Mål i Agenda 2030:
7 Rent vatten och sanitet för alla
9 Hållbar industri, innovation
och infrastruktur
11 Hållbara städer och
samhällen
12 Hållbar produktion och
konsumtion

Arbete pågår med att stötta 5-10 företag
och tillsammans med dem ta fram
produkter och tjänster som finns att nyttja
för att vattenhushålla inom olika branscher,
som fler företag ska kunna ha nytta av.

Klimatanpassning

Mål i RUS:

Inom projektet Life Coast Adapt genomförs flera
åtgärder och studier i hur naturbaserade åtgärder
kan minska risken för erosion av Skånes kuster.

Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning

10-15 pilotanläggningar vid kuster har
tagits fram, där naturbaserade åtgärder
såsom ålgräsplantering och strandfodring,
restaurering av dyner och anläggning av
kustnära våtmarker testas och följs upp.

Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovation
och infrastruktur
11 Hållbara städer och
samhällen
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En mer hållbar vattenförsörjning i
det skånska näringslivet och på så
sätt klara vattenförsörjning även
under torrperioder.

Framtagen rapport i samarbete med
Länsstyrelsen pekar ut var behov av rening
av läkemedelsrester är mest akut och ger
förslag på hur reningsverk kan agera.
Reningsverk i Simrishamns kommun kan
fungera som testbäddar för ny
reningsverksteknik.

Tre kommuner, Skånes Kommuner,
länsstyrelsen och Lunds universitet deltar i
projektet.

Ta fram och undersöka hur
naturbaserade åtgärder fungerar
för att skydda mot kusterosion.
Ta fram policy och förslag på
åtgärdsplaner för hur den skånska
kusten kan skyddas mot erosion.

Skåne

Cirkulär ekonomi
Genomför åtgärder för att bidra till och gynna
cirkulär hantering av material och resurser i
samhället

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor
Mål i Agenda 2030:
9 Hållbar industri, innovation
och infrastruktur
11 Hållbara städer och
samhällen
12 Hållbar produktion och
konsumtion.

Utrett förutsättningar för en regional
handlingsplan kring cirkulär ekonomi.
Stöd till utveckling av produktion,
distribution och konsumtion av biogas,
genom medfinansiering av Biogas Syd.
Initierat två olika projekt kopplat till ett
cirkulärt och hållbart livsmedelssystem.
Medfinansierat en testbädd vid
avloppsreningsverk i Simrishamn.

Ökad kunskap, dialog och
erfarenhetsutbyte om cirkulära
affärsmodeller
Ökad cirkulär ekonomi i samhället

Skåne

Arbete för naturpedagogik, rekreation och friluftsliv

Mål i RUS:
Skåne ska ha en god miljö och en
hållbar resursanvändning
Mål i Agenda 2030:
3 God hälsa och välbefinnande
9 Hållbar industri, innovation
och infrastruktur
11 Hållbara städer och
samhällen

Genomfört flera kommunikationsinsatser i
sociala kanaler
Bidragit till flera insatser kopplade till
guidade nybörjarvandringar och att
tillgängliggöra fler områden för både
invånare och besökare.
Arbetet sker i samarbete med de flesta
kommuner i Skåne och flera andra
regionala aktörer och intilliggande
regioner.

Fler besökare i naturen samtidigt
som trängsel hålls nere. Minskat
slitage på vissa naturområden.
Ökad hälsa och rörelse i naturen,
ökad förståelse för naturen och
naturområden som är både
välbesökta och välbevarade.

Mål i RUS:
Insatsen bidrar till samtliga
visionsmål i RUS
Mål i Agenda 2030:

Metodiken för den strategiska
miljöbedömningen har utvecklats och
breddats från att enbart bedöma
miljöpåverkan till att även bedöma

Förväntas bidra till ökad social,
miljömässig och ekonomisk
hållbarhet, minskade
klimatutsläpp, bättre livsmiljö och
hälsa hos Skånes invånare.

Region Skåne är huvudman för Skåneleden, de
regionala cykellederna; samt Sydostleden och
Sydkustleden.

Skåne

Strategisk konsekvensbeskrivning till Regionplan för
Skåne 2022 -2040, enligt miljöbalken 6 kap. 11 §, i
syfte att integrera miljöaspekter i planeringen och
beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas
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Stockholm

Stockholm

Klimatarenan
Plattform och samverkansyta för företag,
organisationer, akademi och kommuner.
Klimatarenan blir en drivande kraft för
klimatomställningen och för att nå klimatmålen i tid.
Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen
i Stockholms län.

Sortera rätt lätt
Projektet ska kartlägga hur graden av korrekt
sortering ser ut i olika delar av länet. Projektets syfte
är även att kartlägga de avfallsrelaterade utsläppen i
länet. Att avfall i Stockholmsregionen sorteras på ett
korrekt sätt är en förutsättning för att det också ska
kunna omhändertas och behandlas på ett sätt som är
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Regionplanen har en koppling till
samtliga globala mål. Målet om
utbildning och om jämställdhet
har en sekundär koppling medan
övriga femton har en primär
koppling.

aspekter på social och ekonomisk
hållbarhet.

RUFS 2050:
Mål 4 ”En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp.
Agenda 2030:
Mål 9: hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 11: hållbara städer och
samhällen
Mål 12: hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.

Klimatarenan lanseras av Region Stockholm
och länsstyrelsen genom ett seminarium 1
december 2021. Efter detta kommer
arbetet formaliseras tillsammans med
aktörer.

RUFS 2050
- Mål 4 ”En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp”. Hur
målet ska uppfyllas
konkretiseras i tillhörande
handlingsplan ”Klimatfärdplan
2050”.

Förstudien ska resultera i ett kartunderlag
där de avfallsrelaterade utsläppen kan visa
graden av utsläppen i länets kommuner och
områden. Den ska även generera en
rapport där resultatet av studien
framkommer. Förstudien har förutom att
genomföra en analys där stora mängder
data har bearbetats, haft tre möten med en

Kort sikt:
Ökad kunskap och medvetenhet
hos aktörer.
Medellång sikt:
Genom samverkan, projekt och
ökad kunskap hos aktörer ökar
förutsättningarna för insatser som
leder mot minskad
klimatpåverkan.
Lång sikt:
Uppnå klimatmål i RUFS 2050
Kort sikt:
Ökad kunskap och medvetenhet
om avfall som inte sorteras på rätt
sätt.
Medellång sikt:
Genomförande av insatser som
förbättrar sorteringen.

Stockholm

både effektivt och klimatsmart utan att bidra till
utsläpp av växthusgaser.

- Delmål “Hushållsavfallet ska
minska till 360 kilo per person
och år, samt att minst 70% av
allt avfall ska materialåtervinnas
till år 2030”.
Regionalfondsprogrammet för
Stockholm, Tematiskt mål 4,
Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer
Agenda 2030:
Mål 11: hållbara städer och
samhällen
Mål 12: hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.

referensgrupp bestående av experter inom
avfallsområdet. En mini-workshop där 14
representanter från Stockholms läns
kommuner deltog har också genomförts,
där studiens resultat och eventuella
fortsättning diskuterades. För att sprida
resultatet kommer en film att spelas in och
delas på Region Stockholms kanaler.

Elektrifieringslöftet
På initiativ av den nationella
elektrifieringskommissionen har Region Stockholm
tillsammans med flera andra aktörer undertecknat
ett elektrifieringslöfte för att påskynda
elektrifieringen av transportsektorn i länet.

RUFS 2050
Mål 4: En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp”. Hur
målet ska uppfyllas
konkretiseras i tillhörande
handlingsplan ”Klimatfärdplan
2050”.
Agenda 2030:
Mål 11: Hållbara städer och
samhällen

Arbetet inleddes under 2021 och håller på
att formaliseras utifrån inledande
diskussioner med aktörsgruppen.
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Lång sikt:
Uppnå klimatmål i RUFS 2050

På kort sikt:
Fokus på att skapa förutsättningar
för att söka medel för regionala
elektrifieringspiloter.
På medellång sikt:
Ökad elektrifiering av
transportsektorn i
Stockholmsregionen.
Lång sikt:
Uppnå miljömålen

Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna.
Stockholm

Stockholm

EV Energy
Projektet EV Energy (Electric Vehicles for City
Renewable Energy Supply) är ett Interregprojekt och
har pågått under 2017–2021. Projektets syfte var att
bidra till omställning av transportsektorn.

Fordonsdalen Stockholm och
Fordonsdalen React.
Regionala initiativ för att ställa
om fordonsindustrin och skapa
förutsättningar för en hållbar
transportsektor.
Se avsnitt 1.3.7 i regionens återrapportering.

579

RUFS 2050
Mål 4: En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp.
Agenda 2030:
Mål 9: hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Mål 11: hållbara städer och
samhällen
Mål 12: hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13 bekämpa
klimatförändringarna.

Projektet har bland annat inneburit
erfarenhetsutbyten kring utmaningar och
lösningar kring elektrifiering av transporter
i städerna. En slutkonferens genomfördes i
maj 2021.

RUFS 2050:
Mål 4: En resurseffektiv och
resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp.

En kartläggning genomförd kring regionens
små och medelstora företag inom
fordonsindustrin för att de vad som krävs
för att de ska ställa om. Fokus på
produkter, produktionsprocesser och
affärsmodeller.

Kort sikt:
Ökad kunskap om elektrifiering av
fordonsflottan.
Medellång sikt:
Effektivare genomförandet av
RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050
samt Länsstyrelsens klimat- och
energistrategi.
Lång sikt:
Uppnå klimatmål i RUFS 2050

En snabbare digital och grön
omställning av regionens
fordonsindustri.

Stockholm

Teknikcollege
Positiva miljöeffekter genom att säkerställa, att via
utbildning få framtida elever att ta till sig modern,
miljövänlig teknik

Globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030:
Mål 9: hållbar industri,
innovationer och infrastruktur

Samordnat och koncentrerat utbud av
utbildningar. Miljö- och energifrågor i
utbildningarna.

Kort sikt: Modern och miljövänlig
teknik i undervisning
Medellång sikt: Positiva
miljöeffekter nås genom kortare
resvägar, effektivt nyttjande av
lokaler, eleverna får högre
medvetenhet i miljöfrågor
Lång sikt: Hållbar utveckling.

Sörmland

Förstudie Energiomställning - påbörjats ett arbete för
en förstudie kring energiomställningen i Sörmland.
Förstudien förväntas vara klar mars 2022. Den
omfattar kraftförsörjning, elproduktion och biogas.

Insatsen ska bidra till:
Vårt mål i RUS: En hållbar
utveckling där social hållbarhet
är målet innebär ett jämställt
och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med
god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader.

Svårt att redovisa innan förstudien är klar.

Resultatet förväntas bli att det är
tydligare vilken roll Region
Sörmland förväntas ta i frågorna
och hur vi skulle kunna jobba
vidare.

Målet i regionala
strukturfondsprogrammet i
ÖMS: Att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi inom
alla sektorer.
Vårt territoriella
samarbetsprogram Central
Baltics mål:
Stärka den innovativa
företagsutvecklingen i regionen
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Egen bedömning
Kort sikt: Ny kunskap, förståelse
för roll i frågan.
Medellång sikt: Genomförande av
åtgärder inom områdena
kraftförsörjning, elproduktion och
biogas.
Lång sikt: Bidrar till att nå våra mål
och en snabbare
energiomställning.

Förbättra miljö och hållbar
användning av resurser i
regionen.
I Agenda 2030:
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
13 Bekämpa
klimatförändringarna.
Sörmland

Fossilfritt 2030 – Rena resan

Se under punkt 1.5 i regionens
återrapportering.

Se under punkt 1.5 i regionens
återrapportering.

Se under punkt 1.5 i regionens
återrapportering.

Uppsala

Tydliggöra samarbetsformerna mellan Region
Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län med
avseende på miljö- och klimatfrågor.

Under 2021 har en till den
regionala utvecklingsstrategin
kompletterande
genomförandeplan
implementerats. Den tydliggör
samverkansstrukturer och
ansvar för genomförande av
RUS:ens miljö- och klimatfrågor i
länets grupper för offentlig
samverkan
(kommuner-länsstyrelseregion).

Arbetet med eleffektfrågan (som även
kallas Uppsalaeffekten) har skapat en bra
samverkansplattform för att klara
elektrifieringen vilket är avgörande för att
klara flera viktiga miljö- och klimatmål.

Genom en tydligare
ansvarsfördelning blir effekterna
en minskad miljöpåverkan från
Uppsala län, framför allt via
arbetet som prioriteras i RUS:en.
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Uppsala

Verkställande av den regionala utvecklingsstrategin
med hjälp av dess genomförandeplan utifrån miljöoch klimatutmaningen.

RUS-genomförandeplanen har
brutits ned och konkretiserat
åtgärdspaket kopplat till miljöoch klimatutmaningen. Viktiga
insatser är utvecklingen mot
ett biobaserat och närcirkulärt
samhälle. I detta sammanhang
lyfts näringslivsaspekterna
utifrån två perspektiv. Ett som
användare av infrastrukturen
och två som en mycket viktig
del i byggandet av och
omställningen till en fossilt
oberoende och robust
infrastruktur.

En tydligare och effektivare styrning för
verkställandet av att uppnå målen i den
regionala utvecklingsstrategin.

Ett län som på ett tydligare sätt är
biobaserat och närcirkulärt. Ett
näringsliv med goda
förutsättningar att genom sina
produkter/ affärsmodeller bidra
till ett hållbart samhälle och
samtidigt ha hållbar infrastruktur
till sitt förfogande för att
verkställa sina.

Uppsala

Förstudie rörande närcirkulär vät- och
biogasproduktion i samverkan med Uppsala Vatten
och Avfall AB, Uppsala kommun, SLU med flera.

Som en del av omställningen till
den biobaserade ekonomin så är
ett effektivare utnyttjande av de
lokala resursflöden som uppstår
från hushåll och näringars
verksamhet helt avgörande. I
detta sammanhang har vätgas
och biogas med dess till
varandra kopplade synergier
identifierats som ett viktigt
utvecklingsområde som kan
stärka och snabba på
omställningen till fossilfrihet,

Förstudien är i en uppstarts- och
mobiliseringsfas under fjärde kvartalet
2021.

Fossilfri fordonsflotta, fossilfri och
mer robust elförsörjning,
näringslivsutveckling i form av
testbädd för ny teknik.
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öka försörjningstryggheten för
samhället och näringslivet samt
skapa möjlighet för näringslivsoch teknikutveckling.
Uppsala

Nationell strateginod för robust och flexibelt
energisystem samt resurseffektiv bebyggelse.

Samarbetet Uppsalaeffekten
medverkar som strategisk
testbädd (strategisk nod) för
Energimyndighetens
sektorsstrategier för ett robust
och flexibelt energisystem vilket
bland annat inkluderar åtgärder
som bidrar till att lösa
effektfrågan.

Det nationella samarbetet mellan
energimyndigheten och strateginoden har
successivt utvecklats och fördjupats under
året. I oktober har även en nationell
konferens genomförts med deltagande från
övriga noder där ytterligare möjligheter till
samarbete noderna sinsemellan har
identifierats.

Påverkan på nationell
styrmedelsutveckling som är
avgörande för att uppnå miljöoch klimatmålen.
Möjlighet att bidra med konkreta
erfarenheter till
Energimyndighetens arbete för att
stödja det regionala miljö- och
klimatarbetet.

Värmland

Hållbara Värmland
Regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling och
Värmlandsstrategin

Att utmaningarna i regionen blir
hållbarhetstestade i praktiken.
Bidrar till Agenda 2030 mål:
2,3,4,5,7,8,9,11,12,15.

3 projekt och 4 förstudier är testnoder ute i
Värmland och ger input i att lära ut vad
hållbar utveckling är och hur man praktiskt
arbetar med det.

Bedömningen är att projekten
direkt stärker delaktigheten på
den lokala nivån för det
gemensamma
hållbarhetsuppdraget. Det kan vi
också utläsa av
projektredovisningar och
utvärderingar. Bidrar till ett
utvecklat hållbart Värmland.

Värmland

Hållbara Värmland
Regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling och
Värmlandsstrategin

Att finansiering av projekt och
företagsstöd blir
hållbarhetssäkrade

Framtagande av finansieringsagenda och
hållbarhetssäkring av finansiering till
projekt, företagsstöd, basfinansiering till
samverkansparter

Några direkta effekter av detta
arbete kan ännu inte påvisas, men
bedömningen på medellång och
lång sikt är att både regionen som
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Bidrar till Agenda 2030 mål:
2,4,5,8,9,11,13.

finansiär och mottagare av medel
borde bli mer medvetna om
hållbarhetseffekterna av
investeringarna.

Värmland

Hållbara Värmland
Regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling och
Värmlandsstrategin

Att region Värmland utvecklar
nya metoder för att
hållbarhetssäkra sina processer
inom regional utveckling
Bidrar till Agenda 2030 målen:
5,8,9,12,13.

Framtagning av hållbarhetshandbok,
Agenda 2030-analys, digitalt verktyg för
hållbarhetssäkring av projektmedel.

Verktygen och metoderna är
fortfarande under utveckling, men
ett ökat intresse för frågorna och
vad de tre
hållbarhetsdimensionerna betyder
kan redan avläsas. Bedömningen
på sikt är att verktygen kommer
att göra stor nytta genom att styra
projekt och insatser mot en bra
balans mellan miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet.

Värmland

Regional utvecklingsledare för de kommunala energioch klimatrådgivarna. Vara länken mellan
energimyndigheterna och kommunerna. Anordna
träffar och utbildningar för rådgivarna. Hjälpa
kommunerna att samarbeta så att rådgivningen når
ut till alla invånare.

