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Sammanfattning
Det regionala tillväxtarbetet och genomförandet av En nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 pågick genom ett stort
antal insatser på såväl strategisk som operativ nivå under 2017. Insatserna
sker både inom tematiska områden kopplat till de fyra prioriteringarna i den
nationella strategin och inom ramen för tillväxtarbetets verktyg som till
exempel finansiering, samverkan och lärande. Värt att notera är att
redovisade insatser inte bara sker inom ramen för Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, även om anslaget lyfts fram som centralt i genomförandet av
tillväxtarbetet. Redovisningarna speglar sammantaget insatser som
finansieras genom ett stort antal olika källor.
Tillväxtverket har ett återkommande uppdrag enligt regleringsbrev 1 att ställa
samman rapporteringar och redovisningar av det regionala tillväxtarbetet
från den regionala nivån. Föreliggande sammanställning avser budgetåret
2017.
Fem av de övergripande slutsatser som de 58 rapporteringarna från den
regionala nivån leder fram till är:

1.

Regionbildningen gör avtryck i det regionala tillväxtarbetet

Den pågående regionbildningen genom flytten av det regionala
utvecklingsansvaret till direktvalda regioner, gör avtryck i tillväxtarbetet. Det
är synligt under flera återrapporteringskrav för verksamhetsåret 2017.
Regionbildningen driver på revideringar av regionala utvecklingsstrategier
och ger upphov till förändringar av samverkansstrukturer mellan regioner
och länsstyrelser. När utvecklingsansvaret skiftar hemvist påverkar det också
arbetet med till exempel uppföljning och regionala projektmedel. Ett
tematiskt område som tydligt påverkas är arbetet med Kompetensförsörjning
– där det finns anledning att säkerställa hur upparbetade resultat, pågående
processer och samarbetsstrukturer kommer till nytta i de nya regioner som
bildas.

2.

Dubbla signaler om resultat

2

Ett resultatinriktat genomförande är en grundläggande beståndsdel i den
nationella strategin och regionerna har i många fall höga ambitioner inom

1

Regleringsbrev för budgetår 2018, dnr N2017/07676/FF.

2

Begreppet resultat används huvudsakligen enligt Ekonomistyrningsverkets definition där det

innefattar prestationer och kortsiktiga effekter. Resultat används dock också i en vidare mening i
regionernas redovisningar, varför begreppsanvändningen i sammanställningen kan upplevas som inte
är helt igenom konsekvent.
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området – vilket synliggörs i återrapporteringskravet som fokuserar på det
strategiska och långsiktiga arbetet med lärande. Där finns övergripande
insatser för att utveckla lärandet i vid mening men också särskilda insatser
för uppföljning av Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. I redovisningen av
insatser inom ramen för den nationella strategins fyra prioriteringar uteblir
dock genomslaget av de höga ambitionerna. Explicita resultat i form av
prestationer och kortsiktiga effekter redovisas i liten utsträckning – och när
så sker är det till större delen genom prestationer på projektnivå och utan
relation till uppställda mål. Det är helt enkelt inte möjligt att identifiera vilka
resultat som uppnås på en mer aggregerad nivå eller om (vilket i och för sig
inte utgör fokus i föreliggande rapport) utvecklingen ska betraktas som bra
eller dålig – i förhållande till insatta resurser.
En typ av insats som förefaller mer vanlig 2017 än under 2016 och 2015
gäller regionen som påverkansaktör. Det sker framförallt kopplat till den
framtida sammanhållningspolitiken och inom transportinfrastrukturområdet
på såväl nationell som europeisk nivå. Inom detta område framstår behovet
av att fortsatt utveckla ett resultatinriktat genomförande som extra stort.

3.

Regionala projektmedel av stor betydelse

Finansiering genom projektmedel är en central beståndsdel i det regionala
tillväxtarbetet. Regionerna bedömer att Anslag 1:1 Regionala projektmedel är
av stor eller mycket stor betydelse för genomförandet av regionala strategier
och program – och de lyfter fram ett flertal mervärden med anslaget.
Samtidigt redovisas bara ett mindre antal exempel på hur regionerna faktiskt
styr användningen av dessa 800-900 miljoner kronor3. Det är lika vanligt att
referera till att medlen är efterfrågestyrda – som till en regional styrning
annat än att de bidrar till prioriterade mål i utvecklingsstrategierna. Utifrån
redovisningarna bedömer Tillväxtverket att det finns skäl för regionerna att
utveckla styrningen av såväl Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som annan
finansiering i tillväxtarbetet. Vad gäller projektmedel i övrigt är ett
framträdande drag under 2017 att det pågick ett omfattande påverkansarbete
inom ramen för Internationellt samarbete, med budgeten för den kommande
sammanhållningspolitiken i blickfånget.

4.

Utmaningar för regionernas systemorientering

Tillväxtverket har tidigare och återkommande konstaterat att det
förekommer ett omfattande strukturbyggande – en systemorientering – inom
det regionala tillväxtarbetet4. Sammanställningen av regionernas insatser

3

Här kan det vara värt att notera en stor spännvidd i fördelning av anslaget, från Uppsala där

regionala beslutsfattare under 2017 beviljade 8 miljoner kronor till regional projektverksamhet till
Norrbotten som beviljade drygt 94 miljoner kronor.
4

Se till exempel tidigare år sammanställningar från 2014 (dnr 4.2.7-Ä 2015-000179 ), 2015 (dnr 1.2.1-

Ä 2015-1732 ) och 2016 (dnr Ä 2017-494 ).
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2017 visar att detta fortgår, men illustrerar också svårigheter genom att det i
stor utsträckning sker genom nationella projektmedel. Det gäller till exempel
områdena Kompetensförsörjning och Kommersiell service – där
strukturbyggande insatser pågått (till viss del under olika namn) genom
projektverksamhet under ett antal år. Att i ökad utsträckning hitta långsiktiga
förutsättningar för av nationella medel katalyserade samverkansstrukturer
bör vara en gemensam utmaning för såväl den nationella som regionala nivån,
med sitt stärkta mandat.

5.

Utvecklingsstrategier i en revideringscykel

De regionala utvecklingsstrategierna befinner sig i början av en
revideringscykel där samtliga regioner med några få undantag refererar till
pågående eller kommande revideringsprocesser. Detta förefaller i viss
utsträckning drivas av regionbildningen och i ett par fall av förändringen av
Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583), genom att de regionala
utvecklingsstrategierna nu ska aktualiseras under varje mandatperiod.
Redovisningar från 17 regioner visar att Agenda 2030 förefaller få ett närmast
totalt genombrott i meningen att samtliga anger att agendan är en
utgångspunkt i den kommande strategin. Hur stort genomslaget blir i de
enskilda fallen är oklart i nuläget, men klart är att de nuvarande regionala
utvecklingsstrategiernas lika dominerande utgångspunkt inom innovation
genom Europa 2020, utmanas av den betydligt bredare agendan och de 17
globala hållbarhetsmålen. En fråga som uppstår är hur detta påverkar
strukturfondernas träffbild – med sitt tydliga företagsfokus och utgångspunkt
i innovationsområdet. Tillväxtverket bedömer att det under kommande år är
en utmaning att få flernivåsystemet inom det regionala tillväxtarbetet att
hänga ihop avseende Agenda 2030 – där styrande strategier på regional och
nationell (och europeisk) nivå utvecklas i samma riktning.

Borttagna och nya rapporteringskrav 2017
Regionernas redovisningar följer deras Villkorsbrev och en särskild
rapporteringsmall – med på en övergripande nivå små förändringar jämfört
med föregående år. Nytt för 2017 är dock rapporteringskrav för insatser inom
Näringslivets digitalisering, uppdraget att ta fram Regionala handlingsplaner
för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017–2020 samt arbetet med Agenda 20305.
Rapporteringskrav som tagits bort 2017 gäller regionernas arbete med
Integration och mångfald samt Miljödriven näringslivsutveckling. Insatser
inom båda dessa områden redovisas dock i viss utsträckning inom ramen för
andra återrapporteringskrav.
Fokus i sammanställningen ligger på återrapporteringarna från regionerna
men vad gäller Samverkan, användningen av Anslag 1:1 Regionala

5

Redovisningen av arbetet med Agenda 2030 var ett erbjudande till regionerna i Villkorsbrevet för

2018 – vilket 17 regioner antog. Redovisningarna inkom separat, i februari 2018.
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tillväxtåtgärder och i viss utsträckning Kommersiell service, så innefattar
också sammanställningen länsstyrelsernas redovisningar enligt sina
regleringsbrev.
Samtliga tolv områden som lyfts fram avslutas med en sammanfattande
analys. Dessa är:













Innovation och företagande
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete samt EU:s strategi för Östersjöregionen.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Samverkan mellan regioner och länsstyrelser
Jämställd regional tillväxt
Strategiskt och långsiktigt arbete med lärande
Näringslivets digitalisering
Kommersiell service
Regionala handlingsplaner för klimat och miljö
Agenda 2030
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1

Inledning och läsanvisningar

1.1

Bakgrund

Den regionala tillväxtpolitikens mål är utvecklingskraft i alla delar av landet
med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Det är ett politikområde som är
beroende av resurser från ett flertal utgiftsområden och ett omfattande behov
av flernivåsamverkan. Perspektiven är många gånger långsiktiga med ett
genomförande som delas mellan såväl styrnivåer som sektorer.
Tillkommer gör en regional dimension där en rad platsbaserade faktorer och
förutsättningar påverkar utvecklingen. Det handlar till exempel om
strukturskillnader avseende befolkning, utbildning, näringsliv, naturresurser,
infrastruktur samt geografi. Regionerna har utöver detta skiftande
möjligheter, bland annat som en följd av resurser och organisering, att
omsätta regionala förutsättningar till en stark förnyelseförmåga.
Sammantaget ger detta ett politikområde där det ligger en utmaning i att
identifiera dess resultat och effekter på ett relevant sätt – och särskilja det
från övergripande konjunktur- och strukturförändringar. Det finns helt enkelt
behov av att mäta och följa upp politiken på flera sätt.
I budgetpropositionen för utgiftsområde 19 används dels indikatorer för att
följa utvecklingen i Sveriges regioner, dels indikatorer för insatser som
finansieras inom utgiftsområdet och dess medfinansiering. Utöver dessa
indikatorbaserade uppföljningar görs också en årlig uppföljning av Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder – vilket syftar till att fungera katalyserande och
bidra till genomförandet av strategiska satsningar inom ramen för den
regionala tillväxtpolitiken. Sedan ett par år tillbaka driver
Näringsdepartementet med hjälp av Tillväxtverket ett arbete för att utveckla
styrning och uppföljning av medel från Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
(projektmedel) ytterligare.6
På en operativ nivå används också mer kvalitativa instrument för uppföljning.
Ett av dem är Näringsdepartementets utvecklingsdialoger med aktörer som
har regionalt utvecklingsansvar i länen.
Ett annat instrument är de utvecklingsansvariga aktörernas årliga
återrapportering av det regionala tillväxtarbetet, vilket står i fokus i den här
rapporten.

6

Uppföljningssystemet ska ta hänsyn till de varierande förutsättningar som råder i olika län samtidigt

som det ska stärka möjligheterna till nationell uppföljning, utgå ifrån prioriteringarna i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, möjliggöra uppföljningar utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv samt utformas så att projektverksamhetens
resultat och effekter kan utvärderas. Uppföljningssystemet ska bestå av en kvantitativ del i form av en
uppsättning indikatorer samt en kvalitativ del. Tillväxtverket ska slutrapportera uppdraget senast den
1 februari 2019.
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De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har en central funktion att
samordna och leda arbetet på regional nivå. Deras uppgifter styrs av
Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) och Lagen om regionalt
utvecklingsansvar (2010:630) för vissa län, som bland annat pekar ut att
regionerna årligen ska redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till
regeringen.
Som vägledning för regionernas arbete och politikens genomförande på såväl
nationell som regional nivå finns En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. I strategin identifieras fyra
bakomliggande utmaningar, som i en uppföljning från 2017 bedöms vara
fortsatt relevanta7;





Demografisk utveckling
Globalisering
Klimat, miljö och energi
Social sammanhållning

För att kunna möta dessa utmaningar tillkommer också fyra prioriteringar
som ska vara vägledande i såväl det strategiska som operativa tillväxtarbetet.





Innovation och företagande
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete

Den nationella strategin och dess prioriteringar ligger som grund för den
återrapportering de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna årligen gör
enligt sina villkorsbeslut. Till skrivningarna i villkorsbesluten kommer också
en särskild rapporteringsmall som preciserar återrapporteringskraven 8.

1.2

Uppdrag och förutsättningar

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att ställa samman de
redovisningar som regionerna9 gör enligt sina villkorsbeslut och den
kompletterande rapporteringsmallen. Uppdraget innefattar också den
redovisning Länsstyrelsen i Stockholms län gör i egenskap av regionalt

7

Uppföljning av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,

Tillväxtverket, dnr 2016-001579:03.
8

Rapporteringsmall – rapportering enligt villkorsbeslut för 2017, dnr N2017/07107/RTS

9

I sammanställningen används ordet region som synonym för de utvecklingsansvariga aktörerna – och

inte i geografisk bemärkelse. Begreppet innefattar på aggregerad nivå därmed även de
utvecklingsansvariga aktörer som inte styrs genom direktvalda politiker. Detta görs av praktiska skäl –
i en fråga som inte har ett enkelt svar. Läs mer om namnfrågan i slutbetänkandet från
Indelningskommittén:
http://www.regeringen.se/492cba/contentassets/1551def36a47420db18d9961d8956720/myndighets
gemensam-indelning--samverkan-pa-regional-niva-sou-201810.pdf

14

utvecklingsansvarig aktör enligt sitt regleringsbrev inom Regional tillväxt –
samt regleringsbrevsuppdrag 1:11 och 1:12 för övriga länsstyrelser. För
området Kommersiell service har de regioner och länsstyrelser som ansvarar
för regionala serviceprogram ett återrapporteringskrav och även dessa ingår i
sammanställningen. I Villkorsbeslutet för 2018 erbjöds regionerna också att
särskilt inkomma med en redovisning av hur deras eventuella arbete med
Agenda 2030 ser ut inom ramen för sitt utvecklingsansvar.
Totalt sett ingår därmed 58 dokument från regioner och länsstyrelser – som
redovisar insatser under åtta områden som i sin tur bryts ned i delområden
samt mer preciserande frågeställningar.
Det är ett relativt omfattande material som de regionala aktörerna redovisar –
med utgångspunkt i öppna frågeställningar. Detta ger ett intressant material
som formas utifrån regionala ambitioner och tolkningar – men ur ett
sammanställande perspektiv medför det vissa metodproblem.
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Detaljeringsgraden i redovisningarna skiljer sig åt. Dels mellan
de olika återrapporteringskraven där i sammanhanget relativt
avgränsade frågor som arbetet med EU:s strategi för
Östersjöregionen, Jämställd regional tillväxt och Näringslivets
digitalisering har egna återrapporteringskrav med preciserande
frågeställningar medan ett omfattande område som Innovation
och företagande bara utgör en del av ett återrapporteringskrav.
Detaljeringsgraden skiljer sig också åt i ett mindre perspektiv där
en avgränsad insats som till exempel ett projekt eller en
konferens ges relativt stort utrymme – medan omfattande
insatser inom det innovationsstödjande arbetet eller
transportinfrastrukturen bara ges några rader. Detta skiljer sig åt
såväl mellan regioner som mellan återrapporteringskrav inom
regioner.
Återrapporteringskraven är relativt fria i sin karaktär och öppna
för tolkning, vilket gör att regionernas svar skiljer sig åt. Detta
syns tydligt i det första återrapporteringskravet som tolkas olika.
Vissa regioner redovisar en omfattande sammanfattning av
arbetet av relativt övergripande karaktär, medan andra väljer att
redovisa allt material under de enskilda prioriteringarna.10 Det
syns också tydligt i redovisningen av Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, där flera av de preciserande frågorna tolkas på
olika sätt. Frågan Hur – har i sammanhanget åtminstone tre olika
typer av svar.
Ett stort antal insatser kan redovisas inom ett eller flera av
återrapporteringskraven, vilket påverkar möjligheterna att dra
jämförande slutsatser samt medför en risk för
dubbelrapportering. Ett projekt inom miljöområdet kan

I korthet fokuserar regionernas inledningskapitel på 1) utmaningar i regionen, 2)

samverkanstrukturer och pågående samverkan med till exempel kommuner och myndigheter, 3)
pågående/kommande arbete med att revidera den regionala utvecklingsstrategin, 4)
genomförd/kommande regionbildning samt 5) genomförda insatser av särskild vikt. Ett övergripande
intryck är att regionerna framförallt använder utrymmet för att lyfta fram insatser som inte ryms inom
återrapporteringskraven. 16 regioner har inledande kapitel och de varierar i omfattning.
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redovisas under återrapporteringskraven för till exempel
Innovation och företagande, Användningen av Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder, Samverkan, Regionala handlingsplaner
för klimat och miljö samt Agenda 2030.
Ovanstående exempel på egenheter hos redovisningarna bidrar till att forma
förutsättningarna för denna sammanställning. Den är kvalitativ till sin
karaktär och består med nödvändighet i viss utsträckning av tolkningar.
Utgångspunkten är att ge en samlad bild av det regionala tillväxtarbetet så
som det uttrycks i redovisningarna. Att ringa in var fokus ligger – och
illustrera detta med ett stort antal exempel. I vissa fall pekar exemplen på
gemensamma drag för flera regioner, i andra fall en regionalt unik/specifik
insats. Exempel som bygger på nya insatser för 2017 prioriteras i
sammanställningen.
Med detta sagt: Sammanställningen av de regionala återrapporteringarna
2017 innehåller betydande delar av det samlade tillväxtarbetet – och bygger
därmed en solid grund för den som vill öka sin kunskap om genomförande av
den regionala tillväxtpolitiken på regional nivå.
Sammanställningen avser verksamhetsår 2017. Då processer inom det
regionala tillväxtarbetet som huvudregel sträcker sig över flera år, kan de
insatser som ingår i vissa fall finnas med även tidigare år. Nya insatser och
processer där det skett viktiga genombrott prioriteras emellertid i
sammanställningen.
Värt att notera är också att redovisade insatser inte bara sker inom ramen för
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, även om anslaget lyfts fram som central
i genomförandet av tillväxtarbetet. Redovisningarna speglar sammantaget
insatser som finansieras genom ett stort antal olika källor.

1.3

Genomförande

Det är återrapporteringskraven och inte de enskilda regionerna som står i
fokus i sammanställningen. Genomförandet av sammanställningen av de
regionala redovisningarna har skett i fyra steg:
1.

En sammanställning av varje enskilt återrapporteringskrav för
samtliga regioner med dess redovisningar i helhet.

2.

En sammanfattning av respektive återrapporteringskrav i tabellform
– där kraven brutits ned på delar som till exempel insatser 2017,
resultat och deltagande aktörer. Dessa tabeller är inte fullständiga – i
den meningen att samtliga redovisade insatser finns med.
Ambitionen är att de ska ge en övergripande bild av vad respektive
region redovisat under de olika återrapporteringskraven – samt
utgöra ett underlag för nästa steg i sammanställningen.
Tabellerna redovisas som bilagor till sammanställningen.

3.

En kvalitativ sammanställning av respektive återrapporteringskrav –
där fokus ligger på att kategorisera olika typer av svar och ge
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exempel från redovisningarna från insatser som genomförts under
2017.
4.

1.4

En kvalitetssäkring där samtliga återrapporteringskrav ställs mot
annan tematisk rapportering som gjorts inom området och/eller
kvalitetssäkras av personer med tematisk sakkompetens från stora
delar av Tillväxtverkets organisation. I de flesta fall sker båda
delarna.

Disposition

Sammanställningen följer återrapporteringskraven i regionernas
villkorsbeslut och rapporteringsmall. Samtliga kapitel inleds med en kort
redogörelse av återrapporteringskravet och avslutas med en sammanfattande
analys. Till samtliga kapitel utom det sista som fokuserar på Agenda 203011
hör också en bilaga, där redovisningarna presenteras på en övergripande nivå
och per län.
Kapitel 1: Inledning och läsanvisningar
Kapitel 2: Sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt
Detta kapitel består av återrapporteringskraven 1A, 1B och 1C vilket omfattar
områdena innefattar Innovation och förnyelse, Attraktiva miljöer och
tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Internationellt samarbete, Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder samt EU:s strategi för Östersjöregionen.
Kapitel 3: Samverkan mellan regioner och länsstyrelser
Kapitel 4: Jämställd regional tillväxt
Kapitel 5: Strategiskt och långsiktigt arbete med lärande
Kapitel 6: Näringslivets digitalisering
Kapitel 7: Kommersiell service
Kapitel 8: Regionala handlingsplaner för klimat och miljö
Kapitel 9: Agenda 2030

11

Detta utgör en frivillig rapportering som 17 regioner särskilt inkommit med. Då strukturen i

redovisningarna skiljer sig åt har Tillväxtverket bedömt att det inte funnits något mervärde i att ställa
samman en tabell just för detta område. I övrigt redovisas det på samma sätt som
återrapporteringskraven.
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2

ÅK1: Sammanfattning av verksamhet inom
regional tillväxt

Återrapporteringskrav 112 är det mest omfattande och fördelas på A, B och C.
Inom ramen för 1A ska prioriteringar, insatser och resultat inom den
nationella strategins fyra prioriteringar återrapporteras. Redovisningarna ska
också innehålla en beskrivning av de långsiktiga förändringsprocesser som
varit aktuella under året. Återrapporteringskrav 1B har fokus på
användningen av medel från Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder – genom att
regionerna besvara ett antal preciserande frågor. Inom återrapportering IC
står regionernas arbete med EU:s strategi för Östersjöregionen i fokus, vilket
ligger nära prioriteringen Internationellt samarbete i återrapportering 1A.
För återrapporteringskrav 1A vad gäller Innovation och företagande samt
Kompetensförsörjning, finns också konkretiserande frågeställningar. Dessa
har inte besvarats explicit i hög grad, men svaren bedöms i stor utsträckning
finnas inbäddade i redovisningarna.
En övergripande iakttagelse är att vad gäller återrapporteringskrav 1A är det
bara ett fåtal som lyft fram resultat och långsiktiga förändringsprocesser 13
(kopplat till de enskilda prioriteringarna) explicit – varför detta enbart
redovisas i begränsad utsträckning och då med fokus på resultat. Mot detta
finns argument att allt som redovisas, kan sägas utgöra någon typ av
prestation, och därför ska betecknas som resultat. Detta förhållningssätt
gäller för redovisningen i Värmland, där regionen lyfter fram att en lång
process kan ha föregått en prioritering /insats i tillväxtarbetet varför den i sig
bör ses som ett resultat. Mot denna bakgrund sker ingen uppdelning av
prioritering/resultat i Värmland.
Tillväxtverket har i detta fall dock valt att för att ett/en resultat/process ska
redovisas som just ett/en resultat/process – bör också regionen själva lyft
fram det som ett/en sådan(t). Tillväxtverket har gjort en bedömning av att det
inte heller är möjligt att på ett meningsfullt sätt skilja mellan prioriteringar
och insatser. Ett antagande är att de insatser som redovisas – också motsvarar
regionala prioriteringar under året. I övrigt hänvisar redovisningarna i stor
utsträckning till de regionala utvecklingsstrategierna – som också de kan
sägas utgöra regionala prioriteringar.
Samtliga regioner har svarat på återrapporteringsgraden i någon mening,
med undantag för 1A vad gäller Internationellt samarbete och 1C vad gäller
EU: strategi för Östersjöregionen. 14 regioner har svarat på de båda
sistnämnda och övriga sju på ett av de två återrapporteringskraven.

12

Se Rapporteringsmall – rapportering enligt villkorsbeslut för 2017 för mer exakt beskrivning. Dnr
N2017/07107/RTS
13

Grunden för detta beslut baseras på en genomgång av redovisningarna som sammanfattas i

bilagorna 1-4, där processer utgör en egen redovisningskolumn.
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2.1

ÅK 1A: Innovation och företagande

Samtliga regioner har svarat på återrapporteringskravet gällande Innovation
och företagande. Nedanstående sammanställning av svaren bygger på
regionernas redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se
bilaga 1.
Innovation och företagande är den prioritering inom den nationella strategin
med flest redovisade insatser. Detta avspeglas också i den separata
uppföljning av Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som Tillväxtverket gör –
där prioriteringen följaktligen också omsluter störst andel medel. 14
2.1.1

Innovation i samtliga regioner

Samtliga regioner redovisar insatser som fokuserar på att utveckla den
regionala innovationskapaciteten i någon utsträckning. Insatserna tar sin
utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier och mer konkretiserande
strategier och handlingsprogram med innovationsinriktning. Smart
specialisering är ett begrepp som fått stort genomslag, även om samtliga
regioner inte använder det explicit. I vissa fall används enbart begreppet
styrkeområden15 och i vissa fall sker insatserna direkt inom ramen för till
exempel science parks, kluster, testbäddar, inkubatorer, innovationsmiljöer
eller kunskapscentra.
I redovisningen från Gotland beskrivs begreppen Smart specialisering och
styrkeområden på ett sätt som illustrerar dess innehållsliga bredd:
”Begreppet tar sin utgångspunkt i innovationsbegreppet samt analys,
identifiering och prioritering av styrkeområden. Styrkeområden kan kort
beskrivas som breda inriktningar eller branscher där en region är kommersiellt
och/eller akademiskt stark, samt där det finns verksamheter med innovationsoch tillväxtpotential. Styrkeområden kan ses som paraplyn under vilka
näringsliv, akademi och civilsamhälle samlas och där offentliga aktörer
underlättar samarbete och en smart användning av offentliga resurser för
innovation och hållbar tillväxt, vilket stärker regionens attraktionskraft.”
De insatser som redovisas inom ramen för att främja innovationskapaciteten
kan grovt delas in i tre kategorier:

14

Under 2017 gick 67 procent av stödet från anslag 1:1 till prioritering Innovation och företagande.

Det största fokusområdet är Företagande och entreprenörskap med en andel på 36 procent av det
totala stödet från anslag 1:1.
15 Smart specialisering och styrkeområden är delvis parallella men inte likvärdiga. Smart specialisering
avser potentiella tillväxtområden. Det är ett initiativ från EU och syftar till att prioritera vissa
teknologier, sektorer etcetera – och att inom dessa identifiera områden för innovations- och
policyåtgärder. Det handlar om att identifiera nya möjligheter som kan regionen ge
konkurrensfördelar internationellt sett. Tanken är att regioner med kompletterande styrkeområden
ska samverka för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Detta ska sedan ge europeiskt mervärde.
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2.1.2

Insatser för att utveckla strategier och strukturer för ett långsiktigt
och systematiskt arbete.
Insatser av mer operativ karaktär där fokus ligger på att finansiera
styrkeområden.
Insatser där regionen agerar som samverkansaktör från regional nivå
till europeisk.
Omfattande strategibyggande

Av redovisningarna framgår att det i många regioner redan finns strategier
som styr insatserna inom området. Som exempel på detta kan nämnas
Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Skåne, Dalarna och Västerbotten. Arbetet
med att stärka innovationskapaciteten befinner sig i dessa regioner i
implementeringsfas – under ledning av regionala utvecklingsstrategier,
innovationsstrategier samt strategier för Smart specialisering16. Detta betyder
dock inte att utvecklingsarbetet stannar av. I till exempel Skåne som driver
sina insatser med utgångspunkt i den regionala innovationsstrategin från
2012 och har en upparbetad struktur för arbetet – pågår ett löpande
utvecklingsarbete. Under 2017 med fokus på att hitta långsiktig finansiering
av regionens klusterinitiativ och att utveckla arbetssätt inom ramen för
Forskning- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS).
Åtta regioner redovisar insatser för att utveckla strategier eller
handlingsprogram inom området under 2017:













16

Stockholm: Ett fokus i det innovationsfrämjande arbetet har under
2017 varit att vidareutveckla den regionala innovationsstrategin i
linje med Smart specialisering.
Sörmland: Framtagande av Handlingsplan för Smart specialisering,
med tre identifierade styrkeområden.
Jönköping: Innovationsstrategi antagen. Process påbörjad för strategi
Smart Specialisering i samband med revidering av den regionala
utvecklingsstrategin.
Västra Götaland: Under 2017 återlanserades arbetssättet med
Program för hållbar utveckling. Programmen utgör i sig en
infrastruktur för att utveckla regionens prioriterade branscher och
styrkeområden.
Örebro: Regionen är inne i en strategifas där en innovationsstrategi
för Smart specialisering antogs under 2017. Som komplement till
detta pågår ett arbete med att ta fram en separat näringslivsstrategi
Gävleborg: Under 2017 antog regionen en regional
Innovationsstrategi för Smart specialisering. Det pågår ett också
utveckling av innovationsstödsystemet.
Jämtland Härjedalen: Insatserna för att utveckla en strategi för Smart
specialisering har intensifierats under 2017 – vilket sker med
utgångspunkt i det regionala innovationsprogrammet från 2016.

Hur gränsdragningen ser ut mellan regionala innovationsstrategier och strategier för Smart

specialisering bör bedömas från fall till fall.
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2.1.3

Norrbotten: Fördjupning av innovationsstrategi som ska utgöra
underlag inför revidering av den regionala utvecklingsstrategin och
kommande EU-program. Fokus ligger bland annat på hur arbetet med
Smart specialisering ska utvecklas i regionen.
Brokig bild av styrkeområden

De mer operativa insatserna inom området fokuserar på att stötta enskilda
hela/delar av innovationssystemet. Det är sammantaget en brokig bild med
stora skillnader som framkommer i de regionala redovisningarna. Området
framstår samtidigt som själva verkstaden i arbetet med
innovationskapaciteten. Det absoluta flertalet redovisar insatser även om de
skiljer sig åt vad gäller omfattning och inriktning. En kartläggning som
Tillväxtverket gjort under 2017 visar att det pågår arbete med
styrkeområden i samtliga regioner. I redovisningarna framgår att regionerna
har kommit olika långt där stora (och tidiga) regioner som Skåne och Västra
Götaland redovisar omfattande och tydligt strukturbyggande insatser. Också
antalet styrkeområden skiftar. Tillväxtverkets kartläggning visar att antalet
varierar från två (Örebro, Kronoberg, Gotland och Västernorrland) till sex
(Uppsala, Västra Götaland, Västerbotten).
De insatser som regionerna redovisar landar inom ett stort antal olika
styrkeområden (eller motsvarande) som kräver en mer detaljerad
uppföljning för att vara jämförbara på ett rättvisande sätt. Fyra områden som
flera regioner dock lyfter fram som styrkeområden under 2017 är:





2.1.4

Grön tillväxt/livsmedel (Örebro, Västra Götaland, Jönköping, Kalmar,
Gotland, Sörmland, Östergötland).
Energi- och miljöteknik (Västmanland, Skåne, Västra Götaland,
Dalarna, Norrbotten, Västerbotten).
Besöksnäring (Gotland, Värmland, Dalarna, Halland, Jämtland
Härjedalen, Kalmar).
Industri/teknik (Skåne, Värmland, Dalarna Kalmar, Norrbotten,
Sörmland Örebro, Västmanland).
Regionen som nätverksaktör

En tredje kategori av insatser inom arbetet med att stärka
innovationskapaciteten består av insatser där regionen agerar som en aktör
för att utveckla samverkan. Det sker inom regionerna, mellan regionerna, på
nationella arenor och i europeiska nätverk.
Inom regionerna handlar det i stor utsträckning om att samla aktörer i olika
typer av samverkansråd för att hantera innovationsfrågorna. Detta sker dels
inom enskilda styrkeområden, dels i mer övergripande forum. I Skåne finns
till exempel det gemensamma ledningsforumet Forsknings- och
Innovationsrådet i Skåne (FIRS), som under 2017 utvecklat arbetssättet samt
stärkt omvärldsbevakning kring andra innovationsråd. I Västmanland
beskrivs Innovationsrådet som en sammanhållande kraft. I rådet samlas
(förutom Region Västmanland) i första hand operativa aktörer från
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innovationssystemet. Rådet har kontinuerliga möten och ses som en nod för
genomförandet av Affärsplan Västmanland.
Mellanregional samverkan sker till exempel inom ramen för Norra
Mellansverige där det finns en etablerad samverkan mellan Gävleborg,
Dalarna och Värmland som beskrivs som stark. Där finns ett gemensamt
projekt inom Smart specialisering och regionerna har också samverkat i
framtagandet av olika typer av positionspapper – till exempel Horisont 2020
och Smart specialisering. Ett annat exempel på mellanregional samverkan
finns i Smålandslänen (Jönköping, Kronoberg och Kalmar) där arbetet med en
gemensam skogsstrategi har varit i fokus under 2017. Samverkan är
långsiktig och består också av andra insatser kopplat till skogen som
styrkeområde.
Vad gäller samverkan på nationell nivå nämns Reglab och nätverket Regional
nationell dialog med fokus på forsknings och innovationsfrågor. Norrbotten
lyfter fram det senare som viktigt för kunskapsutbyte med övriga regioner,
vilket stärker arbetet med forsknings- och innovationsfrågor i Norrbotten och
ger regionen möjlighet att lyfta fram deras specifika förutsättningar.
På den europeiska nivån pågår ett omfattande nätverksarbete. De svenska
regionerna redovisar ett aktivt deltagande – inte bara kopplat till
innovationsområdet. I detta fall är EU-kommissionens plattform för Smart
specialisering (den så kallade S3-plattformen) och Vanguard-initiativet
betydelsefulla plattformar. Ambitionen med den senare är att öka den
europeiska konkurrenskraften genom regional samverkan och genom
kommersialisering inom nya värdekedjor. I Sverige är Skåne, Örebro,
Värmland och Dalarna medlemmar. Under året blev också Gävleborg antagen
som observatörsmedlem. Genom sitt engagemang inom initiativet och i
arbetet med Smart specialisering blev regionerna i Norra Mellansverige under
2017 utvalda som en av fem europeiska industriregioner som under 20182019 ska få expertstöd av EU-kommissionen i omvandlingen att skapa en
motståndskraftig och utsläppssnål ekonomi. I redovisningen från Skåne
beskrivs hur arbetet inom ramen för Vanguard-initiativet har tagit steg framåt
– till exempel vad gäller den tematiska satsningen inom Energirelaterade
applikationer för krävande miljöer.
2.1.5

Mångskiftande företagsinsatser

Samtliga regioner redovisar också åtminstone i någon utsträckning insatser
som faller under samlingsbeteckningen företagande. Området framstår
generellt inte som lika förankrat i konkretiserande strategier och
handlingsprogram som innovationsområdet – även om företagande är ett
prioriterat område i de regionala utvecklingsstrategierna.
De insatser som redovisas inom ramen för att främja företagande kan grovt
delas in i tre kategorier:



Insatser för att på olika sätt utveckla det företagsfrämjande systemet.
Exportfrämjande insatser där utvecklingen av Regionala exportcenter
är den enskilt vanligaste insatsen som redovisas.
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Utvecklingen av besöksnäring och livsmedel som branscher, vilket
också syns under prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet.

Insatserna som syftar till att utveckla det företagsfrämjande systemet är både
många och av skiftande slag. Företagsrådgivning, finansiering och
affärsutvecklingscheckar17 för digitalisering och internationalisering tillhör
de insatser som redovisas i störst utsträckning. Andra mer avgränsade
insatser gäller till exempel ung företagsamhet 18 och regionala versioner av
www.verksamt.se19. Ett kännetecken för insatserna som helhet är att ALMI
och andra aktörer i det företagsfrämjande systemet spelar en viktig roll som
utförare. I redovisningarna från Uppsala och Östergötland finns resonemang
om hur de ser på relationen mellan dem själva och utförare som till exempel
ALMI. I Östergötland använder de begreppet ägarstyrning och lyfter fram att
regionen genom sitt ägande i arbetar aktivt med att utveckla en kontinuerlig
dialog och styrning av ALMI gällande uppdrag, projekt och insatser riktade till
små och medelstora företag med tillväxtförutsättningar. I Uppsala konstaterar
regionen att de samordnar och styr genom avtal och utvecklingsanslag – och
att det skiftar beroende på hur inflytandet ser ut.
Exempel på insatser i det företagsfrämjande systemet:








17

I Halland har regionen utvecklat ett generellt företags- och
innovationsstöd. Under 2017 konsoliderades stödet som består av tre
delar; 1) Timbanken – kostnadsfri rådgivning inom sju olika
kompetensområden, 2) Marknadskompletterande finansiering samt
3) Affärsutvecklingsprocesser – som består av
affärsutvecklingsprogram för företag med tillväxtvilja.
I Västra Götaland ger Regionutvecklingsnämnden direktstöd till
enskilda företag genom olika finansieringslösningar via de statliga
1:1 medlen. Det handlar till exempel om kommersialisering av
innovationer, internationalisering och digitalisering. Företagsstöden
används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån),
konsultcheckar, så kallade FoU-kort och investeringsbidrag i
Dalsland.
I Örebro driver Almi Mälardalen Tillväxtrådgivning inom ramen för
det ERUF-finansierade projektet Tillväxtlyftet - med mål är att ta
tillvara, stödja samt utveckla regionens små- och medelstora företag
med tillväxtpotential eller behov av förnyelse. Den som vill starta
företag kan få rådgivning genom NyföretagarCentrum, som
finansieras kommuner, företag och organisationer i Örebro län.
I Jönköping erbjuder regionen länets företag att söka
affärsutvecklingscheckar. I beredningsprocessen samverkar regionen

Se Tillväxtverkets uppföljning av regionala företagsstöd för en fullständig bild över hur de regionala

beslutsfattarna använder affärsutvecklingscheckar under 2017. (Tillväxtverket, dnr 2018:143)
18

Skåne, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Västerbotten

19

Stockholm, Uppsala, Värmland, Dalarna, Gävleborg. Insatserna kopplat till regionala versioner av

www.verksamt.se pågår i större omfattningen än vad som redovisas – då det ingår som en del i
arbetet med att utveckla en regional exportsamverkan.
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med Almi Företagspartner i Jönköping. Satsningarna som stöds i
företagen förväntas bidra till tillväxt och utveckling i den verksamhet
som bedrivs i länet. Medlen som avsätts till checkarna har olika
inriktning, målgrupper och kriterier. Under 2017 erbjöds checkar för
internationalisering, digitalisering och produktutveckling.
2.1.6

Besöksnäring och livsmedel

Insatser för att främja besöksnäringen redovisas i samtliga regioner. Ungefär
hälften gör det under prioriteringen Innovation och företagande och ungefär
hälften under Attraktiva miljöer och tillgänglighet. Besöksnäringen består
därmed sedan 2016 som den enskilda bransch som drar till sig insatser i flest
regioner. Värt att notera är att det är stor skillnad på omfattningen av
redovisade insatser. I vissa fall är de begränsade (ofta med fokus på
internationell marknadsföring och destinationsutveckling) – och i andra fall
har besöksnäringen identifierats som ett styrkeområde inom arbetet med
Smart specialisering.










