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Förord
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och
Trafikverket har sedan 2014 i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Årliga rapporter
över verksamheten ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 januari med start 2015. Uppdraget pågår tills vidare.
Denna årsrapport innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2016. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet
samt inriktning och prioriteringar för 2017. I bilagan ”Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 – året som gått” redovisas Plattformens aktiviteter i reportageform i syfte att nå fler aktörer och öka samverkan.
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Sammanfattning
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket har sedan 2014 i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta
en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska bidra
till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Den ska också stödja de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Plattformen
ska verka tills vidare och lämna årliga rapporter till regeringskansliet.
Plattformen har under 2016 fokuserat verksamheten och aktiviteterna på
bostadsfrågan, utifrån ett helhetsperspektiv kopplat till en hållbar stadsutveckling och en god samhällsplanering. Aktuella frågor har varit hur
Plattformen kan bidra till hållbara bostäder och bostadsmiljöer för en god
livskvalitet. Det stora bostadsbehovet är ett skäl till varför plattformens
funktion att vara en mötesplats har blir ännu viktigare under 2016, eftersom kommunernas behov av kunskap, erfarenhetsutbyte och långsiktighet har varit och kommer att vara stor de kommande åren. Plattformens
bidrag är att skapa möjligheter för dialog och kunskapsutbyte kring hur
en helhetssyn i den fysiska planeringen och ett hållbar bostadsbyggande
kan främjas och säkerställas.
Under året har följande medskick och önskemål framförts från målgrupperna till Plattformen:
• Lyft målkonflikterna som finns kopplade till hållbar stadsutveckling.
• Stå upp för behovet av en sammanhållen samhällsplanering.
• Värna och slå vakt om kvalitets- och gestaltningsfrågorna i stadsbyggandet.
• Plattformen behövs som en neutral mötesarena där man kan möta staten
samlat kring frågor om hållbar stadsutveckling.
• Hjälp till att hitta stöd- och finansieringslösningar.
• Sprid lärande exempel inom hållbar stadsutveckling.
2016 års aktiviteter redovisas under respektive delmål för Plattformens
verksamhet. Samtliga aktiviteter har genomförts enligt verksamhetsplanen.
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Uppdraget
Regeringen gav i februari 2014 uppdrag åt Boverket, Energimyndigheten,
Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta
och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.1 Plattformen ska bidra till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan och inom den
lokala, regionala och nationella nivån samt näringsliv, forskare och civilsamhälle. Den ska också stödja de regionala strukturfondsprogrammens
arbete med hållbar stadsutveckling. Plattformen ska verka tills vidare och
i januari lämna årliga rapporter till regeringskansliet.

Övergripande mål
Myndigheterna formulerade 2014 ett övergripande gemensamt mål för arbetet: ”Plattformen ska öka den tvärsektoriella samverkan för att möta
städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov i syfte att driva på deras hållbara utveckling. Detta görs genom att
Plattformen erbjuder befintliga och nya mötesplatser.”

Organisation
Under 2016 har arbetet fortsatt med samma organisation som upprättades
vid starten av uppdraget 2014, dvs. med både en myndighetsgemensam
styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen har haft fyra möten under året.
Den myndighetsgemensamma arbetsgruppen har möte varje månad. Interna arbetsgrupper för Plattformens verksamhet finns på respektive Plattformsmyndighet. Plattformen har under året haft två fysiska möten och
avstämningar med regeringskansliets interdepartementala arbetsgrupp för
hållbar stadsutveckling.

Aktiviteter kopplade till delmål
Regeringen har i sitt uppdrag pekat ut fem resultatområden där Plattformen ska bidra, ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Plattformen har för åren 2015–
2017 formulerat delmål för respektive resultatområde. De anger inriktningen för Plattformens arbete och är en viktig grund för prioritering av
aktiviteter. 2016 års aktiviteter redovisas under respektive delmål. De aktiviteter som har kopplingar till flera delmål redovisas bara en gång.