Insatsen stödjer
Energimyndighetens strategiska
plan.
Insatsen stödjer
Värmlandsstrategins mål om att
minska energianvändningen och
fasa ut fossila bränslen.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper SME
(små- och medelstora företag) , föreningar
och privatpersoner att minska sin
energianvändning och fasa ut fossila
bränslen. I insats projekten “Hela Sverige
laddar” och “Resurseffektiv bebyggelse” vill
man att mera laddpunkter för fordon ska
installeras och minska energianvändning i
fastigheter. Det har varit föreläsningar och
informationsträffar.

Enligt utvärdering på kort sikt:
Åtta energi- och klimatrådgivare
har hjälpt företag, föreningar och
privatpersoner med att minska
energianvändningen. Det har
också medverkat till att fler
laddstolpar har installerats.
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På lång sikt: Företagen och
föreningar ökar sin
konkurrenskraft. Privatpersoner
sänker sina energikostnader. Mer

solceller installeras. Mer fordon är
elektrifierade. Länet uppnår målet
om att bli klimatneutralt
snabbare.
Värmland

Förnyat samverkansavtal med RISE inom bioekonomi

Insatsen stödjer
Värmlandsstrategins och ERUF:s
mål för att stärka
konkurrenskraften genom en
övergång till cirkulära flöden.
Statliga 1:1-medel har använts
dels för projektsamarbetet, dels
för direkt investeringsstöd.

Nödvändiga investeringar kan nu
genomföras på testbädden LignoCity. Nya
företagskontakter har bearbetats och
utredningar gjorts för att kunna bedöma
möjligheten att utveckla innovationerna på
testbädden.

Enligt utvärdering är en tydlig
effekt av insatsen att minst ett
nytt företag som under 2021
etablerat sig på testbädden
LignoCity kan fortsätta sitt
konkreta innovationsarbete tack
vare att nödvändiga investeringar
blir gjorda. På medellång sikt
innebär detta att fler företag kan
erbjudas att utnyttja testbädden.
Samarbetet med RISE underlättar
en snabbare bedömning och
hantering av inkommande
förfrågningar. På lång sikt
förväntas detta leda till att ännu
fler företag kommer till Värmland
för att utveckla och skala upp sina
innovationer.

Värmland

Miljödrivna investeringar

Insatsen bidrar till ERUF:s mål 4
Omställning till koldioxidsnål
ekonomi. Värmlandsstrategins
mål för ökad konkurrenskraft
stöds genom att underlätta

23 olika företag har fått investeringsstöd
beviljat till en totalvolym av 22 Mkr. Ett
tiotal företag har deltagit i
informationsseminarier och ett 30-tal

Utvärderingen av projektet ger på
kort sikt att ett antal företag fått
konkret hjälp att genomföra sina
investeringar vilket leder till
minskade koldioxidutsläpp. På
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övergången till cirkulär ekonomi
och ge goda förutsättningar för
entreprenörer.

företag har fått affärsutvecklingsstöd
och/eller innovationsråd.

medellång sikt är dessa företag
stärkta i en konkurrensförmåga
och på lång sikt leder detta till fler
och starkare företag med
ekonomisk och miljömässig
hållbarhet.

Värmland

Skoglig bioekonomi och smart specialisering

En satsning på smart
specialisering är en förutsättning
för att få tillträde till många
framtida finansieringsprogram
och bidrar också väl till
Värmlandsstrategins mål kring
stärkt konkurrenskraft både i
spets och bredd samt att stärka
samarbetet med Norge och
andra gränsregioner.

Skoglig bioekonomi rankar sig högst på
regionens prioriteringslista över
specialiseringar vilket innebär fortsatta
satsningar på att utveckla
innovationssystemet och nya investeringar
för omställningen till en cirkulär biobaserad
ekonomi. Projektet BiS arbetar med 10
företagscase för innovationer inom skoglig
bioekonomi.

På kort sikt är bedömningen att
det ger specialiseringen tillträde
till ett antal större
finansieringsmöjligheter inom EU.
På medellång sikt ges
innovationssystemet kraft att
hjälpa företag att utveckla nya
affärer. På lång sikt är
förväntningen att Värmland blir
en föregångsregion som kan
demonstrera och gestalta det
bioekonomiska samhället.

Värmland

Nulägesanalys av Agenda 2030 för Värmland

Arbetet bidrar till nya
arbetsmetoder för att Agenda
2030 används som verktyg för
att nå de globalt uppsatta
hållbarhetsmålen på regional
och lokal nivå.

30 personer indelade i 3 grupper från både
Region Värmland och länsstyrelsen
Värmland har under hösten gått igenom 93
delmål i Agendan för att bedöma hur långt
Värmland kommit avseende dessa.

Enligt gjord utvärdering är
effekten på kort sikt att
medvetenheten om vilka delmål
som är relevanta för Värmlands
utveckling blir kända och att en
nyttig diskussion kring
måluppfyllnad ger värdefull
kunskap. På medellång sikt är
bedömningen att en det går att få
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en både detaljerad och
övergripande resultatanalys hur
Värmland ligger till i Agande 2030
arbetet. På lång sikt kan detta
förväntas leda till att rätta insatser
sätts in för att snabbare kunna nå
målen.
Värmland

Elektrifieringspilot

Insatsen stödjer både EU:s mål,
nationella och regionala mål för
att elektrifiera fordonsflottan
och därmed övergången till
hållbara transporter.

En regional samverkansplattform har satts
upp för att förverkliga målen och samordna
insatser.

På kort sikt: Tydliga indikationer
på att stationer för tankning av
vätgas, biogas och laddning ska
sättas upp inom år 2022. På
medellång sikt: Ett antal tyngre
fordon i drift som går på vätgas
och el. På lång sikt är
förväntningen en helt fossilfri
fordonsflotta.

Västerbotten

FInest (RISE Research Institutes of Sweden AB SE, tid
2021-04--2024-12, Nyps 20304681)

Bidrar till delprioritering 2.1
Växande, starkare företag och
nya livskraftiga företag

Projektet kommer att genomföras i en så
kallad testarena, och använda denna
kunskap för att göra det möjligt att skapa
ett bioraffinaderi för skogsbär. Projektet
ska också vara ett nav för lokal
bärproduktion som kan leva vidare efter
projektets slut.

På kortare sikt förväntas projektet
bidra med att bygga upp kunskap
och en plattform

Bidrar särskilt till mål 8
Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt i Agenda
2030.
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På längre sikt förväntas projektet
bidra till för att skapa en innovativ
och långsiktigt hållbar industriell
utveckling, med skogsbär från
Västerbotten som råvara.

På ännu längre sikt en
konkurrenskraftig svensk
livsmedelssektor.
Västerbotten

Västerbotten

FAIR - Finding innovations to Accelerate
Implementation of electric Regional aviation
(Kvarkenrådet rf. FI, parter: BioFuel Region BFR AB
SE, Region Västerbotten regional utveckling SE, Rise
Research Institutes of Sweden AB SE, Umeå
universitet SE, Vasa universitet FI, tid 2020-05--202206, Nyps 20204330)

Bidrar till delprioritering 3.3
Hållbar mobilitet,

Klimatsmarta företag i framkant

Bidrar till delprioritering 3.3
Hållbar mobilitet,

En metodik för en tidig och effektiv
kommersialisering av eldrivet regionalflyg i
Botnia Atlantica-regionen. S

På längre sikt förväntas projektet
bidra till kommersiellt
fossiloberoende flyg.

Företag i 7 län, i olika delar av Sverige,
samarbetar - med resor till och från
arbetet, egna fordon, köpta
transporttjänster och kundbehov.
Aktiviteter handlar om erfarenhetsutbyte
och eget arbete med handlingsplan kan
privata och offentliga aktörer tillsammans
driva en snabbare omställning till en
fossiloberoende transportsektor.

På kort sikt
Förväntas bidra till 1. Stärka
företagsnätverken, specifikt deras
kunskap om klimatsmarta och
effektiva transporter. 2. Stötta
företagen genom att ta fram och
testa en arbetsmetod för
kartläggning, målsättning och
handlingsplan i syfte att sänka
utsläppen från transporter med
70% jämfört med år 2010. 3.
Minska affärsrisken vid
omställning till klimatsmarta
transporter

Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur och mål 13
Bekämpa klimatförändringarna i
Agenda 2030.

Biofuel Region
Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur
och mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna i Agenda
2030

På medellång sikt
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Förväntas öka takten i
omställningen till fossilloberoende
och fler företag kan svara på
upphandlingar med högre ställda
miljökrav
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.
Västerbotten

(20341232)

Bidrar till delprioritering 2.2
Växande och starkare företag
och nya livskraftiga företag

Hållbar industri i norr,
Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB,

Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur, mål 15 ekosystem
och biologisk mångfald och mål
13 Bekämpa
klimatförändringarna i Agenda
2030
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På kort sikt
Förväntas öka kunskap om
hållbarhet och cirkulära modeller,
stärka ledningssystemet hos
deltagande företag samt stärka
förmågan hos företagsledare att
leda omställningen till ett hållbart
företag.
På medellång sikt
Förväntas att deltagande företag
har arbetat fram en strategi och
förankrat hållbarhetsmålen
internt i organisationen med
aktiviteter formulerade i
handlingsplan. Skapat ett hållbart
industriellt ekosystem där
basindustrin och de små och
medelstora industriföretagen

agerar i samverkan för ökad
hållbarhet.
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.
Västerbotten

(20202710)

Bidrar till delprioritering 1.2
Digitalisering och nya lösningar

Soliga lantbruk i Norr,
Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur, mål 7 hållbar
energi för alla och mål 13
Bekämpa klimatförändringarna i
Agenda 2030

Lantbrukarnas Ekonomi- AB,

På kort sikt
kompetenshöjning om solel hos
lantbruk där det finns i allmänhet
stora ytor och byggnader med tak
som har en god solinstrålning och
därmed potential att generera
stora mängder solel varje år.
På medellång sikt
ökad användning av solel, samt
ökad självförsörjning av el,
minskad sårbarhet för elavbrott
och samtidigt uppnå ökad
konkurrenskraft för lantbruken i
norr
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.
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Västerbotten

(20340676)

Bidrar till delprioritering 2.1
Kapacitet för samverkan och
samhandling

E-Mobility, Science City Skellefteå AB,

Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur, mål 7 hållbar
energi för alla och mål 13
Bekämpa klimatförändringarna i
Agenda 2030

Projektets aktiviteter innebär kartläggning
och sammanställning av prioriterade behov
och pågående och kommande satsningar
inom näringsliv och FoU inom
fordonsindustri. En etableringsplan ska
utformas för ett samarbetsnätverk inom EMobility och fossila fordon mellan företag,
akademi och offentliga parter i norra
Sverige.

På kort sikt
Framtagen kartläggning,
etableringsplan
På medellång sikt
Etablering av ett
samarbetsnätverk i E-mobility företagskluster inom
batteriteknik, kraftelektronik,
mjukvara och lättviktsmaterial
med koppling till framtidens
fordonsindustri
På lång sikt
Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.

Västerbotten

(20203189)

Bidrar till delprioritering 2.2
Växande och starkare företag
och nya livskraftiga företag

Framtidens hållbara industrimiljöer,
Umeå Energi Aktiebolag,

Bidrar särskilt till mål 9 Hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur och mål 13
Bekämpa klimatförändringarna i
Agenda 2030

Projektet bidra till utveckling av
samverkansplattformen med:
Möjliggörande av koncept- och
metodutveckling, utveckling av
tekniklösningar och cirkulära
affärsmodeller, etablering av en test- och
innovationsmiljö med CO2-neutral
innovationsprocess och en
underleverantörspark, lärande via
besöksmottagning,
kompetensutvecklingsinsatser,

På kort sikt
Utvecklat koncept, affärsmodeller
och metoder
Etablering av testmiljö
Underleverantörspark
Lärande
På medellång sikt
hållbara, CO2-neutrala
industrimiljöer
På lång sikt
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konferenser, lärande-workshops samt
kommunikation av resultaten.

Se Agenda 2030-målen i
kolumnen till vänster.

Fyra fokusområden: Industri 4.0,
Energisystemet, Transporter och mobilitet
samt Social hållbarhet.
Västernorrland

Energieffektiv och flexibel ventilation, Region
Västernorrland (äid TVV20201529)
Projektet har syftat till att ta fram ett generellt och
flexibelt ventilationskoncept som kan skalas upp och
användas i framtida ombyggnads- och
renoveringsinsatser

Västernorrland

Smartic, Smart Energy management in remote
Northern, Peripheral and Artic regions. (RVN äid
209848, NPA projektnr 348).
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Stödja övergång till en
koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer, ökad
energieffektivisering inom
offentlig sektor och
bostadssektorn ERUF IO4
RUS målområde 3.

Anvisningar om hur man kan bygga om och
anpassa befintliga ventilationsanläggningar
med höga kvalitetskrav på inomhusklimat.

Ligger I linje med RUS och den
regionala energi- och
klimatstrategin och finansieras
genom NPA-programmet Axis 3,
Energy efficiency and renewable
energy, objective 3.

Insatser och resultat under året
För länet: Pågående delaktiviteter har
försenats pga. pandemi. Installationer för
energiåtgärder och visualisering slutfört.
Pågående mätningar för jämförelsedata.
Projektet har förlängts till 221231

Energianvändningen beräknas att
reduceras med ca 1000 MWh, fördelat på
150 MWh el och 850 MWh värme, vilket i
sin tur bedöms ge en minskad
koldioxidbelastning 200 ton CO2ekvivalenter. I de fullt utbyggda
ventilationsåtgärderna beräknas
elanvändning till fläktdrift kunna reduceras
med cirka 50 % och fjärrvärmeanvändning
för eftervärme av ventilationsluft med över
80 %.

Region Västernorrland är den
region som minskat
energianvändningen mest av alla
regioner sedan 2000.
Utvecklad energieffektiv metod
och ett ventilationskoncept som
ny standard.
Mittuniversitetet har startat en ny
utbildning för
ventilationsingenjörer.

Underlätta piloter som använder
IKT-teknik, AI och IoT.
Ökad medvetenhet och
förändrade beteenden inom
energiområdet.

Syftet med projektet är att främja smarta lösningar
för energieffektivisering av offentliga byggnader.
Pilot vid två skolor i Kramforskommun

Västernorrland

Emergreen, Emerging Technologies for Greener
Communities
Syftet med projektet har varit att hitta innovative
modeller för deltagande och utveckling av digitala
tjänster.

Ligger i linje med RUS och den
regionala klimat- och
energistrategin och finansieras
ur NPA-programmet Axis 1,
innovation objective 1.2.

Västmanland

Hållbarhetssäkring av Affärsplan Västmanland, inkl.
Arbetet med indikatorer.

Se tabellen ovan 6.2, insatsen
täcker även miljö- och
klimatfrågor.

Västmanland

Deltagande i utbildning ”Cirkulär ekonomi för
regioner” som genomfördes av Stiftelsen Chalmers
Industriteknik och Högskolan i Gävle på uppdrag av
Tillväxtverket.

Insatsen kopplar framför allt mot
målområde 3 i RUS ”Ett
nyskapande Västmanland genom
hållbar tillväxt”, samt den
övergripande visionen om
hållbar utveckling.
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Den pilot som förberetts för att
genomföras 2021 har haft en del
utmaningar, se text ovan.

Ökad kunskap om energieffektivt
beteende samt
rekommendationer om hur man
bättre energieffektiviserar
offentliga byggnader.

Har under året implementerat en chattbot
för att kunna svara på enklare frågor om
solpaneler och solceller – i syfte att öka
tillgängligheten till kunskap för invånare
och företag. Chattboten finns på
Energikontorets webbplats. Fortsätter
utvecklas.

Innovativa affärsmodeller för
tillhandahållande av digitala
tjänster i glesbefolkade områden.

Från Region Västmanland deltog 2
representanter.

Resultat på kort sikt: bedömer att
utbildningen gett ökad kunskap
om cirkulär ekonomi i en regional
kontext samt cirkulär ekonomi i
upphandling som har kunnat
tillämpas i regionens interna
hållbarhetsarbete, bland annat i
framtagandet av Affärsplan
Västmanland.

Västmanland

Region Västmanland går in med delfinansiering av
planerade ÖMS-gemensamma projekt inom
energiområdet:
“Elkapacitet och effektanvändande i Östra
Mellansverige” (projektägare Region Örebro län)
samt “Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader
(Projektägare Energikontoret Mälardalen i
samverkan med Energikontoret Örebro/Region
Örebro län och Energikontoret i Östergötland. Det
första projektet är ett nytt genomförandeprojekt
som sökt stöd i React-utlysningen och det andra har
sökt stöd för förlängning av befintligt projekt
(Tillväxtverkets utlysning).

Projekten, om de beviljas medel
från React/Tillväxtverket
förväntas bidra till mål inom
befintligt ERUF-program för ÖMS
samt till målområde 3 i
Västmanlands RUS “Ett
nyskapande Västmanland genom
hållbar tillväxt”.

Västmanland

Integrering av hållbarhetsperspektiv i kommande
ERUF-programmet för Östra Mellansverige 2021–
2027, samt tillhörande handlingsplan.

Se avsnitt 4.2 i regionens
återrapportering. Gäller även för
miljö/klimat/energi.

Västra
Götaland

Projektstöd tillväxt och utveckling 2019–2021 till
Johanneberg science park för projekt Klimatledande
processindustri
RUN (2018–00326).
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.