I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 identifieras besöksnäringen
som ett styrkeområde på Gotland. Under 2017 har arbetet fokuserat
på att bygga strukturer för det fortsatta arbetet och att ta fram en
regional besöksnäringsstrategi för Gotland. Strategin ska fastställas
av regionfullmäktige under 2018.
I Skåne finns idag tio klusterinitiativ där regionen är medlem och
finansiär. Tillsammans täcker de en stor del av det skånska
näringslivet såväl geografiskt som branschmässigt – utifrån de
styrkeområden som finns i regionen. Under 2017 har ett arbete
pågått med att utveckla ett kluster för besöksnäringen.
I Dalarna har regionens utvecklingsarbete inom besöksnäringen
dominerats av att stötta klusterinitiativet Destination Dalarna. Efter
långsiktiga insatser har en ny regional innovationsmiljö bildats där
privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning
och utbildning möts. Regionen lyfter fram exemplet som ett
framgångsrikt arbete med klusterutveckling.
I Västernorrland precis som i många andra regioner beskrivs den
ökade betydelsen av besöksnäringen – den skapar tillväxt,
arbetstillfällen och stärker regionens attraktivitet. Under året har en
Tillväxtstrategi för besöksnäringen tagits fram i bred, regional
samverkan. Strategin visar riktning och tydliggör rollfördelningen
inom besöksnäringen i regionen.
I Norrbotten togs en analysrapport för besöksnäringen fram under
2017. Rapporten visar till exempel att de offentliga satsningar som
gjorts 2007-2015 har lett till fler investeringar, nya
besöksnäringsföretag, ökad mognadsgrad och
internationaliseringsanpassning. De offentliga satsningarna har
kommit inlandskommunerna till del, lett till regional
samhällsutveckling, stärkt infrastrukturen, skapat fler arbetstillfällen
och jämställda anställningar.
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Ett område som i vissa fall ligger nära besöksnäringen är livsmedel/gröna
näringar. Elva regioner20 redovisar insatser som bedöms falla inom denna
kategori. Värt att notera är att i länsstyrelsernas rapportering av sin
projektverksamhet är livsmedel ett av de områden som lyfts fram i störst
utsträckning. Precis som för insatserna inom besöksnäringen är spännvidden
stor. Det handlar om enskild projektverksamhet, om framtagande av
regionala livsmedelsstrategier och om insatser med koppling till utveckling
eller genomförande av ett identifierat styrkeområde – ofta av
strukturbyggande karaktär.








2.1.7

I till exempel Kalmar finns Livsmedelsutveckling Sydost som är
regionens satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara
och innovativa produkter och nya samarbeten. Ett flertal regionala
aktörer har gått samman för att jobba med utveckling av länets
livsmedelsbransch. Hela livsmedelskedjan omfattas; från primär- och
sekundärproducenter till slutledet med handel, restauranger och
besöksnäring. lotsats till stöd eller nya samarbeten.
I Sörmland skapades AgroSörmland under 2017. Det beskrivs som en
ny utvecklingsarena för regionens gröna näringar och drivs av
AgroÖst med finansiering från regionförbundet, kommuner och
näringslivet. Ett antal aktiviteter genomfördes under 2017 där
användandet av ny teknik varit viktiga inslag, ofta kopplat till
digitaltal transformation inom branschen.
I Västra Götaland är Livsmedel och gröna näringar är ett av
programmen kopplat till regionens arbete med Smart specialisering.
Under 2017-2020 omfattar insatsområdena 1) ökad konkurrenskraft
genom kraftsamling och innovation, 2) förbättrad
kompetensförsörjning och ökad attraktivitet i branschen samt 3)
hållbar konsumtion av livsmedel. Under 2017 fördelades drygt 25
miljoner kronor inom ramen för programmet.
I Örebro är en av två innovationsstrategiska prioriteringar, "livsmedel
i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid", som
initierades under 2017. Inom prioriteringen bevakar Brysselkontor
Central Sweden den tematiska plattformen Agro Foods. Det finns
också ett fungerande samverkan inom Östra Mellansverige, där
Hållbar livsmedelsförsäljning är ett av två huvudspår.
Internationalisering genom exportsamverkan

En tredje kategori av insatser fokuserar på internationalisering, vilket till stor
del yttrar sig genom insatser för att bygga upp en regional exportsamverkan –
genom Regionala exportcenter som en del av Sveriges exportstrategi21. Vid

20

Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Skåne, Halland, Västra Götaland,

Örebro, Gävleborg.
21

Benämns i texten nedan både regionala exportcenter och regional exportsamverkan då begreppen

används olika av regeringen och Tillväxtverket, som stöttar etableringen som en del i genomförandet
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årsskiftet 2017/2018 fanns en etablerad exportsamverkan i åtta regioner 22 –
med målet att det ska finnas i samtliga regioner vid utgången av 2018.
15 regioner23 redovisar insatser för att främja internationalisering och i detta
ingår sju av de åtta som har en etablerad exportsamverkan.
I till exempel Skåne, Kronoberg och Gävleborg finns en etablerad samverkan. I
Skåne har arbetet under 2017 lett till seminarier,
internationaliseringscheckar till ett 70-tal företag samt riktade exportinsatser
i projektform utöver de ordinarie erbjudande som aktörerna har. I Kronoberg
är resultaten bland annat fördjupad samverkan, en kartläggning av
exportföretagen, samt bildandet av en exportklubb med exportföretag. I
Gävleborg har de utvecklade samverkansstrukturerna bland annat lett till ett
ERUF-finansierat projekt. Målsättningen är att jobba mer proaktivt och
uppsökande för att 2022 nå målet om 1000 exporterande företag. År 2015 var
antalet företag 740.
Bland de regioner som ännu inte har en formellt etablerad exportsamverkan,
men som är inne i ett utvecklingsskede finns till exempel:








I Stockholm där samarbetet mellan de främjande aktörerna för
internationalisering och export utvecklats under 2017. En
avsiktsförklaring har skickats in för att upprätta ett regionalt
exportcenter och lansering planeras till senvåren 2018.
Partnerskapet samarbetar också inom ramen för
affärsutvecklingscheckarna.
I Uppsala där regionen gett ALMI i uppdrag att samordna och driva
den fortsatta processen med att etablera ett regionalt exportcenter.
Detta följer på den breda samverkansprocess regionen drivit under
2017.
I Jönköping där projektet Tillväxt på nya marknader samlat aktörer
som erbjuder stöd till företag som vill internationalisera sin
verksamhet. Projektet fungerar i praktiken som ett regionalt
exportcenter även om länet ännu inte formellt ansökt om att få bilda
ett.
I Västmanland där Internationaliseringsrådets arbete under 2017 har
tagit flera steg framåt. Det har resulterat i både stärkt stöd för företag
genom till exempel internationaliseringscheckar och en påbörjad
process att bilda ett regionalt exportcenter.

av Sveriges exportstrategi. Se Delrapport – Uppdrag åt Tillväxtverket att samordna arbetet med att
inrätta regionala exportcentra, dnr Ä2016-000664:14.
22

Östergötland, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Västerbotten.

23 Stockholm, Uppsala, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland,

Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten.
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2.1.8

Resultat

I återrapporteringskravet ingick att lyfta fram resultat och långsiktiga
processer som varit aktuella under 2017. Generellt sett har detta skett i
mindre utsträckning. Vad gäller resultat så lyfter de flesta regioner fram
resultat i någon utsträckning. Det handlar då ofta om sifferbaserade
prestationer kopplat till kvantifierbara uppgifter på projektnivå, som till
exempel antal deltagande företag, utbetalda projektmedel eller räckvidd för
en viss insats. Där finns också en del resultat av mer processrelaterad
karaktär vilket också innefattar kortsiktiga effekter, vilket i detta
sammanhang till exempel betyder fastställande av strategi, stärkt
forskningskapacitet och fördjupad samverkan.
Tillväxtverket gör en bedömning att Kalmar, Halland, Dalarna och Gävleborg
redovisar resultat på ett systematiskt sätt, och resterande mer sporadisk eller
inte alls. I Kalmar och Halland finns någon typ av resultat kopplat till de
insatser som redovisas och i Gävleborg avslutas återrapporteringskravet med
en sammanfattning av resultat i punktform. I redovisningen från Dalarna sker
en bedömning och aggregering av resultat kopplat till olika insatsområden. I
en redovisning av de övergripande resultaten av regionens arbete med Smart
specialisering framgår bland annat att:
”Under ett flertal år har lärandet om vikten av att basera arbetet på analys och
ett mer tydligt fokuserat arbete bidragit till att forskare närmat sig
profilområden för utveckling och tillväxt.”
”Ett viktigt resultat i regionen är att regionens kapacitet för forskning,
innovation och internationella samarbeten förstärkts.”
”Ett annat viktigt resultat är att Region Dalarna i samarbete med Region
Värmland och Region Gävleborg visar på ett framgångsrikt arbete i projektet
Smart specialisering i Norra Mellansverige.”
Samtidigt är det svårt att i långsiktiga processer skilja resultat (prestationer)
från ett pågående arbete. I princip kan merparten av de insatser som
redovisas beskrivas som någon typ av prestation.
Även om det inte är en uppgift för denna sammanställning är det svårt att se
hur de resultat som lyfts fram kan ligga som grund för en samlad bedömning
av hur väl områdets utvecklas i relation till uppställda mål.
2.1.9

Sammanfattande analys

Prioriteringen Innovation och företagande omsätter störst andel av Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder och är följaktligen också den prioritering som ges
mest utrymme i de regionala redovisningarna, vilket följer mönstret från
tidigare år24. Samtliga regioner redovisar insatser av såväl
innovationsstödjande som företagsfrämjande karaktär. Det
innovationsstödjande området har en stark koppling till regionala

24

Se till exempel Tillväxtverkets uppföljningar av regionala projektmedel och företagsstöd från 2017

och 2016 samt sammanställningar av regionala återrapporteringar från 2016 och 2015.
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utvecklingsprogram och underliggande strategier och program. Under 2017
pågick arbete med för att utveckla styrningen av insatserna i åtta regioner 25.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:









Det genomfördes insatser inom ramen för regionala styrkeområden 26
i hela landet under 2017.
Regionerna arbetar såväl med strategibyggande som finansiering och
nätverksbyggande inom ramen för det innovationsstödjande arbetet.
De operativa insatserna inom det företagsfrämjande arbetet är
omfattande, även om den strategiska kopplingen framstår som
svagare än för det innovationsstödjande arbetet.
I det företagsfrämjande arbetet framstår beroendet av ett fåtal
externa genomförare vara stort.
Besöksnäring är den enskilda bransch som lyfts fram i störst
utsträckning. Det sker både inom ramen för arbete med identifierade
styrkeområden och i en mer avgränsad projektverksamhet.
Regionerna redovisar omfattande insatser för att etablera en regional
exportsamverkan – som en del av genomförandet av den svenska
exportstrategin.

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har generellt sett förhållandevis
små resurser i förhållande till politikområdets komplexitet och övriga
politikområden som bidrar med resurser till genomförandet. En nyckel inom
ett område som Innovation och företagande blir därför att identifiera på
vilket sätt regionen ska bidra – att hitta sin roll utifrån såväl mandat som
befintliga resurser. Tillväxtverket gör bedömningen att det finns stora
skillnader i hur väl regionerna lyckats identifiera denna roll – och att det
ligger en utmaning i detta för de nya regioner som bildas under kommande år.

2.2

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Samtliga regioner redovisar insatser som fokuserar på att utveckla Attraktiva
miljöer och tillgänglighet i någon utsträckning. Nedanstående
sammanställning av svaren bygger på regionernas redovisningar och den
sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 2.
Tyngdpunkten på genomförda insatser inom ramen för prioriteringen skiftar.
I vissa fall står mjuka områden som Kulturella och kreativa näringar samt
kultur i fokus, medan det i andra fall är hårda områden som tillgänglighet
genom såväl transportinfrastruktur som bredbandsutbyggnad som är i fokus.

25

Stockholm, Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Örebro, Gävle, Jämtland Härjedalen, Norrbotten.

26

Regionernas arbete med styrkeområden bygger på Smart specialisering, men det finns en

omfattande spännvidd inom detta område. Vissa utpekade styrkeområden påminner i hög grad om
viktiga branscher – utan de särskilda kännetecken som följer av Smart specialisering som metod.
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På att övergripande plan kan insatserna delas in i fyra kategorier, vilket
samlar merparten av redovisade insatser:








2.2.1

Transportinfrastruktur, vilket i stor utsträckning betyder insatser
kopplat till tre förekommande planer; Länsplan för regional
transportinfrastruktur27, Nationell plan för transportsystemet 20182029 samt de regionala Trafikförsörjningsprogrammen.
Regional fysisk planering, som delvis hänger ihop med
transportinfrastrukturen men bland annat också innefattar frågor
kring bostadsförsörjning.
Utbyggnad av bredband och viss utsträckning också frågor kring
digitalisering som ej hänger ihop med täckningsgrad – bland annat
inom ramen för regionala digitala agendor.
Kulturella och kreativa näringar samt kultur – där utgångspunkten är
genomförandet av Kulturplanen. I de sistnämnda aktiviteterna finns
inte något tillväxtperspektiv redovisat.
Planerade insatser inom transportinfrastruktur

Samtliga regioner förutom Uppsala, Kalmar och Västmanland redovisar
insatser som berör utvecklingen av transportinfrastrukturen inom ramen för
detta återrapporteringskrav. Stort fokus under 2017 har legat på att ta fram
Länstransportplaner – men också en rad andra insatser förekommer i
redovisningarna:




Insatser inom ramen för framtagande av Nationell plan för
transportsystemet 2018-2029.
Genomförande av Trafikförsörjningsprogram/utveckling av
kollektivtrafik.
Regionen driver påverkansarbete för att styra kommande
investeringar i infrastruktur i en önskvärd riktning.

14 regioner28 redovisar insatser för att ta fram Länstransportplaner, trots att
samtliga utvecklingsansvariga aktörer har detta som uppgift.




I Halland beskrivs 2017 som ett intensivt år genom till exempel
arbetet med att ta fram en Länstransportplan för 2018-2029. Planen
antogs av regionfullmäktige i november 2017 och har fokus på ökad
samplanering, hållbart resande och regional utveckling. Behovet av
åtgärder i Västkuststråket är särskilt prioriterat, på grund av en stark
tillväxt i denna geografi.
I Västra Götaland pågick ett intensivt arbete under 2017 för att
revidera gällande plan. Förslaget som lyfts till regionfullmäktige i
januari 2018 innebär att Västra Götalandsregionen bland annat väljer
att rikta 53 procent av medlen till att utveckla vägnätet, 7 procent till

27 Benämns i resten av kapitlet som enbart Länstransportplan.
28 Stockholm, Östergötland, Kronoberg, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland,

Värmland, Örebro, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.
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2.2.2

cykelvägar och 20 procent till kollektivtrafikinfrastruktur. Dessutom
riktas 11 procent av den regionala planen till järnvägens utveckling.
I Örebro har kollektivtrafiken prioriterats i det förslag till
Länstransportplan som skickats till regeringen. En liknande
prioritering är tydlig i den regionala systemanalys för
transportinfrastruktur som gemensamt beslutats i StockholmMälarregionen inom ramen för En bättre sits.
I Västernorrland övergick ansvaret för upprättandet av
Länstransportplan från Länsstyrelsen Västernorrland till Landstinget
Västernorrland i januari 2017. Under året har det varit stort fokus på
att utbilda folkvalda i den nya rollen som planupprättare samt att ta
fram den nya planen.
Regionerna aktiva nationellt

Parallellt med de regionala processerna med att ta fram Länstransportplaner
har det pågått arbete med Nationell plan för transportsystemet 2018-2029,
vilket lyfts fram i ungefär en tredjedel av regionerna.
I till exempel Värmland har regionen varit delaktig i olika dialoger med
Trafikverket och Näringsdepartementet under framtagandet av Nationell plan
för transportsystemet 2018-2029. Regionen har också lämnat yttrande på
planen samt varit ett stöd för sina medlemmars yttranden. Några viktiga
framgångar är att planen innehåller förslag till investeringar i slussar som
möjliggör fortsatt Vänersjöfart samt reinvesteringar för byte av räls på både
Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan.
Under 2017 lämnade samverkansplattformen En bättre sits ett gemensamt
svar på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 20182029. En bättre sits är ett samarbete under Mälardalsrådets ledning, som
samlar planupprättarna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och
Gotland. Syftet är att arbeta för gemensamma mål inom trafik och regional
utveckling. Också Regionsamverkan Sydsverige (Blekinge, Halland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Skåne) har deltagit i arbetet inför framtagande av den
nationella planen. Ett gemensamt underlag i form av ett positionspapper
konkretiserades i samband med åtgärdsplaneringen för nationell och
regionala planer 2018-2029.
Också Halland, Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Norrbotten lyfter fram
hur de bidragit i framtagande av Nationell plan för transportsystemet 20182029.
En majoritet av de utvecklingsansvariga aktörerna är också
Kollektivtrafikmyndigheter, vilket innebär att de ansvarar för att ta fram och
genomföra Trafikförsörjningsprogram (som under 2017 befinner sig i
genomförandefas). Detta får ett relativt litet genomslag i redovisningarna
även om ungefär en tredjedel av regionerna lyfter fram insatser inom ramen
för sin uppgift som Kollektivtrafikmyndigheter eller genomförandet av
Trafikförsörjningsprogram.
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I till exempel Halland och Jämtland Härjedalen lyfts
Trafikförsörjningsprogrammet och dess genomförande fram och i
Västerbotten sätts det i relation till mål i den regionala utvecklingsstrategin. I
Småland har kollektivtrafikmyndigheterna och de utvecklingsansvariga
aktörerna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar samverkat i en förstudie kring
ett regionalt superbusskoncept. Förstudien syftar till att utreda
förutsättningarna för att skapa ett nät av högkvalitativ busstrafik mellan orter
i Småland som saknar tågförbindelser. I Skåne konstaterar regionen att
effektiva och hållbara persontransporter är en förutsättning för att skapa en
attraktiv region som attraherar nya invånare och lockar företag att etablera
sig. Rapporten Tågstrategiskt underlag 2020-2050 ger förslag på inriktning för
den framtida regionala tågtrafiken i form av framför allt trafikupplägg och nya
mer kapacitetsstarka fordon. Underlaget har ett tydligt utvecklingsperspektiv
och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om satsningar på
den regionala tågtrafiken i kommande trafikförsörjningsprogram.
Insatserna inom ramen för transportinfrastrukturen har starkt fokus på
analys och planarbete, och kan beskrivas som övergripande strategiskt till sin
karaktär. Trots detta är kopplingen till regionala utvecklingsstrategier och det
regionala tillväxtarbetet relativt osynligt i redovisningarna. Skåne och
Östergötland redovisar exempel på där de regionala insatserna inom
infrastrukturområdet sätts in i ett större perspektiv.




2.2.3

I Östergötland lyfter regionen fram att det är viktigt att rollen som
regionalt utvecklingsansvarig samspelar med rollerna som
infrastrukturplanerare och kollektivtrafikmyndighet i arbetet med
tillgänglighet genom transportsystemet. Länstransportplanen utgår
från det regionala utvecklingsprogrammet och detsamma gäller
trafikförsörjningsprogrammet. Regionens rumsliga strategier ingår
som bärande idéer i arbetet med de regionala planerna.
I Skåne antogs Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
under 2017. Strategin ger en riktning för hur transportsystemet i
Skåne ska utvecklas för att uppnå globala, nationella och regionala
mål. Den ska vara vägledande för framtida satsningar i befintlig
infrastruktur och nyinvesteringar i Skånes transportsystem. Strategin
visar också att det är av största vikt att planera mot en tydlig riktning
och samtidigt som samverkan med övrig samhällsplanering sker på
ett effektivt sätt.
Regionen som påverkansaktör

En egen kategori av insatser gäller regionen som påverkansaktör, vilket sker i
olika former. Det sker till exempel genom de ovan redovisade
samverkansplattformarna En bättre sits och Regionsamverkan Sydsverige, där
ett antal regioner med hjälp av olika verktyg försöker att påverka kommande
investeringar i den nationella planen.
I Gävleborg och Västernorrland äger regionerna tillsammans med ett antal
kommuner Ostkustbanan AB – som tidigare drevs i projektform med
Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Ostkustbanan driver
tillsammans med Norrbotniabanan ett gemensamt påverkansarbete under
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paraplyorganisationen Botniska korridoren – som samlar de fem nordligaste
regionerna i Sverige samt Region Örebro. Det grundläggande syftet med
Botniska korridoren är att samverka internationellt och nationellt, så att
nödvändiga infrastrukturåtgärder hamnar i norra Sverige.
Andra exempel där enskilda regioner driver påverkansinsatser finns till
exempel i Jönköping och Västra Götaland och Jämtland Härjedalen.






2.2.4

I Jönköping har regionen under 2017 prioriterat arbetet med
Sverigeförhandlingen – både genom befintliga resurser i ordinarie
verksamhet och en förstärkt projektorganisation. Insatserna syftar
till att lyfta fram värdet av en kommande höghastighetsjärnväg i
regionen samt att underlätta och påskynda nödvändiga beslut.
I Västra Götaland fortsatte insatserna för att få igenom investeringar i
den nationella transportplanen under 2017 – med särskilt fokus på
sträckan Göteborg-Borås. Arbetet har skett genom opinionsbildning i
digitala medier, brev till ansvariga på Trafikverket och departement,
personliga möten, bearbetning av journalister samt seminarier.
I Jämtland Härjedalen har den nya Länstransportplanen tagits fram
efter dialog med företrädare för bland annat näringsliv och länets
kommuner. Regionen har under år 2017, i likhet med tidigare år,
bedrivit ett aktivt arbete för att få till stånd en annan modell för
fördelning av medlen inom de regionala planerna.
Regional fysisk planering

Elva regioner29 lyfter fram insatser inom ramen för att utveckla en regional
fysisk planering – till exempel i arbetet med strukturbilder och
bostadsförsörjning. Ett kännetecken för området är att det är tydligt
processorienterat där insatser utgör delar av en större helhet. Det finns en
spännvidd mellan de insatser som redovisas där Skåne är den region som
arbetat längst med området vilket har resulterat i upparbetade strukturer
som levererar resultat i tillväxtarbetet.




29

I Östergötland ses insatserna inom området som en långsiktig
arbetsprocess och en del av det regionala utvecklingsarbetet.
Utvärderingar från 2017 konstaterar att det finns ett behov av att ett
regionalt planeringsunderlag till grund för Region Östergötlands
egen samhällsplaneringsverksamhet och som samtidigt utgör ett
planeringsunderlag för länets kommuner. Med planeringsunderlaget
som grund ska det säkerställas att den regionala planeringen är
transparent, identifierar och hanterar målkonflikter i lämplig
omfattning – samt i möjligaste mån är förutsägbar.
I Kronoberg har arbetet med regionalt samordnad rumslig planering
fördjupats under 2017. Region Kronoberg, länsstyrelsen, och
Trafikverket har tillsammans med länets åtta kommuner börjat
utforska hur växelverkan mellan den regionala och den kommunala

Stockholm, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Gotland, Skåne, Västra Götaland,

Örebro, Gävleborg, Västernorrland.
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2.2.5

nivån kan öka. De områden som identifierats som intressanta inom
ramen för samarbetet är samplanering, regionala bilder och en
regional planeringsportal. Under året beslutade Region Kronoberg att
genomföra ett projekt som syftar till att utveckla detta arbete
ytterligare – med beståndsdelar som sektorsövergripande dialog
samt en samsyn på landskapets, orternas och de olika regiondelarnas
kvaliteter samt utmaningar.
På Gotland introducerades en gemensam arbetsprocess för
samhällsbyggande och exploatering under 2017. Modellen omfattar
både tjänstemanna- och politikerorganisationen, med dialog med
marknadens aktörer och medborgarna som viktiga ingredienser. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp med täta möten hanterar alla
förslag till samhällsbyggnadsprojekt och bjuder in exploatörer och
intressenter till dialog. Därefter sker samverkan med en politiskt
utsedd dialoggrupp. Under året har också ett arbete inletts för att
revidera Bostadsförsörjningsplanen och Översiktsplan för Gotland
2010-2025.
I Skåne påbörjades en långsiktig förändringsprocess under 2017 –
med sikte mot ett eventuellt kommande utökat mandat för de
regionala utvecklingsaktörerna i den fysiska planeringen.
Strukturbild för Skåne är väl etablerat i Skåne och landet. För att
kunna förflytta arbetet ytterligare har en kommundialog genomförts
där tjänstepersoner i Skånes 33 kommuner träffats för att utvärdera
implementeringen av Strategier för det flerkärniga Skåne,
användningen av kunskapsunderlag och nyttan av processerna, samt
för att diskutera regionens roll i den fysiska planeringen. Arbete
pågår med att ta fram en plan för hur detta ska tas vidare under
2018.
I Gävleborg finns ett mål att utveckla en regional fysisk planering och
integrera ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet. En
positiv utveckling för hela Gävleborg beskrivs som beroende av god
tillgänglighet och starka samband mellan orter och mellan olika
funktioner som till exempel bostads- och arbetsmarknad, utbildning,
offentlig och kommersiell service. Arbetet drivs i bred samverkan och
viktiga insatser under 2017 är det pågående strukturbildsarbetet
samt ett arbete för att utveckla ett gemensamt planeringsunderlag
för kust- och havsplanering längs kusten i Gävleborg och Uppsala län.
Bredband och digitalisering

Tretton regioner30 redovisar insatser kopplat till bredbandsutbyggnad eller
digitaliseringens möjligheter inom ramen för återrapporteringskravet. Det
förekommer också exempel på insatser som redovisas inom andra områden
men där digitalisering utgör en central del. I till exempel Uppsala och Kalmar
finns insatser inom besöksnäringen där digitalisering utgör en väsentlig del

30

Stockholm, Östergötland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Västmanland,

Dalarna, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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och i Sörmland sker utvecklingen av digitala verktyg för arbetet inom ramen
för länsplanen för regional infrastruktur.
Precis som inom andra områden är spännvidden på de redovisade insatserna
stor – från någon enstaka insats till de som utvecklar strategier och har en
omfattande projektverksamhet.
Insatserna inom bredbandsutbyggnad består i huvudsak av framtagande av
strategier, regional samverkan (vilket framgår tydligare under
återrapporteringskravet som fokuserar på samverkan mellan
utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelserna) och finansiering av
utbyggnad genom projektverksamhet.





I Östergötland och Blekinge pågår arbetet med att ta fram
bredbandsstrategier.
I till exempel Halland pågår en omfattande samverkan – bland annat
inom ramen för Bredbandsforum Halland som är en mötesplats för
dialog och samverkan mellan region, kommuner, länsstyrelse och
marknadsaktörer. Vidare ingår regionen i Landsbygdsgruppen – för
ett helt uppkopplat Sverige. Det är en arbetsgrupp som tillsatts av det
nationella Bredbandsforum för att ta fram förslag och exempel på
framgångsfaktorer vid bredbandsutbyggnad på landsbygden. Inom
ramen för Regionsamverkan Sydsverige finns också en
regionöverskridande samverkan inom bredbandsutbyggnad – med
syfte att hitta synergier över länsgränserna och för att arbeta med
bredbandsfrågorna i ett större perspektiv.
I Stockholm, Värmland, Västernorrland och Västerbotten redovisas
projektverksamhet för bredbandsutbyggnad. I Västernorrland pågår
projektet Dig.2020 – som är Västernorrlands satsning för att uppfylla
regeringens bredbandsmål. Projektet är Sveriges hittills största
digitaliserings- och bredbandsprojekt och pågår mellan åren 20162020. Projektets totala budget är drygt 233 miljoner kronor och
finansieras till hälften av via regionala strukturfondsmedel, där
övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland länets
samtliga kommuner eller kommunala stadsnätsbolag. Syftet med
projektet är att binda samman Västernorrland genom att bygga ut
ortsammanbindande bredbandsinfrastruktur i de områden som idag
saknar marknadsmässiga villkor för bredbandsutbyggnad.

Insatserna inom digitaliseringens möjligheter är mångfacetterade och
framstår generellt sett som svagt strategiskt förankrade – även om ett antal
redovisar insatser med utgångspunkt i en digital agenda.
I Västerbotten tar de omfattande insatserna en tydlig utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin och i Digital agenda för Västerbotten 20122020 som identifierar sju strategiska områden där digitaliseringen bedöms ge
störst effekt för den regionala utvecklingen. Ett prioriterat område är till
exempel God tillgång till digital uppkoppling, vilket beskrivs som nödvändigt
för att glesa områden ska kunna erbjuda samma möjligheter till livsvillkor
som städer. Regionens insatser inom detta område lyfts fram av OECD i
Territorial Review for the NSPA som en möjlighet för företag att utveckla nya
marknader runt hälsa-, utbildnings- och tjänsteapplikationer i länet. I
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Norrbotten har fokus under 2017 varit på att ta fram ett kunskapsunderlag
för digitalisering För ett hållbart digitaliserat Norrbotten– en regional agenda
2017–2019. Underlaget dockar in i den nationella digitaliseringsstrategin och
bygger på elva underlagsrapporter med olika vinkel på digitaliseringens
möjligheter.
Andra exempel på regioner som redovisar insatser är Östergötland, (där
arbetet med genomförandet av den digitala agendan stärktes under 2017,
vilket resulterade i 21 delprojekt inom bland annat digital delaktighet,
utveckling av tjänster och verksamhetsstöd) och Jämtland Härjedalen (där det
pågår ett arbete för att etablera en samverkansorganisation inom IT- och
eFörvaltnings-området samt uppstart av ett E-hälsocentrum, där privata
företag och offentlig verksamhet kan mötas i en kreativ miljö och tillsammans
utveckla affärsidéer för nya lösningar inom vård och omsorg).

2.2.6

Kulturella och kreativa näringar… och kultur

Sammantaget redovisar 10-12 regioner31insatser inom Kulturella och kreativa
näringar eller kulturområdet. Insatserna inom kulturområdet är starkt
kopplade till Kultursamverkansmodellen och genomförandet av regionala
kulturplaner:






I Östergötland stärktes ambitionerna att skapa och främja spridning
av kultur i hela regionen. Detta har genomförts bland annat genom
verksamhet på nya platser, digitala arenor, repertoarutveckling och
nya samarbeten. Genom en arrangörsgaranti främjar regionen
spridning av kulturarrangemang över hela länet.
I Värmland inleddes arbetet med att genomföra de prioriterade
utvecklingsinsatserna i Värmlands kulturplan 2017-2020 under året.
Bland annat genomfördes konferenser och seminarier om kultur och
hälsa, kulturarv/kulturmiljö och om regeringens förslag till
förändringar av samverkansmodellen.
I Västerbotten konstaterar regionen att den regionala
utvecklingsstrategin och kulturplanen har målformuleringar som till
stor del överlappar i innehåll och syfte. Skillnaden består i hur medel
fördelas där finansiering via kultursamverkansmodellen sker i form
av anslag medan finansiering via utvecklingsstrategin är i
projektform. Insatser bedrivs till exempel inom ramen för regionens
ägande och huvudmannaskap inom teater, dans, musik och film.

Kulturområdet och Kulturella och kreativa näringar lyfts fram i ungefär lika
stor omfattning. En skillnad som framstår är att kulturella och kreativa
näringar inte är lika förankrat i strategier och program, även om vissa
insatser redovisas med fokus inom just det området.

31 (Uppsala), Östergötland, (Kalmar), Gotland, Skåne, Västra Götaland, Värmland, Örebro,

Västmanland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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2.2.7

I Västra Götaland pågick under hela 2017 arbetet med att ta fram ett
nytt Program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020.
Utvärdering av föregående program, rundabordssamtal med aktörer,
expertunderlag, analys av specifika branschbehov och skrivarbete
gör att ett välunderbyggt program planeras för beslut i början av
2018.
I Jämtland Härjedalen genomfördes en rad insatser inom ramen för
de Kulturella och kreativa näringarna under 2017. Det handlar till
exempel om ett 130-tal företagare som fått personlig
affärsutveckling, om ett Unescosamarbete som lett vidare till fortsatt
internationellt utbyte mellan medlemsstäderna, en kartläggning som
belyser företagen i regionen och vilka utmaningar och möjligheter
internationalisering innebär och att regionen är en av tre utvalda
regioner som deltar i regeringens program Team Sweden för sektorn
kulturella och kreativa näringar – med syfte att stimulera
internationalisering och export.
I Norrbotten beslutades 2017 om en regional satsning på Kulturella
och kreativa näringar. Dialoger har förts med deltagande kommuner
och inspel har hämtats från en genomförd kartläggning av de
kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten. Den regional agenda
för näringarna innehåller tre delar; 1) finansiering för ökad
innovations- och attraktionskraft, 2) ökad samverkan för fler
strategiska satsningar och fler internationella samarbeten samt 3)
ökad kunskap – bygga kapacitet genom utbildning.
Insatser för att kartlägga Kulturella och kreativa näringar redovisas
också till exempel på Gotland och i Skåne.
Resultat

I återrapporteringskravet ingick att lyfta fram resultat under 2017. Generellt
sett har detta skett i mindre utsträckning. Vad gäller resultat så lyfter ungefär
hälften av regionerna fram resultat i någon utsträckning. Vad det är för typ av
resultat skiftar men klart är att de i de flesta fall ligger närmare
prestationsnivå än effektnivå. Några exempel: Avslutad förstudie, tillämpning
av ny planeringsprocess, samverkansforum etablerat, åtgärd med i nationell
transportplan och introduktion av ett nytt biljettsystem. Resultaten som
redovisas (och även de som ej lyfts fram explicit som resultat) kan i stor
utsträckning beskrivas som processrelaterade.
Tillväxtverket gör en bedömning att enbart Gävleborg redovisar resultat på
ett systematiskt sätt (även om det inte aggregeras eller ställs mot några mål)
och resterande sporadisk eller inte alls. I Gävleborg avslutas
återrapporteringskravet med en sammanfattning av resultat i punktform.




Avtal tecknat där infrastrukturinsatser kommer att ge minst 6 000
nya bostäder i Gävle.
Region Gävleborg blev invald som associerad medlem i
Mälardalsrådet.
GIS-baserat kunskapsunderlag stärker besöksnäringens utveckling.
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2.2.8

Sammanfattande analys

Samtliga regioner arbetar med att utveckla Attraktiva miljöer och
tillgänglighet. Hur det tar sig uttryck skiljer sig åt där tyngdpunkten i
insatserna skiftar mellan regionerna. Slutsatsen utifrån redovisningarna är att
prioriteringen fungerar mer som ett paraply för insatser inom ett antal olika
kategorier – än som ett strategiskt område med gemensam målstruktur.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:










Under 2017 pågick ett intensivt arbete med att ta fram Länsplaner för
regional transportinfrastruktur. Ett antal regioner redovisar också
insatser Nationell plan för transportsystemetet 2018-2029.
Regionerna redovisar påverkansarbete inom
transportinfrastrukturen på såväl europeisk som nationell nivå – det
sker både inom ramen för flerlänssamarbeten som Regionsamverkan
Sydsverige och En bättre sits samt som enskilda aktörer.
Hälften av regionerna32 lyfter fram arbetet med en regional fysisk
planering. De befinner sig i skiftande faser med tyngdpunkt på
framtagande av gemensamma prioriteringar och uppbyggnad av
samverkansstrukturer. Precis som tidigare år framstår arbetet i
Skåne som väl etablerat. Under 2017 har regionen påbörjat ett
fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Strukturbild Skåne.
Insatser för digitalisering sker på olika sätt inom det regionala
tillväxtarbetet. Dels inom avgränsade områden som till exempel
industrin och besöksnäringen, dels i ett mer grundläggande
perspektiv som fokuserar ar på ökad täckningsgrad. 13 regioner
redovisar insatser kopplat till Attraktiva miljöer och tillgänglighet33.
Ungefär hälften av regionerna redovisar insatser inom ramen för
Kulturella och kreativa näringar eller genomförande av
Kultursamverkansmodellen.

Regionerna tar sig olika roller i genomförandet av insatser inom ramen för
prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet och i tillväxtarbetet
generellt. En roll med i sammanhanget annorlunda karaktär (i högre grad
politiserad än andra) är regionen som påverkansaktör. Tillväxtverket
bedömer att det är en roll som kan förväntas öka i takt med den pågående
regionaliseringen – och att den bör målsättas och följas upp på liknande sätt
som andra insatser.

32

Stockholm, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Gotland, Skåne, Västra Götaland,

Örebro, Gävleborg, Västernorrland.
33

Stockholm, Östergötland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Västmanland,

Dalarna, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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2.3

Kompetensförsörjning

Samtliga regioner har svarat på återrapporteringskravet. Nedanstående
sammanställning bygger på regionernas redovisningar och den
sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 3.
De insatser som regionernas redovisar under återrapporteringskravet
fördelar sig inom kategorierna samordning, kunskapsutveckling samt
finansiering. Samordningsinsatserna genomförs framförallt inom ramen för
arbetet med Regionala kompetensplattformar, men också genom olika typer
av kompetensråd och i mer operativa frågor. Kunskapsutvecklingen är till stor
del kopplat till prognosverksamhet (både i enskilda regioner och inom ramen
för flerlänssamarbete) och branschanalyser. Finansieringen som regionerna
redovisar sker till exempel inom ramen för Socialfonden – där närmare
hälften av regionerna lyfter fram att det pågår ett mobiliseringsarbete inför
kommande projekt. Av de operativa insatser som genomförs är målgrupperna
i mycket stor utsträckning unga och personer med utländsk bakgrund, även
om det också finns insatser som vänder sig till vuxna. Tillväxtverket gör
bedömningen att insatserna sammantaget följer mönstret från tidigare
redovisningar34, där förändringar på systemnivå sker i små steg. Nytt för i år
är att insatser som syftar till att möta kompetensbehoven inom industrin ökar
i omfattning, vilket bedöms spegla de insatser som genomförs som en del av
regeringens initiativ Smart industri (vilket redovisas mer utförligt under
återrapporteringskrav 6). Ett annat tematiskt område som står i fokus för
insatser är vård- och omsorg och behovet av en fungerande
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningen lyfts i många regioner fram som en fråga av
strategisk betydelse – och en central del av tillväxtarbetet. I redovisningen
från Kalmar utvecklas sambanden mellan insatserna inom ramen för
kompetensförsörjningen och det regionala tillväxtarbetet som helhet:
”För att lyfta kompetensförsörjningsfrågan som en naturlig del i det regionala
tillväxtarbetet och för att samla berörda aktörer har vi utgått från den
regionala utvecklingsstrategin… Insatsområdena har sinsemellan starka
kopplingar och samband. Goda utbildningsmöjligheter ger en välutbildad
arbetskraft och kan även locka studenter utifrån som tillför nya perspektiv. En
tillämpad forskning leder till innovationer och nya företag, vilket i sin tur
skapar arbetstillfällen. En förstärkning och utveckling av kultur och upplevelser
stärker bilden av länet som en attraktiv plats att bo och verka i, något som
också ökar vår internationella dragningskraft.”
2.3.1

Regionombildning sätter avtryck

Ibland annat Uppsala, Sörmland, Värmland och Västernorrland är det aktuellt
med regionombildningar – vilket ger konsekvenser för arbetet med
kompetensförsörjning.

