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Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft
• Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – behov av
strategisk nationell-regional samverkan.
• Forumet stärker förutsättningarna för regionerna att
aktivt bidra i politikens genomförande.
• Syfte: föra dialog om frågor som är strategiskt viktiga
för att skapa hållbar regional tillväxt i hela landet.
• Mötesplats: regeringen, regionala aktörer, statliga
myndigheter och andra berörda.
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Politikerforum
Ordförande ss Elisabeth Backteman
Län där landsting/samverkansorgan/kommun har utvecklingsansvar
• Regionpolitiker – opposition och majoritet

Län där länsstyrelsen har utvecklingsansvaret
• Landshövdingar
• Regionpolitiker kommunförbund – opposition och majoritet
• Regionpolitiker landsting – opposition och majoritet
Sveriges Kommuner och Landsting, beredningen för tillväxt och
regional utveckling

Näringsdepartementet

Tjänstemannaforum
Län där landsting/samverkansorgan/kommun har utvecklingsansvar
• Regiondirektörer (eller motsvarande)
Län där länsstyrelsen har utvecklingsansvar
• Länsråd + länsråd i sex län som hanterar regionala företagsstöd
• Direktörer (eller motsvarande) från kommunförbundet
• Direktörer (eller motsvarande) från landstinget
•

Strategisk dialog också på tjänstemannanivå – beredande för
politikerforum

•

Koppling till regionalt utvecklingsansvar och 1:1-anslaget
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Strategisk nationell–regional samverkan
•Mötesplats – regeringen, regionala aktörer, myndigheter

Forum för hållbar
regional tillväxt och
attraktionskraft 20152020

Näringsdepartementets
regionala
utvecklingsdialoger

•Politikerforum/tjänstemannaforum
•Strategiskt viktiga frågor för hållbar regional tillväxt i hela landet

•Förbättrad styrning och uppföljning av medel från anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder
•Prioriteringar, resultat och resursanvändning

•Strategiskt regionarbete

Tillväxtverkets strategiska
dialoger
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•Gemensamma åtaganden där myndigheten kan stötta med
kunskap och medel baserat på regionala förutsättningar

Aktuella frågor inom Regional tillväxt
• Nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020
• Utvecklad dialog och styrning
– utvecklingsdialoger
– uppdrag till statskontoret

• Parlamentarisk utredning om en sammanhållen
landsbygdspolitik
• Kompetensförsörjning (matchning, regionernas
roll/kompetensplattformar)

• Jämställdhet – Integration – Mångfald i det
regionala tillväxtarbetet
• Regionfrågan
• Exportstrategi
• Lokalisering av statliga myndigheter
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Regionala utvecklingsdialoger
• Dialoger med samtliga län under våren 2015
• Syfte:
– förbättrad styrning och uppföljning av det statliga
anslaget för regionala tillväxtåtgärder
– återkommande dialog om regionala prioriteringar,
resultat och resursanvändning
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Prioritering, resursfördelning och resultat
Utvecklad styrning och uppföljning av regionalt tillväxtarbete
och anslag för regionala tillväxtåtgärder

Insatser och
resursfördelning
2014
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Resultat

Lärande Huvudsakliga
prioriteringar
2015

Prioriterade
insatser Resursfördelning
2015

Återkoppling regionala
utvecklingsdialoger
•

Stor regional variation – insatser, arbetssätt, resurser,
ansvarsfördelning i länet
 Differentierad styrning?

•

Ökat fokus på styrning och prioritering utifrån mål och strategier
 Från efterfrågestyrt till mål/resultatorienterat – utlysningar kopplat
till strategier och program?

•

Svag koppling mellan fördelning av medel och RUS.
 Utveckling av handlingsplaner positivt
 Bristande analyser bakom användningen av olika verktyg i det
regionala tillväxtarbetet. Fördelningen av medel mellan
projektverksamhet/regionala företagsstöd & kommersiell service
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Återkoppling regionala
utvecklingsdialoger
• Analyskapacitet och mottagarkapacitet återkommande
utmaning
 Resurser – kompetens – öronmärkta medel?
• Resultat? Brister hos alla……
 Vad är ett resultat, hur redovisar vi det, vad är möjligt att
redovisa?
 Villkorsbesluten för 2015 är tydligare – TVV stöd i ett fortsatt
arbete med att utveckla fokus på resultat
 Synliggöra (och följa upp?) anslagets katalyserande effekt –
uppväxlingen av medlen
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Framgångsfaktorer i det regionala
tillväxtarbetet
•

Regionalt ledarskap
–
–
–
–

•

Kontinuerligt lärande och utvecklingsarbete
–
–

•

förmåga till prioriteringar på både kort och lång sikt
samlar aktörssystemet och tydliggör rollfördelning och åtaganden för kraftfullt
genomförande
kraftsamling i arbetet med aktörsfloran – med näringslivet i förarsätet….
uppföljning/resultat , behov av tydlig beställning från politikerna

prioriteringar och insatser baserat på analys, uppföljning, utvärdering och
lärande; tydlig insatslogik
fungerande strukturer för lärande

Tydlig målstruktur – strategier på kort och lång sikt
–

insatser och resultat i relation till mål och visioner
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Några goda exempel
• Kalmar – uppföljning och analys av företagsstöden
• Västernorrland – genusperspektiv i handläggning och
riktade insatser mot kvinnor
• Västra Götaland – utvecklat aktörssystem för att dra åt
samma håll
• Kronoberg – insatslogiken i fokus
• Värmland – avtal för samverkan med universitetet,
tydliggörande av roller
• Norrbotten – modell för analyssamverkan med universitetet
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Regionala utvecklingsdialoger –
vad tar vi med oss och förändrar till nästa års dialoger?
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning - vad har utvecklats sedan dialogen 2015?
Fördjupad kunskap hos N-dep utifrån dialoger och
underlag från TVV
Mer dialog kräver förberedelser från TVV och Ndep
Fokus på mål, resultat och medel i regionala tillväxtarbetet
Bilaterala samtal
Fördjupningar utifrån behov regionalt eller nationellt
(TVV/Ndep)
Involvera fler delar av RK utifrån behov/tema

Fokus 2016
• Utvecklade metoder för uppföljning, lärande, prioritering
• Identifiera resultat
• ?
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