1

S2013/3465/PBB, S2013/3466/PBB, S2014/1631/PBB.
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Genomförda aktiviteter 2016
Kunskapsspridning
 Plattformen ska fungera som en mötesplats i Sverige för att sprida
kunskap kring hållbar stadsutveckling.
 Plattformens målgrupper ska uppleva att de genom Plattformen får användbar och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling. Detta gäller även spridning av kunskap mellan kommuner, regionala organ,
universitet, högskolor och andra aktörer.
Plattformsdagar
Den 7–8 december genomfördes Plattformsdagarna 2016 på Malmö Live
och Congress. 350 deltagare deltog i årets största workshop om hållbar
stadsutveckling med dialog i centrum. Det övergripande syftet med årets
plattformsdagar var att formulera grundläggande villkor för att bo och
leva i en hållbar stad. Ett annat syfte var att ge ökad möjlighet till dialog
och genom detta erbjuda deltagarna att vara med och påverka innehållet
och resultatet av konferensen. Plattformsdagarna erbjöd deltagarna 57
kunskapsdialoger med ett brett innehåll kopplat till hållbar stads-utveckling där så kallade tysta föreläsningar distribuerades ut via hörlurar. Baserat på föreläsningarnas innehåll och frågeställningar genomfördes workshops och dialoger som resulterade i att varje dialogbord formulerade ett
villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Totaltformulerades 57
villkor. Utifrån dessa röstade deltagarna sedan fram de tio ”hetaste” villkoren för hållbar stadsutveckling. Plattformsdagarna erbjöd också ett antal inspirationsföreläsningar inom olika områden kopplade till hållbar
stadsutveckling. Dessutom erbjöd Plattformsdagarna ett 30-tal speeddates
med lärande och goda exempel på arbetsprocesser och resultat kopplat till
hållbar stadsutveckling, studiebesök, konstvisning samt många informella
samtal och möten.
Framröstade villkor för att bo och leva i en hållbar stad
1. Barnen har sin plats i staden!
2. Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för
att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta.
Det innebär att naturens mångfald ger en god och hälsosam vardagsmiljö i staden.
3. Hållbar samhällsplanering och integration på lokal/regional/nationell
nivå kräver samverkan mellan olika parter på olika nivåer. Vi måste
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hitta incitament som fungerar både för landsbygd och stad (förutsättningar kan se mycket olika ut).
4. Vi bygger hem, kvarter och samhällen med människan i centrum.
Bostadsmarknaden ska stödja individernas behov och ge förutsättningar för att leva hållbara liv.
5. Att samverkan i stadsplanering och stadsutveckling utgått från lokala
förutsättningar för att hitta vad som är det hållbara för just den platsen.
6. Det är självklart och attraktivt att resa med kollektivtrafik, gång- och
cykel i den hållbara staden.
7. Staden ska ha förmåga till långsiktiga sociala investeringar för en
mer rättvis livsmiljö. Fysiska och sociala barriärer har rivits.
8. En stad som är öppen för förändring och människors behov. Det innebär en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet
att leva ett gott liv.
9. Vardagens målpunkter ska vara lättillgängliga genom hållbara transporter för alla.
10. Staden har omvandlat de globala målen enligt Agenda 2030 till egna
strategier och i ett lokalt sammanhang, samt har en plan för fortsatt
förändringsarbete.