34

Se till exempel tidigare år sammanställningar från 2015 (dnr 1.2.1-Ä 2015-1732 ) och 2016 (dnr Ä

2017-494 ).
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I Uppsala pågår nu arbetet med att hantera kompetensförsörjning i
de nya samverkansformer som etableras som en följd av
regionbildning.
I Sörmland har ett arbete pågått för att stärka arbetet med den
regionala kompetensplattformen – med mål att utveckla strukturer
och processer. Den politiska beredningen för kompetensförsörjning
har följt arbetet under året och ska bidra med sina erfarenheter i
bildandet av en ny region 2019.
I Västernorrland lyfter regionen fram att kompetensförsörjning i
samband med övertagande av utvecklingsansvaret identifierades
som en nyckelfråga för regionens tillväxt. Regionen ser nu över
dialog- och samverkansformer regionalt och möjligheterna att till
samverkan och erfarenhetsutbyte nationellt.
I Värmland har den kommande regionombildning inneburit att
arbetet med att stärka arbetssätt och strukturer inom ramen för
kompetensplattformen skjutits på framtiden.
Strukturbyggande insatser inom Kompetensplattformar

I redovisningarna lyfter drygt hälften av regionerna fram strukturbyggande
insatser inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning – till stor del med
koppling till de Regionala kompetensplattformarna som under perioden
2013–2017 till viss del finansierades via Tillväxtverket35. Myndigheten har
därefter ett förnyat uppdrag att fortsatt stödja det grundläggande regionala
kompetensförsörjningsarbetet fram till och med 2020. Tillväxtverket ska vara
ett stöd i regionernas arbete med till exempel analyser och prognoser samt
bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. I uppdraget ingår också
att ge regionerna ekonomiska förutsättningar för
kompetensförsörjningsarbetet och ökade möjligheter att genomföra projekt
som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå.
Exempel på insatser:




I Stockholm beslutade Kompetensråd Sthlm under 2017 att en
samordnad struktur behöver komma till stånd för att möta regionens
kommande kompetensförsörjningsbehov. Under 2017 genomfördes
flera insatser i samverkan med andra regionala aktörer. Insatserna
har inkluderat både strategiska och strukturbyggande insatser,
kunskapsunderlag, seminarier och utbildningar. Ambitionen har varit
att koppla regionala kunskapsunderlag till strategiska satsningar där
regionens tillväxt tydligt kopplas till kompetensförsörjning,
integration och jämställdhet.
I Kronoberg bedriver regionen arbetet med
kompetensförsörjningsfrågorna inom ramen för plattformen
Kompetensforum Kronoberg och genom strategisk deltagande i andra
forum och nätverk. Det möjliggör både en samordning av strategisk
och operativ nivå i flera av de insatser som sker eller planeras i

35 Se Tillväxtverkets Slutrapport – Regionala kompetensplattformar med dnr 2013-000007
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regionen. Kompetensforum Kronoberg har utvecklats vidare under
2017 – med fokus på att bygga hållbara strukturer, utveckla
processer och uppnå konkreta samarbeten inom området.
I Halland är ambitionen att Kompetensplattform Halland ska bidra till
en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning
mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i
Halland. Arbetet med kompetensplattformen har införlivats i
ordinarie verksamhet under året då medel från Tillväxtverket löpt ut.
Kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och
arbetsgivarsidan i Halland, ses som navet i arbetet och bidrar till
inspiration, förankring och kunskapsspridning.
I Västmanland har insatserna under året främst koncentrerats kring
dialoger med länets aktörer som utgör underlag för den kommande
kompetensförsörjningsstrategin och dess handlingsplan. Som en följd
av detta kommer också ett nybildat kompetensråd att starta upp
under våren 2018, med syfte att fånga upp och stämma av behov av
insatser på regional nivå samt bidra till ökad samsyn i frågor gällande
utbildningsplanering och arbetskraftsförsörjning.
I Västerbotten arbetar regionen fortsatt med den regionala
kompetensplattformen och arbetet finansieras med regionala medel
under en övergångsperiod. Inom ramen för detta sker insatser för att
utveckla kunskap om kompetensförsörjning i länet och
produktutveckling i form av nya regionala arbetsmodeller vid större
varsel och företagsetableringar i Västerbottens kommuner.
I Norrbotten prioriterade regionen särskilt att föra dialog med
berörda parter om behov och prioriteringar, att sätta en struktur för
både det interna och externa arbetet samt att prognostisera
arbetsmarknadens utveckling. Regionen har också tillsatt ett
Regionalt kompetensförsörjningsråd och utformat en Handlingsplan
för det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2018 – som förankrats
inom rådet och den politiska samverkansplattformen Regionalt
forum.
Plattformar för validering

Till exempel Blekinge, Skåne och Örebro redovisar projekt som syftar till att
utveckla plattformar för validering i respektive region. I Skåne bedrivs
utvecklings- och förankringsarbete vad gäller branschrelaterad validering
med koppling till kommunal vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen,
folkbildning med flera områden och i Örebro ska projektet kvalitetssäkra den
kommunala vuxenutbildningens valideringsmetoder samt stärka regionens
roll som regional samordnare får validering.
Andra exempel på insatser för att bygga upp strukturer för en mer
övergripande validering finns i Dalarna och Gävleborg:


I Dalarna bedömer regionen att validering är ett viktigt instrument
för att öka tillgången på kompetens samt för att öka karriär- och
omställningsmöjligheterna. Validering ses också som ett mycket
viktigt verktyg för nyanlända att snabbare etablera sig på
arbetsmarknaden. Under 2017 påbörjades etableringen av ett
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regionalt valideringscentrum som nu bedrivs genom Dala Wux
(Dalarnas samlade vuxenutbildning) med ekonomiskt stöd från
kommunerna. Syftet är att genom detta skapa ett regionalt nav för
validering för att strukturera, skapa geografiska noder,
tillgängliggöra och synliggöra samt kvalitetssäkra validering.
Under 2017 startade Valideringscentrum Gävleborg med syfte att
samordna och stödja utvecklingen av regionens hållbara,
strukturerade och långsiktiga valideringsarbete i samverkan med
aktuella aktörer. Under året har Valideringscentrum Gävleborg
prioriterat arbetet med att identifiera och tydliggöra
valideringsvägarna inom branscherna vård- och omsorg och industri
samt lyfta utmaningar. Valideringscentrum Gävleborg har under året
skapat mandat från berörda aktörer i regionen för att i samverkan
fortsätta utvecklingen av det regionala valideringsarbetet.

Insatser för validering redovisas också i Östergötland, Kalmar, Västra
Götaland och Västerbotten.
2.3.4

Tematiska insatser med stor spännvidd

Vid sidan av insatserna för att utveckla valideringen finns också ett stort antal
andra tematiska områden som en majoritet av regionerna redovisar insatser
inom – i rubrikform landar de till exempel inom områden som studie- och
yrkesvägledning, Yrkeshögskolan, collegeverksamhet, vuxenutbildning,
minskat antalet skolavhopp, gymnasiesamverkan, prognos- och analysarbete
samt diverse insatser som riktar sig mot personer med utländsk bakgrund
(vilket i sig är en heterogen grupp).
Exempel på insatser av tematisk karaktär:








I Östergötland fortsatte det regionala branschrådet Industri och
teknik sitt arbete kring industrins kompetensförsörjning under året.
Ett fokus under 2017 har varit att föra en dialog med kommunerna
kring utmaningen att fylla de tekniska Yh-utbildningarna i
Östergötland.
I Halland togs yrkesprognoser fram inom branscherna Bygg- och
anläggning, Vård och omsorg, Besöksnäring, Tillverkningsindustrin
samt Utbildning, under 2017. Prognoserna beskriver
rekryteringsbehov fram till 2025 för dessa branscher. I samband med
att prognoserna släppts har ett dialogseminarium ägt rum med syfte
att identifiera utmaningarna och insatser för att möta kommande
rekryteringsbehov.
Med stöd av statliga flyktingmedel samordnar och initierar regionen i
Västra Götaland insatser som ska bidra till att nyanlända får jobb som
motsvarar deras kompetens, främst inom områden där det råder
brist på arbetskraft. En av dessa insatser är Future Kitchen som
handlar om att skapa möjligheter för nyanlända att få jobb inom den
offentliga måltidsbranschen.
I Jämtland Härjedalen samordnar regionen socialfondsprojekt som
syftar till att stärka utsatta gruppers ställning på arbetsmarknaden.
En regional ledningsgrupp är skapad för att belysa gemensamma
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frågor och för att ta tillvara på synergier. Pågående projekt är till
exempel UVAS (med syfte att få unga som inte arbetar eller studerar
att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden, samt att
underlätta etableringen på arbetsmarknaden för unga med
funktionsnedsättning och utländsk bakgrund, Plug-In (med syfte att
minska antalet studieavbrott), Öppen Arena startats (med fokus på så
kallade lågtröskelverksamhet samt Yrk-In (med mål att underlätta
introduktion och etablering på arbetsmarknaden genom
yrkesutbildning).
I Västerbotten och Norrbotten samarbetar tolv folkhögskolor för att
skapa utbildningar för människor som lever under begränsande
villkor i projektet IVA – Integrera, Validera, Arbeta. Projektet arbetar
med produktutveckling och implementering av en modell för flexibla
utbildningar där den enskildes kompetens är validerad och hindren
för att få ett arbete undanröjts.

Det finns i ett antal redovisningar också exempel på strukturbyggande
insatser som inte faller inom ramen för att utveckla de regionala
kompetensplattformarna – ofta av mer tematiskt avgränsad karaktär.
Skillnaderna mellan strukturbyggande insatser och operativa är i många fall
inte självklar, men strukturbyggande är i högre utsträckning inriktade på att
skapa förutsättningar för att hantera kommande insatser, medan de operativa
är mer fokuserade på att skapa direkt resultat i sakfrågan.








Under 2017 påbörjades En Bättre Matchning, med syfte att lägga en
gemensam grund och ta fram ett systemtänk för en storregional
strategi kring kompetensförsörjningsfrågorna inom högre utbildning.
Samarbetet består av representanter från Stockholm, Uppsala,
Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Gävleborg som
ansvarar för det nationella kompetensplattformsuppdraget i sin
respektive region.
Region Östergötland är huvudprojektägare och sammanhållande
aktör för projektet Smart Industri, ett projekt inom ramen för ESFutlysningen För En bättre matchning som samlar
kompetensplattformarna i Östra Mellansverige att gemensamt
mobilisera kring industrin. Projektet avslutas under 2018 och har
under året arbetat med att skapa metoder och arbetssätt för
kompetensbehovsinventering och strategisk långsiktig
kompetensförsörjning inom industrin.
I Jönköping har ett kompetensråd med en bred sammansättning
skapats under 2017. Rådets uppgift är att arbeta långsiktigt för att
skapa strukturella förändringar i samverkan och internt. Fokus ligger
på att prioritera en fråga i taget. Den första prioriterade frågan för
rådet är att jobba med att synliggöra och tillvarata kompetensen hos
utrikesfödda.
I Jönköping har regionen under 2017 också drivit ett nätverk
bestående av länets yrkeshögskoleanordnare, länsaktörer inom
vuxenutbildningen, ett nätverk med länsrepresentanter för studieoch yrkesvägledare. En samordning har skapats med länets
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Syftet med nätverken är
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2.3.5

att skapa en strukturerad samverkan mellan utbildning och
näringsliv och införa ett regionalt perspektiv i
kompetensförsörjningsfrågan.
I Skåne påbörjades under 2017 ett arbete med att skapa en regional
plattform för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för vuxna.
Syftet med plattformen är bland annat att bidra till att det totala
utbudet av utbildning och arbetsmarknadsinsatser i Skåne blir bättre
synliggjort och känt, bidra till att skapa ett utbud av
yrkesutbildningar som är efterfrågestyrt mot behov på
arbetsmarknaden samt att bidra till att stärka kopplingen mellan
utbildning och arbetsmarknadsinsatser och kompetensbehov på
arbetsmarknaden.
I Örebro är ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin är att
fler barn- och unga behöver fullfölja och klara sin påbörjade
utbildning – vilket till exempel lett till att regionen och
skolhuvudmännen tagit fram ett gemensamt samverkansdokument
där alla tar ett gemensamt ansvar. Under 2017 har en aktivitetsplan
arbetats fram för att identifiera vilka konkreta aktiviteter och projekt
som behöver genomföras i samverkan.
Projekt Vägledning Västmanland avslutades under 2017. Syftet med
det treåriga projektet har bland annat varit att utveckla en
kommunövergripande och gemensam stödfunktion för studie- och
yrkesvägledningen i länet. Regionen ligger nu i framkant när det
gäller utveckling av studie- och yrkesvägledning och Vägledning
Västmanland har uppmärksammats nationellt.
Resultat

Redovisningarna innehåller generellt sett få resultat som redovisas explicit
inom kompetensförsörjningsområdet. Den stora merparten av regioner
redovisar resultat sporadiskt eller inte alls (där processrelaterade resultat i
och för sig kan ligga implicit i redovisningarna).
Exempel på resultat som lyfts fram i redovisningarna:






I Sörmland har samverkan mellan strategiska områden stärkts,
främst Smart specialisering och Kompetensförsörjning.
I Halland är några av resultaten att sex arbetsområden för integration
tagits fram, en pilotstudie som legat till grund för vidare diskussioner
samt ett förslag till reviderat samverkansavtal.
I Västra Götaland handlar det om antal etablerade mötesplatser och
antal i praktik, samt nya arbetsmodeller inom vuxenutbildningen.
I Västernorrland har frågorna fått en mer framträdande och
långsiktig plats i det regionala tillväxtarbetet

I Västmanland har regionen gjort en bedömning av resultat på en aggregerad
nivå. Resultaten beskrivs i termer av samverkan, erfarenhetsutbyte och
måluppfyllnad. I Dalarna sker en mer systematisk redovisning av resultat,
precis som inom övriga prioriteringar. Det handlar bland annat om att
samverkan har ökat – samt ett identifierat stort behov av den roll regionen
tagit som neutral samordnande aktör. Också i Gävleborg sker
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resultatredovisningen på ett likartat sätt för samtliga prioriteringar. Regionen
avslutar återrapporteringskravet med att samla upp ett urval av resultat i
rubrikform, vilket i detta fall till exempel innebär: Förankrad och tydlig bild
av arbetslivets kompetensbrister (inklusive strategiska bristyrken), 200
förhindrade studieavbrott, bättre mående, ökad närvaro, ökad måluppfyllelse
och förändrade attityder, valideringscentrum etablerat.
2.3.6

Sammanfattande analys

Regionernas insatser inom ramen för prioriteringen Kompetensförsörjning
2017 följer mönstret från tidigare redovisningar36, där samma typ av
operativa insatser genomförs och förändringar på systemnivå sker i små steg.
Detta innefattar också en fortsatt utmaning för regionerna att tydliggöra hur
de utifrån sina specifika förutsättningar kan effektivisera arbetet med
kompetensförsörjning inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. I
Tillväxtverkets slutrapportering av de Regionala kompetensplattformarna är
just sammanlänkningen mellan kompetensförsörjningsfrågorna och
tillväxtarbetet i stort en av tre rekommendationer till regionerna.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:










36

Pågående regionbildningar gör avtryck i regionernas arbete med
kompetensutvecklingsfrågorna – det handlar till exempel om att ta
tillvara på upparbetad kunskap och etablera nya samverkansformer.
Att säkerställa arbetet när utvecklingsansvaret byter hemvist är
ytterligare en av rekommendationerna i Tillväxtverkets
slutrapportering av de Regionala kompetensplattformarna.
Det strategiska arbete som sker inom ramen för arbetet med
kompetensförsörjningsfrågorna sker till stor del inom ramen för
arbetet med regionala kompetensplattformar – vars
projektfinansiering nu upphört37.
Regionerna redovisar operativa insatser inom ett stort antal
tematiska områden – till exempel vad gäller validering, studie- och
yrkesvägledning, vuxenutbildning samt prognos- och analysarbete.
Målgrupperna i de operativa insatserna är i stor utsträckning unga
och personer med utländsk bakgrund
Insatserna förefaller utifrån redovisningarna att främst rikta sig mot
individer – och inte företag.
Det pågår strukturbyggande insatser också inom tematiskt
avgränsade områden, till exempel vad gäller övergripande
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser samt
kompetensförsörjningen inom industrin.

Se till exempel tidigare år sammanställningar från 2015 (dnr 1.2.1-Ä 2015-1732 ) och 2016 (dnr Ä

2017-494 ).
37

Myndigheten har därefter ett förnyat uppdrag att fortsätta arbetet stödja arbetet med

kompetensförsörjning i regionerna, under perioden 2018-2020. Till uppdraget får Tillväxtverket 80
miljoner kronor.
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Den enskilt mest synliga insatsen som redovisas inom prioriteringen
Kompetensförsörjning är arbetet med Regionala kompetensplattformar. Detta
är också generellt sett den insats med störst strategisk och strukturbyggande
betydelse – samtidigt som den 2017 drevs av utgående projektmedel. Ny
finansiering via Tillväxtverket från 2018 gör att det arbetet kan fortsätta, om
än i något förändrad form. Detta illustrerar behovet av nationell finansiering
och de långa ledtiderna i tillväxtarbetet. Uppdraget att etablera Regionala
kompetensplattformar gavs till regionerna 2010 men framstår utifrån
redovisningarna också 2017 som ett arbete i uppbyggnadsskede.

2.4

ÅK 1A Internationellt samarbete och 1C EU:s strategi för
Östersjöregionen

Redovisningarna av de både återrapporteringskraven sker under samma
rubrik då de till stora delar är närliggande, och i vissa fall överlappande.




Återrapporteringskrav 1A fokuserar på prioriteringar, insatser och
resultat inom den nationella strategins fyra prioriteringar – i detta
fall med fokus på Internationellt samarbete. Redovisningarna ska
också innehålla en beskrivning av de långsiktiga
förändringsprocesser som varit aktuella under året.
Återrapporteringskrav 1C fokuserar på aktiviteter och dess resultat
inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Redovisningarna
ska innehålla aktuella insatser inklusive beskrivning av vilket delmål
i strategin de bidrar till.

14 regioner har svarat på båda återrapporteringskraven. Jönköping,
Västerbotten och Norrbotten har bara svarat på 1A och Uppsala, Sörmland
och Gotland har bara svarat på 1C. Stockholm har svarat på 1C inom ramen
för 1A – som en följd av deras särskilda instruktioner till årsredovisningen.
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 4 och
6. Tillväxtverket gör också en sammanställning och övergripande analys av
strategins genomförande som baseras på återrapporteringen från de 22
myndigheter och 21 länsstyrelser som har i uppdrag att bidra till strategin. 38
Den enskilt vanligaste insatsen inom båda återrapporteringskraven är
deltagande i någon typ av samverkansplattform/nätverk inom ramen för
europasamarbetet. I övrigt är de insatser som redovisas under Internationellt
samarbete bredare till sin karaktär. Där redovisas spridda insatser kring
internationalisering av näringslivet (som i sammanställningen hanteras under
Innovation och företagande), Europakontoren och påverkansarbetet som äger
rum kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken – samt de betydligt

38

Se Internationalisering genom samarbete i Sveriges närområde - delrapport 2. Tillväxtverket, dnr Ä

2016 – 000088.
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färre exemplen från samverkan med regioner/länder utanför EU. Under
redovisningen av insatserna inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen
lyfts istället projektverksamheten och då framförallt genom Interregprogrammen fram i högre utsträckning. Kopplingen till strategins delmål är
generellt sett svag.
2.4.1

Östergötland och Skåne

I Östergötland och Skåne finns exempel på strategiska utgångspunkter inom
ramen för Internationellt samarbete. Detta syns också i deras rapporteringar
av Återrapporteringskravet kopplat till EU:s strategi för Östersjöregionen, där
de båda regionerna redovisar skrivningar av mer strategisk karaktär.
I Östergötland ses det internationella samarbetet som ett sätt att stärka
regionens konkurrenskraft och position:
”Region Östergötland driver ett strategiskt internationellt samarbete inom olika
sakområden. Vi deltar i en rad internationella projekt och ingår dessutom i
olika internationella nätverk och organisationer inom prioriterade områden.
Östersjöfrågorna är särskilt prioriterade och vi deltar aktivt i genomförandet av
EU:s Östersjöstrategi. Det internationella perspektivet är en integrerad del i det
regionala utvecklingsarbetet.”
Vad gäller EU:s strategi för Östersjöregionen lyfter regionen fram att arbetet
med att finna synergier mellan den egna verksamheten utifrån den regionala
utvecklingsstrategin och implementeringen av EU:s strategi för
Östersjöregionen fortsätter. Flera verksamhetsområden är aktivt involverade i
förberedelser av nya territoriella samarbetsprojekt.
I Skåne har regionstyrelsen fattat beslut om inriktning och prioriteringar för
det internationella arbetet 2018-2019. Prioriteringarna omfattar: 1) att driva
Skånes position kring EU:s framtida sammanhållningspolitik och kommande
långtidsbudget samt 2) att särskilt driva internationellt samarbete inom
utvalda tematiska områden. Regionen konstaterar att de behöver utveckla ett
långsiktigt perspektiv samt metodarbete gällande internationalisering som
kopplas samman med påverkansarbete inför programperiod 2021-2027, FN:s
globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, samt den regionala Framsynsprocess
2050.
Vad gäller EU:s strategi för Östersjöregionen konstaterar regionen att
samarbetet är viktigt – men att de inte har en särskild strategi för
genomförandet. Regionen lyfter också fram behovet av att stärka kopplingen
mellan strategin och Östersjöprogrammet, som idag har egna prioriteringar
och mål som inte direkt korrelerar till prioriteringarna i strategin.
2.4.2

Deltagande i nätverk

Regionerna redovisar omfattande engagemang i olika typer av
samverkansplattformar och nätverk – till stor del som en del av EUsamarbetet men inte enbart. Detta gäller båda återrapporteringskraven med
en viss tyngdpunkt på Internationellt samarbete. Tre ytterligare generella
kännetecken är att:
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Deltagandet sker på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå.
Nätverken representerar såväl geografiska som tematiska intressen.
Den framtida sammanhållningspolitiken har varit i fokus under 2017,
där påverkansinsatser sker med utgångspunkt i de olika
plattformarnas intressen.

Två av de stora nätverken är Assembly of European Regions (AER) och
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Det senare har viss
geografisk prägel då enbart regioner med kuststräcka kan vara medlemmar.




Ungefär hälften av de svenska regionerna är medlemmar i AER, som
är det största fristående nätverket för regioner i Europa. Det är inte
begränsat till EU, utan består av medlemmar från 35 länder. Arbetet i
AER bedrivs i huvudsak i dess kommittéer – där diskuteras
gemensamma projekt och erfarenhetsutbyte inom tematiska
arbetsområden. Jönköping redovisar att regionen under 2017
deltagit i att arbeta fram ett positionspapper för den framtida
sammanhållningspolitiken inom AER. I Kronoberg har regionen gjort
en översyn av det internationella arbetet under 2017, för att det i
högre utsträckning ska ge resultat inom ramen för det regionala
tillväxtarbetet. En följd av översynen är att regionen avslutar
medlemskapet i AER – och istället lägger mer fokus på den
geografiskt avgränsade plattformen Euroregion Baltic (ERB).
Ungefär hälften av de svenska regionerna är medlemmar också i
CPMR, som har medlemmar från 28 länder och delas in i sex
geografiska kommissioner där svenska regioner ingår i
Östersjökommissionen (med arbetsgrupperna maritima frågor,
transport samt energi) eller Nordsjökommissionen (med
arbetsgrupperna maritima frågor, transport, energi samt hållbara
städer). Idén för samarbetet är att perifera regioner ska arbeta
tillsammans för att EU:s politik ska främja en balanserad territoriell
utveckling. Kommissionerna utgör underavdelningar till nätverket
för Östersjösamarbetet – som också återfinns i återrapporteringarna.

Till dessa nätverk av övergripande karaktär kommer en rad mer
specialiserade nätverk och samverkansplattformar. Några exempel är:






European Regions Research and Innovation Networks (ERRIN) som
består av 120 regionala organisationer och syftar till att stärka
regionernas arbete med forskning och innovation. ERRIN är ett så
kallat partnernätverk till AER. (Västra Götaland, Värmland och
Örebro).
Flera nätverk inom Innovation och företagande, till exempel
Vanguard-initiativet, som ska främja den europeiska industrins
internationella konkurrenskraft (Skåne, Värmland, Örebro, Dalarna,
Gävleborg) och S3-plattformen för Smart specialisering (där drygt
hälften av regionerna är medlemmar).
Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) med 14 regioner från
Sverige, Finland och Norge som arbetar för att öka medvetenheten
om de nordliga regionernas förutsättningar inom EU-samarbetet
(Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten).
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Euroregion Baltic (ERB) är en politisk plattform för att utveckla det
regionala samarbetet i sydöstra Östersjön, som består av åtta
regioner från fem länder (Kronoberg, Kalmar och Blekinge).

Andra exempel på samverkan som lyfts fram i redovisningarna sker till
exempel inom ramen för Tillväxtverkets Nätverk för EU:s Östersjöstrategi,
Svenskt Arktiskt Forum, miljönätverket ENCORE, European Network for Rural
Development (ENRD), Europaforum, stadsnätverket UBC samt Nätverket för
regionplanering inom Östersjöregionen VASAB.
Sammantaget är bilden av regionernas samlade deltagande i nätverk
komplex. Det är svårt att få överblick och det är mycket svårt att få en
uppfattning om vilka resultat som deltagandet leder till – annat än i allmänna
termer.
I Skåne lyfter regionen fram att samarbete internationellt och inom ramen för
EU:s strategi för Östersjöregionen ger tillgång till kritisk massa i
utvecklingsarbetet och höjd strategisk kunskap. Det stärker också
flernivåsamarbetet och navigeringen gentemot EU-nivån. I Kronoberg har
arbetet under 2017 framförallt resulterat i fördjupade kontakter på både
politisk nivå och tjänstemannanivå. Ett primärt fokus är att skapa en
plattform som möjliggör framtida insatser (projekt).
2.4.3

Projektverksamhet inom Interreg

Inom framförallt redovisningarna av återrapporteringskrav 1C, kopplat till
EU:s strategi för Östersjöregionen finns en omfattande projektverksamhet.
Fokus ligger på projektverksamheten som finansieras via Interreg, till
exempel via Östersjöprogrammet, ÖKS, Nord och Kolactic.39
De flesta exempel gäller genomförande av projektverksamheten. Regionerna
kan delta i projektverksamheten i roller. En roll är som projektpartner och en
annan roll är som så kallad Lead partner. I rollen som Lead partner tar
organisationen ansvar för projektets genomförande och administration, vilket
därmed är en mer krävande uppgift. I redovisningarna beskrivs också mer
strategiska insatser och arbete kopplade till genomförandet av de olika
programmen. Exempel på dessa insatser är deltagandet i styrkommittéer,
övervakningskommittéer och subkommittéer.
En insats som syns i flera redovisningar under 2017 gäller mobilisering för ett
ökat svenskt deltagande i framförallt Interreg:


Östergötland och Stockholm är svenska kontaktnoder för Central
Baltic 2014–2020 – och inför den tredje ansökningsomgången
genomfördes ett flertal insatser för att stimulera ökat svenskt
deltagande i projekt. Mobiliseringsarbetet bedöms som
framgångsrikt då det svenska deltagandet har ökat betydande i
jämförelse med tidigare ansökningsomgångar.

39

Se till exempel redovisningarna för Östergötland (s 15-16, dnr RUN 2016-387), Skåne (s 19, dnr
702719) och Örebro (s 18, dnr 16RS7021) för projektexempel och deras koppling till strategins delmål.
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2.4.4

I Kalmar konstaterar regionen att kommuner och andra aktörer i
länet under de senaste åren i allt mindre utsträckning använder sig
av EU:s program och fonder – och därmed i mindre utsträckning
deltar i genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen. Kalmar är
därför partner i projektet Umbrella, som finansieras av Södra
Östersjöprogrammet med målsättningen att öka kapaciteten hos
mindre kommuner och aktörer i länet för att bättre utnyttja EU:s
program.
Under 2017 har region Värmland fortsatt arbetet med att säkerställa
att nya projekt ligger i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen och
att det finns en god matchning mellan insatser i
strukturfondsprogrammen, regionala och nationella planer och
strategier samt mål och prioriteringar inom Östersjöstrategin. Under
2017 har regionen också gjort insatser för att synliggöra vilka
projektmöjligheter som finns tillgängliga 2014-2020. Insatserna har
skett inom ramen för ett regionalt EU-nätverk för värmländska
kommuner och organisationer.
Europakontor och övrig samverkan

Inom ramen för Småland Blekinge Hallands Europakontor samverkar fem
regioner och flera andra aktörer. Förutom lobbyinitiativ, omvärldsbevakning
och internationell samverkan i olika frågor fungerar samarbetet även som en
plattform för partnersök i projekt. Under 2017 har samarbetet till exempel
resulterat i att Region Jönköping etablerat kontakter med en rad regioner i
Europa för ett ömsesidigt kunskapsutbyte kring erfarenheter av utbyggnad av
nya järnvägar för höghastighetståg – vilket ses som strategiskt viktigt. Under
2017 har det annars varit fortsatt fokus på budgetprocessen inför den
framtida sammanhållningspolitiken.
Andra Europakontor som nämns med insatser i redovisningarna gäller till
exempel Värmlands European Office, Central Sweden European Office (Örebro,
Dalarna, Gävleborg) samt Mid Sweden European Office (Västernorrland och
Jämtland Härjedalen).
De insatser som nämns under de båda återrapporteringskraven har starkt
fokus på EU-samarbetet. Det finns emellertid sporadiska exempel på andra
insatser. De flesta inom ramen för de gränsregionala samarbetena som finns i
Skåne, Värmland, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.
I övrigt framstår satsningen som Kronoberg och Kalmar gör genom Småland
China Business Support som tämligen unik. Satsningen innebär ett gemensamt
kontor i Shanghai, kombinerat med uppsökande resurser på hemmaplan.
Kontoret verkar för att främja export och import för regionens företag, samt
attrahera studenter till regionens universitet.
2.4.5

Sammanfattande analys

Regionernas insatser inom ramen för prioriteringen Internationellt samarbete
och genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen samredovisas. De
avser näraliggande och ibland överlappande frågor. Övergripande
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kännetecken är att fokus ligger på deltagande i europeiska nätverk och ett
mer operativt genomförande genom projektverksamheten inom ramen för ett
flertal Interreg-program.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:







Insatserna inom regionernas internationella arbete har jämfört med
stora delar av det övriga tillväxtarbetet en svag strategisk styrning.
Detta gäller både kopplingen till regionala utvecklingsstrategier och
mer tematiskt avgränsade strategier och program.
Det pågår ett omfattande deltagande i nätverk på europeisk nivå –
som har olika skärning såväl tematiskt som geografiskt.
Ett fokus under 2017 har varit påverkansinsatser kopplat till den
framtida sammanhållningspolitiken. Intrycket är att detta har skett
inom ett flertal olika sammanslutningar och på såväl politisk nivå
som tjänstemannanivå.
Ett kännetecken för regionernas genomförande av EU:s strategi för
Östersjöregionen är projektverksamheten som genomförs inom
ramen för Interreg – och att det pågår insatser för att öka
omfattningen av denna projektverksamhet.

På en övergripande nivå har redovisningarna av regionernas internationella
arbete en svag koppling till strategiska ramverk inom tillväxtarbetet.
Samtidigt kan insatserna under 2017 mycket väl anses vara av strategiska i
hög utsträckning. Området speglar ett omfattande (politiskt) engagemang och
insatserna är framåtriktade – inom den för många regioner centrala
sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket bedömer att det finns behov av att
utveckla såväl styrning som resultatuppföljning av insatserna inom
prioriteringen, för att synliggöra värdet av insatserna i sig och i relation till
övriga prioriteringar.

2.5

ÅK 1B: Användning av Anslag 1:1

Återrapporteringskravet fokuserar på hur användningen av medel från
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder bidrar till att uppfylla målen i det
regionala tillväxtarbetet. I mallen för återrapporteringen finns ett antal mer
detaljerade frågor. Svaren på frågorna grupperas i fyra kategorier enligt
följande:


Analys, strategi och mervärde
Denna kategori samlar svar som berör användning av Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder på ett generellt och strategiskt plan. Fokus
ligger alltså inte på 2017 – utan på hur regionerna redovisar sin syn
på anslagets mervärde, vilka strategier de använder i fördelningen
samt hur de insatser som prioriteras kopplar till regionens
utmaningar och behov. Här finns också exempel på
utvecklingsarbeten som pågår.
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Genomförande 201740
Denna kategori samlar svar som berör själva genomförandet 2017.
Här redovisas till exempel vilka prioriterade områden som anslaget
landar inom samt fördelningen mellan projektmedel och företagsstöd
ser ut. Också medfinansiärer redovisas under denna kategori.
Resultat – faktiska och förväntade
Kategorin samlar både faktiska och förväntade resultat av anslaget
både generellt och under 2017.
Inomregional fördelning
Inomregional fördelning är ett prioriterat område att redovisa i den
här sammanställningen, och lyfts därför fram som en egen kategori.
Som grund för regionernas redovisningar ligger frågan: Hur har
verksamheten tagit hänsyn till de förutsättningar som råder i olika
delar av regionen? Hur har det påverkat fördelningen av medel inom
regionen?

En generell kommentar är att det finns olikheter i tolkning av frågorna.
Länsstyrelserna har ett liknande återrapporteringskrav i sitt regleringsbrev,
med skillnaden att de inte har de detaljerade frågorna som styrning för sin
redovisning.
Samtliga regioner har besvarat återrapporteringskravet i någon utsträckning,
framförallt vad gäller Analys, strategi och mervärde samt Genomförande 2017.
Resultat redovisas i något mindre utsträckning och Inomregional fördelning i
ytterligare något mindre, även om fler än hälften har lämnat svar också i den
delen av återrapporteringskravet.
Fokus i redovisningarna ligger generellt sett på när det används för
projektfinansiering och i mindre omfattning när det används som
företagsstöd.
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se Bilaga 5.
2.5.1

Analys, strategi och mervärde

I redovisningarna framkommer att användningen av Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder har en tydlig utgångspunkt i de regionala
utvecklingsstrategierna, som i sin tur bygger på analyser av regionernas
utmaningar och behov. En majoritet av regionerna redovisar en koppling
mellan användningen av anslaget och den regionala utvecklingsstrategin. Dels
i bemärkelsen att fördelningen utgår från den regionala utvecklingsstrategin,
dels i bemärkelsen att anslaget bidrar till genomförandet av strategin.

40

För den faktiska fördelningen av anslaget, se Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till

kommersiell service – Budgetåret 2017. Dnr Ä2018-143.
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I Uppsala är det en grundläggande förutsättning att bidra till att nå
målen i den regionala utvecklingsstrategin för att beviljas
projektstöd. Varje insats ska också relatera till någon av de
strategiska utvecklingsområdena en Region för alla, en Nyskapande
region eller en Växande region med tillhörande mål och åtaganden.
Det ska tydligt framgå hur respektive projekt avser att bidra till
strategins måluppfyllelse samt vilka åtaganden i strategin som
projektet stödjer. Regionen arbetar med att säkerställa och tydliggöra
kopplingarna.
I Skåne ses anslaget som en del av de medel som används för att
implementera de övergripande målsättningarna för Skånes
utveckling, som anges i den regionala utvecklingsstrategin – Det
öppna Skåne 2030 samt det som anges i det regionala
strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen. Exempelvis är utvecklingsstrategins målbild
tillsammans med de fem prioriterade ställningstagandena, framtagna
för att förverkliga målbilden, väl i linje med regeringens mål för den
regionala utvecklingspolitiken som därmed berör Region Skånes
regionala utvecklingsansvar.
I Örebro ses anslaget som ett viktigt verktyg for att bidra till målen i
den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med EU-medel,
nationella, regionala och lokala finansiärer. Företagsstöden ger
företagen möjlighet att våga satsa och växa både nationellt och
internationellt. Medel till projekt beviljas i enlighet med regionens
Riktlinjer för finansiering från den statliga Anslag 1:1 Regional
tillväxtåtgärder – och hur de på olika sätt bidrar till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin samt ligger i linje med det regionala
strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen.

I många fall sker också en koppling till underliggande program och strategier,
där strategier för Smart specialisering/Tillväxtprogram lyfts fram i störst
omfattning, som till exempel i Östergötland, Västra Götaland, Gävleborg och
Västernorrland.
2.5.1.1

Ett flertal mervärden

En majoritet av regioner lyfter fram att anslaget är viktigt i det regionala
tillväxtarbetet, med ett flertal olika mervärden. Anslaget beskrivs i många fall
som avgörande för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.
Dess funktion som hävstång i arbetet med projekt inom ramen för
strukturfonderna lyfts fram brett. Men där finns också ett antal andra
exempel på mervärden:


I Östergötland lyfter regionen fram att anslaget skapar
förutsättningar för flera aktörer att arbeta i samverkan regionalt och
storregionalt, vilket utgör ett mycket tydligt mervärde. Möjligheterna
att arbeta mer storskaligt bedöms i sin tur leda till att insatserna kan
ge större och mer långsiktiga effekter och potentialen att
åstadkomma strukturförändringar ökar. Många utvecklingsprojekt
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kopplade till utveckling av de regionala styrkeområdena hade inte
kunnat genomföras utan anslaget.
I Jönköping beskrivs anslagets funktion som katalysator som ett
viktigt mervärde. Det förstärker och möjliggör ytterligare projekt och
drar andra utvecklingsmedel till regionen. Anslaget medför en tydlig
och viktig hävstångseffekt och vikten av att söka andra
medfinansiärer lyfts alltid i kontakter med projektägare inför
planering av nya projekt.
I Blekinge beskrivs ett antal mervärden med anslaget. Det skapar till
exempel möjlighet till prioriteringar på regional nivå och det
möjliggör regional styrning av tidplaner för att kunna anpassa till
utlysningar inom till exempel strukturfondsprogram och nationella
program. Anslaget ses som stabil, förutsägbar, långsiktig och
regionalt förankrad finansieringsform som är central för att bygga
kapacitet och bidra till strategiska satsningar och strukturförändring.
I Halland lyfter regionen fram att anslaget har stor betydelse för det
regionala tillväxtarbetet. I huvudsak på grund av att de möjliggör
företagsstöd, vilket inte kommunallagen tillåter med egna medel.
Ungefär hälften av regionens medel användes som företagsstöd
under 2017.

I Skåne och Västra Götaland redovisar regionerna att anslaget visserligen ses
som viktigt, men att de inte gör någon skillnad på de medlen och egna
skatteintäkter. I båda regionerna har Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i
praktiken framförallt används till insatser inom ramen för Innovation och
företagande. I Skåne formuleras det som:
”Då Region Skåne beslutat att inte använda sig av möjligheten att ge
företagsstöd är reglerna för användningen av de två anslagen i stort sett
identiska. Vilket av anslagen som används till ett visst insatsområde är därför
en relativt öppen fråga… Trots det, kan sägas att medelsanvändningen av 1:1
anslaget har varit främst inriktat på satsningar relaterade till att främja den
skånska innovationskraften och klusterutveckling, vilket innebär att
prioriteringen – Innovation och företagande – i den nationella strategin har
varit i fokus. Insatserna har ytterligare stärkt det arbete som Region Skåne har
bedrivit för att främja innovationsarbetet samt att få fram ett
klusteröverskridande samarbete.”
2.5.1.2

Prioritering av anslaget

På vilket sätt prioriteringen av medel går till inom ramen för Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder framgår i viss utsträckning av redovisningarna.
Den vanligast förekommande strategin för fördelning förefaller vara en
prioritering utifrån målområden i den regionala utvecklingsstrategin – som i
vissa fall kompletteras också med andra urvalsgrunder. Redovisningarna från
Uppsala och Västerbotten är exempel på detta förhållningssätt:


I Uppsala bedöms varje projekt utifrån dess möjliga bidrag till
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Inför beslut
sker en bedömning av nyttan av ett projekt för länets utveckling som
följs av en prioritering bland de projektansökningar som uppfyller
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kriterierna för projektstöd. Regionen strävar efter att stödja
strategiska satsningar som involverar flera aktörer och som kan
stärka förutsättningarna för hållbar regional tillväxt, samt prioriterar
projekt med en positiv påverkan på miljö, integration och mångfald,
folkhälsa samt jämställdheten mellan kvinnor och män.
I Västerbotten prioriteras projekt efter hur väl det beskriver att man
ska arbeta med områdena 1) jämställdhet, 2) mångfald, 3) miljö och
klimat, 4) samverkan och nätverksbyggande och 5) utveckling och
förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer.
Projekt bedöms även utifrån hur de relaterar till olika delar av
sammanhållningspolitikens genomförande. Samtidigt med dessa
kriterier för urval pågår ett aktivt arbete med att uppmuntra
projektansökningar från alla delar av länet.