Projektet knyter an till VG2020temat “En ledande
kunskapsregion”, “Internationell
konkurrenskraft genom regional
kraftsamling kring
styrkeområden” i tillväxt- och
utvecklingsstrategin. Projektet
faller primärt inom prioriterad
fråga Utveckla test-och
demonstrationsarenor där nya
idéer omsätts till praktik.
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Då dessa projekt ännu inte beviljats medel
från React/Tillväxtverket kan vi inte säga
något om resultat. Om medel beviljas
förväntas Region Västmanlands
delfinansiering ge möjlighet till inflytande i
de frågor som projekten hanterar och bidra
till att skapa ökat engagemang och
samverkan kring energifrågorna internt och
externt.

Effekter på kort och lång sikt
förväntas bli ökad medverkan och
ökat engagemang i de strategiska
frågorna i länet kring elkapacitet,
effektanvändning och
energifrågor generellt tillsammans
med andra aktörer.

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
fossilberoende industriregion 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. Egen
bedömning.

Västra
Götaland

Solpilotprojekt för en hållbar vindkraftsutbyggnad
(MN 2020–00226).
Projektet ska genomföra en regional analys för en
hållbar solparksutbyggnad

Projektet passar bra in i
intentionerna i den nya
regionala utvecklingsstrategin
som anger att ”i fysisk planering
på kommunal och regional nivå
behöver hänsyn tas till behov
och förutsättningar för
elproduktion och eldistribution”.
Samt ”Vi behöver planera för att
lokalisera ny inhemsk förnybar
elproduktion och lagring”.

Projektet arbetar med att utveckla en
metod som testas för planering av kopplat
till solcellsparker.

Projektet förväntas lyfta frågor
kring planeringsprocess för en
hållbar solparksutbyggnad.
Metoden kan komma att
användas vid en regional analys
och scenarierarbetet för att
koppla det mot industrins och
samhällets behov. Egen
bedömning.

Västra
Götaland

Europas innovativa spets och kreativa mylla för
cirkulär design inom textil och mode. (MN 202000145)

Projektet bidrar till
målsättningarna i RUS att Västra
Götaland ska bli en föregångare
för omställning, den långsiktiga
prioriteringen att stärka
innovationskraften och bygga
kompetens samt kraftsamlingen
cirkulära affärsmodeller.

Utgångpunkten var en politisk vision att
den västsvenska textilbranschen kan bli en
föregångare inom cirkulär innovation inom
EU. Under 2020 har över 50 experter och
näringslivet samverkat för att ta fram en
strategi med insatser som idag har ett
mycket brett stöd.

Resultatet av processen består av
en gemensamt väl förankrad
strategi med sex spetsar,
fokusområden som ska prioriteras
tillsammans med en övergripande
samordning. Varje spets har en
organisation som ansvarig
koordinator.
Finns en strategigrupp med 14
medverkande organisationer som
samverkar över gränserna med
företagens bästa i fokus.
Circular Hub i Borås är utsedd som
gemensam plattform. Västra
Götalandsregionen har beviljat
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medel för en kick-start av
satsningen. Förhoppningsvis även
medel från Tillväxtverket.
Uppföljning.
Västra
Götaland

Västra
Götaland

Cirkulär kommun
(MN 2020-00197)

Revidering av miljö- och klimatstrategin för
kollektivtrafiken. Strategin, som beslutades 2018,
behöver redan justeras då utveckling på bussidan går
snabbare än förväntad.
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Projektet bidrar till
målsättningarna i RUS att Västra
Götaland ska bli en föregångare
för omställning, den långsiktiga
prioriteringen att stärka
innovationskraften och bygga
kompetens samt kraftsamlingen
cirkulära affärsmodeller.

Projektet har samlat kommuner för att öka
kunskapen och skapa efterfrågan på
cirkulära möbler och arbetskläder. De har
arrangerat träffar mellan kommuner men
även mellan kommuner och företag. Flera
verktyg och rutiner har tagits fram.

Satsningar bidrar till RUS
kraftsamling knyta samman,
fokusområde elektrifiering och
klimat 2030 arbetet om fossilfria
transporter. En miljö- och
klimatstrategi bidrar till RUSs
kraftsamling elektrifiering såväl

Pågår

Projektet tar fram underlag för att
ställa krav i upphandling och inköp
inom möbler och arbetskläder.
Också att skapa gemensamma
system och samverkan mellan
kommunerna.
Cirkulär kommun har varit mycket
uppskattat och under året har ca
50 kommuner medverkat på flera
träffar. Särskilt uppskattat var
workshops med företagen på en
neutral arena. Västra
Götalandsregionen har beviljat
stöd för en fortsättning under
2022-2023. Uppföljning.
Strategin anger att all stadstrafik
ska vara elektrifierad 2030, vilket
troligen kommer ske tidigare.
Även på regionbussidan går
utveckling snabbare än vi tänkt
och effekterna blir därmed att

som TFP mål om hållbara
transporter.

utsläppen minskar snabbare än
strategin. Uppföljning.

Västra
Götaland

Projekt hälsomätning och bullerstudie av den första
helelektriska busslinjen EL 60 Göteborg ElectriCity

Projekt ligger inom RUSen stärka
innovationskraften och
insatsområde elektrifiering

Prel. resultat visar att införande av
elektriska bussar både bidrar till minskat
buller, utsläpp och vibrationer men också
upplevda positiva hälsoeffekter av
invånarna.

Projektet har bidragit till ökad
kunskap om elektrifieringens
positiva effekter på miljö och
hälsa i stadsmiljöer.
Ljudmiljö och hälsa | Göteborgs
universitet (gu.se). Uppföljning.

Västra
Götaland

Satsning på laddinfrastruktur för tunga och lätta
fordon, med 70 miljoner per år.

Satsningar bidrar till RUS
kraftsamling knyta samman,
fokusområde elektrifiering och
klimat 2030 arbetet om fossilfria
transporter. Eftersom ett av
målen är att utvecklingen och
omställningen till elektrifierade
transporter ska ske i hela
regionen kommer satsningen att
bidra till att knyta samman
regionen på ett mer hållbart
sätt.

Satsningen har omfattat utbyggnation av
publik laddinfrastruktur, strategiska planer
och forskning- och utvecklingsprojekt. En
av utgångspunkterna har varit att hitta
lösningar på svårlösta frågor så som
laddning för boende i flerbostadshus,
glesare geografier och tunga fordon.

Regionens befogenheter har visats
sig vara något svårbedömt och
hela beloppet för 2021 har inte
kunnat utnyttjats. Resultat från
2021 är att totalt 230 laddpunkter
(22 kW) sex laddpunkter för tunga
fordon och tio strategiska planer
har fått finansiering.
Laddstationerna kommer på plats
under 2022 och bidrar till en
snabbare omställning till
elektrifierade transporter i
regionen.
Satsningarna kommer att ge en
del svar på frågorna gällande
laddning för boende i
flerbostadshus, där flera projekt
har beviljats medel för så kallad
kvartersladdning. Uppföljning.
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Laddinfrastruktur i Västra
Götaland - möjlighet att söka stöd
- Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)
Örebro

Hållbar omställning i ÖMS 2021–2021

RUS – Näringsliv och
entreprenörskap

De fyra Almibolagen går med de tre Energikontoren i
Östra Mellansverige i in i en gemensam satsning för
att på bästa sätt koordinera främjandeaktörernas
expertis för att stödja företag i en grön, digital och
långsiktigt hållbar omstart som en bärande del i
affärsutvecklingen. Grön omställning genom ökad
resurseffektivitet och hållbara lösningar i företag
bidrar långsiktigt till att nå FN:s 17 hållbarhetsmål i
Agenda 2030. Projektet bidrar också med en
strukturskapande del för främjandeaktörerna, att
lära känna varandras verksamheter, utrymme att
linjera arbetsprocesser och verktyg och konkret ökad
samverkan runt företag.
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Bidrar till att nå målet om Ökad
tillväxt i näringslivet
Medfinansiering Regionalfonden

Delmål 1 – Företag har ökad förmåga att
hantera omstart och omställning under och
efter pandemin
Delmål 2 – Företag har ökad förmåga till
grön omställning
Delmål 3 – Företag har ökad förmåga till
digital omställning
Delmål 4 – Främjandesystemet har
utvecklats genom ökad interaktion mellan
Almi och Energikontoren i ÖMS.
Delmål 5 - Minst 30 procent av företagarna
som deltar i analys- och rådgivningsinsatser
är kvinnor
Antal behovsanalyser - 900 företag varav
250 i Örebro län.
Fördjupande insatser (kunderbjudanden), i
grupp eller företagsspecifikt- 350 företag
varav 100 i Örebro län.
Antal förmedlingar/slussningar till
Energikontor – 105st. varav 30 i Örebro län
Antal gemensamma möten och aktiviteter
kring företag med Energikontor – 60st.
varav 15 i Örebro län

Övergripande mål Projektet har
följande övergripande mål:
1. hållbar tillväxt, ökad
sysselsättning och
konkurrenskraftiga gröna
och/eller digitala företag i hela
ÖMS
2. framtidssäkrade företag som
säkerställer arbetstillfällen och
minimerar effekter av varsel och
uppsägningar i ÖMS
3. koldioxidneutralitet genom
grön omställning som bidrar till
hållbara tjänster, produkter och
processer i ÖMS.
Projektmål
Stärka företags konkurrenskraft
och regionernas förutsättningar
för hållbar tillväxt, grön och digital
omställning samt främjandet av
ett robust främjarsystem som
verktyg för företagens omstart
och omställning.

Antal energi/effekt/resursgenomgångar
med företag – 75st. varav 30 i Örebro län
Antal förmedlingar/slussningar till Almi –
45st. varav 10 i Örebro län
Östergötland

Regional plattform och handlingsplaner för energioch klimatstrategin
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.

Insatsen bidrar till de
prioriterade områdena Skapa
förnyelseförmåga och
konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar energi för
alla (7) och Bekämpa
klimatförändringarna (13).

Under året har en gemensam organisation
med ansvariga för energi- och
klimatstrategins insatsområden byggts upp.
Handlingsplaner för de sex insatsområdena
har tagits fram och lanserats. bedrivits.
Organisationerna ansvarar för var sina
insatsområden, men helheten hålls ihop av
nära samarbete i organiserad form.
Prioriterade insatser har pekats ut och
arbete pågår med att hittas vägar för att
realisera dessa.
Det har även genomförts utvärdering av
det gemensamma arbetets kvaliteter,
baserad på länsstyrelsernas
utvärderingsmodell, som ligger till grund
för planering av fortsatt utvecklingsarbete.

Östergötland

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan
Se avsnitt 1.4.1 i regionens återrapportering.

Östergötland

Hållbara transporter
Flera olika typer av insatser genomförs av länets olika
aktörer med syfte att skynda på transportsektorns
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Insatsen bidrar till de
prioriterade områdena Skapa
förnyelseförmåga och

Flera insatser och samarbeten kring
drivmedel och gröna färdplaner. I detta

Förväntade resultat utifrån egen
bedömning.
Effekter på kort sikt:
Handlingsplaner och nya projekt,
utvecklade samarbeten med
innovationsstödssystemets
plattformar.
Effekter på medellång och lång
sikt:
Ett samlat och mer kraftfullt
omställningsarbete i
Östergötland.

Resultat utifrån egen bedömning.
Effekter på kort sikt:

omställning. Elektrifieringen av transportsektorn har
varit ett fokusområde.

konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar energi för
alla (7) och Bekämpa
klimatförändringarna (13).

finns en nära koppling och konkret
samverkan med Fossilfritt Sverige.
Relevanta insatser sker bland annat inom
projektet Logistikia. Se avsnitt 1.4.1 i
regionens återrapportering.

Ökad kunskap om alla delar som
tillsammans bildar arbetsområdet
hållbara transporter. Fördjupad
kunskap och nätverk inom några
av delområdena, som
kompletterar andra aktörer i
länet.
Effekter på medellång och lång
sikt:
Insatserna förväntas påskynda
omställning till en transportsektor,
inklusive resor, i Östergötland som
i huvudsak sker fossilfritt.

Östergötland

Miljönytta som affär
Insatser, med koppling till styrkeområde inom smart
specialisering, sker för att skapa en innovationsmiljö
för miljödriven näringsutveckling.
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Insatsen bidrar till de
prioriterade områdena Skapa
förnyelseförmåga och
konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.

Under året har färdplanen för
styrkeområdet uppdaterats och det finns
tre tydliga fokusområden:
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Hållbara städer
- Hållbar energi

Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbar energi för
alla (7) och Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt (8).

Viktiga insatser har främst varit kopplade
till industriell och urban symbios, återbruk
inom byggindustrin samt inom solenergi.
Färdplaner - se avsnitt 1.4.1 regionens
återrapportering.

Resultatbeskrivning baseras på
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Insatsen förväntas ge fler nya
företag eller ökad tillväxt och ökat
antal anställda i befintliga företag,
som erbjuder tjänster eller
produkter som genererar
miljönytta.
Effekter på medellång sikt:
Insatsen förväntas ge minskade
utsläpp av växthusgaser, minskad

Satsningen är en konkretisering
av smart specialiseringsstrategin
för Östergötland då Miljönytta
som affär är ett styrkeområde.

användning av energi (kWh) och
ökad produktion av förnybar
energi (kWh).
Effekter på lång sikt:
Insatserna beräknas på lång sikt
starkt bidra till en koldioxidneutral
ekonomi.

Östergötland

Östergötland bygger klimatneutralt
Projekt som kopplar ihop behov av
energieffektivisering med miljöteknikföretagens
lösningar. Målet är en klimatneutral bygg- och
fastighetsbransch i hela värdekedjan år 2030.

Insatsen bidrar till de
prioriterade områdena Skapa
förnyelseförmåga och
konkurrenskraft och Skapa ett
grönare Östergötland i den
regionala utvecklingsstrategin.
Insatsen bidrar till följande mål i
Agenda 2030: Hållbara städer
och samhällen (11) och Bekämpa
klimatförändringarna (13).
Satsningen innebär också en
konkretisering av smart
specialiseringsstrategin för
Östergötland där Miljönytta som
affär är ett styrkeområde.

Samla aktörer från bygg- och
fastighetsbranschen, såväl privata som
offentliga, och förtydliga satsningen genom
att göra det hela till en strukturerad
process med processledning, finansiering,
mål och handlingsplan. Viktiga initiativ har
framför allt tagits inom återbruk av
byggmaterial.

Resultatbeskrivning baseras på
egen bedömning.
Effekter på kort sikt:
Synliggörande av bygg- och
fastighetsbranschens hela
värdekedja och utmaningarna i
den, förväntas ge möjligheter att
ta fram handlingsplaner för
omställning. Vidare förväntas ett
utvecklande av samverkan mellan
aktörerna i branschen.
Effekter på medellång sikt:
Kapacitetsförstärkning i hela
branschen om hur en omställning
till en klimatneutral byggsektor
kan ske.
Effekter på lång sikt:
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På sikt förväntas en gemensam
östgötsk agenda för klimatneutralt
och cirkulärt byggande kunna
skapas. Som kommer att ge
mindre utsläpp och nya
affärsmöjligheter för
miljöteknikföretagen.
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7

Bilaga 7. Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet

Region

Namn på insats och kort beskrivning
Ange även om det är en analys, uppföljning
eller utvärdering.

Helt eller delvis
finansierat av
anslag 1:1
Ja/Nej/Delvis

Hur har erfarenheter och kunskap tagits tillvara?

Ja

Huvudsakligt syfte
Kunskapsunderlag,
löpande rapportering,
underlag till beslut,
underlag till beslut –
coronarelaterat, underlag
till strategi eller övrigt.
Löpande rapportering

Blekinge

Årsrapport

Blekinge

Delårsrapport

Ja

Löpande rapportering

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.

Blekinge

Enskilda projekt

Ja

Löpande rapportering

Projekt återrapporterar direkt till regionala utvecklingsnämnden. En
direktrapportering i syfte av uppföljningen/utvärdering och
informationsspridning av resultat till beslutfattare.

Blekinge

Uppföljning av enskilt projekt

Ja

Löpande rapportering

Stödmottagaren gör löpande lägesrapporter i samband med ansökan
om utbetalning. I lägesrapporten sker även avvikelserapportering.
Projektägaren gör efter avslutat projekt en slutrapport där bland
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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.

annat uppnådda resultat presenteras i förhållande till beslut som
fattats.
Blekinge

Uppföljning enskilt stödmottagare företagsstöd

Ja

Löpande rapportering

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, omställningscheck

Ja

Kunskapsunderlag

En riktad enkät som skickats till de stödmottagare som blivit beviljade
omställningscheck. Genom enkäten vill vi se den effekt stödet har gett
de företag som drabbats av effekterna coronapandemin.

Blekinge

Kommunrapporter

Nej

Kunskapsunderlag

Region Skåne tar fram kommunrapporter även för Blekinges
kommuner 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

Kortrapporter – covid-19:s påverkan på
ekonomin och arbetsmarknaden

Nej

Kunskapsunderlag

Från våren 2020 har Region Blekinge tagit fram korta nulägesbilder
över coronavirusets effekter på ekonomin och arbetsmarknaden i
Blekinge och för länets kommuner. Dessa har uppdaterats ett par
gånger per månad under 2020 och under 2021 har dessa fortsatt att
uppdateras månadsvis och finns tillgängliga på Region Blekinges
webbplats.