”Bostäder för alla – men hur?”
Plattformen har deltagit i en seminarieserie som genomförts tillsammans
med Sveriges kommuner och landsting (SKL), länsstyrelserna, Sveriges
allmännyttiga bostadsbolag (SABO) och Sveriges byggindustrier. Syfte
och mål med mötena var att utifrån städernas verkliga utmaningar och
frågeställningar tillsammans i dialogform arbeta fram förslag till lösningar. Plattformen deltog för att stödja processen och bidra till ett helhetsperspektiv för en hållbar stadsutveckling genom att förmedla kunskap, utbyta erfarenheter och etablera samverkan mellan olika aktörer.
Under året har fyra regionala konferenser genomförts i följande städer:
Växjö, Örebro, Göteborg och Skellefteå. Plattformen deltog inte i seminariet i Skellefteå, då det sammanföll med Plattformsdagarna. Hälften av
de planerade åtta seminarietillfällena ställdes tyvärr in på grund av för få
deltagare.
Följande frågor har lyfts av deltagarna under seminarieserien som är avgörande för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling:
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Marknadsförutsättningarna
Det är få som vill bygga i mindre kommuner med minskande befolkning.
Många kommuner har planlagd mark, men de stora byggbolagen bygger
bara så mycket de har avkastning för med bibehållen vinstmarginal. Det
är svårt för mindre byggbolag att komma in på marknaden.
Finansieringsförutsättningarna
Det är svårt för de mindre kommunerna att låna pengar då risktagningen
för kommunerna blir för stor. Därför behövs utvecklade finansieringsoch amorteringslösningar.
Betydelsen av bred samverkan
Det är viktigt att få ihop den informella processen med den formella planprocessen. Utvecklade arbets- och samverkansprocesser inom den kommunala organisationen ger en snabbare och bättre plan- och byggprocess.
Betydelsen av en aktiv markpolitik
De kommuner som arbetar aktivt med markpolitik och strategier för
markförvärv kan leda processerna mer effektivt och med bibehållen
kvalitet i det som planeras och byggs.
Lösningar och strategier för ett ökat bostadsbyggande som har diskuterats
under seminarieserien:


Utveckla dialogen och samverkan med byggarna till exempel via
byggallianser mm.



Bygga i kommunal regi.



Bedriva en aktiv markpolitik.



Bygga för ökad identitet och attraktivitet och med livsmiljöen i
fokus.



Bygga blandat.



Bygga tillit – ökad samverkan under hela processen är en framgångsfaktor.

Webbplatsen Hållbar stad
Plattformens webbplats Hållbar Stad (hallbarstad.se) har utvecklats under
året med de olika stöd som finns kopplade till hållbar stadsutveckling och
ett ökat bostadsbyggande samt med spridning av exempel om hållbar
stadsutveckling.
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Samordning
 Plattformen ska öka och effektivisera samordningen mellan
de fem Plattformsmyndigheterna, mellan Plattformsmyndigheterna
och regeringskansliet samt nyttja synergier inom verksamheterna.
Möten med regeringskansliet
Enligt uppdraget ska Plattformen ha kontinuerlig avstämning med regeringskansliet. Under året har två fysiska möten genomförts för ömsesidigt
informationsutbyte.
Gemensam VP
Plattformsmyndigheterna har tagit fram en gemensam verksamhetsplan
som även innehåller en gemensam rambudget kring Plattformens aktiviteter. Samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan. Aktiviteterna redovisas i denna rapport.
Koordinera befintliga uppdrag och projekt via Plattformen
Plattformsuppdraget används även till att få en bättre samordning i vardagen mellan ingående myndigheter inom pågående samverkansuppdrag
och projekt.