I ett mindre antal regioner finns formaliserade strukturer för styrning och
prioritering av medel – eller insatser för att utveckla dem.
I Örebro fortsätter regionen att använda sig av Riktlinjer för finansiering från
det statliga Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Genom riktlinjer styr
regionen hur medel beviljas till projekt. Under 2017 prioriterades tre
områden genom ett Inriktningsbeslut.
Inriktningsbeslutet anger även en indikativ fördelning av anslaget mellan
projekt och företagsstöd samt hur stor del av medlen som avsätts för
uppföljning och utvärdering av anslaget. Som en följd av den nya regionala
utvecklingsstrategin har ett arbete påbörjats med att se över både riktlinjer
och inriktningsbeslut.
Också i Stockholm, Blekinge, Gävleborg och Västernorrland finns exempel på
att det pågår insatser för att utveckla styrning och prioritering av anslaget:








I Stockholm tog länsstyrelsen beslut under 2017 om interna riktlinjer
för användningen av 1.1-medel –i linje med rekommendationerna i
Statskontorets kartläggning av uppföljning och utvärdering av den
regionala projektverksamheten.
I Blekinge tog regionen fram en intern process under 2017 – som
används för att prioritera medel och samordna olika insatser med
utlysningar i strukturfonder och Interreg-program.
I Gävleborg genomfördes en kartläggning av företagsstöd och
projektmedel ur ett intersektionellt perspektiv. Detta arbete har
pekat på ett behov av att tydligare styra de regionala
tillväxtåtgärderna, i syfte att uppfylla mål om hållbar utveckling. Ett
arbete för att ta fram en finansieringsstrategi är därför påbörjad.
I Västernorrland bytte utvecklingsansvaret hemvist under 2017
vilket resulterat i att den policy för företagsstöd som togs över från
länsstyrelsen har reviderats under året och nu går under
benämningen Riktlinje för företagsstöd. Riktlinjen används både
internt av handläggare av företagsstöd och kommuniceras ut mot
sökande av stöd. De förändringarna som genomförts är av mindre
karaktär och en fullständig omarbetning av dokumentet planeras att
genomföras utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin som ska
vara klar under 2019.
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2.5.1.3

Länsstyrelsernas strategiska utgångspunkt

Utgångspunkten i den nationella strategin och de regionala
utvecklingsstrategierna är tydlig när länsstyrelserna redovisar hur Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder bidrar till genomförandet av det regionala
tillväxtarbetet. En stor majoritet redovisar att den regionala
utvecklingsstrategin och dess prioriteringar ligger som grund i arbetet med
anslaget. I Dalarna formuleras det som:
”En positiv utveckling i Dalarna förutsätter ett samspel mellan insatser på den
internationella, nationella, regionala och lokala nivån. Dalastrategin är den
regionala länken i en logisk kedja från lokala strategier till nationella och
europeiska strategier och är därmed det främsta verktyget för tillväxtarbetet i
Dalarna.”
Vissa länsstyrelser redovisar också mer preciserande strategier och riktlinjer
i arbetet. I Västernorrland och Norrbotten har regionbildningen lett till en
förnyelse av de styrande ramverken för prioritering av projektmedel:




I Västernorrland togs nya Riktlinjer för de regionala
utvecklingsmedlen fram under 2017. Dessa skapar tydlighet när
medlen ska prioriteras och förtydligar inom vilka områden
länsstyrelsen kan bidra med kompetens och medel. Länsstyrelsen
prioriterar projekt där dess bidrag är betydande, framför fler insatser
med begränsad medfinansiering. Genom att också prioritera projekt
inom områden där de har mandat – är också ambitionen att
säkerställa arbetet efter projekttidens slut.
I Norrbotten finns en ny policy för prioritering av projektmedel
sedan 2017 – då utvecklingsansvaret bytte hemvist. Den regionala
utvecklingsstrategin och länsstyrelsens vision Tillsammans för
Norrbottens bästa, är vägledande. Policyn beskriver hur
projektansökningar ska bedömas utifrån sex urvalskriterier och hur
beviljade insatser ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin,
globala hållbarhetsmål samt övriga planer, program och strategier.

Andra exempel:






I Sörmland redovisar länsstyrelsen att de har en treårig plan för
prioritering av projektmedel. Planen innehåller fyra regionalt
prioriterade insatsområden som relaterar till den nationella strategin
och den regionala utvecklingsstrategin (bostadsbyggande, miljö- och
klimat, integration samt landsbygdsutveckling).
I Östergötland togs nya riktlinjer för arbetet med anslaget fram under
2017. Beslut om stöd ska prioritera tvärsektoriella projekt och
omfatta flera av länsstyrelsens arbetsområden. Projekt ska också
docka in i mål/prioriteringar i både den nationella strategin och den
regionala utvecklingsstrategin. I arbetet med de nya riktlinjerna
skedde samverkan med regionen.
I Västra Götaland fortsatte arbetet enligt befintliga riktlinjer under
2017. En grundförutsättning är att projekt som prioriteras bidrar till
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. I övrigt ska
projekten fördelas mellan följande tre kategorier: 1) projekt som
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initieras av länsstyrelsen, 2) transnationella projekt där länsstyrelsen
är projektpartner samt till 3) så kallade initiativ-projekt från
länsledningen.
Sammantaget redovisar regionerna och länsstyrelserna hur Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder på en övergripande nivå dockar in i styrande
strategier – framförallt den nationella strategin och de regionala
utvecklingsstrategierna. Det finns exempel där de redovisar förekomsten av
styrande riktlinjer – men intrycket av redovisningarna är att det sannolikt
inte är en fullständig bild som framkommer.

2.5.2

Genomförande 2017

De insatser som regionerna genomfört under 2017 faller till största delen
inom ramen för prioriteringen Innovation och företagande, även om
målområdena på regional nivå har andra namn. Regionerna redovisar
fördelningen av medlen på olika sätt och med olika skärning – för en mer
enhetlig genomgång av hur medlen fördelas, se Tillväxtverkets Uppföljning av
regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell
service41.
Detta gäller också hur fördelningen av medel ser mellan olika insatstyper,
vilket en del regioner redovisar42. I fem regioner redovisas projektexempel – i
vissa fall ett urval och i till exempel Västerbotten den samlade
projektportföljen fördelat på olika insatsområden. Också i detta fall erbjuder
Tillväxtverkets uppföljning en mer enhetlig bild, med två projektexempel per
region.
Andra spridda uppgifter som redovisas, vilka kan sägas falla inom ramen för
genomförandet 2017 är till exempel:




I Östergötland prioriteras insatser inom ramen för de fyra
prioriteringarna i den nationella strategin, den regionala
utvecklingsstrategin samt strategin för Smart specialisering. Flera
olika typer av insatser som till exempel analyser, prognoser,
pilotprojekt, förstudier, testbäddar, metodutveckling och
strategiarbete har genomförts. Medel fördelas med genom ansökan
och dialog mellan parterna samt med tydlig koppling till indikatorer,
styrkeområden och den regionala utvecklingsstrategin.
På Gotland har arbetet med Hållbara Gotland varit i fokus under
2017. Programmet löper parallellt med det regionala
Tillväxtprogrammet under 2016-2018. Hållbara Gotland har en egen

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet, Budgetåret
2017. Tillväxtverket dnr: 1.3.4-Ä2018-143. Notera att fördelningen per prioritering
enbart sker genom en aggregerad redovisning för regionala beslutsfattare.
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För en fullständig genomgång av hur medlen fördelas i varje region, se Bilaga 7
Länsbeskrivningar i Tillväxtverkets Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till
projektverksamhet, Budgetåret 2017. Tillväxtverket dnr: 1.3.4-Ä2018-143.
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programskrivning, men Tillväxtprogrammet är vägledande för de
regionala prioriteringarna. Genom detta ska Hållbara Gotland, vars
finansiella resurser i huvudsak består av Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, även bidra till de regionala målen. De största
insatsområdena under 2017 var Besök och kultur, Ny industriell
utveckling samt Livsmedel och maritima näringar.
I Gävleborg har ett högt söktryck på företagsstöden under 2017
synliggjort ett behov av att ta fram särskilda principer för
prioritering. Det resulterade i att stöden under 2017 prioriterades
utifrån fem områden: 1) Energieffektiviseringar i egen produktion
och/eller till utveckling av energieffektiva produkter och tjänster –
med syfte att minska klimatpåverkan. 2) Digitalisering, för att stärka
smart industri. 3) Kompetensutveckling i små och medelstora
företag. 4) Stärka kvinnors och utrikesföddas företagande. 5) Främja
ökad sysselsättning, med särskilt fokus på unga.
I Västernorrland genomfördes en halvtidsuppföljning av den
regionala utvecklingsstrategin under 2016. Uppföljningen visade ett
särskilt behov av att ta fram nya och fler utvecklingsprojekt inom
ramen för arbetet med kompetensförsörjning. Under 2017
genomfördes ett dialogarbete med syfte att hitta fler projekt inom
området, vilket i viss utsträckning gav resultat. Tre projekt har
beviljats och ytterligare projektidéer har inkommit.
Länsstyrelsernas prioritering av projekt

Då länsstyrelsen inte har de preciserade frågor som regionerna har som
styrning för återrapporteringskravet, skiljer sig redovisningarna från de båda
organisationerna åt. Huvuddelen av länsstyrelsernas redovisning fokuserar
på en kvalitativ beskrivning av projekt som de finansierat. Detta sker i vissa
fall fördelat på nya beslut för 2017 och beslut sedan tidigare, i vissa fall inte.
Det sker i vissa fall som exempel på projekt, i vissa fall som en redovisning av
samtliga projektbeslut. Gemensamt är att det inte görs någon
ekonomisk/procentuell redovisning av hur projekten fördelar sig inom ramen
för prioriteringar i den nationella strategin eller den regionala
utvecklingsstrategin.
I Uppsala har länsstyrelsen under 2017 strävat efter att få en jämn fördelning
mellan de fyra prioriteringarna i den nationella strategin, vilket lett till att en
bredd av projekt fått finansiering. Detta är dock en unik strategi, sett till
redovisningarna. En generell skillnad gentemot regionernas användning av
anslaget är att projektfinansiering som landar inom prioriteringen Innovation
och företagande – inte är dominerande.
Tillväxtverket gör bedömningen utifrån länsstyrelsernas redovisningar att en
stor andel av deras projektmedelsfinansiering istället landar inom ramen för
områden som miljö, integration, livsmedel, besöksnäring och kulturmiljö.
Detta är områden där länsstyrelserna har såväl kompetens som mandat.
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Detta avspeglas också i de samverkansområden som de båda
organisationerna redovisar.43
Regionerna lyfts i många fall fram som viktiga medfinansiärer, vilket också
syns i Tillväxtverkets uppföljning av de regionala projektmedlen.
Några av de områden där länsstyrelsen redovisar en omfattande
projektverksamhet gäller miljö, livsmedel och kultur – vilka har gemensamt
att de kan ha ett mer eller mindre tydligt tillväxtperspektiv.
Livsmedelsområdet kan till exempel handla om att utveckla ett företagande
inom området – men det kan också vara som i Uppsala där länsstyrelsen
redovisar ett pågående arbete med att ta fram en handlingsplan – med fokus
att säkra livsmedelsförsörjning och skapa krisberedskap. På samma sätt är
det med projekt inom ramen för miljö och kultur. De kan genomföras som en
del av arbetet för att nå miljömål eller som en del i genomförandet av
kultursamverkansmodellen – men inom ramen för det regionala
tillväxtarbetet kan de i de flesta fall förväntas ha ett tillväxtperspektiv.
Ett intryck av redovisningarna är att det finns fler mindre projekt av tydligt
operativ karaktär i länsstyrelsernas projektportföljer. Det handlar då till
exempel om projekt som finansierar busskort till barn i ett visst samhälle, om
att finansiera ett språkcafé, ta fram souvenirer, informationsmaterial för
betallösningar, upprustning av hembygdsgårdar, lokalt avgränsade
besöksnäringsprojekt samt affärsutveckling i tillväxtorienterade
hästrelaterade företag.
2.5.2.2

Medfinansiärer i tillväxtarbetet

En majoritet av regionerna redovisar vilka medfinansiärer som är viktiga i
arbetet med Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. I de flesta fall sker det utan
särskild indelning, men i vissa fall delas medfinansiärerna in i kategorier:




Medfinansiärer regionalt – nationellt.
Medfinansiärer företagsstöd – projektstöd.
Medfinansiärer privat – offentlig.

Generellt sett illustrerar redovisningen av medfinansiärer politikområdets
flernivåkaraktär, där aktörer inom olika tematiska områden på olika nivåer
gemensamt bidrar till genomförandet. Samtidigt skiljer sig redovisningarna åt
där till exempel Uppsala redovisar ett stort antal medfinansiärer och Gotland
bara en – Tillväxtverket, vilket är en följd av regionens omfattande insatser
inom ramen för Hållbara Gotland. I Uppsala:
”Viktiga medfinansiärer till projekt är ERUF, ESF, andra regioner inom Östra
Mellansverige, länets kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala
Universitet, SLU, Energikontoret och Biogas Öst, länets företags- och
innovationsstödjande aktörer samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Samordningsförbundet. Då 1:1-medel är begränsade inom Uppsala län, särskilt
för initiativ riktad mot övergången till en koldioxidsnål ekonomi, är nationella

43

Se kapitel 3 och återrapporteringskrav 2.
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fonder också av vikt, företrädesvis Tillväxtverket, Energimyndigheten, Vinnova
och Boverket.”
Ett tiotal medfinansiärer lyfts fram på bred front – varav tre i särskilt hög
utsträckning. Dessa tre är strukturfonderna, kommunerna i respektive region
samt nationella myndigheter där särskilt Tillväxtverket och Vinnova lyfts
fram. Andra viktiga medfinansiärer i projektverksamheten är
universitet/lärosäten, länsstyrelser, angränsande regioner samt landsting.44
De medfinansiärer som lyfts fram kopplat till företagsstöden är i huvudsak
ALMI och mottagande företag. Där finns också andra mer spridda exempel
som till exempel Norrlandsfonden i Gävleborg och Postkodlotteriet i Jämtland.
2.5.3

Olika typer av resultat

Ungefär två tredjedelar av regionerna redovisar vilka resultat som kan
kopplas till insatser som finansieras via Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder45. Den mest utvecklade redovisningen av resultat sker i
Västra Götaland, där insatserna följs upp i enlighet med regionens modell för
lärande uppföljning. Uppnådda resultat för satsningarna rapporteras genom
uppföljning av indikatorer och i form av kvalitativa resultatanalyser. Större
projekt och handlingsprogram utvärderas av externa utvärderare. För mindre
satsningar gör regionen, i de flesta fall, egna djupare uppföljningar. Denna
allmänna beskrivning av arbetet följs av en sammanställning av utfallet av
indikatorerna 2017 samt en översiktlig bild av de 17 utvärderingar som
färdigställdes under året.
2.5.3.1

Typ av resultat

Generellt sett så skiftar svaren då den detaljerade frågan tolkas på olika sätt.
Flertalet svar kan sorteras in under kategorierna 1) typ av resultat 2) faktiska
resultat samt 3) förväntade resultat. I Stockholm, Blekinge och Örebro finns
exempel på det förstnämnda:




I Stockholm sker viss redovisning av faktiska resultat men också
resonemang av en kategori av resultat som handlar om
kunskapsöverföring, överblick och att olika initiativ blir möjliga att
koppla samman via anslaget – vilket ses som viktigt mot bakgrund av
komplexiteten i Stockholm med ett stort antal aktörer.
I Blekinge hänvisar de till Årsrapport Regionala Tillväxtmedel 2017
för detaljerade resultat. I redovisningen grupperar tre typer av
resultat på en mer övergripande nivå: 1) Framtagande av
kunskapsunderlag i form av rapporter, underlag för analys,
undersökningar, kartläggningar och planeringsunderlag. 2)
Utveckling av samarbeten i form av etablering av nätverk, arenor,

44 Se Tillväxtverkets uppföljning av regionala projektmedel och företagsstöd för en fullständig bild av

den faktiska medfinansieringen av projektverksamheten under 2017.
45 Se vidare Återrapporteringskrav 3, kopplat till strategiskt och långsiktigt arbete med lärande där

Anslag 1:1 ingår som en separat del.
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mötesplatser och samarbetsstrukturer. 3) Framtagande av strategier
och planer.
I Örebro lyfter regionen fram att de projekt som avslutades under
2017 till stor del resulterade i metoder, modeller och arbetssätt,
vilket i praktiken innebar 1) etablering av en funktion avseende
rekrytering av personal kopplat till kompetensförsörjning. 2) En
förstudie som resulterade i ett genomförandeprojekt med
finansiering från strukturfonderna. 3) En annan förstudie gick över i
löpande verksamhet.
Faktiska resultat

Bland de regioner som redovisar resultat förutom de som nämnts ovan finns
till exempel Dalarna, Gävleborg och Jämtland Härjedalen. I dessa fall handlar
det inte om resultat på insatsnivå utan i ett mer aggregerat perspektiv som
synliggör värdet av anslaget i tillväxtarbetet.






I Dalarna ligger fokus vad gäller resultatredovisningen på hur
regionens roll har utvecklats: Mot ett tydligare regionalt ledarskap
och ett mer proaktivt förhållningssätt i relation till andra regionala
aktörer. Regionen lyfter till exempel fram att: 1) I tidiga dialoger och
riggningar av projekt understryks vikten av en projekt- eller
effektlogik som 2) fokuserar på en insatslogik för att identifiera
relevanta effektkedjor och förväntade resultat. 3) Ett arbete har
inletts med en handbok som ska ge tydligare instruktioner för
projektägare. 4) Ett normkritiskt förhållningsätt tillämpas, där målet
är att medel från Anslag 1:1 ska fördelas jämställt. 5) Ett tydligt
arbetssätt som baseras på analys, kunskapsbildning och lärande.
I Gävleborg lyfter regionen fram att de resultat som kan kopplas till
insatser inom anslaget är svåra att se utifrån årets satsningar och
beslut. Projekt och företagsinvesteringar är långsiktiga och syftar till
att skapa regional utveckling i ett längre perspektiv. Med det sagt
redovisar regionen resultat från redan avslutade projekt. Det handlat
till exempel en utveckling av besöksnäringen, där genomförda
projekt har skapat ökat utbud av produkter och bidragit till ökat
antal företagare inom näringen samt ökad lönsamhet. De förväntade
effekterna av de största satsningarna på företagsstöd handlar i hög
grad om investeringar, effektiviseringar och anpassning till ny teknik
som sammantaget leder till ökad omsättning och fler sysselsatta.
Även inom företagsstöd finns stora satsningar som stärker
besöksnäringen.
I Jämtland Härjedalen anlägger regionen ett långsiktigt perspektiv på
vad den medfinansiering som skett under ett flertal år med hjälp av
de regionalpolitiska medlen har åstadkommit. Utbyggnad av
backnära boende, lift- och snökanonutbyggnader samt
destinationsutvecklingsinsatser lyfts fram och det stöd som erhållits
har i flera fall varit avgörande för utvecklingen. Under de senaste tio
åren har omsättningsutvecklingen och antalet gästnätter varit
konstant ökande i regionen.
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Förväntade resultat

En tredje variant av resultatet som syns i redovisningarna är de förväntade,
som till exempel Uppsala och Gotland redovisar.




I Uppsala lyfter regionen fram en granskning av de mål och resultat
som projektverksamheten arbetar, vilket visar att mervärde skapas
mot åtta av de tolv identifierade målen i den regionala
utvecklingsstrategin. Fyra exempel på mål där alltså projekt
finansierade av Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder förväntas bidra
med resultat: 1) Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att
bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för
att möta befolkningstillväxten. 2) Antalet resor i kollektivtrafiken ska
fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av
motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 3) Privata och
offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 procent av
bruttoregionalprodukten. 4) I Uppsala län ska andelen sysselsatta i
åldrarna 20–64 år överstiga 80 procent år 2020.
På Gotland släppte regionen under 2017den resultatorientering som
påbörjades genom Tillväxtprogrammet som beslutades i slutet av
2016. Fokus hamnade istället på att besluta om projektmedel inom
ramen för programmet Hållbara Gotland. De förväntade långsiktiga
resultaten av besluten inom ramen för Hållbara Gotland är att
genomföra insatser som skapar samverkan, lärande samt som frigör
innovations och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet. Målen
med programmet är mer specifikt att insatserna vid uppdragets slut
ska ha: 1) Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna
kring regionalt tillväxtarbete på Gotland. 2) Frigjort innovations- och
utvecklingskraft. 3) Främjat utvecklingen i riktning mot fyra
innovationsmiljöer.

Flera regioner lyfter också fram förväntade resultat vad gäller beslutat
företagsstöd, vilket sker i till exempel Gävleborg och Norrbotten. I
Tillväxtverkets uppföljning av de regionala företagsstöden för 2017 finns en
fullständig bild av de förväntade resultaten för dessa stöd.
2.5.4

Inomregional fördelning

14 regioner46 har i någon utsträckning svarat på de detaljerade frågorna som
rör den inomregionala fördelningen av medel från Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Svaren skiftar men kan på en övergripande nivå
kategoriseras i följande tre kategorier:




Insatser för att säkerställa fördelning av medel i hela regionen.
Resonemang om att nuvarande projekt är av regional karaktär.
Analyser/redovisningar av hur projektmedel/företagsstöd fördelar
sig på kommunal/delregional nivå idag.

46 Uppsala, Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro,

Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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2.5.4.1

Fördelning av medel

Det finns olika strategier som redovisas vad gäller hur medlen fördelar sig i
hela/delar av regionen. Ett sätt är att ha med den regionala förankringen i
prioriteringen av projekt. Hur utbredd denna strategi är och vilken formell
status den har är svårt att utläsa av redovisningarna. I Värmland formuleras
det som:
”Ett projekt blir, i våra ögon, starkare av att ha medfinansiering från flera
berörda kommuner i länet. För oss är det även en tydlig markering om att
kommunerna stöttar satsningen om de medfinansierar den. För att säkerställa
denna medfinansiering behöver projekten säkerställa en regional närvaro i mer
än en del av regionen. Detta medför en spridning av projektens aktiviteter inom
regionen.”
Också i Örebro tillämpas denna strategi, men då sker det utifrån en
formaliserad struktur. Det formuleras som att samtliga projekt ska ha ett
regionalt mervärde, enligt gällande riktlinjer för prioritering. Regionen
konstaterar att merparten av medlen fördelas till regionala aktörer, som till
exempel Örebro universitet och Inkubera. Också andra regioner lyfter fram
detta – att aktörer som beviljas medel har ett säte i en stad, men ett regionalt
uppdrag.
En annan strategi för att säkerställa spridning är att ha en dialog med
projektägare eller tilltänkta projektägare om av vikten av ett regionalt
perspektiv i projekten. Det sker till exempel i Uppsala där regionen lyfter
fram att det ofta sker diskussioner om breddning av enskilda projektförslag
för att säkerställa den territoriella spridningen av initiativen och i Blekinge
där projekten uppmanas att vara regionalt förankrade och ske i bred
samverkan genom samtliga faser. I till exempel Jämtland Härjedalen lyfter
regionen fram att projektarbetet sker i nära samverkan med aktörerna i
regionen vilket ger en bra bild av förutsättningar och vad som bör lyftas i
olika delar av regionen samt Norrbotten där den stora geografiska ytan
förutsätter en lokal dialog – systematiska kommunträffar leder till en
medveten inomregional fördelning av stöden.
En tredje strategi som förekommer i redovisningarna är
informationsaktiviteter i olika delar av regionen. I Kalmar sker insatser för att
utveckla informationen om företagsstöd i hela länet. Tätare samarbetet med
kommunala näringslivsorganisationer och information via sociala medier är
verktyg i detta arbete, som kommer att utvärderas under 2018. I Västra
Götaland lyfter regionen fram att den regionala spridningen är viktig – vilket
lett till arbete för att innovationsmiljöer, inkubatorer och företagsnätverk
finns och är kända i hela regionen. Regelbundna informationsmöten med
ALMI är ett verktyg i detta arbete.
På Gotland och i Gävleborg finns det exempel på mer landsbygdsrelaterade
perspektiv:


På Gotland genom insatsområdet Attraktionskraft, som i
Tillväxtprogrammet har ett särskilt fokus på att stärka
attraktionskraften på den gotländska landsbygden. Insatser inom
området ska stimulera lokal utvecklingskraft samt lokala och externa
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utvecklingsinitiativ. Det sistnämnda genom till exempel lokala
utvecklingsplaner och insatser inom ramen för Leader Gute.
I Gävleborg lyfter regionen fram att den har tio kommuner med
varierat näringsliv – och att det ligger i rollen som regionalt
utvecklingsansvarig att hantera de skiftande förutsättningarna.
Företagsstöden ses som ett bra redskap i det arbetet tillsammans
med projekt för näringslivsstödjande insatser, satsning på smart
industrialisering, digitalisering och internationalisering. För att hela
regionen ska kunna leva lyfter regionen också fram företagsstöd med
inriktning mot serviceområdet som viktiga för att få lokala företag att
vilja finnas kvar på landsbygden och våga satsa på sin verksamhet.
Projekt med regional karaktär

I ungefär hälften av regionerna förs resonemang om att nuvarande projekt i
stor utsträckning är av regional karaktär. Detta speglas också i redovisningen
av viktiga medfinansiärer där kommunerna lyfts fram på bred front.






2.5.4.3

I Östergötland lyfter regionen fram att det stora flertalet projekt som
avslutats under 2017 har samtliga kommuner och i vissa fall Östra
Mellansverige som målgrupp. Två projekt som haft kommuner som
projektägare är i båda fallen pilotprojekt med syfte att sprida
kunskap till övriga kommuner. Det är viktigt att skilja på
projektägande och målgrupp för utvecklingsarbetet. Få kommuner är
projektägare men alla är delaktiga i det stora flertalet projekt.
I Blekinge konstaterar regionen att merparten av beviljade projekt
varit samverkanssatsningar som berör hela Blekinge under 2017.
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 –
men har som uppdraget att verka regionalt.
I Västerbotten redovisar regionen att geografisk spridning av
projektmedel inte finns med som urvalskriterier i den regionala
utvecklingsstrategin, men att många av de prioriterade områdena
pekar ut geografiska skillnader i behov och möjligheter för
utveckling. Regionen uppmuntrar visserligen att olika delar av
regionen ska driva projekt – men konstaterar samtidigt att projekt
sällan är inriktade på utveckling av en plats, undantaget projekt inom
besöksnäringen. Projekt är ofta övergripande och omfattar utveckling
av kunskap, produkter och mötesplatser som omfattar hela eller
stora delar av regionen.
Inomregionala analyser

En tredje kategori av svar i de 14 redovisningar som adresserar inomregional
fördelning handlar om analyser/redovisningar av hur
projektmedel/företagsstöd fördelar sig på kommunal/delregional nivå idag.
Detta sker i:


Östergötland, som följer den inomregionala fördelningen på
kommunnivå.
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Kalmar, som till exempel redovisar fördelning av företagsstöd
relaterat till antal aktiebolag i kommunerna.
Halland, som konstaterar att företagen som erhållit stöd har en god
spridning i regionen.
Västra Götaland, som redovisar hur företagsstöd och projektmedel
fördelar sig på delregional nivå.
Dalarna, som redovisar att projekten fördelar sig relativt jämt mellan
olika projektägare, även om detta inte innefattar någon särskild
geografisk analys.
Sammanfattande analys

Användningen av Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är tydligt
sammanlänkad med de regionala utvecklingsstrategierna. Dels bidrar
anslaget till genomförandet av målen i utvecklingsstrategierna, dels bidrar
utvecklingsstrategierna till att prioritera fördelningen av medlen. Generellt
sett lyfter regionerna fram att Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder spelar en
viktig eller mycket viktig roll i tillväxtarbetet.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:











Regionerna lyfter fram ett flertal mervärden med anslaget – där
funktionen som hävstång genom uppväxling av strukturfondsmedel
framstår som starkast.
Bara ett fåtal redovisar strategier/riktlinjer för prioriteringen av
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder – även om det pågår
utvecklingsarbeten i en handfull regioner.
Förankringen i regionala utvecklingsstrategier är lika stark hos
regionerna som hos länsstyrelserna.
Regionerna fördelar mest medel inom ramen för prioriteringen
Innovation och företagande, men vad gäller länsstyrelserna är
intrycket från redovisningarna att en större andel faller inom
områden där de har ett starkare mandat – till exempel miljö,
integration och livsmedel.47
Redovisningarna illustrerar det regionala tillväxtarbetets beroende
av olika finansieringskällor. Det finns ett stort antal medfinansiärer
inom olika nivåer och sektorer – där de som nämns i störst
utsträckning är strukturfonderna, kommuner och nationella
myndigheter, framförallt Tillväxtverket och Vinnova.
Ett flertal regioner redovisar resultat av Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, men det sker på olika sätt. Där finns typ av resultat,
faktiska resultat samt förväntade resultat.

47 I uppföljningen av regionala projektmedel sker fördelningen på prioriteringar enbart aggregerat för

regionala beslutsfattare – varför det inte finns mer precisa siffror att hänvisa till.
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14 regioner48 redovisar hur de ser på anslagets fördelning i ett
inomregionalt perspektiv.
Ungefär hälften av regionerna lyfter fram att den inomregionala
fördelningen kan sägas vara god – mot bakgrund av att projekten i
stor utsträckning är av regional karaktär.

Anslag1:1 Regionala tillväxtåtgärder är en central del i det operativa
genomförandet av regionala utvecklingsstrategier och tillväxtarbetet som
helhet. Den strategiska betydelsen är omfattande. Samtidigt framstår den
regionala styrningen och prioriteringen av medel som svag. I ett fåtal fall
redovisas styrande ramverk och i några pågår utvecklingsarbete – men det
generella intrycket är att prioriteringen visserligen utgår från regionala
strategier och program men att den sker relativt löpande beroende av
faktorer som till exempel söktryck och status på medfinansieringskällor.
Tillväxtverket bedömer att det bör vara såväl regionalt som nationellt
motiverat att regionerna utvecklar en starkare styrning av resurserna inom
ramen för anslaget.
Vad gäller inomregional fördelning kan det vara värt att notera att ingen
region redovisar strategier för hur anslaget används för att stimulera
utvecklingen i en viss del av regionen. Fokus ligger istället på att anslaget ska
nå ut i hela regionen.

48

Uppsala, Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro,

Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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ÅK 2: Samverkan mellan regioner och länsstyrelsen

Återrapporteringskravet fokuserar på samverkan mellan de
utvecklingsansvariga aktörerna och länsstyrelserna. I regionernas
rapporteringsmall är kravet tredelat:





Generella kommentarer kring hur samverkan med länsstyrelsen har
utvecklats, det vill säga behov avseende samverkan och vad som
fungerar väl och vad som kan förbättras.
Beskriv särskilt samverkan inom det tematiska området Stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
Ge även två andra exempel där samverkan sker med länsstyrelsen.

Länsstyrelserna har ett liknande återrapporteringskrav i sitt regleringsbrev,
med skillnaden att exemplen på samverkan inte preciseras till två, och att
beskrivningen ska innefatta genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen 2014–202049, inklusive territoriellt samarbete
avseende insatser inom det tematiska området Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Alltså inte bara det senare.
Samtliga regioner och länsstyrelser har svarat på återrapporteringskravet i
någon utsträckning50. Samtliga redovisar exempel på områden för samverkan,
men bara ett fåtal regioner redovisar insatser med explicit koppling till
tematiska området Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer – inom ramen för strukturfonderna. I en vidare mening har de
däremot redovisat insatser som faller inom området miljö, energi och klimat.
Länsstyrelserna har i högre utsträckning redovisat samverkan inom Stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Det finns överlag
relativt stora skillnader i hur utvecklingsansvariga och länsstyrelserna
redovisar samverkan med koppling till området miljö, energi och klimat.
Detta återspeglar också slutsatser från den uppföljning/analys som
Tillväxtverket och Naturvårdsverkets gjort av de regionala handlingsplanerna
för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017–2020. I det fallet har de utvecklingsansvariga
och länsstyrelserna betydande skillnader i uppfattningen vad gäller i vilken
utsträckning handlingsplanerna har tagits fram i samverkan (se mer Kapitel
8).
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 7.

49

Det finns exempel på skrivningar hur arbetet med fondsamverkan utvecklats på regional nivå, men

bara i begränsad omfattning. Hur samverkan utvecklats på nationell nivå redovisas i
Fondöverskridande samverkan – Rapport verksamhetsår 2017 samt arbetsplaner 2018. Tillväxtverket,
dnr Ä2016-000034, Svenska ESF-rådet dnr 2018/00171 och Statens jordbruksverk dnr 3.2.1703610/2018.
50

Utom Länsstyrelsen i Stockholm, som inte omfattas av återrapporteringskravet.
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3.1.1

Strategiska ramverk

I elva regioner51 redovisar de utvecklingsansvariga, länsstyrelsen eller de
båda att samverkan sker med utgångspunkt i någon typ av formaliserad
samverkanstruktur – eller att det pågår ett arbete för att ta fram en sådan.






3.1.2

I Östergötland har samverkan utvecklats och fördjupats genom
formaliserade kontakter med återkommande möten och
kunskapsutbyten under 2017. Samverkan sker både på ledningsnivå
och mellan sakområden med närliggande verksamhet.
Utgångspunkten är den gemensamma avsiktsförklaringen från 2015.
I Kronoberg sker samverkan med utgångspunkt i en
överenskommelse från 2015 som syftar till att underlätta
samhandlingen kring ett utmaningsdrivet regionalt
utvecklingsarbete. Överenskommelsen har aktualiserats under året –
med utgångspunkt i den nya förordningen för regionalt tillväxtarbete.
Samverkan bedöms utvecklas väl med bra resultat - tack vare
samlade kompetenser, nätverk och erfarenheter. Inom
överenskommelsen regleras också hur samverkan följs upp, vilket
sker årligen.
I Västra Götaland finns en etablerad samverkansstruktur med årliga
beslut om prioriterade områden för samverkan. Under 2017: 1)
Klimat och miljö, 2) Vatten, 3) Integration samt 4) Fysisk planering –
med fokus på integrationsområdet. Till prioriteringarna hör särskilda
arbetsgrupper och handlingsplaner. Samverkan ger resultat genom
till exempel en ökad samsyn mellan organisationerna, vilket kan ses i
gemensamma remisshanteringar och kartläggningar samt
konferenser. Området klimat och miljö har kommit längst i sin
samverkan – ett gemensamt kansli och ett Klimatråd.
Samverkansstrukturer i förändring

Förändring av samverkansstrukturerna sker i stor utsträckning när
utvecklingsansvaret byter hemvist. Under 2017 syns det i samtliga regioner
där så skedde vid årsskiftet 2016/2017.




I Uppsala tecknades en överenskommelse om samverkan som en
följd av regionombildning under 2017. Överenskommelsen bygger på
ett väl fungerande samarbete sedan tidigare (som båda parter lyfter
fram) och förtydligar deras ansvar, uppdrag och roller i det regionala
tillväxtarbetet. Ambitionen är att tjäna som nationell förebild och till
överenskommelsen hör ett nybildat samverkansråd på högsta
ledningsnivå.
I Västmanland har fokus under det första året efter överflyttningen
av utvecklingsansvaret leget på att upparbeta och utveckla forum för
samverkan. Samverkan sker dels vid återkommande

51 Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävle,

Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.
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avstämningsmöten på strategisk/generell nivå, dels inom specifika
områden och genom gemensamma projekt.
I Västernorrland har samverkan mellan de båda organisationerna
präglats av en väl fungerande dialog – omdömet är att övergången av
utvecklingsansvaret skett konstruktivt. Det goda samverkansklimatet
har lagt grund för nya samverkansstrukturer som följer av att det
regionala utvecklingsansvaret bytt hemvist.
I Norrbotten bedömer länsstyrelsen att överflyttningen av
utvecklingsansvaret har skett relativt smidigt. De båda
organisationerna har hittat goda former för gemensamt arbete, såväl
på strategisk nivå som dagliga kontakter mellan handläggare i
respektive organisation. Länsstyrelsen har identifierat ett stort behov
av samverkan och aktivt analyserat och tillskapat grupperingar – i
viss mån utökat eller förtydligat andra grupperingar för att få ett så
effektivt och transparent samarbete som möjligt.

Också framtagande av regionala utvecklingsstrategier kan leda till att
samverkansstrukturerna förändras, vilket skett i Örebro. Där konstaterar
regionen att de båda organisationerna har väsentliga beröringsytor – och ett
allt mer utvecklat samarbete. Ledningarna möts regelbundet för att utveckla
och befästa samarbetet. Under året har det pågått ett arbete för att ta fram ett
avtal som ska tydliggöra och utveckla samarbetet ytterligare. Detta sker
parallellt med arbetet med att ta fram till exempel regional
utvecklingsstrategi och en systematik för uppföljning av effektmål samt det
samlade arbetet med lärande.
3.1.3

Likartade bedömningar

Generellt sett framstår de utvecklingsansvariga och länsstyrelserna som
överens om hur de bedömer att samverkan utvecklas. Det finns inga exempel
på där de redovisar motsatta ståndpunkter – men uppföljningen av de
regionala handlingsplanerna för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet visar att det ändå finns skilda
uppfattningar i praktiken. Det finns däremot exempel där
utvecklingsansvariga och länsstyrelser är överens – om att det fungerar bra.
Det sker inte bara i regioner som redovisar formaliserade
samverkansstrukturer:






I Kalmar redovisar både regionen och länsstyrelsen att samverkan
sker utifrån identifierade gemensamma frågor med nära koppling till
projektverksamheten och företagsstöd. Dialogen beskrivs som tät
vad gäller gemensam finansiering och avstämningar.
I Blekinge beskrivs samarbetet som väl utvecklat och fungerande –
det finns en löpande dialog där prioriteringar och
projektansökningar diskuteras gemensamt inom ramen för den
regionala utvecklingsstrategin. På en övergripande nivå sker
samverkan genom ett Blekingeråd inom ett flertal områden.
I Dalarna lyfter regionen fram att samarbetet är mångårigt med en
kontinuerlig ledningsdialog och nära samverkan på mer operativ

69

nivå. Länsstyrelsen konstaterar att samarbetet är väl fungerande
inom de flesta av sina ansvarsområden.
Fem regioner lyfter fram hur förutsättningarna för samverkan mellan
regioner och länsstyrelser kan utvecklas. Kommentarerna riktas inte mot den
andra parten, utan huvudsakligen nationell nivå:










3.1.4

I Sörmland lyfter regionen fram en förbättringspotential i att de
uppdrag som går till länsstyrelsen är formulerade så att samverkan
med utvecklingsansvarig finns med redan från allra första början.
Ännu bättre vore det om tillväxtansvarig och länsstyrelse
tillsammans kunde vara med i dialogen omkring vilka uppdrag som
ska komma i större utsträckning än i dag – inom områden där detta
är relevant.
I Kalmar lyfter regionen fram att styrning och ledning av de regionala
tillväxtfrågorna kan förbättras. Dessutom bör detta också tydliggöras
i form innebörd och ansvar för samverkan, samarbete och
samhandling samt hur de olika programmen hänger ihop med
varandra, med strategier och med målbilder i den regionala
utvecklingsstrategin samt ramverket Agenda 2030.
På Gotland lyfter regionen fram att i en liten region kan det regionala
utvecklingsansvaret och uppdraget att leda, samordna och följa upp
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i länet – lätt betraktas
som överlappande med länsstyrelsens uppdrag att samordna olika
samhällsintressen och statliga myndigheters. Regionen ser positivt
på utvecklingen i frågan och att tillämpningen av den nya
förordningen för det regionala tillväxtarbetet har potential att bidra.
I Västmanland lyfts ansvarsfrågan fram som otydlig. Regionen menar
att regeringen bör tydliggöra ansvar inom områden som
kompetensförsörjning, bostadsbyggande samt miljö- och klimat.
I Västerbotten lyfter regionen fram att tids- och resursbrist är ett
hinder för fördjupat samarbete och att samarbetet ibland försvåras
av att nationella uppdrag till respektive organisation överlappar. I
Västerbotten lyfter också länsstyrelsen fram att de ser sin roll som
alltmer oklar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken – i takt
med att ansvar flyttas till andra aktörer. Hur den framtida
landsbygdspolitiken organiseras lyfts fram som betydelsefull för
möjligheterna till fortsatt samverkan.
Samverkan för en koldioxidsnål ekonomi

Både de regionalt utvecklingsansvariga och länsstyrelserna har som uppdrag
att särskilt beskriva samverkan inom det tematiska området Stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer – inom ramen för
genomförandet av strukturfonderna. Bara ett mindre antal regioner och
länsstyrelser har redovisat återrapporteringskravet explicit – och när så skett
handlar det också om miljö, klimat och energi i ett vidare perspektiv. Det finns
framförallt två exempel på konkreta insatser inom området – som båda
involverar regioner och länsstyrelser – samt bedrivs i flerregional samverkan.
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Det handlar dels om samverkan inom ramen för Östra Mellansverige, där det
finns en särskild grupp som jobbar för att mobilisera projekt inom det
tematiska området Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer. I till exempel Örebro lyfter regionen fram att länsstyrelsen får
information om projekt som startas i regionen som beslutats inom denna
grupp. Under 2017 har regionalt utvecklingsansvariga i de fem länen avsatt
extra medel får att ytterligare intensifiera arbetet med att mobilisera projekt
inom området.
Det handlar dels om insatser inom ramen för länsstyrelsernas Energi- och
Klimatsamordning (LEKS), som till exempel lyfts fram i Skåne och Norrbotten.
Syftet har också i dessa insatser varit att få fler och bättre projekt inom det
tematiska området koldioxidsnål ekonomi. Ett antal dialogmöten har ägt rum
i samverkan med bland andra Tillväxtverket och regionerna. Fokus har legat
på att ta fram samverkansplattformar, arbeta fram checklistor för integrering
av energi- och klimatperspektivet i tillväxtarbetet samt ta fram planer för hur
länsstyrelserna bättre ska stödja genomförandet av klimatklivsinvesteringar
och strukturfondsprogrammet inom området koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.
I övrigt redovisar samtliga regioner någon typ av samverkan inom miljö,
klimat och energi i en vidare mening. Av redovisningarna framgår att det äger
rum en omfattande samverkan inom området, som i stor utsträckning verkar
bygga på sedan tidigare upparbetade strukturer. Detta stödjer också
slutsatserna i den uppföljning som Naturvårdsverket och Tillväxtverket gjort
av de regionala handlingsplanerna för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020.
Bland de omfattande samverkansinsatser som redovisas är samverkan just i
arbetet med att ta fram och genomföra de regionala handlingsplanerna ett
område som lyfts fram i stor utsträckning. I övrigt ligger fokus på klimat- och
energifrågor som i huvudsak faller inom länsstyrelsernas ansvarsområde.
Fyra kategorier av insatser fångar upp merparten av den samverkan som
bedrivs inom området.