Blekinge

Kompetensförsörjning i Blekinge

Nej

Underlag till strategi

Underlag till handlingsplan för kompetensförsörjning i Blekinge.
Rapporten ger en nulägesbild över utvecklingen på området i
regionen och regionala förutsättningar.
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Blekinge

Uppföljning av det regionala
utvecklingsarbetet 2021

Nej

Kunskapsunderlag

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. 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 2021 fokuserar på utvecklingen under strategiperioden
- 2014–2020 – och hur pandemin har påverkat. Rapporten finns
tillgänglig på Region Blekinges hemsida.

Blekinge

Bostadsmarknadsanalys Blekinge län

Delvis

Kunskapsunderlag

Se tabell 1.1.

Blekinge

Flyttströmsanalys Blekinge län

Nej

Kunskapsunderlag

Se regionens återrapportering 1.2.

Dalarna

Rapporter över samhällsekonomiska
effekter av covid-19 och restriktioner
kopplade till pandemin

Nej

Löpande rapportering

Rapporterna har spridits till Länsstyrelsen Dalarna som de sedan
använt i sin rapportering till regeringen. Därutöver har rapporterna
presenterats i olika sammanhang, exempelvis
näringslivschefsnätverket, regionala utvecklingsnämnden m.m.

Dalarna

Socialt hållbara bostadsområden

Nej

Löpande rapportering

Socialt hållbara bostadsområden är ett verktyg för att analysera och
följa upp utvecklingen på bostadsområdesnivå. Syftet är att dels att
kunna identifiera om utvecklingen försämras i vissa specifika
bostadsområden vilket kan motivera specifika och riktade insatser för
att vända utvecklingen, och dels för att kunna följa upp utvecklingen
lokalt och hur spridningen är på fin geografisk nivå

Dalarna

Stärkt regional planering

Delvis

Kunskapsunderlag

I projektet Stärkt regional planering har Samhällsanalys påbörjat
arbetet med att ta fram strukturbilder över tillgänglighet med
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kollektiva färdmedel, i vilket ingår att effektivisera processen för att
enklare och snabbare kunna ta fram strukturbilder.
Dalarna

Kunskapshöjande workshops – relaterade
kompetenser och mikrodata

Delvis

Övrigt

En ökad kunskap att analysera relaterade kompetenser specifikt och
mikrodata generellt kommer att kunna bidra till såväl
kunskapsunderlag, löpande rapportering, underlag till beslut,
underlag till strategier samt även för att förstå förändringar till följd av
corona. De första två workshoparna hölls under hösten 2021 och
ytterligare 5–6 workshops kommer att genomföras under 2022. Detta
sker inom ramen för Krok-projektet i vilket NMS analys kommer att
analysera förändringar i samhällsekonomin under år 2020 när data för
detta år levereras under våren 2022.

Dalarna

Smart specialiserings- och näringslivsanalys

Nej

Underlag till strategi

Samhällsanalys har fördjupat tidigare analyser av länets näringsliv
med särskilt fokus på Smart specialisering och de styrkeområden som
sedan tidigare identifierats i länet. En rapport håller på att
färdigställas under slutet av 2021 början av 2022 som tjänat som
underlag åt framtagandet av en ny Smart specialiseringsstrategi. En
stor del av detta underlag används också av Näringslivsutveckling när
de ska ta fram en ny Näringslivsstrategi, men ytterligare underlag
kommer att tas fram för att möta deras mer specifika behov av analys.

Dalarna

Analys av exporten i Dalarna

Delvis

Kunskapsunderlag

Inför och i samband med uppstarten av Exportarena Dalarna har
NMS-databasen nyttjats för att fördjupa analyserna av länets export
och import. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under
projekttiden. Ambitionen är att ha utvecklat analys och uppföljning
som finns kvar även efter att projektet löpt ut.
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Dalarna

Mobildataanalyser

Nej

Kunskapsunderlag

Under år 2021 har Samhällsanalys testat Telias verktyg för analys av
mobildata, Telia Crowd Insights. Analyser har gjorts av antal besökare
på vissa platser och under vissa specifika evenemang i Dalarna, hur
dessa besök har förändrats under pandemin samt hur rörligheten
generellt har förändrats under pandemin.

Dalarna

Analys av enkätsvar i Krok-projektet

Delvis

Underlag till beslut coronarelaterat

För att bättre förstå företagens behov under pandemin genomfördes
under år 2020/21 en enkätundersökning bland nästan 3000 företag i
Dalarna. Enkätundersökningen genomfördes snabbt och utan tillgång
till rimliga verktyg varför en stor arbetsinsats har krävts för att
möjliggöra analys av denna data. Dessa analyser har legat till grund
för det fortsatta arbetet i Krok-projektet.

Dalarna

Deltagande i projektet Framtidens hälsooch sjukvård

Nej

Kunskapsunderlag

Samhällsanalys var en del av projektet Framtidens hälso- och
sjukvård. Flera funktioner inom Region Dalarna deltog i arbetet som
resulterat i en rapport som är tänkt att tjäna som underlag för beslut
om framtida inriktning och investeringar. Samhällsanalys del berörde
främst den demografiska utmaningen.

Dalarna

Socioekonomisk analys ESF+ och ERUF

Nej

Underlag till strategi

Detta arbete genomfördes till stor del redan under år 2020 men
fortsatte in på år 2021. Arbetet gjordes gemensamt i NMS analys
(NMS = Norra Mellansverige) och berör nuläge och utmaningar med
ett särskilt fokus på socioekonomi.

Gotland

OECD Territorial Review Gotland
(20203778)

Delvis

Underlag till strategi

Pågående arbete. Lansering våren 2022. Rekommendationerna
förväntas bidra till stärkt samverkan på Gotland, ökad förmåga till
funktionella samarbeten med andra regioner och tillgänglighet till
extern regional utvecklingskompetens, fokusering i Gotlands smarta
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specialisering och mer resurseffektiv användning av regionala
projektmedel.
Gotland

Analys av arbetsmarknadseffekter och
regionalekonomiska effekter på Gotland
vid en nedläggning av Cementas
verksamhet i Slite.

Nej

Kunskapsunderlag

I samband med att Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd
avvisades genomfördes denna studie. Baserat på olika scenarier
avseende Cementas framtida verksamhet i Slite har de
regionalekonomiska effekterna i form av minskad sysselsättning och
BRP för Gotlands län beräknats. Direkta sysselsättningsförändringar
ger även upphov till dels indirekta effekter, i form av
underentreprenörer, varuleveranser och tjänster direkt kopplade till
den aktuella branschen, dels inducerade effekter, vilket innebär
förändringar i storleken på hela ekonomin där förändrade inkomster
påverkar konsumtion och efterfrågan generellt. De resultat som
studien gett kommer att utgöra ett planeringsunderlag i arbetet med
framtagande av ny översiktsplan för Gotland, där Slite klassas som en
större tätort som är viktig för sitt omland ur ett antal perspektiv.

Gotland

Analys av cement- och kalkstensindustrins
regionalekonomiska effekter på Gotland.

Nej

Kunskapsunderlag

Kalkindustrin utgör av tradition en av Gotlands basnäringar och utgör
en viktig del av sysselsättningen på Gotland. Denna analys har
genomförts med hjälp av Raps utifrån två scenarier. Ett basscenario
som bygger på att cement- och kalkstensindustrin fortsätter enligt
”business as usual” och ett scenario nedläggning där cement- och
kalkstensindustrin på Gotland avvecklas helt. I analysen beräknas dels
de indirekta effekterna på sysselsättning och BRP, men även de
direkta och totala sysselsättnings- BRP-effekterna redovisas. Därmed
kan de effekter som skulle uppstå om hela kalkstensindustrin på
Gotland skulle läggas ned identifieras. De resultat som studien gett
kommer att utgöra ett planeringsunderlag i arbetet med framtagande
av ny översiktsplan för Gotland.
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Gotland

Behovsanalys god och jämlik hälsa

Nej

Kunskapsunderlag

Behovsanalysen ligger till grund för verksamhetsplanering i regionens
egna verksamheter, men kommer även att spridas som
kunskapsunderlag till andra myndigheter, organisationer och företag
som vill planera sitt arbete med siktet inställt på att uppnå en god
hälsa och minska hälsoklyftorna bland gotlänningarna. Den utgör även
ett fördjupat kunskapsunderlag till arbetet i att ta fram ett
genomförandeprogram social välfärd, som blir ett
konkretiseringsprogram till RUS:en.

Gotland

Ungdomsrapport psykisk hälsa

Nej

Kunskapsunderlag

Ska utgöra underlag för politiska avvägningar, verksamhetsplanering
och samhällsdebatt.

Gotland

SBC:s Trender och prognoser

Nej

Kunskapsunderlag

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och
efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs
bland annat genom att studera strömmarna genom
utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt
utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.
Analysresultatet används som underlag i dialogen och arbetet inom
ramen för kompetens- och tillväxtrådet.

Gotland

Näringslivsanalys

Ja

Kunskapsunderlag

Avtal tecknat med plattform för att kunna göra återkommande/årliga
näringslivsanalyser som en del i det gemensamma
kunskapsunderlaget mellan offentliga och privata aktörer.
Resultatet av analysarbetet kommuniceras med regionens
näringslivsaktörer inom ramen för arbetet med Tillväxtrådet samt
ligger till grund för beslut om aktiviteter i Regionala
utvecklingsstrategins genomförandeprogram Näringslivets
förutsättningar och innovation. Analyserna ligger även till grund för
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att förändra och anpassa de regionala finansieringsverktygen,
företagsstöd och projekt.
Gävleborg

Nulägesanalys Gävleborg - Nollmätning av
effektmålen i RUS 2020–2030
Presentation och analys av statistik för
indikatorer som tillhör effektmålen.
Analysen identifierar utmaningar och
förändringsbehov utifrån nulägesbilden.
Rapporten syftar även till att analysera
positiva och negativa samband mellan de
tre hållbarhetsdimensionerna social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet
utifrån indikatorerna och tidigare
forskning. Nulägesbilden kan även
kontinuerligt följas på webben
(https://www.regiongavleborg.se/regionalutveckling/om-regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategi/uppfoljning-avregional-utvecklingsstrategi/) genom
Power BI.

Nej

Kunskapsunderlag

En grund för att kunna följa och jämföra utvecklingen inom varje
effektmål framöver, liksom den regionala utvecklingen i länet.
Genom att nulägesbilden tillgängliggörs kontinuerligt via webb kan
den användas av alla regionala utvecklingsaktörer.

Gävleborg

Utvärdering av RUS-processen
Avser kommunernas samverkan i
framtagandet av RUS.

Nej

Kunskapsunderlag

Utvärderingen kommer att användas i liknande strategiarbeten där
Region Gävleborg behöver samverka med kommunerna och även i det
regionala utvecklingsarbetet i allmänhet.

Gävleborg

Corona-slutrapporten

Nej

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlaget används för att säkerställa insatser för företagen
så de kan ställa om och bygga upp igen efter pandemin.
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Rapporten sammanfattar
coronapandemins påverkan på
arbetsmarknaden och näringslivet.
Innehåller bland annat utvecklingen av
varsel, arbetslösheten, korttidsarbete,
konkurser, gästnätter och användningen av
omställningsstödet till små och medelstora
företag. (Analys)
Gävleborg

Gävleborgare i utbildning
Sammanställningar av statistik från flera
statistikkällor om gymnasium,
folkhögskola, vuxenutbildning och
högskola. Presenteras i Power BI på
webben
(https://www.regiongavleborg.se/regionalutveckling/arbetsmarknad-ochkompetensforsorjning/information-omutbildning/). (Analys)

Nej

Löpande rapportering

Används i kompetensförsörjningsarbetet, bland annat i möten med
beslutsfattare inom utbildningsväsendet för att synliggöra hur läget är
när det gäller vilka som utbildas och vilka utbildningar som finns i
länet.

Gävleborg

Utvärdering av projekt ValidX
Utveckling av 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.

Delvis

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlaget nyttjas i fortsatt utveckling av regional
stödstruktur för validering i Gävleborg.
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Gävleborg

Elkraftsförsörjning i Gävleborg – en
framtidsriktad systemanalys
Analys av nuläge och framtida tillgång och
behov av elkraft i Gävleborg, liksom hur
aktörer tillsammans kan bidra till
förbättringar och lösningar på de
utmaningar som ses inom länet.

Nej

Kunskapsunderlag

Analysen utgör ett kunskapsunderlag för samverkansforumet Arena
elkraft Gävleborg.

Gävleborg

Modell för mätning och uppföljning

Delvis

Kunskapsunderlag

Genomgång av analysen i styrgrupp. Månatliga avstämningar, dialog
med aktörer inför fortsatt utvecklingsarbete med effektmätning hos
regionala innovationsnoder och inkubatorn.

Analysarbete för hur en modell kan se ut
för att mäta gemensamma resultat och
effekter i innovationsstödsystemet.
Framtagen inom projekt Innovationsklivet.
Gävleborg

Utvärdering projekt Innovationsklivet
Följeforskning av resultat i
Innovationsklivet. Hur samverkan i
innovationsstödsystemet utvecklats hittills
och hur processer med styrkeområden
inom RIS fortlöper.

Delvis

Kunskapsunderlag

Rekommendationerna i uppföljningen används i månatliga möten och
dialoger om hur samverkan i innovationsstödsystemet och
processledningen i smart specialisering ska fortlöpa och utvecklas.

Gävleborg

Förstudie Forskarskola Hållbart Arbetsliv
Hälsofrämjande arbete
Studie av förutsättningarna att utveckla
styrkeområdet genom forskarskola.

Delvis

Kunskapsunderlag

Resultaten från förstudien har resulterat att Region Gävleborg i
samverkan med Högskolan i Gävle skapar grund för en fullskalig
forskarskola som kan bidra till att lösa utmaningen med hållbart och
inkluderande arbetsliv i länet.
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Gävleborg

Analyser och kunskapsunderlag om
företagens förutsättningar i spåren av
pandemin
Enkätundersökning till företag i Gävleborg
om hur de påverkats av coronapandemin
och vilka fortsatta behov av stöd som
finns.
Sårbarhetsanalys av näringslivet i
Gävleborg som beskriver hur länet
påverkats vid tidigare kriser och hur
sårbarheten för kommande kriser ser ut.
Framtagna inom projektet Vi ställer om!

Delvis

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlagen bidrar till ökad kunskap om företagens
förutsättningar, behovet av insatser och visar på utvecklingsområden
för det regionala utvecklingsarbetet. Ambitionen är att de i
förlängningen ska bidra till en större handlingsberedskap inför
kommande kriser.

Gävleborg

Jämlikhetsutredningen
Syftet är att ge en samlad beskrivning av
skillnaderna i grundläggande livsvillkor
mellan olika grupper i 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.
Under 2021 har utredningen
sammanställts i en rapport, Jämlikt
Gävleborg. (Analys)

Nej

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlaget har spridits i olika politiska forum (ex.
kommunsamråd, nätverk välfärd, nämnder inom Region Gävleborg)
samt genom uppstartkonferens där aktörer i länet bjudits in.
Underlaget kommer att ligga till grund för åtgärder inom det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Gävleborg

Styrning för hållbarhet, Gävleborg

Ja

Kunskapsunderlag

Analysen utmynnade i rekommendationer för hur Region Gävleborgs
kapacitet att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
i hela organisationen kan tydliggöras. Insatser har påbörjats för att

Avser den interna styrkedjan för hållbarhet
inom regionala utvecklingsuppdraget.
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Syftet var att tydliggöra styrkor och
svagheter i nuläget, samt ge
rekommendationer för hur styrningen kan
stärkas i alla delar av styrkedjan.
Kartläggning inom ramen för Vägar till
hållbar utveckling.

stärka Region Gävleborgs organisatoriska förmåga att nå de
processmål som finns angivna i RUS 2020–2030.

Gävleborg

ERUF & ESF för perioden 2014–2020
Sammanställning av fördelning av
projektmedel i Norra Mellansverige.
Sammanställningen visar fördelningen av
medel utifrån olika insats- och
programområden. (Analys)

Nej

Kunskapsunderlag

Sammanställningen används för att kommunicera resultat av
innevarande programperiod och i mobiliseringsarbetet inför ny
programperiod.

Halland

Samhällseffekter av Covid-19 i Hallands
län/Konjunkturrapport. Regionala
korttidsindikatorer och fördjupande
tematiska analyser om pandemins
samhällspåverkan.

Nej

Underlag till beslut coronarelaterat

Resultaten har presenterats i en rad olika sammanhang och utgjort
grund för prioriteringar under pandemin.

Halland

Fördjupad måluppföljning av
Tillväxtstrategin för Hallands län 2014–
2020. Utvärdering av målen i strategin och
dess insatslogik. Rekommendationer till
den nya strategin gällande mål och
insatslogik.

Nej

Underlag till strategi

Rapportens resultat har föredragits i olika sammanhang.
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Halland

Framtagning av analys- och
uppföljningsplan. Plan för hur analys- och
uppföljningsarbetet ska bedrivas under
den nya strategiperioden. Flerårsplan och
årsplan. Omfattar samhällsutvecklingen
och organisationens bidrag till den.

Nej

Övrigt

Rapporten har antagits och förankrats. Under året har åtgärder
genomförts för att möjliggöra implementering av planen.
Implementeringen av planen påbörjas under 2022.

Halland

Kompetensförsörjning i Hallands län.
Pågående arbete med en omfattande
belysning av kompetensförsörjningen i
länet. Förbereder underlag inför leverans
av regionala trender och prognoser i mars.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget är under framtagande. Har förankrats löpande med
aktörer som är verksamma inom området.

Halland

Grön omställning i Hallands län. Pågående
arbete med att öka förståelsen om grön
omställning inom politikområdets olika
delar.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget är under framtagande. Har förankrats löpande med
aktörer som är verksamma inom området.