Erfarenhetsutbyte
 Plattformen erbjuder mötesplatser för dialog om erfarenheter som
stödjer kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med hållbar
stadsutveckling.
 Plattformen ska synliggöra erfarenheter nationellt såväl som internationellt.
”Att bygga stad” – Seminarium och workshop med ArkDes och
Movium i Kiruna.
Kiruna stad ska flyttas och byggas upp på nytt på en ny plats. Men det är
inte bara hus som ska flyttas och byggas upp på nytt. Även Kirunaborna
ska bygga upp sina liv i den nya staden. Hur påverkas den sociala hållbarheten? Vilka erfarenheter och kunskaper kan vi dela med oss av varandra
från andra delar av Sverige där stadsförnyelse, migration och bostadsbrist
är stora utmaningar. ”Att bygga stad” var temat på seminariet och workshopen som Plattformen tillsammans med ArkDes och Movium genomförde den 3 juni i Kiruna. Deltog gjorde representanter från LKAB, Kiruna kommun, White arkitekter, Linköpings kommun, Uppsala kommun,
forskare och Kirunabor.
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Resultat
I den avslutande dialogen så skickades råd med på vägen till arkitekter
och planerare - att tänka på för att stärka en hållbar stad.
- Tänk humanistiskt och tänk på människorna!
- Tänk på alla åldrar.
- Tänk på kulturen.
- Tänk på olika boendeformer.
- Tänk på välbefinnande – inte välstånd.
Seminarium i Almedalen 6 juli 2016 ”Hållbart stadsliv sökes”
Seminariet utgick från kommunala exempel där kommuner i olika storlekar, med olika förutsättningar och geografiska lägen visade att man kan
bygga många bostäder med höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling och gestaltning. Medverkande kommuner var Vetlanda, Örebro
och Göteborg.
Vetlanda – handlingskraft för hållbar stadsutveckling
Vetlanda visade att även den mindre kommunen kan kombinera bostadsbyggande med en hållbar stadsutveckling. Satsningen på social service i
kombination med bostadsbyggande är en viktig framgångsfaktor.
Örebromodellen – samskapande processer för hållbar stadsutveckling
I Örebro finns en tydlig gemensam målbild om stadens utveckling bland
politiker och tjänstemän. Planprocessen har snabbats upp genom tidig dialog, effektivisering av de interna arbetsprocesserna samt att jobba med
generella detaljplaner.
Älvstadsmodellen för hållbar stadsutveckling i Göteborg
I Älvstaden har staden lyckats vända perspektiv och arbetssätt från att gå
från stora projektsatsningar till mindre, men väl genomförda stadsbyggnadsvisioner. Näringslivet, bland annat representerat av Volvo, bidrar
med innovationskraft i stadsbyggnadsprocessen.
I seminariet deltog även Plattformens styrgrupp och miljöminister
Karolina Skog.
VASAB (Visions and strategies round the Baltic states)
Plattformen presenterades vid VASAB:s internationella konferens den 7
juni i Warszawa. Den svenska satsningen med en nationell plattform för
hållbar stadsutveckling är ganska unik i Europa. Andra länder vittnar om
liknande initiativ på lokal och regional nivå, men inte på nationell nivå.
Den svenska lösningen väckte därför stort intresse på konferensen.

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

12

Plattform för hållbar stadsutveckling

Kunskapsutveckling
 Plattformens myndigheter ska genom dialog med finansiärer och
andra utvecklingsmiljöer synliggöra kunskapsutvecklingsbehov.
 Myndigheterna ska ta initiativ till att etablera och utveckla en mötesplats för dialog om kunskapsutvecklingsbehov mellan de fem Plattformsmyndigheterna.
Workshop om Ekosystemtjänster
Den 9 september höll Naturvårdsverket och Boverket ett seminarium om
urbana ekosystemtjänster. Genom riktade inbjudningar samlades ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt från kommun- och regionnivå till konsulter och byggbransch. Syftet med seminariet var att föra
samman de viktigaste aktörerna inom området urbana ekosystemtjänster
för att lära av varandra och för att få en gemensam bild av gällande kunskapsläge.
Forskning och innovation
Plattformsmyndigheterna identifierade i sin verksamhetsplanering för
2016 att det finns behov av att gemensamt samordna forskningsinsatser
som rör hållbar stadsutveckling. Plattformen har under 2016 verkat för en
ökad kännedom om respektive myndigheters uppdrag kring Forskning
och Innovation (FOI). En FOI-grupp har bildats med representanter från
samtliga fem plattformsmyndigheter. Med en god samordning är det möjligt att använda plattformens kontaktytor för att tydligare sammankoppla
myndigheternas befintliga verksamhetsområden med relevanta aktörers
behov av lösningar inom hållbar stadsutveckling.