3.1.5

Samverkan inom ramen för olika typer av miljö- och klimatråd.
Samverkan i framtagande/genomförande av arbetet med regionala
energi- och klimatstrategier.
Projektverksamhet – i stor utsträckning kopplat till
energieffektivisering
Samverkan inom ramen för investeringsstödet Klimatklivet.
Tematiska samverkansområden

Sammantaget redovisar regionerna och länsstyrelserna ett stort antal
tematiska samverkansområden52. Det handlar både om löpande samverkan
inom avgränsade områden och om samverkan inom vissa projekt eller
utvecklingsarbeten. Regionerna hade som uppgift att ge två exempel på

52 Se Bilaga 7. I tabellen lyfts samtliga samverkansområden fram, även om den i vissa fall aggregeras.
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samverkansområden – men bara ett mindre antal har följt de instruktionerna.
Regioner som förefaller redovisa ett prioriterat urval av samverkansområden:









Uppsala, som lyfter fram samverkan inom ramen för besöksnäring
och livsmedel.
Sörmland, som lyfter fram samverkan inom ramen för bredband och
jämställdhet.
Östergötland, som lyfter fram samverkan inom ramen för Agenda
2030, livsmedel samt integration.
Skåne, som lyfter fram samverkan inom ramen för
Kompetensförsörjning, Skånskt bostadsnätverk samt Mobilitetsplan för
Skåne.
Västra Götaland, som lyfter fram samverkan inom ramen för
integration och landsbygdsutveckling.
Värmland, som lyfter fram samverkan inom ramen för EU:s strategi
för Östersjöregionen, jämställdhet samt bredband.
Jämtland Härjedalen, som lyfter fram samverkan inom ramen för
integration.

Överensstämmelserna mellan de båda organisationerna kring vilka områden
de samverkar inom är inte total. Inte generellt sett och inte heller i
ovanstående exempel. I till exempel Östergötland lyfter inte länsstyrelsen
fram något av de tre områden regionen prioriterat – men detta är inget unikt
för Östergötland. Intrycket är att det finns utrymme för att öka
samstämmigheten kring vilka områden man faktisk samarbetar inom.
De samverkansområden som redovisas i högst omfattning är jämställdhet,
integration, bredband, livsmedel samt kommersiell service. Samverkan inom
integration och jämställdhet redovisas i 15 respektive 14 regioner/län53 – och
den sker i stor utsträckning genom regionala råd. I ungefär häften av fallen så
lyfts dessa områden fram av både regioner och länsstyrelser. Vad gäller
jämställdhet så redovisas en omfattande samverkan också inom ramen för
arbetet med Jämställd regional tillväxt. Bredband, livsmedel samt Kommersiell
service är näraliggande – där de i vissa fall lyfts fram under
samlingsbeteckningen landsbygdsutveckling. Samverkan kring bredband sker
i stor utsträckning genom Landsbygdsprogrammet.
En översiktlig bild av hur de tematiska samverkansområdena fördelar sig
inom den nationella strategin visar att prioriteringarna Innovation och
företagande samt Attraktiva miljöer och tillgänglighet samlar de flesta. Vad
gäller Innovation och företagande så handlar det om besöksnäring, livsmedel
(som också återfinns inom Attraktiva miljöer och tillgänglighet) samt spridda
samverkansområden som till exempel innovationssamarbetet STUNS
(Uppsala), East Sweden Business Region (Östergötland), en omfattande skogoch trärelaterad samverkan i smålandslänen, Business Blekinge samt

53

Integration: Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Skåne, Halland, Västra Götaland,

Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten.
Jämställdhet: Sörmland, Jönköping, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Värmland, Örebro,
Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten.
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Regionalt exportcentra (Västerbotten). Inom Attraktiva miljöer och
tillgänglighet så handlar det om besöksnäring, livsmedel, bredband, diverse
samverkansformer inom transportområdet, Kommersiell service samt arbetet
med en regional fysisk planering eller motsvarande.
Samverkan inom ramen för Kompetensförsörjning lyfts fram i sju
regioner/län54, men sannolikt döljer sig mer samverkan med koppling till
området inom den samverkan som redovisas som integration. Prioriteringen
Internationellt samarbete lyfts fram i lägre utsträckning.
Sammantaget utgör också samverkan som på något sätt har fokus på själva
genomförandet av det regionala tillväxtarbetet som en kategori där ett flertal
samverkansinsatser redovisas. Det handlar om områden som genomförande
av strukturfonderna, samverkan inom ramen för projektverksamheten (1:1medel), analys- och uppföljning, framtagande av nya regionala
utvecklingsstrategier samt regionombildning.
3.1.6

Sammanfattande analys

Samverkan är generellt sett en grundläggande beståndsdel inom ramen för
det regionala tillväxtarbetet mot bakgrund av politikområdets både
tvärsektoriella karaktär och betydelsen av samverkan mellan styrnivåer.
Relationen mellan utvecklingsansvarig aktör och länsstyrelsen i respektive
län framstår som särskilt viktig, då de båda organisationerna har mandat,
medel och samordningsansvar inom samma geografi – och inom angränsande
ansvarsområden. Sedan januari 2017 finns detta behov av fungerande
samverkan i hela landet, då direktvalda regioner eller samverkansorgan finns
i samtliga län med undantag för Stockholms län55.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
att:





Elva regioner/länsstyrelser56 redovisar en formaliserad struktur för
samverkan mellan de utvecklingsansvariga aktörerna och
länsstyrelserna.
Samverkansstrukturerna arbetades om i samtliga fyra regioner där
utvecklingsansvaret bytte hemvist i januari 2017.
Det sker en utbredd samverkan på såväl ledningsnivå och i diverse
samverkansråd som på en mer operativ sakområdesnivå.

54

Östergötland, Jönköping, Gotland, Blekinge, Skåne, Örebro, Norrbotten.

55

I Stockholms län är länsstyrelsen visserligen utvecklingsansvarig i ett år till, men redan nu finns ett

tydligt samverkansbehov i detta avseende då landstinget sedan tidigare ansvar för den övergripande
regionala planeringen, under 2017 aktuellt genom den pågående revideringen av Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).
56

Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävle,

Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.
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Samverkan generellt sett verkar fungera – där slutsatsen utifrån det
redovisade materialet är att regioner och länsstyrelser gör likartade
bedömningar.
Miljö, jämställdhet och jämställd regional tillväxt, integration,
bredband, livsmedel samt kommersiell service är de tematiska
områden för samverkan som nämns i högst utsträckning.
Det sker begränsade samverkansinsatser inom det tematiska
området Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer – avseende genomförandet av strukturfonderna.

Den samverkan som redovisas 2017 bekräftar i stor utsträckning de mönster
som Tillväxtverket identifierat i tidigare sammanställningar57. Det regionala
tillväxtarbetet präglas till stor del av samverkan som tar sig en rad olika
uttryck och skärning. En slutsats 2017 är att skiftet av utvecklingsansvar och i
vissa fall också framtagande av regionala utvecklingsstrategier leder till att de
formaliserande samverkansstrukturerna revideras. Då regionbildning pågår i
sju län och upp till tre fjärdedelar av de regionala utvecklingsstrategierna är
på väg att revideras inom närmaste åren58 – bedömer Tillväxtverket att den
kanske enskilt viktigaste samverkansrelationen i tillväxtarbetet sannolikt
förändras i relativt stor utsträckning under de kommande två-tre åren.
Det finns därmed goda skäl att fortsatt tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
regioner och länsstyrelser, vilket också lyftes fram i uppföljningen av den
nationella strategin från november 2017 59. Detta bör ses som en gemensam
uppgift för den regionala och nationella nivån.

57 Se till exempel I samhällets tjänst (Tillväxtverket, dnr 2017-494) och De små stegens förändring

(Tillväxtverket, 2015-1732).
58 Uppgiften bygger på en sammanställning som gjorts inom ramen för Reglabs RUS-nätverk under

januari 2018.
59

Uppföljning av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,

Tillväxtverket, dnr 2016-001579:03.
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ÅK 3: Jämställd regional tillväxt

Återrapporteringskravet gäller regionernas uppdrag att arbeta med Jämställd
regional tillväxt, som pågår under 2016-2018 med finansiering via
Tillväxtverket. Arbetet bygger vidare på tidigare insatser som till exempel de
Regionala handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt 2012-2014 och
syftar ytterst till att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska ha
samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till de resurser som
satsas på tillväxt. Rapporteringskravet består av tre delar:




En redovisning av hur arbetet för en Jämställd regional tillväxt
fortsatt bedrivits och utvecklats inom det regionala tillväxtarbetet.
En redovisning av vilka insatser som har genomförts under året samt
vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.
En beskrivning av regionens roll i dessa insatser.

Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 8.
Samtliga regioner har redovisat återrapporteringskravet. Den samlade
tyngdpunkten ligger på vilka insatser som genomförts under 2017 – men där
finns också både förväntade och faktiska resultat samt vissa mer översiktliga
beskrivningar över hur arbetet med uppdraget utvecklats. Regionens roll
redovisas endast i ett fåtal fall.
Återrapporteringskravet tillför inte mycket ny information till Tillväxtverkets
delrapportering60 av uppdraget från april 2018 och Kontigos
halvtidsutvärdering från februari 2018. Som grund för den tidigare ligger
lägesrapporteringar från mars och oktober 2017 och för den senare till
exempel en enkätundersökning under hösten 2017 och 27 kvalitativa
intervjuer. Genom regionernas redovisning i detta sammanhang ses arbetet
med Jämställd regional tillväxt i relation till andra områden inom det
regionala tillväxtarbetet – vilket i bästa fall kan ge en utvecklad förståelse av
arbetet.
4.1.1

Strategi och insatser

Den strategiska kopplingen mellan Jämställd regional tillväxt och
övergripande strategier och program, som till exempel regionala
utvecklingsstrategier, framstår som svag i redovisningarna. Jämfört med
sakområden inom andra återrapporteringskrav finns få exempel på hur
arbetet är en del av det regionala tillväxtarbetet i stort. Samtidigt har de
insatser som genomförs inom ramen för Jämställd regional tillväxt en tydlig
förankring i nuläges- och behovsanalyser från 2016 och den tillhörande
handlingsplanen, vilka i sin tur bygger på den nationella strategin där
regeringen lyfter fram områden som är särskilt betydelsefulla för att nå
jämställd regional tillväxt. Det finns också anledning att påminna om att

60 Att utveckla och stödja arbetet för jämställd regional tillväxt, Delrapport 3. Tillväxtverket 2018. Dnr

Ä2015-1735. I rapporten finns också hänvisning till halvtidsutvärderingen från Kontigo.
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jämställdhet i en bredare mening (och tillsammans med andra horisontella
kriterier) finns med som en utgångspunkt i de regionala
utvecklingsstrategierna.
Det är inte alltid spårbart hur insatserna som redovisas hör ihop med gjorda
prioriteringar inom ramen för de regionala handlingsplanerna från 2016.
Tillväxtverkets delrapport från mars 2018 visar dock att merparten av
regionerna har valt att prioritera att jämställdhetsintegrera regionala
utvecklingsstrategier och program, vilket också innefattar Länsplaner för
regional transportinfrastruktur samt strategier för kompetensförsörjning.
Andra prioriteringar som runt hälften av regionerna gjort är insatser för att
motverka den könssegregerade arbetsmarknaden samt
jämställdhetsintegrera hanteringen och fördelningen av projektmedel och
företagsstöd.
Av redovisningarna framgår att arbetet med Jämställd regional tillväxt
befinner sig i en tydlig genomförandefas – där vissa insatser fortfarande
befinner sig i ett uppstartsskede och där vissa resultat har börjat falla ut.
Samtliga regioner redovisar insatser som genomförts under 2017, till
exempel:













Stockholm, där ett arbete påbörjats för att ta fram en inriktning för
hur begreppen jämställdhet och jämlikhet liksom intersektionalitet
ska förstås i det bredare tillväxtarbetet.
Östergötland, som genomfört ett flertal utbildningsinsatser inom till
exempel jämställdhetsintegrering, kommunikation och
projektstyrning. Det pågår också insatser för att utveckla en
strukturerad uppföljning av jämställdhetsarbetet och att
jämställdhetsintegrera den kommande processen med att ta fram en
regional utvecklingsstrategi.
Jönköping, där sju prioriterade delområden genomgått behovsanalys,
förankringsprocess och upphandlingsförfarande under 2017.
Blekinge, där regionen genomfört workshops för att identifiera
vad som behöver göras inom ramen för valda prioriteringar. En
strategi är att involvera målgrupperna och arbeta in perspektivet i
ordinarie processer.
Västra Götaland, där insatser under 2017 till exempel är en
jämställdhetskartläggning som genomförts i 49 kommuner,
utbildningar i jämställdhetsintegrering samt utveckling av studieoch yrkesvägledning som ett led i arbetet mot normfria yrkesval.
Gävleborg, där 2017 till exempel inneburit arbete för att ta fram
strategi för jämställd och jämlik finansiering av regionala
tillväxtmedel, diverse insatser för att stärka generell kompetens
kring frågornas betydelse samt utvecklingen av en processutbildning
i normmedvetet ledarskap.
Norrbotten, med insatser för att öka intresse för programmering och
teknik bland unga kvinnor och utrikesfödda, processtöd i
jämställdhet och mångfald till projektägare samt en påbörjad
uppföljning av jämställdhetsarbetet inom projektverksamheten.
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4.1.2

Resultat – både förväntade och faktiska

En majoritet av redovisningarna innehåller resultat 61. Framförallt är det
faktiska resultat – men där finns också exempel på förväntade resultat. Det
senare som en följd av att förväntade resultat var ett så kallat ska-krav då
regionerna ansökte om medel hos Tillväxtverket. Tyngdpunkten i de resultat
som redovisas ligger på genomförda prestationer – vilket till exempel handlar
om att ett visst styrdokument är antaget, strategier är
jämställdhetsintegrerade, nya rutiner införda eller att ett visst antal personer
deltagit i en utbildningsinsats. Det är resultat som uppstår i samband med att
en viss prestation är genomförd – som senare förväntas leda till en effekt. Men
det finns också vissa kortsiktiga effektresultat redan 2017 – även om den
andelen bör öka under 2018 och kommande år. Bland de effektresultat som
lyfts fram i redovisningarna handlar det i detta processrelaterade
sammanhang till exempel om att en viss strategi/process faktiskt har ett
jämställdhetsperspektiv som en följd av genomförda insatser eller att ett
uppföljningsarbete sker med ett intersektionellt perspektiv. Kontigos
halvtidsutvärdering från februari 2018 visar att samtliga regioner utom en
menar att förutsättningarna är goda att nå uppsatta mål.
Exempel på faktiska resultat som regionerna redovisar:








61

I Stockholm har ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
integrerats i den nya strategiska inriktningen för hållbar tillväxt och
attraktionskraft. Såväl utkast till styrdokumentet som processen för
arbetet har ett jämställdhetsperspektiv. Ett intersektionellt
analysverktyg har utvecklat för att bistå medarbetare inom samtliga
politikområden med att integrera perspektivet i sitt dagliga arbete –
inom till exempel arbetet med affärsutvecklingscheckar.
I Östergötland har 200 personer deltagit i diverse utbildningar. Ett
resultat av det är att en särskild arbetsgrupp har tillsatts för att
arbeta med jämställd budgetering för regionen.
I Kronoberg har till exempel 1) en handlingsplan för att utveckla
modeller för hållbarhetssäkring lagts in i verksamhetsplanen för
2018 och 2) att göra jämställdhetsanalyser av projektportföljen har
lagts in i strukturen för den årliga uppföljningen av den regionala
utvecklingsstrategin. Arbetet under 2017 har också lagt en grund för
modeller kopplat till normfria studie- och yrkesval samt planering av
transportinfrastruktur.
I Halland redovisar regionen att både ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv är integrerat i ordinarie styrdokument.
Uppföljningen av Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 är
intersektionell. Genomgående redovisas och diskuteras
könsuppdelad statistik kombinerat med andra relevanta variabler
som utbildning, utrikes bakgrund och inkomst.

Se Bilaga 8 och den särskilda resultatkolumnen. 17 regioner redovisar någon typ av resultat, men

det är generellt sett svårt att urskilja när en viss insats också blir ett resultat. Detta leder till ett behov
av tolkningar i de fall som inte kan anses som självklara.

77





I Västmanland genomfördes en konsekvensbedömning av Länsplan
för regional transportinfrastruktur i arbetet med att
jämställdhetsintegrera densamma. Också den Regionala digitala
agendan samt det reviderade handlingsprogrammet för Affärsplan
Västmanland har jämställdhetsintegrerats.
I Västernorrland bedömer regionen att de är på god väg mot ett antal
förväntade effekter. Men redan nu finns exempel på resultat, till
exempel att det strategiska arbetet med den nya regionala
transportplanen har förstärkts genom en
jämställdhetskonsekvensbedömning samt att 150 personer
genomgått kunskapshöjande insatser.

Det finns också exempel på förväntade resultat i ett antal regioner. I Uppsala
förväntas genomförda utbildningar bland annat leda till en ökad förståelse
och förankring för jämställdhetsintegrering inom organisationen och i
Västerbotten är de förväntade resultaten konkreta verktyg för att motverka
en könsuppdelad arbetsmarknad och ökad kunskap för olika kategorier av
nyckelaktörer.
Inom ramen för samarbetet i Östra Mellansverige genomför regionerna
insatser för att utveckla jämställdhetsintegrerade processer för planering och
genomförande av projekt inom arbetet med strukturfonderna. Årets arbete
har bland annat fokuserat på att ta fram en modell/projektprocess som ska
vara tillgänglig för alla i processen kring regionalfondsprojekt – men även
övriga projekt. Förväntat resultat är högre effektivitet, förbättrad
måluppföljning och bättre utfall av regionalfondsprojekten i Östra
Mellansverige.
I Tillväxtverkets delrapportering finns fler exempel på faktiska resultat från
sex regioner.62

4.1.3

Regionernas roll i arbetet

En fråga som inte besvaras i Tillväxtverkets delrapportering eller Kontigos
halvtidsutvärdering gäller hur regionen ser på sin egen roll i arbetet med
Jämställd regional tillväxt. I redovisningarna finns bara ett fåtal explicita svar
på den frågan. Två av de regioner som redovisar hur de ser på sin egen roll i
arbetet är Kronoberg och Norrbotten. I den sistnämnda lyfter regionen fram
att de driver och håller ihop de olika insatserna – med syfte att implementera
möjliga delar i ordinarie verksamhet. I Kronoberg, som redovisar den kanske
mest utvecklade synen på sin egen roll, utrycks det som följande:
”Regionens roll i ovan beskrivna insatser är att vara drivande, sammankalla de
olika samverkansaktörerna, genomföra aktiviteter samt erbjuda expertkunskap
(även extern expertkunskap har upphandlats inom uppdraget). En viktig roll är
också att skapa ägarskap för frågorna hos de olika aktörerna… I satsningen

62

S 19-20, Att utveckla och stödja arbetet för jämställd regional tillväxt, Delrapport 3. Tillväxtverket

2018. Dnr Ä2015-1735.
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kombineras hårda styrmedel såsom krav, riktlinjer och rutiner med mjuka
styrmedel såsom kunskapshöjande insatser och coachning.”
Andra exempel finns i Stockholm, Kalmar och Västmanland – som alla lyfter
fram sin roll som utförare/projektägare och att de styr genom
projektledningen. Frågan kan med utgångspunkt i redovisningarna också
besvaras utifrån vad som ligger implicit. Det handlar då framförallt om att
regionerna tydligt driver arbetet och i stor utsträckning också är målgrupp
för insatserna.
4.1.4

Sammanfattande analys

Regionernas arbete med Jämställd regional tillväxt 2016-2018 är ett i
sammanhanget väl avgränsat insatsområde, som samtidigt berör stora delar
av tillväxtarbetet. Insatserna är styrda till vissa prioriteringar och
genomförandefasen kan betecknas som kort – framförallt mot bakgrund av
strukturbyggande ambitioner. Insatserna ska ses i relation till ambitionen att
de ska bygga vidare på tidigare insatser, som till exempel de regionala
handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt 2012-2014.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:






Kopplingen till regionala utvecklingsstrategier eller andra
underliggande strategier är svag – men att insatserna bygger på
analys och framtagna handlingsplaner.
Regionernas arbete med Jämställd regional tillväxt befinner sig i en
tydlig genomförandefas under 2017 – där samtliga regioner driver
insatser. Detta bekräftas också i andra rapporteringar som
Tillväxtverket gjort av insatsen.
En majoritet av regionerna har nått resultat eller har uttalade
förväntade resultat som de bedömer sig ha goda chanser att uppnå.

En slutsats utifrån redovisningarna är att även om regionerna driver arbetet –
framstår beroendet av upphandlad extern kompetens och upphandlat
genomförande som relativt stort. Tillväxtverket bedömer att detta i ett senare
skede kan påverka förutsättningarna att driva vidare arbetet efter
projekttidens slut. I sammanhanget är regionerna själva också målgrupp för
insatserna, vilket inte är lika tydligt inom övriga delar av tillväxtarbetet så
som det redovisas 2017. Ett kännetecken för en stor del av insatserna som
genomförs med regionerna som målgrupp är att de är processorienterade,
vilket har betydelse för vilken typ av resultat som faller ut inom ramen för
insatsen.
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ÅK 4: Strategiskt och långsiktigt arbete med
lärande

Återrapporteringskravet fokuserar på de utvecklingsansvariga aktörernas
strategiska och långsiktiga arbete med lärande. Detta innefattar:



En beskrivning av arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera
det regionala tillväxtarbetet.
En särskild beskrivning av arbetet med uppföljning och lärande
kopplat till användningen av medel från Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder.

Återrapporteringskravet är nytt för 2017.
Samtliga regioner har svarat på återrapporteringskravet i någon utsträckning.
Omfattningen varierar – där ungefär hälften bedöms ha besvarat båda delarna
i det tudelade återrapporteringskravet.
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 9.
5.1.1

Strategiska ramverk

Ungefär hälften av regionerna63 redovisar någon form av strategisk
överbyggnad eller övergripande idé för regionens arbete med uppföljning och
lärande.
Två exempel finns i Östergötland och Gävleborg som redovisar sina insatser
inom återrapporteringskravet med tydlig utgångspunkt i en övergripande
ambition.
I Östergötland formuleras det som:
”Region Östergötland ska i sin roll som regionalt utvecklingsansvarigt organ
säkerställa ett organisatoriskt lärande för att förbättringar, såväl
utvecklingsinriktade program som enskilda satsningar, ska kunna ske löpande.
Det är viktigt att återföra kunskaper och erfarenheter från processer och
resultat för att kunna ta ställning till vidare utvecklingsinsatser.”
I Gävleborg finns sedan 2016 en politisk antagen struktur för uppföljning och
utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet – som ska bidra till att skapa
ett systematiskt lärande över tid. Den sammanhållna strukturen för
uppföljning och utvärdering innehåller insatser för att följa den regionala
utvecklingen, det regionala utvecklingsarbetet samt Anslag 1:1 Regionala
tillväxtmedel.
Andra exempel finns på Gotland och i Örebro som redovisar pågående
insatser för att utveckla och systematisera det långsiktiga arbetet med
lärande. I båda fallen sker det som en följd av mer övergripande
strategiarbete.

63

Sörmland (flera olika strategier), Östergötland (övergripande idé), Kronoberg, Gotland, Västra

Götaland, Örebro, Dalarna, Gävle, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västernorrland.
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Antagandet av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 beskrivs som
startpunkten på en utvecklingsprocess med ett ökat fokus på regional
ledarskap och ett resultatorienterat genomförande av
tillväxtpolitiken. Ambitionen är att skapa ett mer systematiskt och
programlagt arbete för att bättre ta tillvara resultat i det regionala
utvecklingsansvaret. Avsikten var att utveckla och tillämpa
arbetssättet under 2017 – men regionen har prioriterat ned arbetet
då fokus istället hamnade på projektmedelshantering inom ramen för
Hållbara Gotland.
Som en del i processen med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi i Örebro pågår insatser för att bygga en
systematik för såväl uppföljning av strategins effektmål som det
samlade arbetet med lärande. Regionen pekar bland annat på
behovet av ett aktivt regionalt ledarskap som efterfrågar resultat
samt infrastruktur i form av standardiserade mallar och metoder,
forum for lärande, nätverk och lättillgänglig information.

Två avslutande exempel finns i Västra Götaland och Dalarna där mångåriga
strategiska ramverk reviderats under 2017.




5.1.2

I Västra Götaland har regionens struktur för lärande, uppföljning och
utvärdering från 2009 uppdaterats för att få en gemensam modell för
regional utveckling och kultur. Modellens syfte är att skapa en mer
systematisk uppföljning och utvärdering samt ett ökat lärande
avseende insatser inom regional utveckling.
I Dalarna har Lärandeplanen från 2011 omarbetats. Den nya planen
tar i högre grad än tidigare sin utgångspunkt i att tillväxtarbetet ska
bygga på analyser, uppföljning samt utvärdera resultaten av det
regionala tillväxtarbetet. Den understryker också vikten av lärande
och dialog med regionala aktörer och intressenter.
Uppföljning av regionala utvecklingsstrategier

Merparten av regioner redovisar operativa insatser inom
återrapporteringskravet. Den enskild vanligaste insatsen är någon typ av
indikator-baserad uppföljning kopplat till den regionala utvecklingsstrategin
och dess målområden. I dessa fall ligger fokus på regionens utveckling och
inte tillväxtarbetet i sig.






I Jönköping redovisar regionen alla insatser som pågår inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin på en särskild webbportal –
där utvecklingen följs upp inom ett 20-tal ämnesområden.
I Kalmar pågår ett arbete med att ta fram indikatorer för målbilderna
i den nya regionala utvecklingsstrategin.
I Skåne visualiseras den långsiktiga utvecklingen kopplat till den
regionala utvecklingsstrategin genom Hur har det gått i Skåne?
I Jämtland Härjedalen sker en årlig uppföljning av de närmare 40
indikatorer som finns i strategin – som presenteras genom en årlig
rapport och konferens.

Kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna redovisas också
uppföljnings- och analysinsatser i samband med revideringar och översyner.
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Under 2017 sker det i Stockholm, Skåne, Västmanland och Norrbotten. I
Västernorrland och Västerbotten ligger utvecklingsarbetet som de drivit
(tillsammans med Jämtland Härjedalen) inom ramen för Analys och lärande i
Norr som grund för arbetet med att ta fram nya utvecklingsstrategier. I
Västerbotten formuleras det som:
”Den kunskap och kompetens som blivit resultatet av utvecklingsprojektet
kommer att bli grund för de nya strategier och planer som tas fram framöver.
Ambitionen är att ännu tydligare säkerställa en effektlogik i den regionala
utvecklingsstrategin som tydligt visar på hur insatser är tänkta att leda till
resultat i regionen borde på kort och lång sikt. Ambitionen är även att skapa
större samstämmighet mellan olika planer och strategier. Inför framtagandet
av en ny RUS kommer lärdomarna från projektet att användas.”
5.1.3

Uppföljning av Anslag 1:1

15 regioner64 redovisar explicit hur de arbetar med lärande och uppföljning
av Anslag 1:1. Sannolikt finns det också inslag av uppföljning av lärande med
direkt bäring på Anslag 1:1 i de mer övergripande insatser som redovisas.
Totalt sett förekommer det ett antal verktyg i uppföljningen av anslaget.




I Uppsala finns till exempel erfarenhetsutbyten, avstämningar och
slutrapporter samt lärande inom ramen för Östra Mellansverige.
I Östergötland finns till exempel lägesrapporteringar, utvärderingar
och följeforskning samt nätverk och dialogmöten.
I Blekinge finns till exempel spridningsaktiviteter, sammanställningar
inför bokslut och redovisning för politiken.

Trots det stora antalet verktyg som redovisas är det inte alltid det finns en
systematik eller redovisat helhetsgrepp kring insatserna. Men ett antal
utvecklingsarbeten pågår och flera regioner redovisar hur de olika verktygen
kompletterar varandra:
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I Östergötland arbetar regionen med att säkerställa
lärandeprocessen. Arbetet inkluderar beslutsprocess, genomförande,
rapportering, bearbetning och analys, organisatoriskt lärande samt
erfarenhet. Regionen arbetar (förutom att ta in slutrapportering)
med erfarenhetsrapportering som berör både projektresultat,
kopplingar till strategier och erfarenheter från genomförandet utöver
det som projektägaren lämnar in.
I Kalmar görs uppföljningen av Anslag 1:1 på flera nivåer; i enskilda
projekt, fördelat på övergripande nivå för projekt och företagsstöd
samt på en övergripande nivå som ett verktyg för den regionala
utvecklingen. Under 2017 pågick ett arbete med att utveckla arbetet
kring återkoppling av Anslag 1:1 – i samband med övergången till
region Kalmar län den 1 januari 2019.

Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Västra Götaland, Värmland,

Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
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I Värmland har funktionen för beredning av projektmedel genomgått
en processöversyn under 2017. En del i detta har varit att utveckla
arbetet med uppföljning av beviljade projekt – vilket har resulterat i
en systematisk användning av ett gemensamt underlag för
sammanställning av till exempel rapporter. Detta har stärkt förmågan
att sammanställa och kommunicera erfarenheter.
I Örebro har regionen under året påbörjat en revidering av den
nuvarande uppföljnings- och utvärderingsplanen, kopplat till
användningen av medel från Anslag 1:1. Detta arbete sker i relation
till det arbete som pågår för att utveckla uppföljning och utvärdering
av den regionala utvecklingsstrategin.
I Gävleborg finns insatser för uppföljning och utvärdering av Anslag
1:1 för enskilda projekt/företagsstöd, grupper av
projekt/företagsstöd samt anslaget som helhet. Denna omfattande
ansats används för att fånga in både kortsiktiga resultat och
långsiktiga effekter. Varje projekt har egna, specifika mål och
förväntade effekter som följs upp. I arbetet fångas även effekter upp
som inte förutspåddes vid projektstart.

Ett antal regioner redovisar också att de deltagit i lärprojektet Regionala
resultat inom ramen för Reglab och i det nationella arbete som Tillväxtverket
driver på uppdrag av Näringsdepartementet för att utveckla uppföljningen av
projektverksamheten som finansieras av Anslag 1:1.
5.1.4

Sammanfattande analys

Behovet av ett strategisk och långsiktigt arbete med lärande kan mot
bakgrund av dess komplexitet antas vara stort inom den regionala
tillväxtpolitiken. En stor del av genomförandet av tillväxtarbete sker
dessutom genom projektverksamhet – som i stor utsträckning syftar till att
utveckla nya metoder och arbetssätt, vilket i sig är goda skäl till ett
systematiskt lärandearbete.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:
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Ungefär hälften av regionerna65 redovisar någon form av strategisk
överbyggnad eller övergripande idé för regionens arbete med
uppföljning och lärande.
Den enskilt vanligaste insatsen är en indikator-baserad uppföljning
som riktas mot målområden i den regionala utvecklingsstrategin.
Revideringar av de regionala utvecklingsstrategierna driver såväl
genomförande av lärandeinsatser som utveckling av arbetet med
insatserna för ett långsiktigt lärande.
15 regioner66 redovisar explicit insatser för uppföljning av Anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder.

Sörmland (flera olika strategier), Östergötland (övergripande idé), Kronoberg, Gotland, Västra

Götaland, Örebro, Dalarna, Gävle, Västernorrland, Jämtland, Västernorrland.
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Regionernas arbete med uppföljning av Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder kännetecknas av en stor andel operativa inslag, och
betydligt färre strategiska.

Tillväxtverket bedömer utifrån redovisningarna i stort och föreliggande
återrapporteringskrav att det finns ett fortsatt behov av att utveckla lärandet
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Detta gäller särskilt på en
processorienterad och aggregerad nivå av genomförda insatser. I nuläget
ligger mycket av fokus i redovisningarna på enskilda projekt (prestationer)
och indikatorer som mått på regional utveckling – medan stora delar av
lärandet finns att hämta i de processer som ligger mellan dessa prestationer
och de långsiktiga effekterna.
Av särskilt intresse är det pågående arbetet med att utveckla styrning och
uppföljning av medel från Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, som
Tillväxtverket driver på uppdrag av regeringen.67 I detta ligger en utmaning
att synliggöra de många processrelaterade resultaten inom tillväxtarbetet –
och på ett relevant sätt hantera det faktum att insatser inom politikområdet
generellt sett samfinansieras. Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är
visserligen centralt i tillväxtarbetet, men samtidigt bara en av flera
finansieringskällor.
Tillväxtverket gör också bedömningen att utvecklingen de kommande åren
sannolikt blir snabb. Dels mot bakgrund av de regionala och nationella
insatser som pågår för att utveckla uppföljning/lärande, dels mot bakgrund
av att flertalet regionala utvecklingsstrategier kommer att revideras inom
närtid.

66

Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Västra Götaland, Värmland,

Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten.
67

Det nya uppföljningssystemet ska bestå av en kvantitativ del i form av en uppsättning indikatorer

samt en kvalitativ del. Tillväxtverket ska slutrapportera uppdraget senast den 1 februari 2019.
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6

ÅK 6: Näringslivets digitalisering

Återrapporteringskravet fokuserar på hur regionerna bedrivit arbetet med att
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet främja näringslivets
digitalisering, med särskilt fokus på industrins digitalisering. Redovisningarna
ska innehålla:




En redovisning av vilka insatser som har genomförts under året
samt…
… vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.
Redovisningen ska även innehålla vilka aktörer som har deltagit och
relatera till målen för regeringens nationella strategi Smart industri.

Samtliga regioner har svarat på återrapporteringskravet i någon utsträckning.
Tyngdpunkten ligger på att redovisa vilka insatser som genomförts. Vilka
resultat som insatserna gett samt hur kopplingen ser ut till målen i Smart
industri, redovisas generellt sett inte explicit. Vilka aktörer som deltagit i
genomförandet av insatserna redovisas i en majoritet av regionerna, men det
handlar då i de flesta fall om genomförandet av operativa insatser. Vilka
aktörer som är delaktiga på en mer strategisk nivå framgår däremot inte. Vad
gäller Smart industri i regionerna genomförs en forskarstudie under året där
en del fokuserar just på deltagande aktörer – med slutredovisning i december
2018.
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 10.
6.1.1

Operativt fokus

Arbetet med att främja näringslivets digitalisering inom ramen för det
regionala tillväxtarbetet knyter i begränsad utsträckning an till övergripande
strategier eller handlingsprogram. Skåne lyfter som enda region fram hur
kopplingen mellan den pågående digitaliseringen och den regionala
utvecklingsstrategin ser ut:
”Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från demokrati,
sociala samspel, sysselsättning, konkurrenskraft, näringslivsutveckling, offentlig
service, levnadsvanor, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, innovationskraft,
med mera. Den ger oss möjlighet att öka livskvaliteten och stärka
attraktionskraften i riktning mot Det öppna Skåne 2030. Således är
digitalisering en naturlig del av genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin.”
I Sörmland, Kronoberg och Örebro kopplar regionerna näringslivets
digitalisering till regionala innovationsstrategier och strategier för Smart
specialisering. I Sörmland konstaterar regioner att ett av Sörmlands
styrkeområden är verksamhetsnära digitala tjänster – men även att
digitalisering står i fokus också i de andra två styrkeområdena. I Kronoberg
sker en koppling mellan arbetet med näringslivets digitalisering och den
regionala innovationsstrategin, som betonar IKT-sektorn som regionens
styrkeområde och samtidigt pekar ut Hållbart boende och Konkurrenskraftig
produktion som två fokusområden. I Örebro lyfter regionen fram att arbetet
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med att främja industrins digitalisering under 2017 bland annat har skett
genom att de finansierar utvecklingsprojekt med en tydlig koppling mot den
nationella strategin Smart industri och den regionala innovationsstrategin.
Ytterligare ett par regioner tar sin utgångspunkt i en Regional digital agenda
och ytterligare ett par betonar vikten av området – och det starka
förändringstryck som följer av digitaliseringen. Generellt sett fokuserar
redovisningarna dock på genomförande av insatser med operativt fokus.
Tyngdpunkten i redovisningarna ligger på insatser som kan sägas falla inom
ramen för Smart industri – vilket är tydligt i till exempel Östergötland,
Halland, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Det
finns också andra mer spridda insatser utan särskild koppling till industrin,
vilket handlar om till exempel arbetet med digitaliseringscheckar, insatser för
digitalisering av besöksnäringen och bredbandskoordinering.
6.1.2

Smart industri i regionerna

En grupp av insatser som redovisas i ett flertal regioner tar sin utgångspunkt i
Tillväxtverkets arbete med Smart industri i regionerna, som regeringen
initierade under 2016 för att främja omställningen mot en smart industri på
regional nivå – som en del av genomförandet av strategin Smart industri.
Satsningen omfattar 25 miljoner kronor 2016–2018 samt en uppskalning på
90 miljoner kronor 2018–2020.
Under 2017 genomfördes 14 förstudier där totalt 18 regioner68 deltog och
under 2017 beslutades också fem så kallade genomförandeprojekt, där totalt
elva regioner ingår. De flesta förstudier och samtliga genomförandeprojekt
lyfts fram i redovisningarna.
Några av de regioner som i sina förstudier arbetade med digitalisering är
Halland, Gävleborg och Västerbotten. Flera mönster kopplat till digitalisering
framträder i de slutrapporterade förstudieprojekten. 69




68

Digitalisering och kompetensförsörjning överlappar ofta. Det finns
också en otydlighet kring vad digitalisering innebär. En slutsats är att
ytterligare kompetensanalyser behöver göras för att förtydliga bilden
av vilka industriföretagens främsta behov är när det gäller hur och på
vilket sätt de ska dra fördel av digitaliseringen.
En återkommande insikt hos företagen är att digitalisering har stor
vikt för deras framtida konkurrenskraft och utveckling. Däremot
finns utmaningar rörande hur man ska ta sig an den digitala
transformationen. Det kan exempelvis förklaras av kompetensbrister
som baseras på digitala generationsklyftor.