Halland

Utformning av mål och insatslogik.
Processarbete med att säkra den framtida
uppföljningsbarheten av den nya
Tillväxtstrategin. I arbetet har ingått att
säkra kopplingen mellan
verksamhetssystem och strategin.

Nej

Underlag till strategi

Under framtagningen av Hallands strategi för hållbar tillväxt
genomfördes ett omfattande arbete med att säkra strategins
uppföljningsbarhet. Arbetet om fattade också att ändra våra
verksamhetssystem så att de kopplar till den nya strukturen.

Halland

Årlig uppföljning av företagsstöden
finansierade med 1:1 medel. Analys och
uppföljning av hur företagsstöden fördelas.

Nej

Löpande rapportering

Återkopplas till politiken.
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Halland

Löpande uppföljning av Tillväxtstrategin.
Strategins olika delar följs löpande upp
genom tillgängliggörande av statistik i
interaktiva rapporter.

Nej

Löpande rapportering

Återkopplas till berörda aktörer. Bidragit till lärande om den regionala
utvecklingen.

Halland

Socioekonomisk klusteranalys.
Klusteranalys av länets socioekonomiska
geografi utifrån DeSo-nivå.

Nej

Kunskapsunderlag

Föredragits för kommunerna. Bidragit till ökad kunskap om länets
socioekonomiska geografi.

Halland

Nulägesanalys av det halländska
näringslivets klimatpåverkan. Extern
konsultrapport om länets utsläppsprofil
utifrån olika beräkningsmetoder.

Nej

Kunskapsunderlag

Processats internt. Kommer att vara en del av arbetet med att
utveckla kompetensen inom grön omställning.

Halland

Analys av Hallands olika geografier.
Sammanställning av länets olika geografier
beroende på vilken indelning som används.

Nej

Kunskapsunderlag

Spridits till relevanta aktörer inom olika områden. Exempelvis utgjort
underlag i servicerelaterade frågor.

Halland

Strukturbild Hallands län. Pågående arbete
med att ta fram underlag om Hallands
fysiska förutsättningar.

Nej

Underlag till strategi

Ligger till grund för framtagandet av strukturbilden för Hallands län.

Halland

Befolkningsutvecklingen 2020. Analys av
befolkningsutvecklingen under året,
särskilt fokus på pandemins effekter.

Nej

Kunskapsunderlag

Föredragits för politiken och andra relevanta aktörer. Kunskaperna
har använts i olika planeringsunderlag.

Halland

Kartläggning av pågående projekt.
Löpande kartläggning av hur projektmedel
fördelas.

Nej

Löpande rapportering

Återkopplas till politiken och berörda aktörer.
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Jämtland Härjedalen

Rapport om Arbetsmarknad och
utbildning. Statistiksammanställning över
hur arbetsmarknaden och den formella
kompetensen i form av utbildning ser ut i
Jämtlands län.

Nej

Kunskapsunderlag

Grundmaterial som används bland annat som underlag inom
kompetensförsörjningsarbetet.

Jämtland Härjedalen

Inflyttning till Jämtlands län från övriga
Sverige år 2020. En analys över
inflyttningen under pandemins första år till
Jämtlands län.

Nej

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag i projektet Attraktiv region och ta steget nu.
Resultaten presenterats inom projektet och deltagande aktörer
(kommuner) som fått större förståelse och bekräftelse på vart
inflyttningen skedde samt vilka de var. Som underlag används den
bland annat för att se vilka delar av länet varit attraktiva för
inflyttningen.

Jämtland Härjedalen

Nulägesbeskrivning av megatrender och
Jämtlands län. Analys över megatrender
och hur dessa påverkar Jämtland län. Ska
följas upp åter efter några år.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlag i projektet Vägar till hållbar utveckling för att se vilka
utmaningar och förutsättningar megatrender skapar för länets
utveckling.

Jämtland Härjedalen

Framtidens företagande på landsbygden

Delvis

Kunskapsunderlag

Kunskapen har tagits vidare till kommunerna i länet.

Jämtland Härjedalen

Strategiska insatser för entreprenöriella
landsbygder i Jämtland-Härjedalen.

Delvis

Kunskapsunderlag

Kunskapen har tagits vidare till kommunerna i länet.

Jämtland Härjedalen

Återstående förväntad medellivslängd i
Sverige och Jämtlands län. En analys över
utvecklingen av medellivslängden och vad
som påverkar den, grunden ligger i att
medellivslängden minskade under
pandemin.

Nej

Kunskapsunderlag

Frågan väcktes efter artiklar som noterade att förväntade
medellivslängden minskat efter pandemins första år. Underlaget
användes för att ge mer information om det stämde samt vad det
berodde på.
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Jämtland Härjedalen

Regelbunden uppföljning av näringslivets
och arbetsmarknadens utveckling under
coronatider. Månadsvis.

Nej

Löpande rapportering

Underlaget presenterades vid näringslivsdialoger med offentliga och
privata aktörer. Underlaget läggs ut på hemsidan samt användes
blanda annat som ett underlag av länsstyrelsen i sin
coronarapportering.

Jämtland Härjedalen

Uppföljning av vaccinationstäckning.
Regelbunden kartläggning av
vaccinationsgraden per Deso-områden.
Data från Folkhälsomyndigheten.

Nej

Löpande rapportering

Underlaget användes internt av de som arbetade som
vaccinationssamordnare för att följa inomregionala skillnader i
utvecklingen av vaccinationsgraden. På så sätt gav den en möjlighet
att se ifall speciella insatser behövdes för att öka takten någonstans.

Jämtland Härjedalen

Hållbarhet i de regionala tillväxtmedlen i
Region Jämtland Härjedalen.
En kartläggning och analys av anslag 1:1
2016-2020.

Nej

Kunskapsunderlag

Jämtland Härjedalen

Uppföljningsrapport anslag 1:1 oktober
2021. Analys om fördelningen både utifrån
territoriella rummet samt ur
hållbarhetsperspektiven.

Ja

Löpande rapportering

Underlag i projektet Vägar till hållbar utveckling används som
underlag för att se hur de olika hållbarhetsdimensionerna integrerats i
besluten av 1:1-anslagen. Underlaget kommer också nyttjas som
grund för att utveckla vidare och förbättra strukturen för
uppföljningen och utvärderingen av 1:1-anslagen.
Sammanställning och rapportering av fördelningen av 1:1-medlen till
den regionala politiken.

Jönköping

Nej

Underlag till strategi

Jönköping

Sårbarhetsanalys av kommunernas
näringsliv
Regionala strukturbilder

Delvis

Underlag till strategi

Underlag för kommande strategier för att möta sårbarheter inom
länet.
Framtagande av underlag för kommande strategier och beslut.

Jönköping

Fakta och kartportal

Nej

Underlag till strategi

Faktaportal för underlag för politiska strategier och budgetunderlag.

Jönköping

Covid harm frame

Nej

Jönköping

Arbetsmarknads- och
yrkeskompetensprognoser

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat
Löpande rapportering

Systematiskt arbete med att följa pandemins effekter och underlag
för strategiska beslut utifrån dessa.
Omvärldsbevakning, analyser och uppföljning.
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Jönköping

Analys och framtidsspaning av näringslivet
i Jönköpings län.
Analys ”Näringslivskompass”

Ja

Underlag till strategi

Underlag och som ingående del i projektet ”Kvalitetsutveckling 2.0”

Nej

Näringsliv

Kalmar

Uppdatering av socioekonomisk analys
som underlag till kommande programskrivning ESF, ERUF.

Delvis

Underlag till beslut –
coronarelaterat
Underlag till strategi

Kalmar

Underlag till strukturbild för Kalmar län
tillsammans med Sweco och analys av
funktionella samband samt vilka
tillväxtmotorer som påverkar länet. Syftet
är att visa förutsättningar för en hållbar
regionförstoring.

Delvis

Kunskapsunderlag

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom regionen och
workshop för kommuner, myndigheter och andra intressenter.

Kalmar

Regional analys för Kalmar län med
fördjupning om Högsby kommun
tillsammans med Kairos Future.
Syftet är att undersöka hur regionala
satsningar i högre grad kan anpassas till
lokala behov.

Ja

Kunskapsunderlag

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom regionen och
workshop tillsammans med politiker, tjänstepersoner och
civilsamhället från Högsby kommun.

Kalmar

Kunskapsunderlaget 2022 med fördjupade
analyser inom prioriterade
utvecklingsområden som ingår i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS);
Delaktighet, hälsa och välbefinnande; God
miljö för barn och unga; Hållbar

Nej

Kunskapsunderlag

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region och
länets kommuner samt interaktivt på regionens webbplats. Ligger till
grund för planprocessen till Regionplan 2023, bl.a. i form av mål för
regionen och nya uppdrag till regional utvecklingsförvaltning. Avslutas
med en av hur kunskapsunderlaget används inom regionens olika
verksamheter.

Jönköping
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Används som ett gemensamt underlag för Småland och Öarna.

samhällsplanering, samt Stärkt
konkurrenskraft.
Kalmar

Kompetensförsörjning och underlag till
behovsanalyser och rapporter om
bristyrken i län och kommuner.
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.

Delvis

Underlag till strategi

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region, länets
kommuner, utbildningsaktörer i länet och Arbetsförmedlingen.
Underlag till dialog med relevanta intressenter inom området.
Kontinuerliga och interaktiva lägesrapporter på regionens webbplats.

Kalmar

Inflyttning till och utflyttning från Kalmar
län och analys av vilka personer som flyttar
till respektive från länet efter
flyttkommun, bakgrund, ålder, kön och
utbildningsnivå.

Ja

Underlag till strategi

Presentationer för samverkansgruppen Flytta hit.nu samt interaktiv
presentation på regionens hemsida. Underlag till det strategiska
arbetet med att få fler människor att flytta till Kalmar län och bidra till
kompetensförsörjningen.

Kalmar

Coronaanalyser och löpande rapportering
om pandemins effekter på arbetsmarknad
och företagande i Kalmar län på regionens
webbplats. Interaktiv vaccinationsstatistik
om antal vaccinerade,
vaccinationstäckning och prognoser.

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region, länets
kommuner, länsstyrelse samt övriga samarbetspartners. Kontinuerliga
och interaktiva lägesrapporter på regionens webbplats. Ligger till
grund för regionens vaccinationsarbete.

Kalmar

Analys och uppföljning av pandemins
effekter på näringslivet i Kalmar län.
Beskriver pandemins effekter på

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom regionen och
representanter från länets kommuner samt interaktiv presentation på
regionens hemsida. Ligger till grund för regionens och kommuners
strategiska arbete med näringslivsutveckling.
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ekonomisk utveckling, produktivitet och
branscher med fokus på länets kommuner.
Kalmar

Agenda 2030 och indikatorer för
uppföljning av de 17 delmålen för Kalmar
län och länets kommuner.

Nej

Kunskapsunderlag

Kalmar

Kulturstatistik och uppföljning av hur
många som tagit del av det regionala
kulturutbudet.

Nej

Löpande rapportering

Kalmar

Indikatorer för RUS och uppföljning av den
regionala utvecklingsstrategin och
prioriterade områden som delaktighet,
hälsa och välbefinnande, god miljö för barn
och unga, hållbar samhällsplanering och
stärkt konkurrenskraft.

Nej

Underlag till strategi

Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region, länets
kommuner och länsstyrelse och interaktivt på regionens webbplats.
Underlag till aktualitetsprövning av RUS under 2021.

Kronoberg

Vuxenutbildningens betydelse för
kompetensförsörjningen i Kronoberg. En
brist som funnits länge är avsaknaden av
en systematisk uppföljning på
regional och kommunal nivå för att kunna
följa upp effekterna av den
kommunala vuxenutbildningen. Bristen på
uppföljning av vad eleverna gör
efter avslutade studier har försvårat
planeringsarbetet och samrådet kring

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget blev framtaget under senare delen av året och resultaten
av analysen ska presenteras under kommande år.
Avdelningen för kompetens- och lärande samt utbildningsaktörer
kommer att nytta av analysen i sitt planeringsarbete av
utbildningsplatser men också för att systematiskt genomlysa för var
brister finns.
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Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region och
länets kommuner samt interaktiv presentation på regionens hemsida.
Ligger till grund för regionens och kommuners arbete med hållbar
utveckling. Underlaget har presenterats för det regionala Agenda
2030-rådet.
Presentationer för politiker och tjänstepersoner inom region och
länets kommuner samt interaktiv presentation på regionens hemsida.

utbildningsbehovet. Region Kronoberg har
därför från Statistiska
centralbyrån (SCB) beställt en modell
baserad på registerstatistik på
individnivå för att kunna följa alla som
studerat på Komvux under åren 2014–
2019. Den statistiska sammanställningen
utgörs av en analys.
Kronoberg

Socioekonomisk analys Småland och Öarna
– uppdatering med anledning av
coronapandemin. Analysen syftade till att
bringa en klarare bild av effekterna på bl.a.
arbetsmarknaden ett år efter
pandemiutbrottet.

Nej

Kunskapsunderlag

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

Remissversion av Kronobergs
Länstransportplan 2022–2033. Statistiska
underlag med bland annat fokus på
interregional pendling togs fram till
förslaget till ny plan. Underlaget utgörs av
en analys.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget har föredragits i olika sammanhang och utgör en
fördjupning kring den strategiskt viktiga frågan kompetensförsörjning.

Kronoberg

På tal om Kvinnor och Män – Kronobergs
län 2021. Med denna statistik vill
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region
Kronoberg stärka arbetet med
jämställdhetsfrågor i Kronobergs län
genom att ge länets aktörer ett redskap för

Nej

Kunskapsunderlag

Statistiken som har tagits fram kommer bland annat att användas i
revideringen som görs i år av länets jämställdhetsstrategi. Region
Kronoberg och Länsstyrelsen rekommenderar fler aktörer att använda
statistiken som ett verktyg för att skapa ett mer jämställt län.
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att synliggöra kvinnors och män, flickors
och pojkars förutsättningar och villkor. Den
sammanställda statistiken utgjordes av en
analys.
Kronoberg

Kompetensbehovsanalys – En kvalitativ
undersökning av företagens
kompetensbehov på kort och lång sikt i
Kronoberg. Urvalet i den kvalitativa
analysen var tre branscher som tidigare
pekats ut som strategiskt viktiga branscher
för regionen i den smarta
specialiseringsanalysen.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget har föredragits i olika sammanhang och utgör en
fördjupning kring den strategiskt viktiga frågan kompetensförsörjning.

Kronoberg

Insatsrapport. En analys av målutveckling,
uppfyllnad och förutsättningar för att
uppnå regionala utvecklingsstrategins
målbild för länet år 2025. Rapporten utgör
såväl en analys som en uppföljning.

Nej

Löpande rapportering

Resultaten i rapporten har presenterats för ledamöter i den regionala
utvecklingsnämnden. Rapporten har även bidragit med förståelse i
utvecklingsarbetet kring att analysera utvecklingen av de
underindikatorer som finns i den regionala utvecklingsstrategin.

Kronoberg

Hållbarhetsanalys. Analysen ämnade
belysa hur det regionala utvecklingsarbetet
kan bidra till lokal och global hållbarhet
samt vilka målkonflikter som kan uppstå i
detta arbete. Några frågor bedömdes som
särskilt angelägna för länet och
förhoppningen är att dessa frågor kommer
att underlätta regionövergripande och

Delvis

Kunskapsunderlag

Underlaget har diskuterats med andra regionala aktörer och utgör
grund för framtida revideringar av den regionala utvecklingsstrategin.
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sektorsövergripande satsningar samt
fördjupade regionala analyser.
Kronoberg

Idéburen sektor i Kronobergs län –
kartläggning 2021. Kartläggningen ger en
bild av sektorn omfattning och utbredning
i länet. Kartläggningen utgörs av en analys.

Nej

Kunskapsunderlag

Kartläggningen har använts som underlag till fortsatta diskussioner
om den idéburna sektorn i länet.

Kronoberg

Uppföljning av projekt och bolag. En
uppföljning av projekt som
medfinansierades via 1:1-anslaget och som
avslutades under 2019. Utöver uppföljning
av projekt ämnar rapporten även att
utvärdera räckvidden för verksamheterna
Företagsfabriken, Almi samt Region
Kronobergs direktstöd till företag i form av
företagscheckar.

Nej

Kunskapsunderlag

Underlaget ligger till grund för framtida prioriteringar av
utvecklingsmedel och sprids internt.

Kronoberg

Uppföljning av indikatorerna i den
regionala utvecklingsstrategin. Ett
utvecklingsprojekt som ska mynna ut i en
rapport 2022. Denna syftar till få ett samlat
grepp om de underindikatorer som
återfinns i den regionala
utvecklingsstrategin och hur deras
utveckling kan tänkas relatera till
förutsättningarna att uppnå de
övergripande strategiska målen.

Nej

Kunskapsunderlag

Utvecklingsprojektet har bidragit till att kartlägga var relevant statistik
finns tillgänglig inom en rad olika områden kopplat till regionalt
utvecklingsarbete.
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Norrbotten

Rapporten kommer att utgöra såväl en
analys som en uppföljning.
Socioekonomisk analys inför framtagande
av regional handlingsplan inom Europeiska
socialfonden Plus i Övre Norrland 2021–
2027.

Delvis

Underlag till strategi

Analysen tillsammans med nationella ESF-programmet och regionala
utvecklingsstrategier i Övre Norrland ligger till grund för
framskrivandet av förslag till regional handlingsplan för Övre Norrland
inom Europeiska socialfonden Plus.