Samverkan
 Plattformen ska bidra till förbättrad samverkan över sektorer för att
förbättra helhetssynen och tydliggöra prioriteringar och utmaningar
inom hållbar stadsutveckling.
SGBC 2016 (Sweden Green Building Conference 2016)
Plattformen var medarrangör av konferensen Building Sustainability som
hölls i Stockholm 18-19 oktober. Syftet var att stärka samarbetet och nätverken med byggbranschens aktörer. Plattformen medverkade i sessioner
om strategier för hållbar renovering och utvecklade processer för hållbar
stadsutveckling och certifieringssystem för hållbara stadsdelar. Plattformen hade även en egen bemannad monter där konferensdeltagarna kunde
träffa representanter från de fem Plattformsmyndigheterna samt få information om regeringsuppdraget och dess aktiviteter. I montern visades
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även projektet Klimatsynk2 upp och erfarenheter och projektexempel från
Delegationen för hållbara städers arbete (DHS). Montern var välbesökt.

Processtöd för de regionala
strukturfondsprogrammen
Tematiskt kunskapsstöd
Enligt uppdragsbeskrivningen ska Plattformen utgöra ett processtöd för
de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket har ett särskilt ansvar att vara ett processtöd för de
regionala strukturfondernas arbete med hållbar stadsutveckling.
Under 2016 har Tillväxtverket beslutat om 280 miljoner kronor från den
öronmärkta EU-potten till hållbar stadsutveckling. Forskningsprojektet
Grön BoStad i Stockholm, samverkansprojektet Malmö innovationsarena
och entreprenörsprojektet One Stop Future Shop i Göteborg finns bland
de 12 projekt som hittills har beviljats finansiering. Lärdomarna från projekten ska spridas till hela landet med hjälp av Plattformen för hållbar
stadsutveckling.
Det tematiska kunskapsstödet har fokuserat på kontakten med städerna i
handläggning av finansiering och samverkan med Plattformen för hållbar
stadsutveckling, inte minst inom kommunikation och kunskapsutveckling. Inom ramen för det tematiska kunskapsstödet har även ett särskilt seminarium för representanter från Stockholm, Göteborg och Malmö i syfte
att förbereda en större utvärdering av de öronmärkta EU-miljonerna för
hållbar stadsutveckling genomförts.

Analys av Plattformens funktion
Sweco har anlitats att följa Plattformen för hållbar stadsutveckling och
analysera dess funktion fram till och med 2017. Ett antal utvärderingsmoment har genomförts under året för att undersöka hur pass väl plattformen
uppfyller sina målsättningar. Måluppfyllelsen är god i förhållande till de
mål som Plattformen har satt upp för sin verksamhet. Arbetet inom målen
”Plattformen ska fungera som en mötesplats i Sverige för att sprida kunskap kring hållbar stadsutveckling” samt ”Myndigheterna ska ta initiativ
till att etablera och utveckla en mötesplats för dialog om kunskapsutvecklingsbehov mellan plattformsmyndigheterna” har utmärkt sig med en