De tre som inte deltog i denna första omgång av förstudier är Jönköping, Gotland och

Västernorrland.
69

Delredovisning Tillväxtverket. Smart industri i regionerna – uppdrag att främja nyindustrialisering på

regional nivå N2016/02958/FÖF.
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Det finns också en utmaning i att få företag, i synnerhet de mindre, att
förstå hur investeringar i digitalisering kan stärka deras
konkurrenskraft, utvecklings- och i förlängningen
överlevnadsförmåga.
Slutligen framgår att digitaliseringsmognaden i regionerna varierar.

Syftet med genomförandeprojekten är att utifrån regionernas specifika
förutsättningar utveckla industriföretagen och de industrinära
tjänsteföretagen att bli mer hållbara, effektiva och produktiva i sina
verksamheter, processer eller affärsmodeller. Den regionala variationen
beträffande innehåll och upplägg i genomförandeprojekten är stor.
Genomförandeprojekten har följande fokus:










6.1.3

I Östra Mellansverige70 pågår ett arbete för att skapa ett mer
sammanhållet erbjudande och stöd till små och medelstora
industriföretag samt skapa en attraktivitet för företag från andra
delar av Sverige och internationellt. Projektet ska utveckla
kopplingen mellan teknisk utveckling, innovationsprojekt och
affärsutveckling.
I Skåne ligger fokus på att utveckla stödsystemet där specifikt
komponerade aktiviteter handlar om validering,
affärsutvecklingscheckar, digitalisering, cirkulär ekonomi,
automatisering och 3d-printing. Projektet ska tillämpa och sprida ett
utmaningsdrivet arbetssätt mot företagen.
I Norra Mellansverige71 pågår arbetet med att utveckla en gemensam
strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering, som
grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och
politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
I Jämtland Härjedalen står regionens små- och medelstora
industriföretag i fokus. Genom projektet Smart Industri Jämtland
Härjedalen ska de erbjudas skräddarsydd rådgivning och stöd.
I Västerbotten pågår arbetet ned att bygga upp en regional
stödstruktur med digitaliseringslotsar och digitaliseringscoacher –
för att påskynda och koordinera digitaliseringen av länets industrioch industrinära tjänsteföretag.
Insatser med bristande spårbarhet

En annan kategori av insatser som är en del av genomförandet av den
nationella strategin Smart industri sker inom ramen för det så kallade
Digitaliseringslyftet. Satsningen omfattar 78 miljoner kronor 2016-2019 och
hanteras av Tillväxtverket – fokus ligger på operativa insatser med
övergripande syfte att stimulera digitalisering i små och medelstora företag.

70

I detta projekt sker samverkan mellan de utvecklingsansvariga aktörerna Stockholm, Sörmland,

Östergötland, Örebro och Västmanland.
71

Samverkan mellan de utvecklingsansvariga aktörerna i Dalarna, Gävleborg och Värmland.
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Inom ramen för Digitaliseringslyftet pågår ett stort antal insatser över hela
landet – men ändå nämns satsningen i mycket liten omfattning. En insats som
görs inom ramen för Digitaliseringslyftet är Kickstart, som syftar till att stärka
digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige.
Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora
företag genom en startmodell som omfattar tre fysiska träffar. Kickstart
redovisas i sju regioner72 och genomförs av en grupp intresseorganisationer.
Andra exempel på insatser inom ramen för Digitaliseringslyftet handlar om
coachning och digitala självskattningsverktyg. Också användningen av
digitaliseringscheckar (redovisas i nio regioner73) kan ske inom ramen för
Digitaliseringslyftet.
Vid sidan om de två satsningarna Smart industri i regionerna och
Digitaliseringslyftet finns en rad andra nationella insatser som genomförs
inom ramen för de insatser som genomförs på regional nivå. Ett generellt
problem med redovisningarna av Näringslivets digitalisering är dock att det i
många fall finns en bristande spårbarhet vad gäller insatsernas ursprung. Det
redovisas ett stort antal insatser men hur de finansieras och vad de är en
delmängd av är svårt att utläsa.
Några av de övriga projekt som genomförs med koppling till industrins
digitalisering finns i till exempel Kalmar, Kronoberg och Värmland:






I Kalmar driver Linnéuniversitetet sedan 2017 projektet REDIT, som
fokuserar på digitaliseringens möjligheter för stärkt konkurrenskraft
i Kalmar län. Det övergripande målet är att bidra till en fördjupad
förmåga att ta till vara digitaliseringens möjligheter och med det
stärka sin konkurrenskraft. Projektet vänder sig till företag från hela
Kalmar län och från olika branscher med olika förutsättningar,
erfarenheter och syn på digitalisering.
I Kronoberg pågår ett arbete under 2017 med Kraftsamling
Digitalisering – Big Data –där flertalet aktörer fört dialog om hur
länet kan nyttja sina styrkor inom området IKT och Big Data. Fokus
ligger på att hitta vägar för att stötta den regionala utvecklingen och
rusta näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och
civilsamhället för att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som
digitaliseringens snabba utveckling för med sig.
I Värmland pågår DigitalWell – som ska skapa en ledande
innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster. Syftet
med projektet är att bidra till fler innovativa små och medelstora
företag inom området digitala välfärdstjänster. Projektet ska öka
företagens förmåga att utveckla nya tjänster genom systematisk
användarinvolvering som svarar mot behov inom offentlig sektor.
Projektet påbörjades under hösten 2017.

72 Sörmland, Kalmar, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Västerbotten.
73 Stockholm, Uppsala, Sörmland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Skåne, Halland och Örebro.
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6.1.4

Sammanfattande analys

I redovisningarna av regionernas arbete med Näringslivets digitalisering
ligger fokus på insatser som kan sägas bidra till genomförandet av den
nationella strategin Smart industri – även om kopplingen till strategins fyra
mål generellt sett inte redovisas explicit. Det är ett nytt område som
katalyseras av nationella insatser, vilket får genomslag i redovisningarna då
intrycket av genomförandefas är tydligt. Faktorer som styrning och resultat
redovisas i begränsad omfattning.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
också att:





Insatserna inom arbetet med Näringslivets digitalisering har ett i
huvudsak operativt fokus – med en omfattande projektverksamhet.
Insatserna som genomförs framstår som fragmentiserade då det är
svårt att identifiera hur insatserna finansieras, vilka resultat de ska
leda till samt hur kopplingen till styrande strategier på regional nivå
ser ut.
Insatser som genomförs inom ramen för Smart industri i regionerna
får stort genomslag i redovisningarna – även om den regionala
variationen är stor.

Det samlade intrycket av regionernas redovisningar är att de speglar ett
arbete som befinner sig i ett uppstartsskede och som har ett tydligt operativt
fokus – med många ofta små insatser. Detta bekräftas av erfarenheterna som
gjorts inom ramen för förstudieprojekten för Smart industri i regionerna74, där
regionerna själva tycker att området är fragmentiserat. Tillväxtverket gör
bedömningen att det uppskalade uppdraget75 för Smart industri i regionerna
från 2018 är positivt genom att det ökar möjligheterna till ett mer långsiktigt
och strategiskt arbete utifrån regionernas specifika behov.

74

Delredovisning Tillväxtverket. Smart industri i regionerna – uppdrag att främja nyindustrialisering på

regional nivå N2016/02958/FÖF.
75

Regeringsbeslut N2018/00532/FÖF, Uppdrag att främja Smart industri på regional nivå.
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7

Återrapportering 7 – kommersiell service

Återrapporteringskravet gäller de regioner76 (15 stycken) och länsstyrelser77
(6 stycken) med ansvar för det Regionala serviceprogrammet, men avser även
de insatser som genomförs inom ramen för den regionala handlingsplanen för
genomförandet av Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Redovisningen ska
innehålla:



En beskrivning av vilka insatser som har genomförts under året samt
vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.
En beskrivning av vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt
insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt
i länet.

Samtliga ansvariga för det Regionala serviceprogrammet utom Uppsala har
redovisat återrapporteringskravet78. Som grund för nedanstående
sammanställning används i huvudsak de redovisningarna, men där sker också
vissa hänvisningar till det något mer omfattande material samma aktörer
redovisat till Tillväxtverket i annat sammanhang 79. Texten bygger också på
den tabell som redovisas i form av Bilaga 11.
7.1.1

Strategi och relation till tillväxtarbetet

Det samlade arbetet med Kommersiell service har en tydlig utgångspunkt i de
regionala serviceprogrammen – men där finns få beskrivningar av hur
insatserna relaterar till regionala utvecklingsstrategier eller tillväxtarbetet i
stort. Intrycket är att området existerar i ett parallellt spår till det övriga
regionala tillväxtarbetet. Med några undantag.
I Jämtland Härjedalen redovisas den mest långtgående synen på hur
servicefrågorna är integrerade med tillväxtarbetet i stort – de ses som en
naturlig del av näringslivsarbetet. Regionen lyfter fram att genom att
servicefrågorna hanteras tillsammans med insatser för till exempel
etableringar och innovation så skapar det ett relevant sammanhang med
möjligheter till synergieffekter. Det operativa arbetet sker genom
företagsträffar tillsammans med kommuner och länsstyrelsen inom ramen för
Jämtland Service Z.

76

Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Gotland, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro,

Västmanland, Gävleborg Västernorrland Jämtland Härjedalen Norrbotten. Regionförbundet i Kalmar
län.
77

Stockholm, Sörmland, Blekinge, Dalarna, Värmland och Västerbotten.

78

Vid kontakt med regionen uppgavs att detta var en miss – och att uppgifterna redovisats som en del

i den separata uppföljning som Tillväxtverket gör av serviceområdet. Det material Uppsala levererat
bedöms motsvara det som efterfrågas i återrapporteringskravet. Redovisningen från Uppsala utgör
också ett exempel på de svårigheter som kan uppstå då utvecklingsansvaret (och i detta fall särskilt
ansvaret för det regionala serviceprogrammet) byter hemvist.
79

Tillväxtverket, dnr 2018-145:0.1.
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I Östergötland finns flera operativa exempel på sambandet mellan
kommersiell service och det övriga tillväxtarbetet. Under 2017 resulterade
träffarna inom ramen för partnerskapet kring det Regionala
serviceprogrammet beslut om att avsluta samarbetet med organisationen
Landsbygdsmentorerna. Istället ska nu till exempel dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer hanteras inom ramen för det befintliga systemet för
företagsrådgivning – där ett särskilt spår för rådgivning ska upprättas. En
annan insats i Östergötland är introduktionen av ortsanalyser – som ett sätt
att stärka kommunernas arbete med varuförsörjning och serviceplaner.
Ortsanalyser ska ses som ett verktyg för prioritering av orter. På sikt kan
ortsanalyserna utgöra ett heltäckande planeringsunderlag där
serviceområdet nu utgör pilot för detta mer tydliga arbetet med en rumslig
dimension i planering och kunskapsunderlag.
Också i Kronoberg ses arbetet med service som en del av en större helhet och
där finns också en koppling till den regionala utvecklingsstrategin:
”Såväl länets regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg som det Regionala
serviceprogrammet för landsbygden i Kronobergs län lyfter attraktivitet som en
viktig del för den hållbara utvecklingen i länet. Tillgång till service har stor
betydelse för möjligheten att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta
och driva företag.”
Andra exempel på där arbetet med Kommersiell service koppas till den
regionala utvecklingsstrategin (eller motsvarande) finns på Gotland, i
Blekinge och Halland.80
De regionala serviceplanerna styr insatser inom arbetet med kommersiell
service – och de framstår som tydlig utgångspunkt i arbetet enligt regionernas
redovisningar. Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att revidera och
förlänga gällande program till 2020 – och regionerna har fått erbjudande om
att göra detsamma. Detta sker mot bakgrund av regeringen bedömer det som
av stor vikt att det sker en tidsmässig synkronisering av de regionala
serviceprogrammen, som löper 2014-2018, och Sveriges landsbygdsprogram
2014-202081. Detta får genomslag i redovisningarna då Jönköping,
Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten
redovisar insatser för revidering – vilket i vissa fall också kan antas vara ett
resultat av regionbildning och en flytt av ansvaret för serviceprogrammet. I
Tillväxtverkets uppföljning av de regionala serviceprogrammen för 2017 82
konstaterar dock myndigheten att 14 län83 har arbetat med revidering i någon

80

Se mer om kopplingen mellan de regionala serviceprogrammen och de regionala

utvecklingsstrategierna under Kapitel 4.5 i Tillväxtverkets återrapportering från april 2018, dnr 2018145:01.
81

Se till exempel Regeringsbeslut med dnr N2016/07808/HL.

82

Tillväxtverket, dnr 2018-145:01.

83

Stockholm, Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Värmland,

Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Norrbotten.
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form och tre län84 har färdigställt en reviderad upplaga. I övriga län
förekommer visst kompletteringsarbete eller så sker ingen förändring
överhuvudtaget.
7.1.2

Omfattande samverkan

Ansvaret för arbetet med Kommersiell service delas mellan regioner och
länsstyrelser. Något förenklat kan det beskrivas som att regionerna har
huvudansvaret för det strategiska arbetet (och visst genomförande) genom de
regionala serviceprogrammen och samtliga länsstyrelser en stor del av det
operativa genom de regionala handlingsplanerna för genomförandet av det
svenska landsbygdsprogrammet.
Behovet av samverkan kan på denna övergripande nivå därför beskrivas som
omfattande, vilket återspeglas i återrapporteringskrav 2 som fokuserar på
samverkan mellan regioner och länsstyrelser (se Kapitel 3). Serviceområdet
är ett samverkansområde som där lyfts fram i stor utsträckning.
I Tillväxtverkets återrapportering av serviceområdet framgår att samverkan
mellan de ansvariga för det Regionala serviceprogrammet och kommunerna
sker i samtliga län, men att det sker i olika omfattning. I 18 av länen sker
också samverkan med ideella organisationer eller utvecklingsgrupper, och i
17 län samverkar man även med företag. Ideella organisationer som anges är
Länsbygderådet, Landsbygdsmentorerna, HSSL, pensionärsföreningar, byalag,
kommunala landsbygdsråd och Coompanion. Gällande företag handlar det
enligt länen om dialog med främst banker och dagligvaruhandlare.
Exempel från återrapporteringskravet Kommersiell service:








84

I Blekinge har samverkan mellan region och länsstyrelsen utvecklats
och beskrivs nu som mycket bra. Där finns ett nätverk för
serviceförsörjningsfrågor som utgör regional samverkansplattform
för samråd mellan länsstyrelsen, regionen, kommuner samt
länsbygderådet.
I Skåne utvecklades samverkansstrukturerna mellan regionen och
länsstyrelsen under 2017. Detta gäller bredbandsområdet (där
tillgången till bredband beskrivs som den enskilt viktigaste
servicefunktionen) och arbetet med investeringsmedel respektive
projektmedel där en struktur för dialog och information har
etablerats.
I Värmland sker samverkan inom ramen för Partnerskapet för
kommersiell service, som hade två möten under 2017. Under året togs
också initiativ för att inrätta en ny servicegrupp som ska ha fokus på
utvecklingsprojekt och erfarenhetsutbyten.
I Västernorrland tog regionen beslut om att inrätta en ny
samverkansgrupp för service på landsbygden bestående av regionen,
länsstyrelsen samt kommuner. Avsikten är att diskutera service och

Östergötland, Västernorrland och Västerbotten.
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genomföra studiebesök för att utmaningar och lyckade exempel på
servicesatsningar.
Andra exempel där samverkan på denna övergripande nivå redovisas finns i
Västra Götaland, Örebro, Västmanland och Dalarna. Tillväxtverkets
uppföljning av de regionala serviceprogrammen för 2017 visar att 16 av länen
dessutom har samverkan som insatsområde i det regionala
serviceprogrammet. En mycket stor andel av de insatser som bedrivs för att
utveckla samverkan och ett strategiskt arbete med servicefrågor sker med
hjälp av medel för pilotprojekt från Tillväxtverket, som utgör en del av
genomförandet av landsbygdsprogrammet.
I Kronoberg pågår ett projekt kring serviceutveckling med syfte att införa ett
strategiskt arbetssätt som tidigare saknats, samt etablera flernivåsamverkan
och delaktighet för en fungerande servicestruktur på landsbygden. Inom
projektet sker samverkan mellan regionen, kommuner, länsstyrelsen, Leaderkontoren, samt ett flertal andra aktörer och program. Underlag för strategiskt
förekommande insatser på regional nivå har tagits fram under projektet, och
fokus för fortsättningen är att ytterligare främja samarbete mellan
kommunerna för att upprätta en stabil och jämlik servicestruktur över
kommunernas gränser.
Andra exempel från pilotverksamheten på regional nivå finns:






I Stockholm, där projektet Ö till Ö fokus på handling för att utveckla
tillgången till service i Stockholms skärgård.
I Skåne, där nya arbetssätt ska medverka till att innovativa nya
metoder och behovsanpassade servicelösningar utvecklas.
I Västra Götaland, där ett projekt pågår för att testa olika metoder för
platsutveckling med syfte att öka attraktiviteten.
I Dalarna, där projektet Regional processledning ska bygga
plattformar för samverkan och genom samverkan stödja utveckling.
I Västerbotten, där projektet Processtöd för regional serviceutveckling
syftar till att främja hållbara servicelösningar och samverkan.

Pilotprojekt redovisas också i Sörmland, Värmland, Västmanland, Gävleborg
och Norrbotten. Enligt Tillväxtverket pågår Regionala pilotprojekt för
serviceutveckling i 14 regioner och i ytterligare några genom Pilotprojekt för
utveckling av lokala servicelösningar.85 Samtliga projekt syns därmed inte i
redovisningarna, vilket inte är unikt för området Kommersiell service. Det
finns skäl att påminna om att redovisningarna inte nödvändigtvis ger hela
bilden av de insatser som pågår.
7.1.3

Operativa insatser – fokus på stöd

Vid sidan av insatser kopplat till de regionala serviceprogrammen och
strukturbyggande samverkansprojekt präglas redovisningarna av ett

85

Se Tillväxtverkets webbplats för exakt information:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-gles--och-landsbygder/projektfor-serviceutveckling/beviljade-projekt.html.
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operativt genomförande. Stöd beslutas i hela landet, men redovisas ej i
samtliga regioner. En möjlig förklaring är att de ses som grundläggande – och
därmed ej som en del i genomförande av serviceprogrammen.
I Tillväxtverkets uppföljning av regionala projektmedel och företagsstöd 86
samt den särskilda återrapporteringen inom kommersiell service finns en
fullständig bild av det regionala arbetet med stöd – fördelat på såväl
stödtyper som län. Tillväxtverket gör också en återkommande genomgång av
hur tillgång och tillgänglighet till kommersiell och offentlig service förändras
inom ett antal områden.87
Under budgetåret 2017 beviljades stöd till Kommersiell service (servicebidrag,
hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, investeringslån och särskilt
driftstöd) från Anslag 1:1 med totalt 53 miljoner kronor. Om även
investeringsstöd för kommersiell service inom Landsbygdsprogrammet 2014–
2020 räknas in uppgår totala stödet till knappt 131 miljoner kronor.
Bland de operativa insatserna i övrigt syns det bevakningsuppdrag
länsstyrelserna har kopplat till grundläggande betaltjänster med tillhörande
finansieringsinsatser, informationsinsatser om stödformer,
kompetensutveckling för lanthandlare, mentorskap/rådgivning för
lanthandlare via till exempel Landsbygdsmentorerna samt förberedande
arbete vad gäller servicepunkter.
7.1.4

Resultat

Det är generellt sett svårt att skilja insatser från resultat inom det regionala
tillväxtarbetet. Detta gäller också inom området Kommersiell service, då
resultat bara i enstaka fall redovisas explicit. Inom den operativa
stödverksamheten lyfter några regioner fram att antal fördelade stöd utgör
resultat och någon ytterligare till exempel att antalet dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer ligger fast vilket också det är ett resultat. Ännu färre
exempel på resultat finns kopplat till mer utvecklingsinriktade insatser och
processorienterat arbete.
Ett undantag är Jämtland, där arbetet med företagsträffar inom ramen för
Jämtland Service Z bedöms ha lett till stärkta relationer och ökat förtroende,
förtydligande av roller och ansvar, möjlighet till analys av företagarnas
kompetens och förutsättningar – samt också en gemensam projektansökan
för att utveckla servicepunkter. Ett annat exempel finns i Östergötland, där
arbetet inom ramen för Partnerskapet för det regionala serviceprogrammet
resulterade i en förändring av stödstrukturen för serviceföretagen under
2017.
7.1.5

Sammanfattande analys

Det regionala arbetet med Kommersiell service speglar ett område med många
stödformer där ansvaret delas mellan utvecklingsansvariga aktörer och

86

Se Kapitel 4 Stöd till Kommersiell service.

87

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Tillväxtverket, Rapport 0249.
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länsstyrelser – som generellt sett har en svag koppling till det övriga
tillväxtarbetet. Det är också tydligt att behovet av att arbeta med Kommersiell
service skiftar över landet.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
att:










Det pågår ett relativt utbrett arbete med att revidera och förlänga de
regionala serviceprogrammen – med avsikt att tidsmässigt
harmonisera dem med genomförandet av landsbygdsprogrammet
som löper fram till och med 2020.
Behovet av en fungerande samverkan mellan regioner och
länsstyrelser är centralt i arbetet med Kommersiell service – och
samverkan på övergripande nivå redovisas i ungefär hälften av
regionerna.
Beroendet av projektmedel via Tillväxtverket
(landsbygdsprogrammet) är stort i det strategiska arbetet med att
utveckla strukturer och samverkansplattformar.
Arbetet med Kommersiell service är i huvudsak operativt inriktat, där
ett antal stöd finns till förfogande. En fullständig redovisning av
stödverksamheten görs inom ramen för Tillväxtverkets uppföljning
av regionala projektmedel och företagsstöd.
Resultat redovisas bara i några enstaka fall explicit. Generellt sett är
det i rapporteringarna svårt att skilja insatser från resultat.

Det strategiska arbetet som drivs inom arbetet med Kommersiell service sker
till mycket stor del i projektform. Detta påminner om situationen inom
områden som till exempel Kompetensförsörjning och Jämställd regional
tillväxt, där det trots insatser i flera omgångar fortfarande ligger utmaningar i
att bygga strukturer som inte är beroende av tillfälliga projektmedel.
Tillväxtverket bedömer att det finns behov av att fortsatt utveckla solida
samverkansstrukturer som inkluderar relevanta aktörer, men också att
arbetet bör integreras med det övriga tillväxtarbetet i större utsträckning. Ett
ingångsvärde bör vara att minska beroendet av nationella projektmedel.
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8

Uppdrag: Regionala handlingsplaner klimat- och
miljö

Återrapporteringskravet gäller det pågående uppdraget med att ta fram och
genomföra en Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020.
Rapporteringskravet består av tre delar:




Framtagande och genomförande av handlingsplanen.
Vilka insatser som har genomförts…
…samt vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.

Återrapporteringskravet är nytt för 2017.
Totalt sett har 15 regioner88 redovisat återrapporteringskravet.
Nedanstående sammanställning av svaren bygger på regionernas
redovisningar och den sammanfattning som görs i tabellform, se bilaga 12.
8.1.1

Dubbla bud om samverkan

Samtliga 15 redovisningar innehåller skrivningar om det övergripande
arbetet med att ta fram handlingsplanen. I tolv regioner innebär det att
framtagande av handlingsplanen skett i samverkan med länsstyrelsen – där
arbetet bedöms bygga vidare på ett redan befintliga strukturer. Tidigare
sammanställningar av regionernas återrapporteringar visar att miljöområdet
generellt sett är ett område där det finns ett utvecklat samarbete mellan
utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelser – vilket också är en slutsats i
uppföljningen av handlingsplanerna som Naturvårdsverket och Tillväxtverket
genomfört89. Den uppföljningen bygger på det faktiska innehållet i
handlingsplanerna som det såg ut i oktober 2017 – till skillnad mot
föreliggande sammanställning som bygger på det regionerna redovisar om
själva arbetet och dess genomförande.
I redovisningarna från till exempel Blekinge, Örebro, Dalarna och Norrbotten
framgår hur relationen mellan de utvecklingsansvariga aktörerna och
länsstyrelsen i respektive län kan beskrivas:




I Blekinge har regionen och länsstyrelsen en nära samverkan inom
klimat- och energiarbetet, bland annat inom ramen för
Klimatsamverkan Blekinge. Det sågs därför som naturligt att ta fram
handlingsplanen i samverkan - inte minst eftersom de finansiella
medel som finns för regional tillväxt hanteras både av regionen och
länsstyrelsen.
I Örebro finns ett etablerat arbete i miljö-, klimat- och energifrågor.
Frågorna lyfts både tydligt i den regionala utvecklingsstrategin som

88 Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Värmland, Örebro,

Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten.
89 Dnr NV-08995-16, 1.2.2-Ä2016-2084
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är under framtagande, och behandlas även i detalj i energi- och
klimatprogrammet som tas fram i samverkan mellan regionen och
länsstyrelsen. Det gemensamma arbetet med programmet speglar
det samarbete regionen har inom området.
I Dalarna finns en lång tradition av samverkan kring energi-, klimatoch miljöfrågor, där Energiintelligent Dalarna ses som en tillgång i
arbetet. Ambitionen är att nå en långvarig effekt på lokal, regional
och nationell nivå genom att samarbeta med andra aktörer i Dalarna.
Handlingsplanen påverkas starkt av de projekt och verksamheter
som genomförs i regionen.
I Norrbotten har framtagandet av handlingsplanen skett i samverkan
med Energikontor Norr och länsstyrelsen. Den senare har ansvar för
genomförandet av miljöpolitiken på regional nivå med en viktig roll
att bidra med kunskap och erfarenheter i arbetet.

Bilden av hur samverkan fungerat är dock inte entydig. I uppföljningen av
handlingsplanerna framgår att 17 av 21 regionalt utvecklingsansvariga
aktörer har haft någon form av samarbete med länsstyrelserna. När samma
fråga ställdes till länsstyrelserna så är det endast en länsstyrelse som
bedömer att de haft en djupare samverkan med den regionalt
utvecklingsansvariga aktören kring framtagandet av handlingsplanen.
Kort om tid för att ta fram handlingsplanerna och pågående
regionombildningar beskrivs i uppföljningen av handlingsplanerna som ett
par förklaringar till den stora skillnaden i uppfattning om samverkan. En
hypotes är att det finns ett samarbete i klimatfrågor och tillväxt i allmänhet i
många regioner, men att i just framtagandet av dessa handlingsplaner så har
det inte varit så djupt.
8.1.2

Insatser och resultat

Tio regioner90 har redovisat insatser/resultat kopplat till handlingsplanen. Av
de insatser/resultat som redovisas är det generellt sett svårt att utläsa
huruvida de faktiskt följer av de regionala handlingsplanerna, men intrycket
är att merparten har sin hemvist inom redan existerande processer och
projekt.
Detta framgår till exempel i redovisningen från Gotland:
”Planen består inte av några nya mål, åtgärder eller budgeterade insatser som
behöver nya politiska beslut. Planen ska snarare ses som en redogörelse för den
potential som redan finns inom ramen för aktuella styrande dokument och
verktyg, för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet.”
De insatser som redovisas är av skiftande karaktär med en spännvidd från
utvecklingsprocesser för regionala utvecklingsstrategier, strategier för Smart

90 Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland,

Jämtland Härjedalen.
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specialisering och regionala livsmedelsstrategier till enskilda förstudier och
tematiskt avgränsade insatser. Det handlar till exempel om:









En planerad konferens om miljömål och Agenda 2030 i Jönköping.
Revidering av regional utvecklingsstrategi och framtagande av
särskilt hållbarhetsprogram i Kronoberg.
Utvecklat företagsstöd och insatser för pilotprojekt inom biogas i
Kalmar.
Framtagande av regional livsmedelsstrategi och projekt kring
energieffektivisering i Örebro.
Energieffektivt byggande inom Smart specialisering i Dalarna.
Uppbyggnad av samverkansplattform Miljöforum Gävleborg och
arbete med strategier Smart specialisering och livsmedel i Gävleborg.
Samordning av regionala nätverk och en kunskapsdag om fossilfria
transporter i Västernorrland.
En studie i resmönster och utveckling av företags- och projektstöd i
Jämtland.

I uppföljningen av handlingsplanerna konstateras att arbetet befinner sig i en
uppstartsfas, vilket också kan bekräftas av föreliggande sammanställning. Det
framgår till exempel genom att de redovisade resultaten är få. Ett medskick
till framtida redovisningar är att i detta tidiga skede överväga vilken typ av
resultat som ska lyftas fram: Avgränsade prestationer inom områden som
energieffektivisering och fossilfria transporter – eller resultat som beskriver
på vilket sätt handlingsplanerna faktiskt stärkt klimat- och miljöperspektiven
i det regionala tillväxtarbetet.
8.1.3

Sammanfattande analys

De regionala insatserna inom ramen för klimat- och miljöfrågor syns under
flera återrapporteringskrav i regionernas redovisningar 2017. De syns till
exempel inom ramen för regionernas arbete med styrkeområden men
framförallt vad gäller redovisningen av samverkan mellan regioner och
länsstyrelser – där samtliga redovisar insatser kopplat till miljö och klimat i
vid bemärkelse. Detta återspeglas också i regionernas arbete med att ta fram
och genomföra en Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimatoch miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020.
Sammanställningen av det regionala tillväxtarbetet 2017 visar till exempel
att:
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I 12 av 15 regioner91 som besvarat återrapporteringskravet har
arbetet med handlingsplanen skett i samverkan med länsstyrelserna.
Den samverkan som äger rum förefaller utifrån redovisningarna att
bygga på redan etablerade samverkansstrukturer.

De 15 som redovisat är Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge,

Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen,
Norrbotten. Av dessa har inte Kronoberg, Gotland och Jämtland Härjedalen angett att framtagandet
skett i samverkan med länsstyrelsen, vilket dock inte behöver betyda att så inte skett i praktiken.
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Tio regioner92 redovisar insatser/resultat – vilket ger slutsatsen att
arbetet fortfarande befinner sig i en uppstartsfas.
Det är inte möjligt att utläsa i vilken utsträckning handlingsplanerna
bidragit till dessa insatser/resultat – då intrycket är att de i huvudsak
har sin hemvist inom redan existerande processer och projekt.
De explicita resultaten som redovisas inom ramen för arbetet med de
regionala handlingsplanerna är få.

Redovisningarna bekräftar slutsatser från Naturvårdsverkets och
Tillväxtverkets delrapportering av regionernas arbete med
handlingsplanerna från mars 2018. Arbetet befinner sig i en uppstartsfas där
samverkan med länsstyrelserna ingår som en grundläggande beståndsdel. Det
senare dock med vissa reservationer – då regioner och länsstyrelser har olika
uppfattning om i vilken utsträckning samverkan faktiskt ägt rum.
Tillväxtverket bedömer att utvecklingen av samverkan inom området har
avgörande betydelse för det fortsatta genomförandet. Områdets
tvärsektoriella karaktär är beroende av såväl en tydlig rollfördelning som
genomföranderesurser från de båda organisationerna. Fokus i kommande
resultatredovisningar bör mot bakgrund av detta beskriva på vilket sätt
handlingsplanerna faktiskt stärkt klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet – framför operativa och tematiskt avgränsade
prestationer.

92 Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland,

Jämtland Härjedalen.
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9

Villkorsbeslut för 2018: Agenda 2030

I Villkorsbeslutet för budgetåret 2018 erbjuds de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna att översiktligt redovisa sitt eventuella arbete
med Agenda 2030 – inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. 17
regioner93 antog erbjudandet och har lämnat redovisningar som skiftar i såväl
omfång som struktur och fokus.
De flesta redovisningarna tar sin utgångspunkt i 1) den svenska Agenda 2030delegationens förslag till handlingsplan med fokus på regionernas roll i
genomförandet, 2) de sex svenska utmaningar som identifieras inom ramen
för förslaget till handlingsplan eller 3) de 17 globala hållbarhetsmål (och i viss
utsträckning även tillhörande delmål) inom ramen för Agenda 2030.
Perspektiven i redovisningarna är såväl strategiska som operativa.

9.1.1

God strategisk överensstämmelse

Det strategiska genomslaget för Agenda 2030 är omfattande. Av de 17
regioner som redovisar sitt arbete med agendan lyfter samtliga utom
Jämtland Härjedalen fram att Agenda 2030 ska utgöra utgångspunkt för
kommande revidering, eller redan ligger som grund för befintlig
utvecklingsstrategi. I februari 2017 lyfte Tillväxtverket fram att det fanns en
oklar situation vad gäller den övergripande förankringspunkten för de
regionala utvecklingsstrategierna – i en tid då uppemot hälften av regionerna
stod inför revideringsprocesser94. I den revideringsvåg som pågick 20122014 var tillväxtstrategin Europa 2020 och den dåvarande nationella
strategin huvudsakliga förankringspunkter – men i den nuvarande
situationen har de fått sällskap/ersatts av den betydligt bredare Agenda 2030.
Den oklara situation som fanns för ett år sedan, förefaller utifrån
redovisningarna att ha klarnat. Ett intryck är att regionerna rör sig samlat i en
riktning – genom 21 enskilda processer.
I Uppsala, Sörmland, Kalmar och Örebro finns nyligen antagna
utvecklingsstrategier eller revideringsprocesser som leder till beslut under
första halvåret 2018.
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I Uppsala antogs den nya utvecklingsstrategin 2016 – som baserades
på en analysram väl i linje med Agenda 2030. Regionen planerar för
en ny revidering med fastställande i slutet av 2020, vilket ses som ett
tillfälle till breda dialoger om hur agendan kan vägleda i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
I Sörmland utgör de 17 globala hållbarhetsmålen paraply i den nya
utvecklingsstrategin. Det holistiska förhållningssättet i Agenda 2030

Uppsala, Sörmland, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra

Götaland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Härjedalen,
Västerbotten.
94

Allas älskling – Miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet, Tillväxtverket, dnr Ä

2017-55, Bilaga I.
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bedöms falla väl ut i regionens arbete med hållbar tillväxt.
Utvecklingsstrategin som beslutas i juni 2018 och Agenda 2030 ska
vara uttalat styrande för den nya regionen som bildas 2019.
I Kalmar har Agenda 2030 utgjort ramverk i arbetet med den nya
utvecklingsstrategin. De 17 målen kopplas till de fyra identifierade
utvecklingsområdena i strategin. Revideringsprocessen har skett i
nära samverkan mellan regionförbundet och landstinget då region
bildas 2019.
I Örebro ses den nya utvecklingsstrategin som regionens samlade
bidrag till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. En så kallad
GAP-analys har genomförts där hållbarhetsmålen och den regionala
utvecklingsstrategin visar hög överensstämmelse. I 10 av de 17
hållbarhetsmålen bedöms över hälften av underliggande delmål som
väsentliga för regionen.

Av de återstående tolv regioner som redovisar kopplingen mellan Agenda
2030 och den regionala utvecklingsstrategin – pekar samtliga utom
Kronoberg på kommande revideringar även om regionerna ligger i olika fas
där hela revideringscykeln sannolikt pågår två-tre år. Kronoberg hänvisar
istället till en aktualitetsprövning där hänsyn ska tas till Agenda 2030 och den
nya förordningen för regionalt tillväxtarbete.
Av de fyra regioner som inte antog erbjudandet om att redovisa arbetet med
Agenda 2030 befinner sig Stockholm, Jönköping och Norrbotten i pågående
revideringsprocesser, vilket redovisas under andra återrapporteringskrav. I
Värmland finns inga uttalade ambitioner om att revidera Värmlandsstrategin
– men samtidigt sker regionbildning 2019 vilket i hög grad verkar driva
revideringsprocesser.
Sammantaget förefaller Agenda 2030 få ett totalt genomslag under den
revideringscykel som pågår.
På en innehållslig nivå är det samlade omdömet att Agenda 2030 utgör en
relevant utgångspunkt för tillväxtarbetet i ett strategiskt perspektiv. Det finns
inget redovisat exempel där Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ses
som icke-önskvärd eller irrelevant i en viss region.

9.1.2

Sortering och genomförande av insatser 2017

I fyra regioner sker en sortering/analys av befintliga insatser i relation till de
17 hållbarhetsmålen eller de sex utmaningar som Agenda 2030-delegationen
identifierat i Sverige.
I Halland redovisar regionen redan befintliga insatser under 13 av agendans
17 mål och i Jämtland Härjedalen sker det under 14 av målen. I Västra
Götaland konstaterar regionen att samtliga 17 mål och ett flertal delmål har
direkt eller indirekt bäring på verksamheten inom regionen. I Gävleborg
sorterar regionen befintliga insatser inom ramen för de sex områden som
Agenda 2030-delegationen pekat ut.
Vissa regioner lyfter också fram prioriterade insatser som genomförts och
bedöms stärka genomförandet av Agenda 2030, utan att det sker med
koppling till målstrukturen. I Kronoberg handlar det om framtagande av ett
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hållbarhetsprogram och utvecklingen av en modell för att hållbarhetssäkra
insatser. I Örebro till exempel om ett Program för hållbar utveckling och en
Kommission för jämlik hälsa. I till exempel Dalarna och Västernorrland lyfts ett
breddat arbete med klimat- och miljöfrågor fram som insatser vilka bidrar till
genomförandet av Agenda 2030.
Ett antal regioner redovisar insatser som handlar om Agenda 2030 i sig –
vilket i de flesta fall handlar om aktiviteter för att sprida information och
sprida/utveckla kunskap. I ett par fall sker det också kopplat till regionernas
strategiska planering.








I Uppsala utgjorde Agenda 2030 tema för regionens omvärldsdag.
Regionen arbetar med att integrera Agenda 2030 i regionplan- och
budget – vilket beräknas kunna ske fullt ut 2020.
I Sörmland har regionen inom ramen för uppdraget att ta fram en
handlingsplan för att integrera klimat och miljö genomfört en studie
av Agenda 2030 – vilket ska öka kunskapen om hur arbetet kan
bedrivas i praktiken.
I Östergötland utgör Agenda 2030 en viktig planeringsförutsättning i
regionens strategiska treårsplan. Regionen har genomför
informationsinsatser tillsammans med länsstyrelsen och även internt
kunskapshöjande insatser.
I Västernorrland har regionen genomfört en GAP-analys av Agenda
2030 relaterat till det nuvarande arbetet med hållbarhet. Det finns
också planer på att inrätta regional mötesplats för Agenda 2030
under 2018.

Den sammantagna bilden av redovisningarna är att Agenda 2030 och de 17
globala hållbarhetsmålen utgör en grund för att sortera befintliga insatser och
att det förekommer insatser för att öka kunskapen om agendan men också för
att integrera dess mål i nuvarande tillväxtarbete. Det påminner om
situationen vad gäller regionernas uppdrag att ta fram Regionala
handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020. Det är ett arbete i
uppstartsfas som erbjuder ett ramverk för befintliga insatser, vilket under
2017 bara genererat ett fåtal nya insatser.