Norrbotten

Socio-economic analysis Interreg Aurora

Delvis

Underlag till strategi

Analysen har legat till grund för framskrivandet av förslag till program
för Interreg Aurora.

Norrbotten

Norrbottens roll i samhällsekonomin – En
kritisk granskning av regionala indikatorer
samt några lärdomar för framtiden.

Delvis

Underlag till strategi

Rapporten utgör ett underlag för ökad kunskap om – och fördjupad
förståelse för – den roll som Norrbottens län spelar för
samhällsekonomin. Rapporten används för att prioritera insatser som
bidrar till att utveckla regionen på ett hållbart sätt.

Norrbotten

Kompetensbehov i Norrbotten kopplade
till yrkeshögskolan – Branschernas behov
av yrkeshögskoleutbildningar

Delvis

Kunskapsunderlag

Resultaten nyttjas som Region Norrbottens rapport kring behov
kopplat till MYH:s områdesanalyser.

Norrbotten

Kolarctic 2021–2027 Territorial Analysis

Delvis

Underlag till strategi

Analysen ligger till grund för framskrivandet av förslag till program för
Interreg NEXT Kolarctic.

Norrbotten

Fördjupad Regional elnätsanalys

Delvis

Kunskapsunderlag

Resultaten är ett viktigt underlag i de dialoger Regionen har med
kommunerna kring effekter av de stora energiintensiva etableringar
som planeras.

Norrbotten

En studie om genomförandet av Agenda
2030 i Norrbottens län

Delvis

Kunskapsunderlag

Rapportens slutsatser och rekommendationer är ett underlag för
fortsatt arbete med att integrera Agenda2030 i det regionala
utvecklingsarbetet.
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Skåne

Skånes befolkningsprognos 2021–2030

Nej

Kunskapsunderlag

En prognos för utvecklingen av Skånes befolkning görs för 1–10 års
sikt. Prognosen används både internt av Region Skånes verksamhet
samt av externa aktörer så som kommuner. Utgör viktigt underlag för
att kunna planera för bland annat sjukvårdens behov,
utbildningssatsningar och bostadsbyggande.

Skåne

Skåneanalysen: Hur många kan potentiellt
jobba på distans?

Nej

Kunskapsunderlag

Analys som beskriver konsekvenser av pandemin på hemarbete och
ämnar främja en diskussion om hur antalet som potentiellt har
möjlighet att utföra sitt arbete på distans kan mätas.

Skåne

Scenario för Skånes elsystem - elkostnaden

Nej

Kunskapsunderlag

Rapport med scenario för det skånska elsystemet med fokus på
kostnader för el idag och fram till 2030 och 2040. Del 3 av Region
Skånes rapportserie om elförsörjningen som sprider kunskap samt
utgör underlag i diskussioner med relevanta aktörer.

Skåne

Samlade analyser - ekonomiska
konsekvenser av covid-19

Nej

Löpande rapportering

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

Region Skånes Folkhälsorapport Barn och
unga

Nej

Kunskapsunderlag

Region Skånes Folkhälsorapport barn och unga bygger på en
enkätundersökning som riktar sig till alla elever i årskurs 6, årskurs 9
och årskurs 2 på gymnasiet. Den är en lägesrapport samt uppföljning
av tidigare skånska folkhälsoundersökningar (år 2012 och 2016).
Rapporten inkluderar ett brett spektrum av hälsans
bestämningsfaktorer (fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, sociala
relationer och trygghet). Resultaten används såväl internt som externt
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av regionens utvecklingsaktörer och är ett viktigt underlag i det
regionala och lokala folkhälsoarbetet.
Skåne

Modell för bostadsefterfrågan i Skåne

Nej

Kunskapsunderlag

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. Underlaget används bland annat av
kommunerna i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Skåne

Kommunrapporter

Nej

Löpande rapportering

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.

Skåne

Innovationsekosystemanalyser

Nej

Kunskapsunderlag

Cirkle (och WSP och RISE för andra områden) har på uppdrag av
Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa
en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande
näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och
arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Avancerade
material och tillverkningsindustri.
Resultatet av analyserna är ett värdefullt kunskapsunderlag som
bidrar till att Region Skåne lättare kan avgöra vilka insatser som
behöver prioriteras i arbete. Genom dem har flaskhalsar identifierats
inom respektive specialiseringsområde, vilket är värdefullt både för
arbetsgrupperna för varje område (inom FIRS – forsknings- och
innovationsrådet i Skåne) och för att kunna visa för både aktörer och
RUN om hur innovationsekosystemen ser ut och de faktorer, aktörer
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och funktioner som spelar in.
De flaskhalsar som definierats i analyserna har också varit värdefullt
underlag vid framtagandet av de innovationsagendor som skrivits
under året. Region Skåne kan konstatera att både det som står i
analyserna och utmaningar som redan identifierats i ekosystemet
stämmer överens, vilket underlättar motiveringen till varför Region
Skåne kan motivera att prioritera vissa insatser med störst behov av
förändring.
Skåne

Förstudie om Skånes åldrande befolkning

Nej

Kunskapsunderlag

Förstudien är baserad på statistik, djupintervjuer samt information
och fakta från ett stort antal publika källor. Sammantaget ger
rapporten en översiktlig bild av de olika aspekter som är centrala för
de utmaningar och möjligheter som Region Skåne och regionens
kommuner står inför när det gäller bostadsfrågor och framtidens vård
och omsorg.

Skåne

Den socioekonomiska segregationen i
Skåne

Nej

Kunskapsunderlag

Genom Region Skånes arbete med att ta fram Regionplan för Skåne
2022–2040 har behovet av att öka förståelsen för den
socioekonomiska segregationens orsaker och konsekvenser
uppmärksammats. Rapporten utgör en kunskapsöversikt och
nulägesanalys som kan användas i regionens och kommunernas
arbete med regional planering.

Skåne

Uppföljning av affärsutvecklingscheckar

Nej

Löpande rapportering

Det har bearbetats fram en metod för att kunna jämföra företag som
fått affärsutvecklingscheckar med en kontrollgrupp som inte fått det.
Används för att få en bild av utvecklingen för stödföretagen vad gäller
tillväxt och antal anställda och utgör ett underlag för arbetet med
näringslivsutveckling.
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Skåne

Hur har det gått i Skåne?

Nej

Underlag till strategi

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

Den kommunala vuxenutbildningens
betydelse för Skånes
kompetensförsörjning

Nej

Kunskapsunderlag

En uppföljningsmodell över komvuxstuderande i Skåne. Utgör viktigt
kunskapsunderlag för kommunerna i deras arbete då den pekar på
vilka effekter vuxenutbildningen har för den regionala
kompetensförsörjningen, samt inom vilka områden vuxenutbildningen
behöver stärkas för att ytterligare bidra till en bättre matchning på
arbetsmarknaden.

Stockholm

Trygghetskommissionen

Nej

Underlag till beslut

Rekommendationer kommer implementeras för att öka säkerheten
och tryggheten för de som bor, vistas och verkar i
Stockholmsregionen.

Stockholm

Trafikförvaltningen månadsrapporter

Nej

Löpande rapportering

Underlag för exempelvis RUFS-uppföljningen.

Stockholm

Trafik- och Mobilitetsrapport

Nej

Löpande rapportering

Underlag till löpande utvärdering inom området i utvecklingsarbetet.

Stockholm

Nulägesanalys - näringsliv och tillväxt i
Stockholms län

Delvis

Underlag till strategi

Till löpande utvärdering av utvecklingsarbetet inom området och
underlag till näringslivs- och tillväxtstrategin.

Stockholm

Miljöhälsorapport

Nej

Löpande rapportering

Underlag för exempelvis RUFS-uppföljningen.

Stockholm

Analys över utflyttningstrenden från
Stockholmsregionen

Nej

Underlag till beslut

Ledde till beslut om en fördjupad undersökning som kommer att vara
en del i arbetet med regional utveckling framöver.
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Stockholm

Analys och prognos av regionalt
kompetensförsörjningsbehov

Nej

Övrigt

Underlag till Stockholmsregionens kompetensråd för att skapa samsyn
om behov av insatser.

Stockholm

Uppföljning av utvecklingen på kärnöar i
skärgården, se även tabell 1.1.

Nej

Underlag till strategi

Till löpande utvärdering av utvecklingsarbetet.

Stockholm

Uppföljning av utvecklingen i de regionala
stadskärnorna, se även tabell 1.1.

Nej

Löpande rapportering

Till löpande utvärdering av utvecklingsarbetet i projektet.

Stockholm

RUFS-uppföljningen 2021

Nej

Underlag till beslut

Uppföljningarna har skett parallellt och kunskap och erfarenheter har
delats.

Stockholm

Oberoende utvärdering av
Region Stockholms hantering av det nya
coronavirusets effekter (rapport 1 och 2)

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Utvärderingarna har legat till grund för utvecklingsarbete.

Stockholm

Hushållens tillgång till godtagbara bostäder
i Stockholmsregionen

Nej

Underlag till beslut

Rapport/utvärdering.

Södermanland

Vaccinationskartan - analys

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Löpande uppföljning av vaccinationsgraden på DeSO nivå uppdelat på
åldersgrupper, kön och socioekonomiska faktorer. Underlag för
särskilda insatser och prioritering av resurser för vaccination mot
covid.

Södermanland

Science center - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Statistik och analys har bistått med kunskapsunderlag inom arbetet
med upprättande av Science center i länet.

Södermanland

Sammanställning och visualisering av
underlag till länstransportplan - analys

Delvis

Kunskapsunderlag

Underlaget har använts i samrådet för den regionala
länstransportplanen.
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Södermanland

Resvaneundersökning - analys

Delvis

Kunskapsunderlag

Arbetet har använts för den regionala cykelstrategin och för
Länstransportplanen. Det har använts till mål och strategiarbete,
dialog kring hållbara transporter och färdmedelsandelar för olika
transportslag i länet.

Södermanland

Prioritering av byggnader för
bredbandsstöd - analys

Nej

Underlag till beslut

Tillsammans med kommunerna arbetades det fram förslag på
områden prioriterade för stöd. Detta gjordes utifrån faktorer som
kostnad, täthet och avsaknad av andra möjligheter till uppkoppling.
Underlaget rapporterades till PTS.

Södermanland

Näringslivsanalys - analys

Delvis

Kunskapsunderlag

DNB levererade en presentation av näringslivets utveckling 2014–
2019, som använts bland annat inom arbetet med framtagandet av en
kommande näringslivsstrategi.

Södermanland

Näringslivets geografi - analys

Delvis

Kunskapsunderlag

Resultatet har redovisats i samverkansgrupper med kommuner och
myndigheter och ska användas som underlag för utveckling av
strukturbilden.

Södermanland

Näckrosleden - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Sammanställning och digitalisering av ledens dragning, väghållare,
underlag, hastighet med mera för användande i ÅVS samt i
marknadsföring av leden.

Södermanland

Nulägesanalys - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Dessa resultat har redovisats för politiken, näringslivschefer,
folkhälsonätverk med mera. Analysen har i hög grad använts för att
tydliggöra sambanden mellan faktorer som kan inverka på den
hållbara utvecklingen. På så vis har den skapat en bättre förståelse för
det regionala utvecklingsuppdraget.
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Södermanland

Mäklarstatistik - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Huvudfokus i samarbetet med RISE har varit att undersöka
bredbandstillgångens betydelse och förstå förändringar som kan
härledas till distansarbetets påverkan under pandemin.

Södermanland

Lärarkartläggning - analys

Delvis

Kunskapsunderlag

Underlaget har levererats till ansvariga strateger och avrapporterats i
skolchefsnätverken i respektive län.

Södermanland

Läget i länet - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Rapporten har skrivits tillsammans med Arbetsförmedlingen och har
avrapporterats till näringslivschefer i kommunerna.

Södermanland

Hållbarhetsanalys av handlingar i RUN
(regionala utvecklingsnämnden) - analys

Nej

Kunskapsunderlag

En praktikant har under året med hjälp av en textanalys undersökt hur
förvaltningen har använt hållbarhetsterminologi i underlag för
politiska beslut och informationsärenden under året.

Södermanland

Grön och blå infrastruktur - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Resultatet ska stärka den gröna infrastrukturens roll i fysisk planering
samt underlätta kommunal översiktsplanering.

Södermanland

Distansarbetets omfattning och
konsekvenser - analys

Nej

Kunskapsunderlag

Dessa resultat har redovisats i många sammanhang och fungerat som
kunskapsunderlag kring fysiska planeringsfrågor exempelvis.

Uppsala

Utredningar kopplat till Länsplan för
regional transportinfrastruktur för
åtgärdsplanering och utveckling.

Nej

Underlag till beslut

-

Uppsala

Uppsala läns ekonomi – privat produktion
Ska ge en grundläggande kunskapsbild om
Uppsala läns privata produktion.

Nej

Kunskapsunderlag

-
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Uppsala

Underslagsanalyser till
specialiseringsstrategi.

Nej

Underlag till strategi

-

Uppsala

Tech Uppsala.
Syftar till att identifiera styrkor,
möjligheter och utmaningar för Techindustrin i Uppsala län.

Nej

Kunskapsunderlag

-

Uppsala

Rapport om Exponential roadmap
Undersöker hur regionen kan bygga vidare
på och utveckla sina styrkor för att
maximera sitt bidrag till klimatlösningar i
linje med klimatåtaganden och därigenom
bidra till ekonomisk utveckling.

Delvis

Kunskapsunderlag

-

Uppsala

Omvärldsanalys.
Redovisar övergripande omvärlds- och
förändringskrafter med påverkan på länet
och dess hållbara utveckling.

Nej

Kunskapsunderlag

Del i övergripande kunskap om omvärlds- och förändringskrafter.

Uppsala

Nulägesanalys.
Övergripande analys, omarbetad
uppföljning med utgångspunkt i ny
regional utvecklingsstrategi.

Nej

Kunskapsunderlag

Del i övergripande uppföljning av RUS-indikatorer.

Uppsala

En region för alla?
Kartläggning av skillnader i hälsa, livsvillkor
och delaktighet i länet utifrån grupperingar
av geografiska delområden utifrån

Nej

Kunskapsunderlag

Kunskap från analysen har kommunicerats i olika forum internt och
externt och skapat dialog kring länets utmaningar ur ett
segregationsperspektiv.
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socioekonomisk och demografisk
samhörighet.
Uppsala

Cykelpotentialstudie.
Visar på cykelbarheten för dagliga resor i
länet och hur den skiljer sig åt mellan
kommuner, för ökad kunskap om
effekterna av en ny cykelväg på
människors möjlighet att cykla till arbetet
eller skolan.

Nej

Underlag till strategi

-

Uppsala

Uppföljning av kollektivtrafikutbudet i
enlighet med Trafikförsörjningsprogram.

Nej

Underlag till beslut

-

Uppsala

Liv och hälsa ung.
Enkätundersökning till länets elever i
årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet.
Frågor kring hälsa, trygghet, sin fritid, om
inflytande och demokrati och framtidstro.
Undersökningen genomförs vartannat år i
samverkan med länets kommuner och
skolor.

Nej

Kunskapsunderlag

Del i uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Spridning av
resultat och kunskapsöverföring sker kontinuerligt inom regionen och
länets kommuner. Resultaten används även i kommunernas olika
uppföljningar, så som olika handlingsplaner och Mål och budget.

Värmland

Sårbarhetsanalys av det värmländska
näringslivet

Ja

Kunskapsunderlag

En djupanalys av det värmländska näringslivet har gjorts utifrån ett
sårbarhetsperspektiv. Analysen kommer släppas i början av 2022 samt
användas som underlag i det regionala utvecklingsarbetet.

Värmland

Slututvärdering Värmlandsstrategin 2014–
2020

Delvis

Kunskapsunderlag

Slututvärderingen har publicerats på regionens webbplats och på
varmlandsstrategin.se
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Värmland

Rapport: Sverige och Norge – gränslösa
möjligheter

Delvis

Underlag till beslut

Kunskaperna kommer spridas internt och externt, bland annat vid
olika konferenser under 2022.

Värmland

Nulägesanalys Värmlandsstrategin 2040

Ja

Underlag till strategi

Nulägesanalysen ger oss startläget för de indikatorer som mäter och
följer upp den regionala utvecklingsstrategin. Alla data publiceras på
varmlandsstrategin.se och vid en årlig konferens där regionala aktörer
bjuds in.

Värmland

Kunskapsunderlag smart specialisering och
näringsliv

Delvis

Underlag till strategi

I samband med framtagandet av en ny strategi för smart
specialisering har ett antal underlag tagits fram, både som
kunskapsunderlag och som beslutsunderlag. Dessa arbetas in i
strategin som sträcker sig mellan 2022–2028.

Värmland

Krok, metodutveckling

Nej

Övrigt

Metodutveckling tillsammans med övriga regioner i Norra
Mellansverige där man arbetar fram ett gemensamt arbetssätt för att
få ett mer effektivt analysarbete i hela Norra Mellansverige.

Värmland

Jämställdhetsstatistik ”På tal om kvinnor
och män”

Ja

Kunskapsunderlag

I samverkan med Länsstyrelsen Värmland togs en regional version av
SCB:s På tal om kvinnor och män fram. Resultatet har spridits externt
via presskonferens samt används vidare i kommunikation kring
jämställdhet och som underlag i en enkätundersökning riktad till unga
i regionen.

