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1 Övergripande om verksamheten 

Detta dokument beskriver Cleantech Östergötlands övergripande vision och mål. Dokumentet 

godkänns av Cleantech Östergötlands styrelse och ska revideras en gång per år.  

1.1 Vision 

Cleantech Östergötland ska vara ett nätverk i världsklass för miljöteknikföretag där medlemmarna är 

förstahandsvalet för omställningen till en hållbar planet. 

Vi vill att alla ska känna till miljökompetensen som regionen besitter och att regionen är ett nav för 

miljöteknikinnovationer. 

1.2 Syfte 

Cleantech Östergötland har definierat ett antal fokusområden för verksamheten som alla ska bidra 

till ökad affärsnytta för medlemsföretagen.  

1.2.1 Påverkansarbete 

Cleantech Östergötland är en röst för våra medlemsföretag i sakfrågor som är relevanta för våra 

medlemmars verksamhet. 

1.2.2 Kännedomsarbete 

Cleantech Östergötland arbetar strategiskt med att öka kännedomen om miljöteknik i Östergötland 

som styrkeområde, såväl på lokal, regional och nationell nivå. Detta sker genom att öka synligheten i 

sammanhang där beslutsfattare, potentiella kunder och andra intressenter möts. 

1.2.3 Ökad affärsnytta 

Cleantech Östergötland är en plattform för miljöteknikföretag för att träffa andra företag som 

arbetar för en bättre miljö, både inom nätverket och potentiella kunder.  

1.2.4 Katalysator 

Ur ett offentligt perspektiv verkar Cleantech Östergötland också som en plattform för dynamiskt 

idéarbete för klimat- och miljöinitiativ. Genom nätverk och samverkan som spänner över forskning, 

näringsliv och offentlig sektor blir Cleantech Östergötland en katalysator för innovation, samarbeten 

och affärsmodeller. 

1.3 Övergripande mål 

1.3.1 Cleantech Östergötland ska vara en stark aktör i regionen som är relevant för 

medlemsföretagen. 

Cleantech Östergötland är ett relevant nätverk för företagen när ökad kännedom om styrkan i 

miljöteknik i Östergötland samt relevanta nätverksmöjligheter leder till tillväxt och ökad lönsamhet.  

Indikator 1: Medlemsantal 

- 100 medlemmar om 3 år(1 juli 2019) 

- Varav minst 50% har mer än 5 anställda 
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- Företagen ska vara relevanta och inom ramen för definitionen för miljöteknikföretag 

Indikator 2: Nöjda medlemmar 

- Medlemsnöjdhetsundersökning ska visa en nöjdhet på 80%. 

- Medlemsomsättning ska inte vara högre än 5% per år 

1.3.2 Cleantech Östergötland ska ha stor påverkan inom miljöteknikområden som är 

relevanta för medlemmarna. 

Indikator 1: Remissinstans 

För att påverka politiska beslut spelar remissförfaranden en viktig roll. Ett tecken på att Cleantech 

Östergötland ses som en relevant aktör inom miljöteknikområdet är att organisationen agerat 

remissinstans minst två gånger under perioden 2017-2019. 

Indikator 2: Debattartiklar 

Ett sätt att påverka den allmänna debatten är via media. Cleantech Östergötland ska därför vara 

medförfattare till minst två debattartiklar per år. 

Indikator 3: Medlemmars inställning 

Medlemsundersökningar ska visa att minst 50% av medlemsföretagen uppfattar att Cleantech 

Östergötland arbetar inom områden som är relevanta för företaget.  

Indikator 4: Kommunal påverkan 

CTÖ ska ha/ha haft diskussioner med minst 75% av regionens kommuner runt uppfyllande av deras 

miljömål & miljöarbetet under treårsperioden. 

1.3.3 Cleantech Östergötland ska bidra till medlemmarnas omvärldsbevakning inom 

miljöteknik, med fokus på den politiska utvecklingen. 

Indikator 1: Medlemmars inställning 

Medlemsundersökningar ska visa att minst 50% av medlemsföretagen uppfattar att Cleantech 

Östergötland bidrar med relevant omvärldsbevakning.  

1.3.4 Cleantech Östergötland ska ha en verksamhet som bidrar till utvecklingen och gör 

skillnad i Östergötland.  

Genom att driva större projekt kan Cleantech Östergötland bidra med konkreta resultat. Vi vill skapa 

ökade kontaktytor och bredare samarbeten med regionens aktörer, och ge medlemsföretag tillfällen 

till fler nätverksmöjligheter. 

1.3.5 Påverka att fler nya miljöteknikföretag skapas i regionen, kopplat till regionens 

innovationsförmåga. 

Cleantech Östergötland ska bidra till Region Östergötlands mål inom ramen för Miljönytta som affär 

när det gäller ökat antal miljöteknikföretag, ökad omsättning inom miljötekniksektorn, ökat antal 

arbetstillfällen samt utvecklingen av nya produkter och tjänster.  
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1.3.6 Cleantech Östergötland ska ha en stabil organisation med långsiktigt säkrade resurser. 

Tillsammans med de offentliga finansiärerna ska arbetet initieras redan under 2017 för att identifiera 

formerna för den framtida verksamheten och finansiering.  