9.1.3

Behov av stöd

Knappt hälften av regionerna redovisar inspel till den nationella nivån vad
gäller det fortsatta arbetet med Agenda 2030. I Västerbotten ser regionen inte
behov av ett riktat nationellt stöd – men välkomnar tillgång till
kunskapsunderlag och kompetens gällande Agenda 2030. I Blekinge
efterfrågar regionen stöd för kvantifiering av måluppfyllelse – för att de
globala hållbarhetsmålen ska kunna bli ett användbart verktyg, I Västmanland
ser regionen gärna goda exempel och i Västernorrland efterfrågas stöd till
regionala processer och erfarenhetsutbyten.
Det är sammantaget spridda inspel till den nationella nivån där den enskilt
mest nämnda kommentaren pekar på att den nationella nivån bör bryta
sektoriseringen och själv jobba mer efter principerna i Agenda 2030. I några
sammanhang, mest kraftfullt på Gotland, påtalas vikten av att ansvaret för
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Agenda 2030 landar på regional utvecklingsansvarig aktör och inte på
länsstyrelsen:
”Den regionala implementeringen av Agenda 2030 måste ta tillvara/utveckla
tillväxtpolitikens verktyg och arbetsformer, ta tillvara synergierna med det
redan existerande utvecklingsansvaret och det styrsystem som under 20 år
varit, och är, under utveckling på regional nivå. Det är centralt att det inte på
något sätt uppstår möjligheter till två parallella agendor för en hållbar
utveckling på regional nivå, en regional utvecklingsstrategi och en regional
Agenda 2030. Inom näringsliv och civilsamhälle på regional nivå finns inte
förutsättningar/kapacitet eller tålamod för att svara upp mot fler än en
regional agenda, med tillhörande partnerskap och nätverk, för en hållbar
utveckling och tillväxt.”

9.1.4

Sammanfattande analys

En stor andel av regionerna antog erbjudandet enligt Villkorsbeslut för
budgetår 2018 att redovisa hur de under 2017 arbetat med Agenda 2030 inom
ramen för sitt utvecklingsansvar. I redovisningarna står de regionala
utvecklingsstrategierna i centrum – som förväntas operationalisera
intentionerna i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.










Agenda 2030 har fått ett stort strategiskt genomslag på regional nivå
– där 16 av de 17 regioner95 som redovisar anger att den ligger som
grund i genomförd/pågående/kommande revideringsprocess.
Det finns inga redovisade exempel på att Agenda 2030 inte är
relevant som utgångspunkt för regionala utvecklingsstrategier eller
tillväxtarbetet i stort.
De regioner som sorterar befintliga insatser inom ramen för de 17
globala hållbarhetsmålen illustrerar att matchningen mellan Agenda
2030 och det regionala tillväxtarbetet är god också på operativ nivå.
De regioner som efterfrågar stöd från den nationella nivån lyfter till
exempel fram stöd för operationalisering av mål, stöd till regionala
processer, erfarenhetsutbyten samt goda exempel.
Arbetet med Agenda 2030 befinner sig i en tydlig uppstartsfas där
fokus för insatser ligger på att sprida information, bygga kunskap och
etablera arbetsformer – vid sidan av det arbete som sker inom ramen
för de regionala utvecklingsstrategierna.

Tillväxtarbetet befinner sig i en revideringscykel – där merparten av de
regionala utvecklingsstrategierna är föremål för revidering i närtid. Agenda
2030 förefaller få ett omfattande genomslag och ersätta/komplettera
tillväxtstrategin Europa 2020 och den nationella strategin som utgångspunkt
för den strategiska nivån i tillväxtarbetet. Intrycket från redovisningarna är
att regionerna rör sig samlat i en riktning – genom 21 enskilda processer. Det
står i nuläget klart att Agenda 2030 kommer integreras i de regionala

95

Följande 17 redovisade insatser: Uppsala, Sörmland, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Gotland,

Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland,
Jämtland Härjedalen (redovisar ej koppling till revidering regional utvecklingsstrategi), Västerbotten.
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utvecklingsstrategierna, men det är oklart hur stort genomslaget blir i de
enskilda fallen. Tillväxtverket bedömer att utvecklingsstrategierna i och med
Agenda 2030 breddas – och att det finns skäl att noga följa utvecklingen.
Denna utveckling bör också finnas med som ingångsvärde i till exempel
arbetet med den framtida sammanhållningspolitiken och fördelningen av
budget. Tillväxtverket bedömer också att det under kommande år är en
utmaning att få flernivåsystemet inom det regionala tillväxtarbetet att hänga
ihop avseende Agenda 2030 – där styrande strategier på regional och
nationell (och europeisk) nivå utvecklas i samma riktning.
En följd av förändringarna är att regionerna sannolikt kan vara hjälpta av
operativt stöd i arbetet, men att det är beroende av beslut på nationell nivå
vad gäller till exempel Agenda 2030-delegationens förslag till svensk
handlingsplan.
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Bilaga 1 Innovation och företagande
Tabellen nedan utgör en nedbrytning av återrapporteringskravet som
fokuserar på regionernas arbete med Innovation och företagande. Det är
ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser, resultat och processer som
redovisas. Uppdelningen i strategisk karaktär och operativ karaktär används
för att illustrera att tillväxtarbetet består av såväl strukturbyggande och
systemorienterade insatser som mer operativa. Skiljelinjen mellan det
strategiska och operativa är i många fall flytande och ska i sammanhanget inte
ses som en absolut klassificering. Vad gäller kolumnen Processer 2017 så är
det Tillväxtverket som lyft ut exempel på pågående processer, då regionerna
ej redovisat detta explicit.

Stockholm

Insatser av

Insatser av

Förekomst av

Processer

strategisk

operativ

resultat.

2017.

karaktär.

karaktär.

Exempel på

Exempel.

Exempel.

typ.

Exempel.

Vidareutveckling av

Affärsutvecklingsch

Sporadiskt. Antal

Fortsatt en drivande

regional

eckar,

deltagare, beviljade

kraft

innovationsstrategi

verksamt.se/stockh

medel. I

samverkansplattfor

i linje med Smart

olm samt insatser

redovisningen finns

men

specialisering. Ny

inom rådgivning

också insatser som

Innovationskraft

programplan i

samt Smart industri.

kan beskrivas som

Sthlm.

arbetet med Digital

processrelaterade

agenda,

resultat.

strukturbyggande
exportsamverkan.

Uppsala

Sörmland

Bildat

Ja. Utveckling

Ej explicit. I

Regionen aktiv part i

näringslivschefsgru

Testbädd inom Life

redovisningen finns

strategiska

pp för regional

Science och

dock insatser som

utvecklingsprocesse

samverkan.

Verksamt.se/Uppsal

kan beskrivas som

r inom

Handlingsplan för

a

processrelaterade

innovationssystemet

näringslivsområdet.

resultat. T ex den

.

Strukturer för

nybildade gruppen

regional

för

exportsamverkan.

näringslivschefer.

Handlingsplan för

Insatser inom

Ej explicit. I

Det långsiktiga

Smart

ramen för

redovisningen finns

arbetet inom ramen

specialisering,

innovationsstödsyst

dock insatser som

för MITC - utveckla
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uppstart av ny

emet och

kan beskrivas som

samverkan mellan

utvecklingsarena

Mälardalen

processrelaterade

företag, akademi och

för länets gröna

Industrial

resultat.

samhälle. Som leder

näringar.

Technology Center

till deltagande i

(MITC)

utvecklingsinsatser.

Östergötlan

Tydligt strategisk

Insatser

Ej explicit. I

Fortsatta insatser för

d

utgångspunkt för

innovationsupphan

redovisningen finns

att utveckla och

insatser, t ex

dling och

dock insatser som

driva regional

ägarstyrning ALMI

innovationsstödsyst

kan beskrivas som

koordinering av

och utveckling av

emet i stort.

processrelaterade

styrkeområden och

resultat.

beslutsstöd för

samverkan med
universitet och

insatser som driver

kommuner.

innovation och
företagsutveckling.

Jönköping

Innovationsstrategi

Checkar för

Sporadiskt.

Ej explicit. Trä- och

antagen. Process

affärsutveckling.

Tillkomst av

skogsfrågor

påbörjad för

Projekt SPARK –

innovationsmiljö

tillsammans med

strategi Smart

forskningssamverka

samt

övriga smålandslän.

Specialisering i

n och projekt för

forskningsprogram.

samband med

exportfrämjande.

Antal idéer och

revidering av den

beviljade medel.

regionala
utvecklingsstrategin
. Skogsstrategi
tillsammans med
övriga smålandslän.

Kronoberg

Skogsstrategi

Flertal insatser med

Sporadiskt.

Ej explicit.

tillsammans med

fokus på

Kartläggning

Strategidrivet arbete

övriga smålandslän.

digitalisering.

exportföretag.

som är inne i

Etablering av

Projekt

Samverkan mellan

implementeringsfas.

regional

innovationsdrivet

företag. Antal

exportsamverkan.

ledarskap.

deltagare och

Finansiering

beviljade medel.

företagsfrämjande.

Kalmar

Koncentrerar

Seminarier och

Systematiskt. T ex

Ej explicit.

insatser till ett fåtal

finansieringsträffar

antal innovationer,

Genomförande av

områden.

inom

besök, förstudier,

långsiktiga

Utgångspunkt i

Livsmedelsutveckli

exjobb och

insatsområden.

innovationsagenda

ng Sydost. Projekt

ansökningar.
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från 2015.

riktat mot

Mjukare faktorer

teknikföretag.

vid utvärdering av
Småland China
Support.

Gotland

Strategiska insatser

Kartläggning inom

Ej explicit. I texten

Explicit. Långsiktigt

inom ramen för

ramen för Kulturella

finns dock insatser

arbete med stärkt

styrkeområdet

och kreativa

som kan beskrivas

företagsklimat.

besöksnäring.

näringar. Beredning

som

Program för

Strategiarbete och

av projekt Hållbara

processrelaterade

företagsklimatet

strukturbyggande.

Gotland.

resultat. T ex i

antogs 2017.

arbetet med
regionens två
styrkeområden.

Blekinge

Otydligt. En

Ung Företagsamhet,

Sporadiskt. Antal

Ej explicit.

bedömning är dock

Kartläggning av

UF-företag.

Regionens aktörer

att det pågår

europeiska Center of

formerar sig kring

insatser av

excellence.

arbetet med Smart

strategisk karaktär

specialisering.

inom ramen för
arbetet med
regionens
innovationssystem.

Skåne

Långsiktig

Finansiering av

Sporadiskt. Antal

Ej explicit.

finansieringslösning

kluster, Skåne

företag och

Utveckling av kluster

av klusterinitiativ.

Innovation Week

aktiviteter. Ökad

till öppna

Plattform för

samt kartläggning

konkurrenskraft

innovationsarenor.

utvecklingsmöjlighe

av Kulturella och

och strategisk

En pågående process

ter kopplat till ESS

kreativa näringar.

samverkan -

sedan tidigare.

och MAXIV.

Vanguard.

Utvecklade
arbetssätt inom
ramen för
Forskning- och
Innovationsrådet i
Skåne.

Halland

Tydligt strategisk

Projekt Social

Systematiskt. T ex

Under 2017

utgångspunkt för

innovation,

antal företag som

konsolidering av ett
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insatser: 1)

finansiering av

fått stöd, antal

generellt företags-

stimulera

exportprogram

utvecklingsprojekt,

och innovationsstöd.

innovation,

samt insatser inom

ökad synlighet

förnyelse och ökat

ramen för regionens

internationell

företagande, samt

tre styrkeområden.

marknad.

2) ha goda
kontakter med
omvärlden.

Västra

Återlansering av

Insatser för ökad

T ex antal projekt,

Fortsatt satsning på

Götaland

arbetssättet

internationalisering

antal idéer, antal

att stärka positionen

program för hållbar

och

företag, antal

för regionens sex

utveckling, smart

tjänsteinnovation

deltagare.

Science Parks.

specialisering.

inom ramen för

Handlingsprogram

Industriell dynamik

entreprenörskap.

och Enterprise
Europe Network
(ID/EEN).

Värmland

Insatser för att

Nio projekt inom

Sporadiskt. Stärkt

Långsiktiga insatser

utveckla processer

forskning och

samverkan, bredare

för att utveckla

kopplat till kluster

innovation.

kontaktnät och

företags- och

och inkubatorer.

Positionspapper och

större kritisk massa

innovationsstödssyst

utbildningar inom

(inom ramen för

emet. Dialog och

Smart specialisering

Norra

samverkansaktivitet

i Norra

Mellansvergie).

er.

Mellansverige.

Örebro

Innovationsstrategi

Ja. Aktivt

Sporadiskt.

Ej explicit.

för Smart

deltagande S3-

Fastställande av

Långsiktigt arbete

specialisering.

plattform.

innovationsstrategi.

för att stärka det

Påbörjat arbete med

Tillväxtrådgivning

Driver nätverk.

innovations- och

näringslivsstrategi.

via ALMI,

Ökad räckvidd för

företagsfrämjande

NyföretagarCentru

insats.

systemet.

m.

Västmanlan

Utvecklingsarbete

Dialogmöten inom

Sporadiskt.

Utmaningsdriven

d

för samordnad och

ramen för

Beviljade medel

utveckling kopplat

långsiktig

tillväxtarbetets

affärsutvecklingsch

till industrins

företagsrådgivning.

mötesstruktur.

eckar. Nya projekt

omställning. Arbetet

Utveckling av

Projekt för

och insatser inom

tog steg framåt 2017.

samverkan inom

energieffektiviserin

internationalisering

Ambition att stärka

g samt innovation

regionens position
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ramen för ÖMS.

inom hälso- och

.

ytterligare.

sjukvård.

Dalarna

Analyser och

Finansiering SPINN

Systematiskt. T ex

Ej explicit. Arbetet

kunskapsunderlag

Science Park.

Regional

med Smart

Smart

Projekt för e-

innovationsmiljö

specialisering. Bygga

specialisering.

tjänster inom ramen

bildad inom

kapacitet för att

Utveckling av metod

för profilområdet

destinationsområde

vidga tillväxtarbetet

för uppföljning av

Hälsa och välfärd,

t. Stärkt kapacitet

mot fler nationella

arbetet.

Norra

forskning.

och internationella

Mellansverige.

Framgångsrikt

engagemang.

Utveckling av en

arbete inom ramen

regional version av

för Smart

Verksamt.

specialisering
Norra
Mellansverige.

Gävleborg

Antagen regional

Diverse insatser

Systematiskt. Olika

Parallella processer

Innovationsstrategi

kopplat till fossilfri

typer av resultat

för att utveckla och

för Smart

transportsektor och

lyfts fram. T ex

systematisera

specialisering.

insatser inom

Region invald i

innovationsarbetet i

Utveckling av

besöksnäringsstrate

Vanguard-

regionen.

innovationsstödsyst

gins sex

initiativet som

emet. Regionalt

utvecklingsområden

observatörsmedlem

exportcentrum

.

, regionalt

etablerat.

Verksamt.se/gavleb

exportcentra är

org. Invest in Gävle.

bildat, antal
genomförda startaeget-kurser,
utveckling
gästnätter, ett
datacenter
etablerat.

Västernorrl

Tillväxtstrategi för

Samverkan inom

Sporadiskt. Beslut

Följdverkningar av

and

besöksnäringen,

ramen för ett

om

överföringen av det

diskussioner om

innovationsråd och

näringslivsparlame

regionala

hur de nordliga

med kommunernas

nt 2018.

utvecklingsansvaret.

regionernas arbete

näringslivschefer,

med innovation,

insatser inom

företagande och

ramen för den

smart specialisering

regionala
inkubatorn
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kan stärkas.

Bizmaker,
internationalisering.

Jämtland

Utveckling av RIS3-

Företagsstöd och

Sporadiskt. Andel

Görs explicit på

strategi.

projekt

med F-skattsedel,

övergripande nivå.

Etableringsfrämjan

kommunernas

De två övergripande

de samverkan.

företagsamhet. Ej

processer som lyfts

koppling till

fram rör klimat och

insatser. Beslutade

demografi.

medel 2017.

Västerbotte

Tydligt strategisk

T ex insatser och

Ej explicit. I texten

Regionen har skapat

n

utgångspunkt i RUS

projekt kopplat till

finns dock insatser

och driver ett årshjul

(tre delstrategier),

besöksnäring,

som kan beskrivas

av regionala mötes-

som tas vidare

rennäring,

som

och

genom en regional

platsbaserad

processrelaterade

samverkansplattfor

innovationsstrategi

näringslivsutvecklin

resultat.

mar.

med fem

g,

övergripande

internationalisering

prioriteringar för

och

insatser och 8

kapitalförsörjning.

prioriterade
områden.

Norrbotten

Fördjupning av

Kartläggning av

Sporadiskt. Antal

Pågående process

innovationsstrategi.

industrins behov av

procent och

med att hantera

Underlag inför RUS

digitalisering.

beviljade medel.

effekterna av

och kommande EU-

Rapporter inom

Effektresultat för

regionbildningen.

program. Utveckling

samverkansprojekt

besöksnäring:

Utveckling

Smart

et Regional

Sysselsättning och

etablering/stöd

specialisering.

förnyelse.

skatteintäkter.

datacenter.

Projektfinansiering
inom ett flertal
områden.
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Bilaga 2 Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Tabellen nedan utgör en nedbrytning av återrapporteringskravet som
fokuserar på regionernas arbete med Attraktiva miljöer och tillgänglighet. Det
är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser, resultat och processer som
redovisas. Uppdelningen i strategisk karaktär och operativ karaktär används
för att illustrera att tillväxtarbetet består av såväl strukturbyggande och
systemorienterade insatser som mer operativa. Skiljelinjen mellan det
strategiska och operativa är i många fall flytande och ska i sammanhanget inte
ses som en absolut klassificering. Vad gäller kolumnen Processer 2017 så är
det Tillväxtverket som lyft ut exempel på pågående processer, då regionerna
ej redovisat detta explicit.

Stockholm

Insatser av

Insatser av

Förekomst av

Processer

strategisk

operativ

resultat.

2017.

karaktär.

karaktär.

Exempel på

Exempel.

Exempel.

typ.

Exempel.

Länsplan för

T ex inom

Ej explicit. I

Ett pågående arbete

regional

besöksnäring,

redovisningen

med att utveckla

transportinfrastrukt

bredband och

finns dock insatser

former för en

ur. Dialog och

transportinfrastruktur

som kan beskrivas

starkare regional

samverkan kring

. Regionalt cykelkansli

som

samverkan kring

transportinfrastrukt

och samverkan inom

processrelaterade

besöksnäringsfrågor.

ur – t ex genom

ramen för En bättre

resultat.

Trafikdirektörsgrup

sits.

pen,
Trafikberedningen
och Regional
förankringsgrupp
för länsplanen.

Uppsala

Sörmland

Driver nätverk

Projekt

Nej.

Ej explicit.

destinationsutveckli

produktutveckling

ng.

inom besöksnäring.

Utveckling av ett

Projekt Stolt mat,

Utvecklingsinsatse

Fortsatt utveckling

digitalt verktyg som

diverse insatser

r skapar redan

av en regional fysisk

används i arbetet

kopplat till planering

nytta, bäst i

planering – som ska

med Länsplan för

transportinfrastruktur

Sverige på att köpa

väga samman

regional

.

in ekologisk mat.

regionala

transportinfrastrukt

planeringar inom

ur, pågående arbete

tillväxt, infrastruktur
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med att ta fram

och kollektivtrafik.

regional
livsmedelsstrategi.

Östergötlan

Tydligt strategisk

T ex förberedande

Generellt ej explicit

Under 2017 fokus på

d

utgångspunkt för

projekt kopplat till

om resultat – men

att stärka strukturen

insatserna inom

byggande av

redovisningen

(hitta arbetsformer)

prioriteringen.

Ostlänken, 21

innehåller

för samverkan med

Strategier

delprojekt inom

processrelaterade

Östergötlands

digitalisering och

digitalisering,

resultat.

kommuner.

bredband. Länsplan

utveckling av

för regional

strukturbildsarbete

transportinfrastrukt

samt insatser inom

ur.

ramen för
Kulturplanen.

Jönköping

Struktur och

Finansiering Filmbyn

”Fler besökare än

Påverkansarbete

stråkbilder som

Småland. Projekt

man vågat räkna

Sverigeförhandlinge

underlag för en

Samverkande

med.”

n. Befintliga resurser

regional

planering i Södra

förstärkt med

översiktsplanering.

Vätternbygden.

särskild

Påverkansarbete i

projektorganisation.

utvecklingen av nya
stambanor för
höghastighetståg.

Kronoberg

Kalmar

Strategiskt arbete

Revidering av

Ej explicit. I

Fördjupat arbete

för utveckling av

bidragssystem för

redovisningen

med regionalt

cykeltrafiken – bred

studieförbunden.

finns dock insatser

samordnad rumslig

process. Länsplan

Förstudie

som kan beskrivas

planering.

för regional

superbusskoncept

som

Samverkan med

transportinfrastrukt

tillsammans med

processrelaterade

Länsstyrelsen,

ur.

kollektivtrafikmyndig

resultat.

Trafikverket och

heter Kalmar och

regionens åtta

Jönköping.

kommuner.

Ej explicit. De

Samverkansprojekt

Sporadiskt.

operativa insatser

för gemensam

Kommunerna

som görs kan

profilering

upplever stora

sannolikt bedömas

(marknadsföring

vinster. Avslutad

som strategiskt

attraktivitet) och inom

förstudie.

viktiga.

besöksnäring.
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Ej explicit.

Gotland

Länsplan för

Avsiktsförklaring

Sporadiskt.

Explicit.

regional

mellan regionen och

Tillämpning av ny

Bostadsförsörjning

transportinfrastrukt

Trafikverket angående

modell

central långsiktig

ur. Påbörjad process

arbetet för att skapa

dialogfokuserad

process. Under 2017

revidering av

en fast förbindelse

planeringsprocess.

introducerades en

Översiktsplan för

mellan Fårö och

gemensam

Gotland –

Fårösund.

arbetsprocess för

samordnas med

samhällsbyggande

framtagande av

och exploatering.

regional
utvecklingsstrategi.
Revidering plan
bostadsförsörjning.

Blekinge

Utveckla

Förstudie cykelturism,

Ej explicit. I

Under 2017 har

infrastruktur för

projekt för att

redovisningen

arbetet med

besöksnäring,

upprätta

finns dock insatser

infrastrukturen

pågående arbete

vandringsleder.

som kan beskrivas

fokuserat på den nya

med bredbands- och

som

planperioden 2018–

digitaliseringsstrate

processrelaterade

2029.

gi. Länsplan för

resultat. T ex att ett

regional

samverkansforum

transportinfrastrukt

för kommunernas

ur.

bredbandssamord
nare är etablerat.

Skåne

Halland

Strategi för ett

Yttrande över

Sporadiskt. Dialog

En långsiktig

hållbart

kommunernas fysiska

om kommunernas

förändringsprocess

transportsystem,

planering,

uppfattning av

har under 2017

utveckling av

dialogmöten inom

Strukturbild för

påbörjats med sikte

Strukturbild för

ramen för Skånskt

Skåne. Antal

mot ett eventuellt

Skåne samt

bostadsnätverk.

yttranden, antal

kommande utökat

Cykelstrategi för

Tema-PM om

dialogmöten.

mandat för de

Skåne. Länsplan för

samspelet mellan stad

regionala

regional

och landsbygd.

utvecklingsaktörern

transportinfrastrukt

a i den fysiska

ur.

planeringen.

Länsplan för

Genomförandet av

Ej explicit. I

Kontinuerligt arbete

regional

regionalt

redovisningen

för en god och mer

transportinfrastrukt

trafikförsörjningsprog

finns dock insatser

jämlik hälsa - en

ur.

ram, synpunkter

som kan beskrivas

prioritering i

Nationell plan för

som
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transportsystemet.

processrelaterade

Insatser bredband,

resultat.

tillväxtstrategin.

dialogarbete med
fokus på unga och
unga vuxnas psykiska
hälsa.

Västra

Framtagande av

Stöd till

Sporadiskt. Antal

En strategiskt viktig

Götaland

Program för

landsbygdsrelaterade

deltagare i

fråga under 2017 är

Kulturella och

besöksmål,

utvecklingsprocess

framtiden för Mistra

Kreativa Näringar

påverkansarbete för

er, besökare på

Urban Futures.

2018-2020 samt

vissa åtgärder inom

turistmål. Åtgärd

Länsplan för

ramen för nationell

med i nationell

regional

infrastrukturplan.

infrastrukturplan.

Länsplan för

Diverse insatser inom

Sporadiskt. Förslag

Ej explicit. Under

regional

ramen för

till investeringar

2017 påbörjades

transportinfrastrukt

genomförande av

med i nationell

genomförande av

ur. Deltagande i

länsplanen för

plan för

Värmlands

framtagande av

regional infrastruktur.

transportinfrastru

kulturplan 2017-

nationell plan för

Finansiering projekt

ktur. Antal

2020.

transportinfrastrukt

bredband. Insatser

deltagare.

ur.

kultur för unga.

Utveckling

Utredningar

Sporadiskt. Utökad

Ej explicit. Fortsatt

strategiskt

kollektivtrafik och

tågtrafik och

arbete med

arbetssätt för att

finansiering av

introduktionen av

utvecklingen av

accelerera

evenemang inom

ett nytt

besöksnäring. Bl a

omställningen av

ramen för

biljettsystem.

samordning av

transportsektorn.

Kultursamverkan.

transportinfrastrukt
ur.

Värmland

Örebro

destinationer.

Länsplan för
regional
transportinfrastrukt
ur.

Västmanlan

Utvecklingsprocess

Finansiering av

Sporadiskt.

Ej explicit.

d

inom

nytänkande insatser

Samverkan har

Kontinuerligt arbete

besöksnäringen.

inom kulturområdet.

gett högre kvalitet.

med hållbar

Projekt som syftar till

Antal gästnätter,

utveckling inom

stärkt infrastruktur

antal sysselsatta.

besöksnäringen.
Samverkan med
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Dalarna

inom konstområdet.

Digital närvaro.

andra regioner.

Allmänna

Pilotstudie

Nej.

Kollektivtrafikmyndi

skrivningar.

digitalisering och

ghet från årsskiftet

framtidens

2017/18.

utmaningar. Insatser
inom ramen för
Energikontor Dalarna.

Gävleborg

Diverse samverkan

Yttrande Nationell

Systematiskt. Avtal

Ej explicit. Pågående

inom ramen för

plan för

tecknat med

arbete med att

transportinfrastrukt

transportsystemet,

”staten” om

utveckla en regional

ur – kopplat till

projekt Strukturbild

bostadsbyggande,

fysisk planering och

Ostkustbanan.

och

regionen invald

att integrera ett

Länsplan för

planeringsunderlag

som associerad

rumsligt perspektiv i

regional

som ett led i planering

medlem i

det regionala

transportinfrastrukt

för kust- och hav.

Mälardalsrådet,

tillväxtarbetet

ur.

GIS-underlag
stärker
besöksnäringens
utveckling

Västernorrla

Länsplan för

Tre stora projekt,

Ej explicit. I

Under året har det

nd

regional

bredband, väg- och

redovisningen

varit stort fokus på

transportinfrastrukt

järnväg samt

finns dock insatser

att utbilda folkvalda i

ur – med

kollektivt resande.

som kan beskrivas

den nya rollen som

konsekvensbedömn

Påverkansarbete inom

som

planupprättare samt

ing jämställdhet.

ramen för

processrelaterade

ta fram en ny

Ostkustbanan AB –

resultat.

regional

som regionen äger

transportplan 2018-

tillsammans med

2029.

Gävleborg.

Jämtland

Start E-

Finansiering

Sporadiskt.

Regionen har under

hälsocentrum – som

infrastrukturprojekt

Återinförande av

år 2017, i likhet med

ska leda till nya

Mittstråket. Diverse

nattågstrafik,

tidigare år, bedrivit

lösningar inom vård

insatser inom

tillgänglighet

ett aktivt arbete för

och omsorg.

Kulturella och

bredband.

att få till stånd en

Samverkan mellan

kreativa näringar.

annan modell för

privata och

fördelning av medlen

offentliga

till den regionala

organisationer.

infrastrukturplanen.

Länsplan för
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regional
transportinfrastrukt
ur.

Västerbotte

Länsplan för

Insatser inom ramen

Ej explicit. I

Engagemang i

n

regional

för regionens roll som

redovisningen

diverse

transportinfrastrukt

delägare och

finns dock insatser

samverkansinsatser

ur, strategisk

huvudman inom

som kan beskrivas

kopplat till

utgångspunkt för

kulturområdet,

som

utvecklingen av

insatser kopplat till

kommersiell service,

processrelaterade

transportinfrastrukt

kultur – RUS och

välfärdsrelaterade

resultat.

ur, t ex vad gäller

Kulturplan.

insatser, t ex

den Botniska

ensamkommandes

korridoren och öst-

hälsa.

västliga E12-stråket.

Norrbotten

Regional agenda

Projekt påverkan

Ej explicit. I

Ej explicit.

digitalisering som

Norrbotniabanans

redovisningen

Utveckling av

ska integreras med

mervärden. Insatser

finns dock insatser

Haraholmens

regional

inom ramen för

som kan beskrivas

logistikcentrum. En

utvecklingsstrategi

livsmedelsstrategi på

som

process som

– bygger bland

regional nivå.

processrelaterade

påbörjades 2012 –

annat på elva

Finansiering inom

resultat.

nu det största

underlagsrapporter.

Stärkt lokal

pågående

Beslut om regional

attraktionskraft.

industriprojektet i

satsning på

Andra insatser

Norrbotten.

Kulturella och

kopplat till #metoo,

kreativa näringar.

integration och
digitalisering.
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Bilaga 3 Kompetensförsörjning
Tabellen nedan utgör en nedbrytning av återrapporteringskravet som
fokuserar på regionernas arbete med Kompetensförsörjning. Det är ingen
komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan tabellen ska i
första hand ses som en illustration av helheten och som exempelsamling på
vilken typ av insatser, resultat och processer som redovisas. Uppdelningen i
strategisk karaktär och operativ karaktär används för att illustrera att
tillväxtarbetet består av såväl strukturbyggande och systemorienterade
insatser som mer operativa. Skiljelinjen mellan det strategiska och operativa
är i många fall flytande och ska i sammanhanget inte ses som en absolut
klassificering. Vad gäller kolumnen Processer 2017 så är det Tillväxtverket
som lyft ut exempel på pågående processer, då regionerna ej redovisat detta
explicit.

Insatser

Insatser av

Förekomst av

av

operativ

resultat.

Processer 2017.

strategisk

karaktär.

Exempel på typ.

Exempel.

karaktär.

Exempel.

Exempel.

Stockholm

Beslut inom

Deltagande Reglab,

Sporadiskt. Antal

Samverkan med

ramen för

mässor och

besökare mässa.

andra regionala

Kompetensråd

seminarier.

Bedömningen är att

aktörer. En riktning i

Stockholm; en

Insatser

redovisningen i övrigt

arbetet har varit att

samordnad

Yrkeshögskolan

innehåller

koppla

struktur

och Yrkesvux.

processrelaterade

kunskapsunderlag till

resultat.

strategiska satsningar

behöver
komma till

där regionens tillväxt

stånd för att

tydligt kopplas till

möta

kompetensförsörjnin

regionens

g, integration och

kommande

jämställdhet.

kompetensförs
örjningsbehov.

Uppsala

Engagemang i

Finansiering

Ej explicit.

Hantering av

Forum för en

collegemodellen,

Bedömningen är att

kompetensförsörjnin

inkluderande

projekt kopplat

redovisningen

g i de nya

arbetsmarknad

kompetensförsörjn

innehåller

samverkansformer

. Systematiskt

ing inom vård- och

processrelaterade

som etableras som en

arbete med att

omsorg.

resultat – t ex som en

följd av

följd av

regionbildning.

utveckla,
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pröva,

regionbildningen.

utvärdera samt
etablera
arbetsformer
och metoder
för att minska
gymnasieavho
pp.

Sörmland

Projekt för att

Samverkan inom

Stärkt samverkan

Oklart. Fortsatt

förstärka

ramen för ÖMS -

mellan strategiska

samverkan inom

struktur och

ansökt om ett

områden, främst

ramen för ÖMS –

process för

kompetensutveckli

smart specialisering

kopplat till anställda

regionala

ngsprojekt för

och

inom industrin.

kompetensplat

anställda i

kompetensförsörjning

tform.

industrin. Insatser

.

riktat mot unga.

Östergötland

Strategisk

Samverkan inom t

Ej explicit.

Särskilt utveck-

utgångspunkt

ex regionala

Bedömningen är att

lingsområde 2017 var

där regionen

branscharenor,

redovisningen

att hitta former för

tillhandahåller

ÖMS,

innehåller

dialog och utvecklad

analyser och

Mälardalsrådet och

processrelaterade

samverkan med

prognoser av

strategigrupp för

resultat

civilsamhället.

privat och

inkludering på

Överenskommelse

offentlig

arbetsmarknaden.

förväntas till hösten

sektors behov.

Projekt #jagmed

2019.

och Plug-in.

Jönköping

Förstärkt

Projekt Smart

Ej explicit.

Påbörjat långsiktigt

regional

industri strategisk

Bedömningen är att

arbete med

kompetensplat

kompetensförsörjn

redovisningen

kompetensförsörjnin

tform. Skapat

ing. Diverse

innehåller

g. Kopplar

ett

insatser för att

processrelaterade

kompetensfrågorna

kompetensråd

utveckla nätverk

resultat.

till andra regionala

Integration –

och matchning.

områden. Arbetet

uppgift att

formerades 2017

arbeta

runt Matchning,

långsiktigt och

Attitydpåverkan och

skapa

Integration.

strukturella
förändringar.
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Kronoberg

Utveckling

Framtagna

Sporadiskt.

Långsiktig process

Kompetensfor

analysrapporter,

Överenskommelse

att ta fram och

um Kronoberg

möten inom ramen

mellan aktörerna i

implementera

– fokus på att

för

kompetensförsörjning

regionala insatser

bygga hållbara

Kompetensforum.

sarbetet, beviljade

enligt strategi och

strukturer och

Fortsatt drift av

ESF-projekt samt

handlingsplan inom

processer samt

flaggskeppsprojekt

antal medverkande

kompetensförsörjnin

att uppnå

et Mot Nya Höjder

studenter.

gsområdet.

konkreta

2.0.

samarbeten.

Kalmar

Insatser för att

Insatser fler män

Ej explicit.

2017 har

stärka

inom vård- och

Bedömningen är att

genomsyrats av

kompetensplat

omsorg.

redovisningen

revidering regional

tformens

Kommundialog för

innehåller

utvecklingsstrategi.

struktur och

att identifiera

processrelaterade

Ökat behov av att

processer.

framtida

resultat.

integrera

Skapa

rekryteringsbehov.

kompetensförsörjnin

samarbeten för

Mötesplatser som

g i flera processer

att stärka

riktar sig till såväl

internt samt koppla

plattformens

politiker som

samman integration

roll i

aktörer i systemet

och

tillväxtarbetet.

– t ex validering.

kompetensförsörjnin

Förstärkning

g.

av
branschsamve
rkan – struktur
och process.
Uppstart
utvecklingsarb
ete YH.

Gotland

Tydliggjort

Tyngdpunkt på

Ej explicit.

Implementering av

koppling

projekt inom

Bedömningen är att

tidigare

mellan

ramen för Hållbara

redovisningen

utvecklingsarbete

Tillväxtprogra

Gotland. Fokus på t

innehåller

kompetensplattform.

mmet och

ex SYV, YH samt

processrelaterade

handlingsplan

College, samverkan

resultat.

kompetensförs

högre utbildning.

örjning.
Manual som
stöd i arbetet.

119

Blekinge

Påbörjad

Finansiering

Ej explicit.

Ej explicit. Strategi

process

projekt inom

Bedömningen är att

för

strategi för

Validering.

redovisningen

kompetensförsörjnin

kompetensförs

Påbörjat arbete för

innehåller

g i fokus. Både

örjning 2.0.

normfria studie

processrelaterade

genomförande och

Samverkan

och yrkesval

resultat.

påbörjad process för

inom

påbörjats

ny strategi.

kompetensförs
örjning
integration för
att utveckla
strategiska,
länsövergripan
de strukturer
och arbetssätt.
Påbörjat ett
arbete med
kommunerna
om
utvecklingen
av strategiska
arbetsformer
inom ramen
för SYV.

Skåne

Under 2017

Seminarier inom

Sporadiskt.

Ej explicit. Fortsatt

har ett arbete

ramen för YH.

Genomförda

arbete inom ramen

påbörjats med

Genomförda

föreläsningar, antal

för

att skapa en

branschanalyser.

åhörare.

Kompetenssamverka

regional

Verksamhetsbidrag

plattform för

till folkhögskolor.

n Skåne (KoSS).

utbildningsoch
arbetsmarknad
sinsatser för
vuxna.
Utveckling
Kompetensråd.

Halland

Kompetenspla

Diverse insatser

Sporadiskt. T ex sex

Strävan att koppla

ttformen har

kopplat till skola: t

arbetsområden för

integration till frågor

införlivats i

ex SYV,

integration,

som t ex

ordinarie

gymansiesamverka

pilotstudie som grund

kompetensförsörjnin
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verksamhet

n, digitalt lärande

för vidare

g, boende, fysisk

under 2017-

och

diskussioner, förslag

planering,

kompetensråd

modersmålsunderv

till reviderat

attraktivitet och

et är navet i

isning. Insatser

samverkansavtal

företagande. Under

arbetet och

vuxenutbildning

2017 fokus på att

bidrar till

och YH. Prognoser.

identifiera former för

inspiration,

hur det ska ske.

förankring och
kunskapssprid
ning.

Västra

Strategiska

Finansiering

Sporadiskt. Antal

Fortsatta insatser för

Götaland

analyser om

projekt nyanländas

etablerade

att utveckla regional

framtidens

inträde på

mötesplatser, antal i

stödstruktur för

kompetensförs

arbetsmarknaden,

praktik. Nya modeller

validering.

örjning.

genomförande av

vuxenutbildning.

handlingsprogram
Fullföljda studier.

Värmland

Allmänna

Ett tiotal projekt

Ej explicit.

Kommande

skrivningar om

kopplat till

Bedömningen är att

regionbildning har

frågans

utmaningar som t

redovisningen

inneburit att arbetet

betydelse.

ex andel med

innehåller

med att stärka

gymnasiebehörigh

processrelaterade

arbetssätt och

et och

resultat.

strukturer inom

arbetskraftsbrist.

ramen för

Deltagande

kompetensplattforme

referensgrupp för

n skjutits på

att ta fram

framtiden.

nationella
riktlinjer.

Örebro

Samverkan

Revidering avtal

Ej explicit.

Ej explicit. Regionen

och utveckling

Gymnasiesamverka

Bedömningen är att

har tagit fram intern

inom ramen

n. Projekt för att

redovisningen

strategi för

för

öka intresset för

innehåller

kompetensförsörjnin

kunskapslyft

tekniska

processrelaterade

g – nu riktas fokus

Barn och unga.

utbildningar.

resultat – till exempel

mot att andra stora

Bland annat

samverkan inom

(både privata och

gemensamt

ramen för ÖMS, vilket

offentliga)

samverkansdo

lett till mobilisering

arbetsgivare ska göra

kument för

kring Smart industri.

detsamma.

regionensskolh
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uvudmän.

Västmanland

Påbörjad

Insatser inom

Bedömning av

Ej explicit.

process med

ramen för

resultat på

Satsningarna under

att ta fram

yrkesvägledning,

aggregerad nivå.