Värmland

Handbok för hållbarhet

Ja

Kunskapsunderlag

En framtagen handbok för organisationer att utvärdera hur
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar deras verksamhet är och
hur man ligger till i förhållande till de globala delmålen. Handboken
släpps i början av 2022.
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Värmland

Befolkningsprognos

Delvis

Kunskapsunderlag

Befolkningsutvecklingen och prognos mot 2040 (baserad på SCB:s
framskrivningar) tas fram årligen och sprids både internt och externt.
Till exempel påverkar den minskande andelen 20–64-åringar och den
ökande andelen äldre olika insatser som behöver göras både regionalt
och lokalt.

Värmland

Analysarbete med anledning av
coronapandemin

Ja

Kunskapsunderlag

Statistik över arbetslöshet, varsel, konkurser och korttidsarbete har
delvis utgjort underlag för specifika insatser och delvis
kunskapsunderlag både till externa aktörer och som underlag i det
regionala utvecklingsarbetet.

Värmland

Uppföljning av projektsatsningar kopplat
till snabbutlysning för att motverka
effekter av pandemin 2020.

Ja

Kunskapsunderlag

Utvärdering av 3 större projektsatsningar för att se om man kan dra
lärdomar av dessa för framtida insatser. Man noterade både styrkor
och utvecklingspotential som delgivits verksamhet, nämnd och
aktuella aktörer.

Värmland

Uppföljning av företagsstöd

Ja

Löpande rapportering

Stickprovskontroll där man denna gång fokuserat på
omställningscheckar, arbetet är påbörjat 2021 och fortsätter/slutförs
2022. Resultatet kommer spridas internt och eventuella lärdomar
implementeras under 2022.

Värmland

Handlingsplan för uppföljning och lärande

Ja

Underlag till strategi

Handlingsplanen för uppföljning och lärande ska kunna vara ett stöd
och verktyg för alla som vill vara med och utveckla Värmland i linje
med Värmlandsstrategin. Det är också ett verktyg för att kunna
utvärdera insatsers produktivitet och effektivitet.

Västerbotten

Omvärldsanalys, del av Region
Västerbotten planeringsförutsättningar

Nej

Underlag till strategi

Gemensam förvaltningsöverskridande omvärldsanalys med fokus på
omvärld, närvärld och invärld. Del i de planeringsförutsättningar som
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ligger till grund för framtagande av Regionplanen, som innehåller mål
för Region Västerbottens egen verksamhet.
Västerbotten

Konjunkturläge Västerbotten 2021

Nej

Kunskapsunderlag

Analysrapporten presenteras för beslutsfattare på tjänstemanna- och
politisk nivå, rapporten bidrar även med kunskap till Region
Västerbottens planeringsförutsättningar inför nästkommande år.

Västerbotten

Jämställdhet i projektmedel

Delvis

Kunskapsunderlag

Analysunderlaget kommer att spridas under år 2022, se beskrivning i
regionens återrapportering avsnitt 4.1.

Västerbotten

Analysunderlag kultursamverkansmodellen

Ja

Kunskapsunderlag

Internt arbetsmaterial som används till uppföljning och
genomförande av den regionala kulturplanen.

Västerbotten

Analys för att utveckla uppföljning av
regionens innovationsekosystem

Delvis

Övrigt

Internt arbetsmaterial som nu kommer att användas för att ta fram
mätmetod och analys för årlig uppföljning av regionens
innovationsekosystem.

Västerbotten

Sammanställning 2021 - beviljade
företagsstöd, kommersiell service och
projektmedel

Ja

Löpande rapportering

Uppföljningsunderlaget presenteras för politiska beslutsfattare.

Västerbotten

Rapport omställningscheck

Ja

Övrigt

Uppföljningsunderlaget presenteras för politiska beslutsfattare.

Västerbotten

Utvärdering av samverkan med
kommunerna

Nej

Kunskapsunderlag

Utvärderingen blir till grund för fortsatt samverkan.

Västerbotten

Utvärdering av samråd med samerna

Nej

Kunskapsunderlag

Utvärderingen blir till grund för att utveckla samråden, se vidare i
regionens återrapportering avsnitt 3.
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Västernorrland

Uppdatering arbetsmarknadsläget (covid,
varje vecka/varje månad)

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Territoriellt uppdelat på kommun och region men jämförelser sker
mot övriga landet, länk till webbplats:
www.rvn.se/sv/Utveckling/naringsliv_innovation_digitalisering/statist
ik-corona/ Stöd för nulägesbedömning och rapportering om läget i
länet.

Västernorrland

TEM – besöksnäringen

Nej

Kunskapsunderlag

Nulägesbeskrivning över utveckling av besöksnäringen, med 2019 som
basår. Ligger till grund för destinationernas strategier och den översyn
som görs av roll- och ansvarsfördelning inom besöksnäringen i
Västernorrland.

Västernorrland

Strategisk miljöbedömning, underlag till
regional infrastrukturplan 2022–2033

Ja

Underlag till strategi

Territoriellt omfattas hela länet och angränsande län, med fokus på
miljömässig hållbarhet i en gles region. Mer information finns under
avsnitt 1.2 och 4 i regionens återrapportering. Ligger till grund för
infrastrukturplaneringen.

Västernorrland

Samhällseffekter av flygverksamhet i
Västernorrland

Nej

Underlag till strategi

Territoriellt omfattas hela länet i en relation till omvärlden; med
samtliga hållbarhetsdimensioner beaktade.
Kunskapsunderlaget är framtaget i samarbete och samfinansiering
med de kommuner som äger flygplats. Rapporten visar flygets
påverkan på regional tillväxt genom påverkan på sysselsättning, antal
företag och produktivitet. Rapporten visar även det västernorrländska
flygets påverkan på klimatet. Resultatet har diskuterats på möten
både på tjänsteperson- och politisk nivå med representanter från
länets kommuner och Region Västernorrland samt Handelskammaren
Mitt.
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Västernorrland

Regionala effekter i Västernorrland av
Northvolts etablering, analys

Ja

Underlag till beslut

Etableringen av batterifabriken i Skellefteå innebär ett ökat intresse
för kompletterande satsningar i norra Sverige. Analysen har fokuserat
på regionala spridningseffekter och konsekvenser av den stora
etableringen av Nortvolth. Har diskuterats i olika sammanhang med
regionala aktörer och beslutsfattare och ligger till grund för länets
fortsatta etableringsfrämjande arbete och för diskussion om
matchning på arbetsmarknaden och ligger i linje med samtliga
målområden i RUS för hållbar regional utveckling.
Territoriellt omfattas hela länet, men analysen ger ett större
omvärldsperspektiv utifrån att effekter och konsekvenser diskuteras
med utgångspunkt i Skellefteå kommun.

Västernorrland

Regional tillgänglighetsstrategi för
Västernorrland (under framtagande 2021–
2022).

Ja

Underlag till strategi

Territoriellt omfattas hela länet och angränsande län, med fokus på
social hållbarhet och funktionalitet. Mer information finns under
avsnitt 1.2 i regionens återrapporteirng. Ligger till grund för
infrastrukturplaneringen.

Västernorrland

Regional elnätsanalys Västernorrland,
analys

Ja

Underlag till strategi

Kunskapshöjande analys kring länets nuläge och förutsättningar för
framtidens elnät och kapacitet. Analysen har legat till grund för
diskussion med länets aktörer om insatser. Har också gett stöd till
kompletterande samarbete mellan kommuner, region och
länsstyrelsen inom vindkraftområdet och till länets
etableringsfrämjande arbete. Analysen ger stöd till arbete inom
samtliga målområden i RUS och samtliga hållbarhetsdimensioner.
Territoriellt omfattas hela länet; och har en stark kommunal
utgångspunkt i och med att flera av länets kommuner är tongivande i
Sveriges fossilfria elproduktion.
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Västernorrland

PM som region Västernorrland tagit fram
(coronapandemin) på uppdrag av
Tillväxtverket

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Länk till PM: https://analysportalnorr.se/wpcontent/uploads/2021/12/PM-Covid-19s-ekonomiska-effekter-iMellersta-Norrland.pdf Kunskapshöjande material.

Västernorrland

Pendling i Västernorrland 2021

Nej

Kunskapsunderlag

Territoriellt omfattas samtliga kommuner i länet och tre kommuner i
Gävleborgs län och belyser såväl ekonomisk som social och
miljömässig hållbarhet. Kunskapsrapporten är framtagen efter
önskemål från länets kommuner och visar utvecklingen av länets
arbetsmarknadsregioner med utgångspunkt från pendlingsmöjligheter
över tid. Rapporten har föredragits både på tjänsteperson- och
politisk nivå och Regionala samverkansrådet har ställt sig bakom att
beakta informationen i fortsatt arbete inom ramen för
samverkansrådet.

Västernorrland

Nya Ostkustbanan 2021

Ja

Underlag till beslut

Territoriellt ligger fokus på såväl Västernorrlands kuststräckning som
hur länet kopplas ihop norrut och söderut, för en sammanhållen
infrastrukturkorridor för hela EU. Arbetet sker med hänsyn till
samtliga hållbarhetsdimensioner.
Sundsvalls arbetsmarknadsregion och Nya Ostkustbanan (2021), länk
till PM:
http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2021/03/Sundsvall_arbetsm
arknad_Nya_-OKB_210325.pdf
PM beskriver hur Nya Ostkustbanan bidrar till att utveckla
arbetsmarknadsregioner, Sundsvallsregionen och kommunerna längs
stråket Kramfors-Söderhamn.
Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart (2021), länk till

640

rapport:
http://nyaostkustbanan.se/app/uploads/2021/04/Godsstudie_Nya_O
stkustbanan_2021.pdf
Rapport som synliggör effekterna på godstransportkostnaderna för
ett antal transportupplägg, med Nya Ost-kustbanan utbyggd.
Västernorrland

Kunskapsunderlag Drivmedel (kopplas till
regionens återrapportering 1.2.2
kommersiell service)

Ja

Underlag till strategi

Territoriellt omfattas samtliga kommuner i länet och
kunskapsunderlaget har också uppmärksammats som verktyg av såväl
andra regioner som nationella aktörer. Beaktar miljömässig
hållbarhet, men avgörande också för både ekonomisk och social
hållbarhet i linje med RUS mål 2 och 3.

Västernorrland

Kunskapsunderlag Paketombud (kopplas
till regionens återrapportering 1.2.2
kommersiell service)

Ja

Underlag till beslut

Territoriellt omfattas samtliga kommuner i länet och
kunskapsunderlaget har också uppmärksammats som verktyg av såväl
andra regioner som nationella aktörer.

Västernorrland

Kartläggning PTS bredband

Nej

Underlag till beslut

Viktigt arbetsverktyg som ligger till grund för prioriteringar och
insatser i länets kommuner.
Territoriellt synliggörs samtliga regioner och kommuner.

Västernorrland

Gång och cykelstudie

Nej

Underlag till strategi

Territoriellt omfattas hela länet, med fokus på såväl social som
miljömässig hållbarhet. Ligger till grund för infrastrukturplaneringen.

Västernorrland

Folkhälsorapporten 2021,
kartläggning/analys av hälsan och
livsvillkoren i Västernorrlands befolkning
mellan åren 2011 – 2020.

Nej

Underlag till beslut

Folkhälsorapporten är ett kunskapsunderlag med övergripande syfte
att stärka förutsättningarna för uppdragsgivare och beslutsfattare att
ta kunskapsgrundade beslut kring befolkningens hälsa och livsvillkor.
Framtagandet av rapporten och tillhörande bilagor har skett i samråd
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med länets kommuner. Rapporten har presenterats i olika politiska
nämnder och för Regionala samverkansrådet och kommer ligga till
grund för fördjupade dialoger med kommunerna, med målsättningen
att behoven av hälsofrämjande insatser resulterar i fler och
gemensamma, riktade insatser till utsatta grupper och därmed bidra
till flera av prioriteringarna i mål 2 i länets RUS och för den regionala
infrastrukturplaneringen.
Folkhälsorapporten utgör ett viktigt verktyg för social hållbarhet i linje
med Agenda 2030. Territoriellt inkluderas samtliga kommuner i länet
och kunskapen ökar möjligheten till funktionell samverkan med andra
regioner och andra aktörer, beroende på insatser.

Region Västernorrland - Ny
folkhälsorapport visar vägen för
utvecklingen av hälso- och sjukvården:
https://www.rvn.se/sv/Omregionen/Aktuellt-i-RegionVasternorrland/Nyheter/nyfolkhalsorapport-visar-vagen-forutvecklingen-av-halso--och-sjukvardensida/

Västmanland

Sårbara grupper utanför arbetsmarknaden.

Nej

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlaget blev klar sent i december 2020 och har främst
använts i rapporten om ”Skillnader i livsvillkor och hälsa” som blev
klar sent juni 2021 och publicerades slutet av augusti 2021.
Kunskapsunderlaget om sårbara grupper utanför arbetsmarknaden är
fortfarande aktuell och kommer att publiceras, men har också
beaktats i arbetet med affärsplan och kompetensplan och i arbetet för
uppföljning.

Västmanland

Svårigheter med hållbarhetsintegrering i
ERUF- och 1:1-projekt. En analys med
projektägarnas perspektiv.
(Se även regionens återrapportering
avsnitt 4).

Delvis

Kunskapsunderlag

Ja, underlaget har lett till en aktivitetsplan där vi arbetar vidare med
hållbarhetsfrågor kopplat till ERUF och 1:1 medel. Underlaget har
även gåtts igenom med andra regionorganisationer och Tillväxtverket
regionalt och nationellt för ökad förståelse varför
hållbarhetsintegrering är svårt ur projektägarnas perspektiv.

Västmanland

Påbörjat arbete med visualisering av 1:1
medel.

Delvis

Löpande rapportering

Pågående arbete, syftet är att använda underlaget till olika
intressenter för förståelse om 1:1 medels användning och underlag till
beslut om ändringar/ inriktningar.

642

Västmanland

Västmanland
Västmanland

Västmanland

Läget i länet är en regelbundet genomförd
analys av utvecklingen i länet med fokus på
näringsliv och arbetsmarknad.
Indikatorer för besöksnäring i Östra
Mellansverige och Region Gävleborg.
Förstudie: Grön omställning i Östra
Mellansverige. Detta är en analys som
finansierades med React-medel och togs
fram av Oxford Research på uppdrag av
Region Örebro län och de övriga fyra
regionerna i ÖMS. Syftet med förstudien
var att kartlägga förutsättningarna och
presentera förslag för ett effektivt
genomförande av Politiskt mål 2 (PO2) i
ERUF för ÖMS

Delvis

Kunskapsunderlag

Analysen ger en aktuell bild av läget i vårt län och tjänar som underlag
till inriktning av region Västmanlands arbete.

Nej

Löpande rapportering

Besöksnäring

Nej

Underlag till strategi

Förstudien blev klar i november och analysen används som underlag i
arbetet med att ta fram den kommande ÖMS-gemensamma
handlingsplanen för ERUF med specifikt fokus på PO2.

East Central Sweden–The Innovative Smart
Region (ECS3) – Smart specialisering ÖMS.
• Näringslivets kapitalförsörjning i Östra
Mellansverige, Oxford Research, 2021:
kartläggning av strukturer och flöden för
riskvillig finansiering i ÖMS fyra
gemensamma utmanings-områden.
Underlag för dels regionernas styrning av
insatser inom det kommande ERUFprogrammet, dels för utformning av
kompletterande insatser inom regionernas
arbete med finansiella instrument och
verktyg.

Delvis

Kunskapsunderlag

Kartläggning, analyser och processutveckling med koppling till Östra
Mellansverige (ÖMS) gemensamma utmaningsområden inom smart
specialisering och arbetet med ett stärkt, sammanhållet och
tillgängligt innovationssystem samt det interregionala arbetssättet.
Fokus på kunskapsunderlag och strategiskt upplägg.
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• Vanguard ÖMS, ANSP 2021: Kartläggning
avseende Vanguard Initiave hos
innovationsstödsystemets aktörer, främst
utmaningsområdet Smart industri, samt
koordineringsplan för framtida arbete.
• Slutrapport samverkansuppdrag,
utmaningsområde Hållbar
livsmedelsförsörjning, AgroÖst 2021:
Utveckling av strukturerna som främjar
företagsutveckling med anknytning till de
gröna näringarna i Östra Mellansverige.
• Slutrapport samverkansuppdrag ÖMSregioners innovations-verksamheter,
utmaningsområde Life science med fokus
välfärdsteknik och e-hälsa:
Samverkansplattform för ÖMS regionernas
egna innovations-verksamheter med syfte
att åstadkomma effektivt samarbete med
ökade möjligheter för förbättringsidéer att
utvecklas till nyttoskapande produkter.
Västmanland

Analys av varför kvinnor som driver företag
inte söker och får företagsstöd i samma
utsträckning som män.
Analysen knyter an till målsättningar kring
att bredda representationen av företag
som söker regionala företagsstöd och se
en ökad tilldelning av dessa medel till idag
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Nej

Kunskapsunderlag

Resultatet används nu i ett utvecklingsarbete kring företagsstöden,
där ambitionen är att koppla ihop styrkedjan från RUS via Affärsplan
Västmanland till företagsstöden och se det som ett verktyg för att
uppnå regionens (hållbarhets-)ambitioner. Därtill är en ambition att
sänka trösklarna till stöden för att på så sätt nå en bredare
representation av företag som söker stöd, och specifikt se att fler
företag som leds av kvinnor söker stöd.

underrepresenterade grupper.
En analys baserad på intervjuer med ett
15-tal kvinnor som driver företag samt
analys av problemformulering och möjliga
lösningar, utifrån tjänstedesignsmetodik.
Västmanland

Analys av nuläge och behov för ett
hållbarhetsintegrerat företagsfrämjande i
Västmanlands län.