2

Klimatsynk är nationellt samarbete för energi och klimat som drivs av Tillväxtverket och Energimyndigheten.
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hög måluppfyllelse. Inom det första målet har Plattformsdagarna utvecklats till en naturlig mötesplats inom hållbar stadsutveckling och årets dagar samlade 350 deltagare. Inom det andra målet har Plattformen gjort
framsteg i och med att samarbetet mellan myndigheterna har förbättrats
genom en vidareutvecklad gemensam verksamhetsplanering för 2017
samt ett utvecklad samverkan inom pågående uppdrag.
Vad är unikt för plattformen?
En återkommande fråga kring Plattformens verksamhet och som till viss
del styrt årets verksamhet är vad som är unikt för Plattformen? Sweco
menar att det är främst tre saker som är unika för Plattformen som den
bör bygga vidare på.
Mötet mellan de fem plattformsmyndigheterna
Samverkan mellan myndigheterna är ett mervärde i sig och Plattformen
har gett upphov till en ökad förståelse och ett ökat samarbete myndigheterna emellan. Sweco anser att detta bör vara grunden för Plattformens
verksamhet och att den därför beaktar detta vid planering och genomförande av aktiviteter.
En länk mellan kommun och stat
Ett antal av de personer Sweco intervjuat som underlag för sin delrapportering menar att Plattformen fyller en viktig funktion genom att vara en
samlande samtalspart för ett antal viktiga statliga aktörer inom hållbar
stadsutveckling, Plattformen kan också fungera som en länk från den operativa kommunala nivån till den politiska nationella nivån.
Helhetsperspektivet
En tredje aspekt som anses göra Plattformen unik är att den har fokus på
helhetsperspektivet inom hållbar stadsutveckling. Detta är inte minst viktigt när samhället är organiserat i sektorer med starka särintressen samt att
vi nu har ett stort behov av att bygga många bostäder på kort tid
Risker med aktiviteter i samverkan
I seminarieserien Bostäder för alla - men hur? som arrangerades av SKL
tillsammans med Länsstyrelserna deltog Plattformen i dialoger men utan
möjlighet att påverka programinnehållet.
Lärdomen bör vara att det finns en stor potential att arrangera möten och
evenemang tillsammans med andra aktörer för att på sätt bredda Plattformens målgrupp. Det är dock inte tillräckligt att delta på andras arenor,
utan Plattformen måste också arrangera egna mötesaktiviteter.
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Viktigt med långsiktighet
En risk är att långsiktigheten i uppdraget och möjligheten att arbeta strategiskt med hållbar stadsutveckling påverkas negativt när verksamhetsplanen endast är på ett år i taget.
Plattformen har bytt departement från Näringsdepartementet till Miljöoch Energidepartementet från och med 1 september 2016. Det är oklart
om detta kommer att påverka prioriteringar och inriktningar från uppdragsgivaren.

Inriktning och prioriteringar 2017
Plattformens långsiktiga strategiska inriktning kommer från år 2017 att
kopplas tydligt mot Agenda 2030 och mål 11 som handlar om hållbara
städer och samhällen samt till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Under 2017 kommer Plattformen att prioritera arbetet inom följande aktiviteter:
 Villkor för att bo och leva i en hållbar stad
De villkor som tas fram under Plattformsdagarna 2016 samlas
och vidareutvecklas. Villkoren är i många fall förtydliganden och
konkretiseringar av mål 11 i Agenda 2030. Villkoren kan även
användas som underlag för ett förslag till nationellt mål eller en
nationell strategi för hållbar stadsutveckling.


Samordning av finansiering och spridning av projektresultat
Syftet är att bidra till att statens olika stödmedel som på ett eller
annat sätt bidrar till hållbar stadsutveckling, används på bästa
sätt. Genom aktiviteten kommer samlad information om statliga
stöd förmedlas och möjligheter att samordna stöden visas. Vidare
är syftet att sprida erfarenheter från genomförda stödprojekt till
andra berörda målgrupper och att stötta projekt under genomförandet. Dessutom ska möjligheterna att följa upp resultat ”på tvären”, oavsett stödform, utvecklas.



Forskning, utveckling och innovationer
Det övergripande syftet är att nyttja plattformens kontaktytor för
att sammankoppla forskningsfinansiärers FOI-verksamhet med
olika målgruppers behov av kunskap inom hållbar stadsutveckling.



Internationell satsning
Syftet är att bidra till att sprida svenska erfarenheter om hållbar
stadsutveckling internationellt och att öka den egna kunskapen
om lösningar som genomförs i andra länder.
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Bilaga 1. Plattformen för hållbar
stadsutveckling 2016 – året som gått
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