Nej

Kunskapsunderlag

Analysen har varit ett viktigt underlag i projektet Omställning
Västmanlands aktiviteter, främst kopplat till planerade externa
samverkansaktiviteter med näringslivsfrämjarna, men även som
underlag i arbetet med hållbarhetssäkringen av Affärsplan
Västmanland.

Nej

Kunskapsunderlag

Utvärderingen genomförs oktober – december 2021 och resultaten
har därför inte hunnit omsättas i organisationen ännu.

Analysen gjordes i inledande fasen av
projektet Omställning Västmanland för att
dokumentera ett nuläge hos de
näringslivsfrämjande aktörerna i länet
avseende hållbarhetsfrågor samt
identifiera behoven som projektets
aktiviteter ska svara mot.
Västmanland

Utvärdering av hållbarhetssäkring av
Affärsplan Västmanland.
En utvärdering både av processen kring
hållbarhetssäkring av Affärsplan
Västmanland och en utvärdering av själva
dokumentet – hur har
hållbarhetsperspektiv integrerats utifrån
RUS och projektmål.
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Västra Götaland

Analys: Veckostatistik om varsel och
arbetslöshet i Västra Götaland.
Analys: Utveckling Västra Götaland, (4
rapporter, en per kvartal).
Analys: Perspektiv på svensk ekonomi
våren 2021
Analys: Omvärldsbevakning
Textilbranschen i Västra Götaland

Nej

Löpande rapportering

Nej

Löpande rapportering

Nej

Kunskapsunderlag

Nej

Underlag till strategi

Löpande bevakning av pandemins påverkan på Västra Götaland som
underlag för kommande insatser.
Löpande bevakning om utvecklingen i Västra Götaland inom
demografi, arbetsmarknad, näringsliv och konjunktur.
Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för
kommande insatser.
Underlag för arbetet med cirkulär omställning inom textilbranschen

Västra Götaland

Analys: Näringslivet i Västra Götaland
2014–2019

Nej

Löpande rapportering

Löpande bevakning av näringslivets utveckling i Västra Götaland.

Västra Götaland

Analys: Norsk konsumtion i svensk
detaljhandel och dess bidrag till svensk
ekonomi

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Underlag för olika satsningar i gränsregionen mot Norge

Västra Götaland

Analys: Konjunkturläget för Västra
Götaland (4 rapporter, en per kvartal).

Nej

Löpande rapportering

Löpande fördjupad bevakning om konjunkturläget i Västra Götaland.

Västra Götaland

Analys: Hur har pandemin påverkat
invånarna i Västra Götaland Huvudresultat interaktiv rapport

Nej

Kunskapsunderlag

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för
kommande insatser.

Västra Götaland

Analys: Att leva länge och väl Välbefinnande i Västra Götaland och
globalt i pandemins spår
Uppföljning: Återrapportering RUS 2020.

Nej

Kunskapsunderlag

Analys av pandemins påverkan på Västra Götaland som underlag för
kommande insatser.

Nej

Underlag till strategi

Uppföljning av föregående RUS:ens genomförande och
måluppfyllelse.

Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland

Västra Götaland
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Västra Götaland

Uppföljning. Fördjupad uppföljning av
företagsstöd.

Nej

Underlag till strategi

Årlig uppföljning av resultaten (både kvantitativt jämfört
kontrollgrupp samt upplevd betydelse) för olika former av
företagsstöd.

Västra Götaland

Uppföljning 2020 av delregionala
tillväxtmedel.

Nej

Underlag till strategi

Uppföljning av delegerade medel till kommunalförbunden för
genomförande av den föregående RUS:en.

Västra Götaland

Utvärdering av projektet Industry Scene

Nej

Underlag till beslut

Underlag inför beslut om framtida samarbete med Industry scene.

Västra Götaland

Utvärdering av CSR Västsverige

Nej

Underlag till beslut

Underlag inför beslut om framtida samarbete med CSR Västsverige.

Västra Götaland

Utvärdering: Analys av Västra
Götalandsregionens stöd till
Svinesundskommitten - På väg mot en
sammanhållen territoriell strategi

Nej

Underlag till beslut

Underlag inför beslut om framtida samarbete med
Svinesundskommittén.

Örebro

Analys: Transporter (och infrastruktur) när
det gäller biblioteksmedier mellan
folkbiblioteken i länet

Nej

Kunskapsunderlag

Resultatet används för att förbättra folkbibliotekens samverkan kring
transporter mellan folkbiblioteken i länet.

Örebro

Analys: strategisk hållbarhetsbedömning
kopplat till framtagande av ny länsplan för
transportinfrastruktur

Nej

Kunskapsunderlag

Analysen innehåller såväl en lagstadgad miljöbedömning som ett
tillägg där vi även gjort en social konsekvensanalys på strategisk nivå.
Resultatet har använts som beslutsunderlag i val av fördelning av
medel och utredningsområden för åtgärder i länsplanen. Vi har
framför allt tittat på socioekonomi, ohälsa och ursprung (diversitet)
där ett kombinerat index visat var det geografiskt i länet finns
ansamlingar av olika sociala problem
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Örebro

Analys: Socioekonomisk analys på
demografiska statistikområden (DeSO) i
Örebro län

Nej

Kunskapsunderlag

Syftet med analysen är att ge en övergripande bild av
socioekonomiska likheter och skillnader inom länet på en mer
detaljerad nivå än mellan länets kommuner. Analysen används:
• Som underlag till den återkommande uppföljningen av länets
regionala utvecklingsstrategi (RUS) med tyngdpunkt på hela länets
utveckling.
• För att belysa och identifiera områden dit olika insatser kan
fokuseras eller där djupare analys krävs.
• Som underlag till andra analyser och kartläggningar inom specifika
områden som är prioriterade i RUS.

Örebro

Analys: Sociala och folkhälsokonsekvenser
av Covid 19
Analys: Portföljanalys av pågående projekt
med 1:1 finansiering

Nej
Ja

Underlag till beslut –
coronarelaterat
Löpande rapportering

Revidering pågår. SKR har delat den i sin strategiska kommungrupp
för folkhälsa samt kommunicerats i olika grupperingar
Portföljanalysen genomförs halvårsvis. Uppföljning av fördelning av
projektmedel i enlighet med inriktningsbeslut samt RUS:ens mål.
Används som beslutsunderlag för att planera och mobilisera.

Örebro

Analys: Kartläggning CROSS, enkät- och
intervjustudie

Nej

Kunskapsunderlag

Enkät- och intervjustudie riktad mot kommuner, region och civila
samhället för att undersöka i vilken mån det finns möjligheter till ett
ökat samarbete mellan dessa tre aktörer. Inbegriper aktörer de sex
kommuner som är med i CROSS i olika länsdelar (Ljusnarsberg,
Hällefors, Kumla, Askersund, Karlskoga, Nora).

Örebro

Analys: Kartläggande litteraturöversikt om
familjecentraler

Nej

Kunskapsunderlag

Kartläggande litteraturöversikt kring vad som är känt om betydelsen
av familjecentralers hälsofrämjande- och förebyggande arbete för att
främja barn och familjers hälsa och välmående. Internationellt och
Nationellt perspektiv, inget regionalt. Uppdraget kom från
Folkhälsomyndigheten, rapporten publiceras i december.

Örebro

648

Örebro

Analys: Folkbibliotekens arbete med
allmänhetens digitala delaktighet

Nej

Kunskapsunderlag

Resultatet används för att kunna vara med och stötta folkbibliotekens
arbete med digital delaktighet.

Örebro

Analys: Befolkningsutvecklingen i Örebro
län under Coronapandemin

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Analysen fokuserar på hur den pågående Coronapandemin påverkat
befolkningsutvecklingen i Örebro län och dess kommuner. Analysen
kan exempelvis användas i scenarioplanering för framtida utveckling,
eller som utgångspunkt i en djupare analys kring vad som orsakat de
avvikelser som identifierats.

Örebro

Analys och kartläggning: Barnfattigdomen i
länet

Nej

Kunskapsunderlag

Rapporten har delats upp på varje länsdel så de lätt kan se hur det
står till i respektive länsdel, kommande arbete handlar om vad som
skulle kunna göras i varje kommun och länsövergripande. Rapporten
används av regionen som ett underlag för fortsatt arbete men också
som underlag för kommunerna som får data nedbrutet per DeSoområde för att kunna fortsätta arbetet med att motverka
barnfattigdom. Nästa steg är att bena ut vad vi kan göra tillsammans
(civila aktörer, kommuner och region). Vi ska också söka medel för att
kunna skala upp vårt arbete via Delmos eller EFS och då kommer vi
kunna ta spjärn mot denna klarläggning och analysrapport.

Örebro

Uppföljning: Uppföljning 2021 av Tillväxt
och hållbar utveckling i Örebro län,
regional utvecklingsstrategi 2018–2030.
Uppföljning: Slutredovisning av 1:1
finansierade projekt avslutade 2020

Ja

Löpande rapportering

Ja

Löpande rapportering

I uppföljning 2021 har tre samhällsutmaningar identifierats, vilka
innehåller samtliga tre hållbarhetsdimensioner. Uppföljningen ligger
till grund för planering.
Uppföljningen av avslutade projekt genomförs löpande och
sammanställs i rapportform årsvis. Av uppföljningen framgår vilka
resultat projekten uppnått när de avslutas i relation till dess syften.

Örebro
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Örebro

Uppföljning: Kartläggning av
coronapandemins effekter på kultur och
civilsamhälle

Nej

Underlag till beslut –
coronarelaterat

Resultatet har använts för att fatta politiska beslut i kulturnämnden
kring olika slags stödåtgärder så som: stipendier och stöd för
inkomstbortfall till professionella kulturskapare, beslut att inte
använda 2020–2021 som utgångspunkt för fortsatt bidragsgivning,
beslut om att medel som ha fördelats 2020-2021 även kan användas
2022, stöd för fortbildning om digital utveckling för kulturskapare i
länet.

Örebro

Uppföljning: Interaktiv webbrapport med
uppföljning av 1:1 projekt och företagsstöd

Ja

Löpande rapportering

Örebro

Utvärdering: Processutvärdering av
ramprojektet Entreprenörskap genom
samhandling (ENSA)

Ja

Kunskapsunderlag

Uppföljningen genomförs kvartalsvis. Kontinuerlig uppföljning av
fördelning av projektmedel och företagsstöd. Används för att följa
upp och bibehålla en aktuell bild av fördelningen av 1:1 anslaget.
Syftet med utvärderingen var att med utgångspunkt i ramprojektet
ENSA utvärdera ramprojekt som arbetssätt för finansiering av
delprojekt (med 1:1 anslag) inom ett sakområde, med syfte att
bedöma arbetssättets applicerbarhet i genomförandet av
handlingsplaner med koppling till den regionala utvecklingsstrategin
(RUS).

Östergötland

Omvärlds- och marknadsrapporter
Under 2020 togs rapporten Bostadsbehov
& Marknadsdjup i Östergötland fram.
Under 2021 har uppföljning och
fortsättning på detta arbete genomförts
med fyra kvartalsrapporter inklusive
presentation. Kvartalsrapporterna
innehåller insikter om pågående och
framtida förändringar inom kommunal
bostads- och stadsutveckling samt analys
av dess möjliga effekter.

Delvis

Kunskapsunderlag
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Rapporterna riktar sig primärt till tjänstepersoner eller
förtroendevalda som arbetar med kommunal/regional bostads- och
stadsutveckling. Rapporterna syftar till att sprida kunskap och vara
underlag till faktabaserade beslut inom kommunal bostads- och
stadsutveckling.

Östergötland

Lägesbild av Östergötlands närings-liv med
anledning av covid-19
Uppföljning av effekterna av covid-19 på
näringsliv och arbetsmarknad.
Månadsrapporter samt 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. Se även
länk till rapport.

Nej

Löpande rapportering

Region Östergötland har sedan pandemin slog till under våren 2020
fortlöpande tagit fram rapporter över hur läget ser ut i länets
näringsliv. För att alla aktörer ska kunna agera på bästa sätt,
sammanställs dessa rapporter till en lägesbild som uppdateras varje
månad. Mottagare har varit kommuner och myndigheter.
Månadsrapporter har skickats ut via nyhetsbrev. Rapporterna
publiceras på Region Östergötlands webb.

Östergötland

Funktionaliteten i Östergötland
Analys av Östergötlands funktionalitet.
Fokus för publikationen är hur människor
rör sig i vardagen, vad som karaktäriserar
tätorterna och deras närings-liv, vilka
tätorter i länet som har täta samband med
varandra samt vilka samband som har
potential att stärkas.

Delvis

Underlag till strategi

Studien har bäring på den regionala utvecklingsstrategin och det
pågående arbetet med regional rumslig inriktning för Östergötland.
Med studien vill Region Östergötland sprida kunskaper om länets
funktionalitet, både inom- och storregionalt. Målet är en samlad bild
av funktionaliteten inom Östergötland och med grannlänen som kan
användas i fort-satt dialog och samverkan kring den rumsliga
inriktningen för Östergötland med Östergötlands kommuner och
andra relevanta aktörer som till exempel statliga myndigheter och
näringslivsföreträdare.

Östergötland

Analys av näringslivet
Analysen beskriver hur regionens
näringsliv ser ut, hur fort det växer, om det
är bättre eller sämre än Sverige samt vilka
branscher som växer.

Delvis

Kunskapsunderlag

Analysen utfördes av Bisnode och har presenterats för medverkande
organisationer på ESBR (East Sweden Business Region)
aktörskonferens med syfte att få en samsyn och ett bra faktaunderlag.
Underlaget kommer att användas som en del i uppföljningen av den
regionala utvecklingsstrategin. Region Östergötland har fått tillgång
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till databasen som analysen baseras på, vilket möjliggör egna analyser
på området.
Östergötland

Uppföljning av Östra Mellansverige
Interaktiv rapport för uppföljning av Östra
Mellansverige (ÖMS). Arbetet
genomfördes i samverkan med övriga
regioner inom ÖMS. Se även länk till
rapport.

Nej

Löpande rapportering

Inom ramen för strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige tas en
regional handlingsplan fram kopplad till det kommande nationella
programmet för socialfonden, ESF+. Som utgångspunkt och underlag
för prioriteringar har en socioekonomisk analys tagits fram. Denna
syftar till att redogöra och följa upp variabler som bedöms viktiga ur
ett regionalt utvecklingsperspektiv och för strukturfondsarbetet.

Östergötland

Områdesprofiler
Uppföljning av variabler på
vårdcentralernas upptagningsområde. Ett
webbaserat verktyg där statistik presenteras om området, befolkningen och
dess sysselsättning. Se även länk till
rapport.

Nej

Löpande rapportering

Genom att aggregera registerdata på 100-metersrutor till
vårdcentralernas upptagningsområde har data redovisats på områden
som tidigare inte varit möjligt. Både registerdata och enkätdata
används för att integrera folkhälsa och region-al utveckling och få en
helhetsbild av områdets regionala förutsättningar. Verktyget är främst
tänkt att användas av primärvården i samverkan med andra aktörer i
närområdet för att verka för god och jämlik hälsa. Verktyget finns på
Region Östergötlands webb och är även tillgängligt för andra
mottagare.

Östergötland

Utvärdering av socialfondsprojektet REACH
2018–2021
Projektet bestod av sex delprojekt ägda av
kommuner och Naturbruksgymnasiet i
Östergötland, Region Östergötland var
projektägare och ledde projektet på
övergripande nivå. Projektet syftade till att
underlätta etablering och öka deltagandet
för unga (15–24 år) kvinnor och män i

Delvis

Kunskapsunderlag

Utvärderingens frågeställningar gällde: Förflyttningar i deltagarnas
kunskaper, handlingsmönster eller värderingar. Förflyttningar i
medarbetarnas kunskaper, metoder och arbetssätt som gynnar högre
grad av studier eller etablering i arbete hos deltagarna. Resultat och
effekter i delprojekten samt framgångsfaktorer och hinder med
betydelse för resultat och effekter. Hur väl delprojekten har arbetat
utifrån de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och
diskriminering.
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arbetslivet och att unga utrikesfödda
kvinnor och män i högre utsträckning ska
studera eller komma närmare
arbetsmarknaden. Målgruppen var
ungdomar som ej påbörjat eller fullföljt
gymnasiestudier.

Östergötland

Utvärdering av gemensamt
utvecklingsprogram för kust och skärgård i
Östergötland och norra Småland 2030
Region Östergötland och Region Kalmar
län tog inom ramen för det regionala
tillväxtuppdraget fram ett gemensamt
utvecklingsprogram för kust och skärgård i
samverkan med skärgårdskommunerna
Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik,
Västervik och Oskarshamn 2017. Under
2021 har programmet utvärderats och
analyserats.
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Projektet har på olika sätt bidragit till att stärka unga utrikes födda
kvinnors och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att
påbörja, återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden.
De goda projektresultaten implementeras och erfarenheter från
utvärderingen tas tillvara hos delprojektägarna. Utvärderingens
slutsatser blir kunskapsunderlag i det fortsatta strategiska regionala
utvecklingsarbetet, när det gäller att mobilisera projekt inom regional
kompetensförsörjning.
Nej

Underlag till strategi

Utvärderingen syftar till att skapa en förståelse kring programmets
relevans samt om det finns ett behov av att komplettera och/eller
utveckla programmet. Sammantaget visar utvärderingen att det
gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård i
Östergötland och norra Småland 2030 har många positiva värden,
men också utvecklingspotential. Under 2023 ska beslut fattas om hur
arbetet tas vidare.