året har främst

strategi för

Vägledning

Resultaten beskrivs i

koncentrerats kring

kompetensförs

Västmanland.

termer av samverkan,

dialoger med länets

örjning med

Finansiering

erfarenhetsutbyte och

tillhörande

projekt inom

måluppfyllnad.

handlingsprog

entreprenöriellt

underlag för den

ram. Samtal

lärande och

kommande

med

yrkeshögskola.

kompetensförsörjnin

aktörer som utgör

kommunerna

gsstrategin och dess

kring behov

handlingsplan.

och
utmaningar.

Dalarna

Systematiska

Kompetensförsörj

Systematiskt.

Ej explicit. Regionens

kommundialog

ning Smart

Samverkan har ökat.

roll är i huvudsak

er – med

industri. Analys

Identifierar ett stort

strategisk med fokus

utgångspunkt i

könssegregation

behov av den roll

på samordning och

kunskapsunde

utbildningsval.

regionen tagit som

att leverera kunskap

rlag och

neutral samordnande

om en ständigt

analyser.

aktör.

föränderlig

Etablering av

arbetsmarknad.

ett regionalt
nav för
validering –
struktur och
kvalitetssäkrin
g.

Gävleborg

Tydligt

Samarbete

Systematiskt. T ex

Pågående

strategisk

Arbetsförmedlinge

förankrad och tydlig

utvecklingsarbete

utgångspunkt.

n, diverse insatser

bild av arbetslivets

med studie- och

Utvecklat ett

kopplat till unga

kompetensbrister,

yrkesvägledning - ska

signalsystem

och nyanlända.

inklusive strategiska

resultera i nya

för arbetslivets

bristyrken, 200

arbetssätt. Bygger på

kompetensbeh

förhindrade

långsiktig samverkan.

ov.

studieavbrott, bättre

Valideringscen

mående, ökad

trum

närvaro, ökad
måluppfyllse och
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Gävleborg.

förändrade attityder,
Valideringscentrum
etablerat.

Västernorrlan

Inrättat

Kunskapsspridnin

Sporadiskt. Frågorna

Vid övertagande

d

regionalt

g och behovsanalys

har fått en mer

utvecklingsansvar

kompetensförs

kompetensförsörjn

framträdande och

identifierades

örjningsforum

ing i regionen,

långsiktig plats i det

kompetensförsörjnin

- för att

samverkan

regionala

g som en nyckelfråga

bedriva en

universitet och

tillväxtarbetet

för regionens tillväxt.

samlad,

Arbetsförmedling.

Ska t ex se över dialog

strategisk

och

samverkan.

samverkansformerna

Projekt för att

regionalt och

utveckla

förstärka

hållbar

möjligheterna till

regional

samverkan och

struktur för

erfarenhetsutbyte

kompetensförs

nationellt.

örjningsfrågor.

Jämtland

Regionen

Diverse insatser

Antal studieavhopp,

Oklart. Fokus på

samordnar

för unga och

genomförda

unga och personer

projekt inom

personer med

utbildningar.

med utländsk

ramen för

utländsk bakgrund.

socialfonden

Branschsamverkan

som syftar till

inom ramen för

att stärka

Kompetensplattfor

utsatta

m.

bakgrund.

gruppers
ställning på
arbetsmarknad
en. Regional
ledningsgrupp.

Västerbotten

Kompetenspla

Projekt

ttform 2.0 –

arbetsmarknadsku

-

insatser till

Oklart. Kopplar

innefattar t ex

nskap samt

delstrategi i RUS:

kunskap om

folkhögskolor som

Investeringar i

kompetensförs

tar fram

utbildning och

örjning i länet

utbildningar för

kompetens med

och

människor som

målsättningar för att
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produktutveck

lever under

säkerställa

ling i form av

begränsande

kompetensförsörjnin

nya regionala

villkor.

g i länet samt ge

arbetsmodeller

möjligheter till

vid större

personlig utveckling

varsel och

och egenmakt genom

företagsetabler

utbildning.

ingar i
Västerbotten.

Norrbotten

Fokus på att

Projekt YH Nord i

Resonemang om att

Fokus på att stärka

föra dialog och

samverkan med

resultaten inom

regional samverkan –

behov och

Västerbotten.

området kommer på

ett långsiktigt arbete

prioriteringar,

Insatser för att

lång sikt. Nuvarande

som i första hand ger

skapa struktur

stärka College-

resultat (ej beskrivna)

resultat på lång sikt.

samt utveckla

verksamheten.

bedöms bygga på ett

prognoser.

Projekt

mångårigt arbete via

Tillsatt

arbetsintegrerade

Länsstyrelsen och det

kompetensförs

sociala företag.

nedlagda

örjningsråd.

Kompetensförsörjnin
gsutskottet.

124

Bilaga 4 Internationellt samarbete
Tabellen nedan utgör en nedbrytning av återrapporteringskravet som
fokuserar på regionernas arbete med Internationellt samarbete. Det är ingen
komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan tabellen ska i
första hand ses som en illustration av helheten och som exempelsamling på
vilken typ av insatser, resultat och processer som redovisas. Uppdelningen i
strategisk karaktär och operativ karaktär används för att illustrera att
tillväxtarbetet består av såväl strukturbyggande och systemorienterade
insatser som mer operativa. Skiljelinjen mellan det strategiska och operativa
är i många fall flytande och ska i sammanhanget inte ses som en absolut
klassificering. Vad gäller kolumnen Processer 2017 så är det Tillväxtverket
som lyft ut exempel på pågående processer, då regionerna ej redovisat detta
explicit.

Stockholm

Insatser av

Insatser av

Förekomst av

Processer 2017.

strategisk

operativ

resultat.

karaktär.

karaktär.

Exempel på

Exempel.

Exempel.

typ.

Redovisar insatser

-

-

-

Exempel.

under EU:s strategi för
Östersjöregionen.

Uppsala

-

-

-

-

Sörmland

Redovisar insatser

-

-

-

Tydlig strategisk

Samverkan och

Ej explicit. I texten

För att skapa

utgångspunkt i arbetet

projektverksamh

finns dock insatser

förutsättningar för ett

– men utan

et inom ÖMS –

som kan beskrivas

långsiktigt och

redovisning av explicit

med koppling till

som

systematiskt

strategi. Region driver

EU:s tre

processrelaterade

internationellt arbete

ett strategiskt

plattformar för

resultat.

arbetar regionen

internationellt

Smart

kontinuerligt med

samarbete inom olika

specialisering.

påverkansarbete,

sakområden – och

Projekt inom

verksamhetsutveckling

deltar i internationella

ramen för EU-

och samverkan.

projekt och nätverk/

programmet

organisationer inom

Kreativa Europa

under EU:s strategi för
Östersjöregionen.

Östergötland
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prioriterade områden.

– för att
synliggöra
kulturarv.
Påverkansarbete
EU-lagstiftning
inom energi och
miljö.

Jönköping

Satsningen på ett

Positionspapper

Ej explicit. I texten

Det långsiktiga arbetet

Europakontor i

den framtida

finns dock insatser

med att etablera

Bryssel. Under 2017

sammanhållning

som kan beskrivas

Brysselkontoret

fokus på

spolitiken inom

som

tillsammans med

budgetprocessen inför

ramen för AER.

processrelaterade

Kalmar, Jönköping,

kommande

Projekt för

resultat.

Blekinge och Halland.

programperiod.

utländska

Viktigt t ex för att dra

direktinvesterin

nytta av europeiska

gar i regionen

erfarenheter då nya

och

stambanor för

internationaliser

höghastighetståg ska

ing av regionens

byggas i Sverige.

företag.

Kronoberg

Översyn av

Affärsutveckling

Sporadiskt.

Under 2017 fokus på

internationella

scheckar

Kopplat till

Innovation och

engagemang och

internationaliser

Småland China

företagande – genom

åtaganden.

ing.

Business Support:

Småland China Business

Internationella

Brysselkontor.

Positiva resultat

Support och

samarbeten ska i

för de företag som

affärsutvecklingschecka

högre utsträckning ge

fått tillgång till

r internationalisering.

resultat i det regionala

tjänsterna.

tillväxtarbetet. Som
följd av detta förlängs
ej samarbetsavtal med
Sydafrika. Avslutar
medlemskap i AER.
Mer fokus på
Euroregion Baltic
(ERB).

Kalmar

Ordförande i

Samverkansproj

Sporadiskt.

Fortsatt relativ

Euroregion Baltic

ekt med

Resultat av

minskning av

(ERB). Möjlighet till

inriktning på

engagemang i ERB.

ansökningar till ESI-

profilering och att

ungdomar,

Processresultat

fonderna. Pågående
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driva viktiga

CaSYPot.

inom CaSYPot.

utvecklingsfrågor.

process att bygga
kapacitet och vända
denna trend.

Gotland

-

-

-

-

Blekinge

Engagemang i det

Informationsinsa

Explicita resultat

Påbörjat arbete med

förberedande arbetet

tser Agenda

kopplat till arbetet

strategi och

med

2030. Projekt

inom ramen för

handlingsplan för att

sammanhållningspolit

gränsöverskrida

Business Blekinge:

öka internationella

iken 2020–2027.

nde kollektivt

Tydliggjort roller

intäkter. Syfte att skapa

Insatser för att bygga

resande.

och skapat samsyn

en hållbar och robust

en långsiktig struktur

vad gäller t ex

struktur.

kopplat till

marknadsföring.

internationella

Mark- och

intäkter.

lokalregister.

Skåne

Halland

Strategi internationellt

Projekt

Ej explicit. I texten

Skånes arbete med EU:s

arbete. Insatser för att

förbereda unga

finns dock insatser

framtida

utveckla ett långsiktigt

forskare på att

som kan beskrivas

sammanhållningspolitik

perspektiv samt

använda ESS och

som

. Diverse insatser och

metodarbete gällande

MAX IV.

processrelaterade

samverkansformer.

internationalisering

Samverkan

resultat.

som kopplas samman

mellan Greater

med påverkansarbete

Copenhagen &

inför programperiod

Skåne

2021-2027, FN:s

Committee och

Globala mål och

Hamburg

Agenda 2030, samt

Metropolitan

den regionala

Region. En

Framsynsprocess

avsiktsförklaring

2050.

har färdigställts.

-

Projektverksam

-

Oklart.

het inom till
exempel
drivmedel och
energieffektivise
ring.
Medlemskap i
den politiska

127

samverkansplatt
formen STRING.

Västra

Kunskapsunderlag för

Informationsakti

Regionens företag

Götaland

framtida insatser

viteter. Projekt

har haft framgång i

kopplat till

för

EU:s SME-

konkurrenskraft och

forskningsutbyte

instrument

attraktivitet för den

n och för att

högre utbildningen i

attrahera

regionen.

studenter.

Diverse insatser

Regionen

Sporadiskt. Antal

Under 2017

kopplat till kommande

godkändes som

träffar och

intensifierades

strukturfondsperiod.

medlem av

arrangerade

regionens långsiktiga

Inom ramen för Norra

Vanguard-

seminarier.

arbete kopplat till

Mellansverige och

initiativet.

Norge. T ex insatser för

SKL.

Konferenser och

att göra Värmland känt

seminarier på

som en länk till Oslo.

Värmland

Oklart.

EU-teman.
Diverse insatser
inom ramen för
Brysselkontoret.

Örebro

Innovationsstrategi

Pilotprojektet

Ej explicit. I texten

Oklart. Utvecklade

där internationella

inom ramen för

finns dock insatser

samarbeten inom

styrkeområden

Vanguardinitiati

som kan beskrivas

ramen för

identifierats

vet. Engagemang

som

fokusområden i

inom Agro Food.

processrelaterade

innovationsstrategin.

utifrån internationell

resultat. T ex

relevans.

stärkta kontakter
inom ramen för
engagemang i
nätverk.

Västmanland

I samverkan inom

Samverkan för

Ej explicit. I texten

Samverkan med fem

ramen för ÖMS:

en internationell

finns dock insatser

europeiska regioner. De

Identifierat

turismkonferens.

som kan beskrivas

första besöken är

europeiska regioner

Aktivt

som

genomförda och det

för samverkan. 2017

påverkansarbete

processrelaterade

pågår ett arbete med att

har det arbetet

kring

resultat.

klargöra nästa steg.

operationaliserats. Nu

sammanhållning

Koppling till industrins

fördjupad samverkan.

spolitiken

omställning samt

Stöd av DG Regio och
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med utgångspunkt i

energiområdet.

Västmanlands arbete
med Smart
specialisering.

Dalarna

För att stärka

Engagemang i

Internationella

Region Dalarna har ett

regionens kapacitet

EU-nätverk och

engagemang är

mångårigt samarbete

att få tillgång EU:s

samarbeten

direkta resultat av

med till exempel Norge,

sektorsprogram görs

inom exempelvis

arbetet med Smart

inom Norden och EU.

insatser för lärande

Energi samt

specialisering.

Utgångspunkten för

om programmens

Sport och hälsa.

Utarbetade

samarbetet är Agendan

upplägg, vikten av att

Därmed också

positionspapper

för smart specialisering

ingå i nätverk och

fler projekt

och tillväxtarbetet inom

projektutveckling.

finansierade av

forskning och

EU-fonder.

innovation.

Påverkansarbete
sammanhållning
spolitiken –
genom Central
Sweden flera
positionspapper
i samarbete med

Värmland och
Gävleborg.

Gävleborg

-

Engagemang

-

Deltagande

AER - i samtliga

internationella nätverk

kommittéer.

med syfte att bygga

Projekt Smart

kunskap och kontakter

specialisering

för samarbete men

inom ramen för

också för att sprida

Östersjöprogram

goda exempel från

met. Central

regionen.

Baltics
styrkommitté

Västernorrla

Ny strategisk

Insatser inom

-

Löpande internationellt

nd

inriktning inom ramen

nytt prioriterat

arbete med tyngdpunkt

för

område för

på deltagande i olika

Mittnordenkommittén

Brysselkontor –
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s.

miljö, klimat och

politiska nätverk

energi.
Samverkan och
påverkansarbete
inom ramen för
till exempel
Europaforum
och NSPA
(spridning
OECD-studie).
Partnerskap
Mombasa/Kenya
.

Jämtland

Aktivt politiskt

Användning av

Ej explicit. I texten

Process med utveckling

nätverksarbete.

OECD-analys

finns dock insatser

av Norge-samarbete. På

Påverkan tilldelning

som genomförts

som kan beskrivas

ledningsnivå förs

av EU-medel.

inom ramen för

som

diskussioner om att

NSPA.

processrelaterade

strukturera samverkan

Ordförande i

resultat.

inom t ex

nätverksgruppe

näringslivsområdet

n för

samt hälso- och

Gastronomy

sjukvård.

inom ramen för
UNESCO.

Västerbotten

Strategisk

Engagemang

Ej explicit. I texten

utgångspunkt i

inom CPMR –

finns dock insatser

utvecklingsstrategi.

positionspapper

som kan beskrivas

och insatser

som

Östersjökommis

processrelaterade

sionen. Projekt

resultat

inom ramen för
Baltic Sea Region
– till exempel
folkhälsa och
energi.
Transportplaner
ing Östersjön
och nationellt
arbete med
havsplanering.
Samverkan
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Oklart.

Österbotten.

Norrbotten

Aktivt

Medfinansiering

påverkansarbete

Interreg som en

framtida

följd av sitt

sammanhållningspolit

geografiska läge

iken, många olika

med landsgräns

sammanhang.

mot Finland och

Ej explicit.

Norge.
Engagemang i
diverse forum
och nätverk.
Företagsstöd
internationaliser
ing.
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Oklart.

Bilaga 5 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Redovisning av hur användningen av medel från Anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder bidrar till att uppfylla målen i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de
territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen ska även innehålla en
bedömning av inomregional fördelning av medlen. Till sin hjälp har
regionerna ett tiotal mer preciserade frågeställningar. I sammanställningen
har Tillväxtverket grupperat återrapporteringskravet enligt nedan.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.
Om anslaget

Genomförande

Resultat

Inomregional

(analys &

(prioriterade

(förväntade

fördelning

mervärde)

insatser &

och faktiska)

medfinansiäre
r)

Stockholm

Beslut om interna

Redovisningen sker i

Anslag 1:1 bidrar

riktlinjer för

huvudsak på annan

dels till faktiska

användning av

plats i

resultat, dels till

anslaget. Bedömer

årsredovisning.

kunskapsöverföring

att Anslag 1:1 har

Finansiering av

, överblick och att

stor betydelse.

regionala

olika initiativ

samarbeten.

kopplas samman –

-

viktigt mot
bakgrund av
komplexiteten i
länet.

Uppsala

Utgångspunkt i

Tyngdpunkt

Förväntade

Diskussioner för att

utvecklingsstrateg

Innovation och

resultat. Kopplas till

säkerställa

i – prioritering

företagande. Ett 20-

åtta av tolv mål i

territoriell

utifrån samverkan

tal medfinansiärer

regional

spridning.

och hållbarhet.

lyfts fram.

utvecklingsstrategi.

Fokus på att

Beviljade medel.

stärka och

Exempel på projekt.

utveckla
strukturer.
Flexibla medel –
fungerar som
kvalitetsstämpel
och som verktyg
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för uppväxling.

Sörmland

Ambition att växla

Under 2017 främst

upp anslaget

fokus på näringsliv

genom STRUFO.

och innovation – i

Medfinansiering

enlighet med strategi

inom ramen för

för Smart

ÖMS.

specialisering. Även

-

-

kompetensförsörjnin
g koppling till Smart
specialisering.
Länets kommuner
och Tillväxtverket
viktiga
medfinansiärer. 88
procent
projektmedel, 9
procent
företagsstöd, 3
procent kommersiell
service.

Östergötland

Utvecklingsstrateg

Under 2017

Om resultat: Mäts

Följer inomregional

i och strategi för

prioriteringar inom

genom indikatorer.

fördelning på

Smart

ramen för den

Effektmätningar

kommunnivå.

specialisering

nationella strategin.

efter 2-3 år i

Viktigt att skilja på

ligger som grund

Olika typer av

enlighet med

projektägare och

för användningen.

insatser: analyser,

lärandeplan.

målgrupp. De flesta

Medlen används

prognoser,

projekt under 2017

som

pilotprojekt,

har haft samtliga

medfinansiering i

förstudier,

kommuner och i

projekt med

testbäddar,

vissa fall ÖMS som

många aktörer –

metodutveckling och

målgrupp. I annat

vilket är ett tydligt

strategiarbete.

fall pilotprojekt.

mervärde (mer

Viktiga

storskaligt).

medfinansiärer

Många projekt

Tillväxtverket,

med koppling till

kommuner, STRUFO,

regionala

Vinnova och andra

styrkeområden

statliga myndigheter.

hade inte kunnat
genomföras utan
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Anslag 1:1.

Jönköping

Bidrar till

Inriktning 2017

genomförande av

”uppkopplad

utvecklingsstrateg

industri och nya

i. Fungerar som

material samt

katalysator –

hållbara resor och

hävstångseffekten

transporter”. 88

viktig.

procent av beviljade

Exempel på projekt.

-

Ej resultat.

-

medel till insatser
inom ERUF. Andra
viktiga
medfinansiärer
universitet, Almi och
medel från
nationella
utlysningar.

Kronoberg

Beskriver

Fler än hälften av

regionala

projekten under

utmaningar som

2017 föll under

Anslag 1:1 ska

prioriteringen

bemöta.

”Utveckla

Utgångspunkt i

diversifiering och

utvecklingsstrateg

innovationsförmåga”

i. Mervärde genom

inom

att anslaget

utvecklingsstrategin.

förstärker och

Huvudsakliga

kompletterar

medfinansiärer

ordinarie

strukturfonder och

verksamhet.

nationella
myndigheter.

Kalmar

Anslaget beskrivs

60 procent av

Beviljade medel.

Utveckling av

som oerhört

beviljade

Antal/typ av

informationsinsatse

väsentligt.

projektmedel inom

konsultcheckar.

r för företagsstödets

Utgångspunkt i

”växande näringsliv

genomslag i hela

mål i

som bidrar till

regionen.

utvecklingsstrateg

hållbar tillväxt”. 29

Fördelningen väl i

i. Beskriver hur

mkr projektmedel

linje med antal AB i

företagsstöd och

och 16 mkt

kommunerna.

projektstöd

företagsstöd.

Andelen

kompletterar

Medfinansiärer

regionöverskridand
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varandra. Under

ERUF, kommuner,

e

2017 extra

universitet,

projektfinansiering

resurser för att få

angränsande

växer. Olika

fler

regioner,

samverkanstraditio

konkurrenskraftig

Tillväxtverket,

ner i kommunerna –

a ansökningar till

länsstyrelsen och

leder till

regionala fonden.

andra statliga

klusterbildning.

aktörer.

Gotland

Anslaget ska möta

Under 2017 fokus på

Under 2017

Insatsområde i

identifierade

att bevilja medel

släpptes den

Tillväxtprogrammet

utmaningar inom

inom Hållbara

resultatorientering

med särskilt fokus

ramen för

Gotland. De två

som påbörjades

att stärka

utvecklings- och

största

2016. Fokus istället

attraktionskraften

styrkeområden i

insatsområdena var

på att besluta

på landsbygden.

Tillväxtprogram

”Ny industriell

projektmedel

Projektägare

för Gotland 2016-

utveckling” samt

Hållbara Gotland.

uppmanas generellt

2020. Löper

”Besök och kultur”.

Förväntat

att landsbygdssäkra

parallellt med

Tillväxtverket

långsiktigt resultat

projektmedel

Hållbara Gotland.

viktigaste

”att genomföra

genom att tänka

Medfinansiering

medfinansiär genom

insatser som skapar

”hela ön”.

STRUFO.

Hållbara Gotland.

samverkan, lärande
samt som frigör
innovations- och
utvecklingskraft i
det gotländska
näringslivet”.

Blekinge

Anslaget möjliggör

Under 2017 fokus på

Beviljade medel för

Projekten

långsiktiga

insatsområdena

projekt/insatsområ

uppmanas att vara

strategiska

livskvalitet, arbetsliv

de. Grupperar tre

regionalt

satsningar med

och tillgänglighet.

typer av tänkbara

förankrade och ske i

utgångspunkt i

Största enskilda

resultat: 1)

bred samverkan

utvecklingsstrateg

satsning

framtagande

genom samtliga

i och ERUF-

medfinansiering till

kunskapsunderlag,

faser. Under 2017

program. Löpande

ERUF-projekt

2) Utveckling

berör merparten

underlag till

Digitala Blekinge. En

samarbeten samt 3)

projekt hela

politiker inför

riktad och en öppen

framtagande av

Blekinge. Beviljade

kommande beslut

utlysning under året.

strategier och

medel går främst till

och prioriteringar.

Medfinansiärer t ex

planer. Bilaga:

Karlskrona – då

Långsiktig och

kommuner,

Årsrapport

flertalet

regional

landsting, högskola,

Regionala

utvecklingsaktörer

finansiering som

föreningar, företag,

har sitt säte i
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är central för att

ERUF, Interreg,

bygga kapacitet.

Vinnova och

Tillväxtmedel 2017.

kommunen.

-

Tillväxtverket.

Skåne

Anslag 1:1 och

Fokus på skånsk

Resurser till

regionala

innovationskraft och

förfogande.

skattemedel styrs

klusterutveckling.

Allmänt: Stärkt

på samma sätt.

Medfinansiärer

regionens arbete

Därför öppen

Vinnova,

med innovation och

fråga vilket av

Tillväxtverket,

ambitionen att

anslagen som

lärosäten och

skapa

används till en

näringsliv.

klusteröverskridan

viss satsning.

Kommuner och

de samarbete.

Anslag 1:1 har fått

andra regioner.

fokus på
Innovation och
företagande.
Utgångspunkt i
utvecklingsstrateg
i.

Halland

Anslag 1:1 har stor

Ungefär hälften av

-

Samtliga

betydelse – i

Anslag 1:1 har 2017

utvecklingsprojekt

huvudsak för att

gått till olika typer

som finansieras via

de möjliggör

av checkar, och

Anslag 1:1 har ett

företagsstöd.

häften till

regionalt

Utgångspunkt i

utvecklingsprojekt

perspektiv. De

Tillväxtstrategi.

eller

företag som har

medfinansiering av

erhållit stöd från

EU-projekt.

checkar har en god
spridning i länet.

Västra

Anslaget används

Såväl

Resultat utifrån

Regional spridning

Götaland

för genomförande

företagsfinansiering

regionens modell

viktig. Arbetar för

av

som

för lärande

att

utvecklingsstrateg

projektfinansiering

uppföljning.

innovationsmiljöer,

i och

riktar sig mot

Indikatorer och

inkubatorer och

handlingsprogram

insatser inom ramen

kvalitativa

företagsnätverk

kopplat till

för Innovation och

resultatanalyser. Av

finns och är kända i

Strategi för Smart

företagande.

särskild vikt för

hela regionen. T ex

specialisering. Gör

Projekten stark

användningen av

regelbundna

ingen skillnad på

betoning på

Anslag 1:1 under

infomöten

Anslag 1:1 och

insatsområden

2017: Företag som

tillsammans med
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egna medel.

Smart specialisering,

mottagit både sådd-

ALMI i samtliga

Samverkan ERUF-

innovationsmiljöer

och inkubatorstöd

delregioner. 60

medel. 50 procent

och

har mest gynnsam

procent av

av 1:1 används till

entreprenörskap.

utveckling. T ex vad

företagsstöden gick

företagsfinansieri

31,9 mkr till

gäller kapital, antal

till

ng.

projektmedel och

sysselsatta och

Göteborgsregionen

32,6 procent till

produktivitet.

och 35 procent av

företagsstöd. Viktiga

Aktivt arbete för

projektstödet. 15

medfinansiärer

ökad

procent

ERUF, privata medel,

fondsamordning i

regionövergripande.

kommuner,

Västsverige.

kommunalförbund,
ALMI och övriga
offentliga
finansiärer.

Värmland

Anslaget

Forskning och

Beviljade medel.

Regional förankring

avgörande för

innovation största

Redovisning

viktig parameter.

genomförande av

åtgärdsområde

projekt i

Projekt anses

utvecklingsstrateg

under 2017. 36

rubrikform.

starkare om de har

i. En strategi att

projekt beviljades 48

medfinansiering

arbeta aktivt med

miljoner kronor

från flera berörda

uppväxling inom

genom Anslag 1:1

kommuner. Detta

ESI-fonderna. En

under 2017. Ej

medför en spridning

följd av detta är

explicit om

inom regionen.

att flest projekt

medfinansiärer.

finns inom
prioriteringen Fler
och starkare
företag.

Örebro

Anslaget viktigt

Genomförande enligt

Resultat i form av

Samtliga projekt ska

verktyg för att

prioritering i

metoder, modeller

ha ett regionalt

bidra till målen i

inriktningsbeslut.

och arbetssätt. T ex

mervärde, enligt

utvecklingsstrateg

Tre principer: 1)

etablera funktion

riktlinjerna för

i. Både projekt-

ansökningar

personal

prioritering.

och företagsstöd

medfinansiering

kompetensförsörjni

Merparten av

beviljas i enlighet

ERUF, 2) inom

ng samt förstudie

medlen fördelas till

med Riktlinjer för

utvecklingsområde

som resulterade i

regionala aktörer

finansiering från

Kunskap och

genomförandeproje

som t ex Örebro

det statliga

kompetens samt 3)

kt.

universitet och

anslaget 1:1.

bygger vidare på

Inkubera. Enskilda

Under 2017 ny

tidigare/pågående

kommuner kan
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Västmanland

plan för

satsningar. 21,2 mkr

beviljas medel till

projektfinansierin

projektmedel och

pilotprojekt.

g utifrån

17,8 mkr

utvärderingar

företagsstöd. Ej

2016. Riktlinjer

explicit om

och

medfinansiärer.

inriktningsbeslut

ERUF, kommuner

ska ses över som

och landsting största

en följd av ny

medfinansiärer till

utvecklingsstrateg

beviljade projekt

i.

2017.

Ger

Störst andel

Beviljade medel

förutsättningar att

projektfinansiering

stöd till projekt och

nå målbilder i

till ökad utvecklings-

företagsstöd.

utvecklingsstrateg

och

i och Affärsplan

innovationskapacitet

Västmanland.

,

-

kompetensförsörjnin
g inom viktiga
näringsgrenar samt
internationellt
samarbete inom
identifierade
styrkeområden. 23,1
mkr projektmedel
och 8,7 mkr
företagsstöd. Ej
explicit om
medfinansiärer men
projektmedlen
beskrivs som viktiga
för att finansiera
projekt inom ERUF
samt Vinnovas
Vinnväxt-program.

Dalarna

Regionen mycket

Bryter ned

Utveckling mot ett

Förhållandevis jämn

beroende av

fördelning av medel

mer proaktivt

regional spridning

Anslag 1:1 och EU-

på prioriteringar i

förhållningssätt. T

2017. Regionen

finansiering.

den nationella

ex tidiga dialoger,

ägare av

strategin samt

insatslogik,

övergripande

utvecklingsstrategi.

handbok

projekt.
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Gävleborg

89 procent faller

projektägare samt

Kommunerna mer

inom ramen för

normkritiskt

specifika projekt.

Innovation och

förhållningssätt.

företagande.

Regeringens

Återstående

satsningar via

tyngdpunkt

Tillväxtverket har

Kompetensförsörjni

stärkt

ng. Viktiga

tillväxtarbetet och

medfinansiärer

samarbete. Strategi

ERUF. ESF,

hos regionen och

Tillväxtverket och

operativt

till viss del Vinnova.

genomförande hos

Kommuner och

kluster och andra

högskola.

aktörer.

Anslag 1:1 ett

Under 2017

Resultat svåra att se

Regionen har tio

starkt verktyg –

projektmedel till

utifrån årets

kommuner med

samverkan viktigt.

innovation,

satsningar och

varierat näringsliv –

Utgår från

kompetens,

beslut – ett

hänsyn till de

utvecklingsstrateg

landsbygdsutvecklin

långsiktigt arbete.

förutsättningarna

i och andra

g, integration, miljö

Avslutade projekt

en del av

program (Smart

och

och beviljade stöd

utvecklingsansvaret

specialisering).

näringslivsutvecklin

sammanställs

. Företagsstöd och

Medfinansiering

g. Högt söktryck

årligen. Exempel på

projekt verktyg för

STRUFO.

företagsstöd har

resultat: utveckling

det. Stöd inom

Intersektionell

ökat behov av

av besöksnäring,

service viktiga för

kartläggning har

prioriteringar. 59

säkrad tillgång på

att hela regionen

visat på behov av

procent

spetskompetens

ska leva.

ökad styrning –

projektmedel, 41

genom

påbörjat arbete

procent

innovationsprojekt,

med

företagsstöd.

regionen stärkt

finansieringsstrate

Medfinansiärer

ställning inom Ungt

gi.

projektmedel t ex

företagande.

Tillväxtverket,

Förväntade effekter

Vinnova, kommuner,

företagsstöd är

högskola och region

investeringar,

Dalarna.

effektiviseringar

Företagsstöd:

och anpassning ny

Norrlandsfonden,

teknik – ökad

ALMI, banker och ett

omsättning och

par stiftelser.

antal sysselsatta.
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Västernorrla

Flera

Fördelning mellan

nd

utvecklingsinsatse

företagsstöd och

r som följd av

projektmedel har

överföring

skett utifrån

utvecklingsansvar.

ansökningstryck.

T ex riktlinjer för

Beviljade projekt

företagsstöd,

fokus på

interna

besöksnäring och

organisatoriska

skoglig forskning.

förändringar och

Halvtidsuppföljning

fördjupat

utvecklingsstrategi

samarbete med

visade behov av fler

Mittuniversitetet.

insatser

Betydelse av

kompetensförsörjnin

företagsstöd stor

g – dialogarbete har

och projektmedel

lett till tre projekt

viktigt som

under året.

-

-

möjliggörare av
EU-projekt.
Projekt beviljas
utifrån
utvecklingsstrateg
i och andra
strategier och
program.

Jämtland

Utgångspunkt i

Största

Prioriterade medel.

Nära samverkan

utvecklingsstrateg

insatsområde för

Resultat kopplas till

med aktörer i

i och

projektmedel under

besöksnäringen. De

regionen – bra bild

tillväxtprogram.

2017 var

samlade

av förutsättningar

Medlen avgörande

Entreprenörskap (44

regionalpolitiska

och vad som bör

som

procent) och för

stöden har haft

lyftas på olika håll.

medfinansiering

företagsstöd

avgörande

ERUF. Sett ur ett

besöksnäring (71

betydelse för

längre perspektiv

procent). 83,7 mkr

utvecklingen.

stort mervärde för

projektmedel och

Utbyggnad t ex

verksamheters

56,0 mkr

boende och liftar.

utveckling och

företagsstöd. Största

Siffror på t ex antal

tillväxt.

medfinansiär

gästnätter.

Besöksnäringens

företagsstöd är

utveckling.

privata aktörer. För
projektmedel
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STRUFO,
Länsstyrelsen
Västernorrland,
Östersunds kommun
samt
Postkodslotteriets
kulturstiftelse.

Västerbotten

Projekt ska visa på

Mest medel under

ett regionalt

2017 till de

-

Aktivt arbete för att
uppmuntra

mervärde och vara

prioriterade

ansökningar från

väl förankrade.

områdena Främja

alla delar av

Relevanta i

fler och växande

regionen. I

förhållande till det

företag samt Ett

praktiken projekt

regionala

samordnat regionalt

ofta övergripande

tillväxtarbetet i

innovationsstödsyst

och omfattar

regionen. Projekt

em. Hälften av

kunskap, produkter

prioriteras utifrån

beslutade medel till

och mötesplatser i

fem kriterier och

medfinansiering ESI.

hela/stora delar av

hur det bidrar till

regionen.

genomförande av

Besöksnäring

ESI. Inom

undantaget – fokus

Innovation och

på en viss plats.

företagande också
prioritering
utifrån
fokusområden
Smart
specialisering.

Norrbotten

Ej explicit om

85 miljoner kronor i

Uppskattad

Antalet kommuner

synen på anslaget

beviljade

framtida

och den stora

och dess

företagsstöd –

sysselsättningsökni

geografiska ytan

mervärde. Fokus

tillverkningsindustri

ng av

förutsätter en nära

på företagsstöd i

n, besöksnäringen

företagsstöden: 392

lokal dialog.

redovisning.

och biltest har

nya arbetstillfällen

Systematiskt arbete

Nästan hälften av

tillsammans beviljats

(48 procent

med kommunträffar

projektstöden går

87 procent. 88,3 mkr

kvinnor, 52 procent

leder till en

till ”Allmänna

projektmedel.

män). Av de företag

medveten

tillväxtfrämjande

som fått stöd

inomregional

insatser” –

(oklart om bara

fördelning av

pågående översyn

2017) leds 29

stöden.

på att göra om

procent av en
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indelningen.

kvinna.
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Bilaga 6 EU:s strategi för Östersjöregionen
I tabellen nedan sammanfattas regionernas redovisade aktiviteter och dess
resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Regionerna hade
också som instruktion att ange exempel på aktuella insatser inklusive
beskrivning av vilket delmål i Östersjöstrategin de bidrar till.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Stockholm

Insatser 2017

Resultat

Koppling delmål

Informationsaktiviteter om

Ökat svenskt

-

strategin och dess möjligheter.

deltagande i Central

Kontaktnod Central Baltic 2014–

Baltic.

2020. Insatser för att stimulera
ökat svenskt deltagande i projekt
– i samverkan med Östergötland,
som utgör den andra svenska
kontaktnoden. Diskussioner inom
länets EU-samordnarnätverk.
Bistått regeringen i den svenska
kandidaturen för att omlokalisera
EU:s läkemedelsmyndighet till
Stockholm

Uppsala

Under 2017 har Region Uppsala

-

-

-

-

inte genomfört några aktiviteter
explicit riktade mot uppfyllandet
av Östersjöstrategin. Ett flertal
projekt genomförs dock i länet
finansierat av Central Baltic.

Sörmland

Politiskt aktivt genom deltagande
i styrgruppen för Central Baltic.
Deltar i nätverket för
Östersjöstrategin. Medlem i det
nordiska Östersjösamarbetet.

Östergötland

I övervakningskommittén och

Till exempel

styrkommittén för Central Baltic.

projektpartner i tre

Ordinarie ledamot för ÖMS i

projekt kopplar till

subkommittén för

målet i EU:s

Östersjöprogrammet. Fortsatt

Östersjöstrategi att

arbetet med att finna synergier

öka välståndet inom

mellan regional
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utvecklingsstrategi och

Östersjöregionen.

implementeringen av
Östersjöstrategins handlingsplan.
Diverse nätverk och samarbeten.
Regionen projektägare eller
deltar inom flertalet projekt som
berör Östersjöstrategin.
Jönköping

Inga inspel. Har ej arbetat aktiv

-

-

Engagemang i Östersjöstrategin

Resultatet av årets

Inom ramen för ERB-

är fokuserat till det politiska

arbete har framförallt

samarbetet ligger

samarbetet inomEuroregion

varit fördjupade

fokus på målområdet

Baltic (ERB). Aktivt deltagande i

kontakter på politisk

”Länka samman

Södra Östersjöprogrammet -

och

regionen”, med delmål

programmet är ett av de

tjänstemannanivå. I

”Sammanlänka

viktigaste instrumenten för att

dagsläget är nyttan

människor i regionen”.

genomföra projekt inom ERB-

primärt att skapa en

området.Övervakningskommittén

plattform för fortsatt

och subkommittén för

arbete och ett

Östersjöprogrammet.

partnerskap som

med strategin.

Kronoberg

möjliggör framtida
insatser.

Kalmar

Gotland

Projekt inom Södra

-

De delmål som

Östersjöprogrammet för att öka

närmast berör

kapaciteten hos mindre

regionförbundets

kommuner och aktörer i länet att

verksamhet är

bättre utnyttja EU:s program.

”Östersjön ska ha rent

Leder samarbetet inom ERBs

vatten”, ”Förbättra

Water Core Group. ”Waternets-

samarbetet för en god

Ru” finansierat av Internationellt

havsmiljö”, ”Goda

Centrum för Lokal Demokrati

transportvillkor i

(ICLD). Aktiva inom ungdomars

Östersjöområdet” och

livsvillkor. Deltagit i Baltic

”Sammanlänka

Executive programme.

människor i regionen”.

Under 2017 beslut om att

-

Flera av de ERUF-

upprätta ett så kallat blått

projekt som Region

centrum på Gotland. En

Gotland

samverkansplattform med fokus

medfinansierar har en

på att arbeta med de blå

tydlig

näringarna i olika korsbefruktade

Östersjökoppling.

projekt. Aktiv inom flera

Främst bidrar
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europeiska nätverk vars fokus

projekten till Länka

ligger på Östersjöområdet – UBC

samman regionen och

(stadsutvecklingsfrågor,

Öka välståndet.

integration och avfallshantering)
och CPMR (Agenda 2030 och
Smart specialisering).
Blekinge

Omfattande projektverksamhet

-

Blekinge deltar aktivt i

som främst finansieras genom

projekt som bidrar till

Interreg. Regionen leder till

genomförande av

exempel flaggskeppsprojekten

strategin inom

TENTacle (som syftar till att dra

policyområdena

nytta av TEN-T

Turism, Utbildning,

transportkorridorer för ökat

Klimat samt

välstånd, tillväxt och

Transport.

sammanhållning i
Östersjöregionen) och
Interconnect (främja
kollektivtrafiksresor). Region
ingår i Euregion Baltic och dess
Water Core Group; Conference of
Peripheral Maritime Regions
CPMR med arbetsgrupperna för
transport och maritim
samverkan.

Skåne

Regionens arbete i

Allmänt: Samarbete

Redovisar åtta

Östersjöregionen sker främst i

internationellt och i

pågående projekt med

politiska plattformar och nätverk,

Östersjöregionen ger

finansieringskällor

samt deltagande i arbetsgrupper

tillgång till kritisk

och koppling till

och kommittéer inom Interreg

massa i

delmål.

Östersjön och Södra Östersjön.

utvecklingsarbetet

Under 2017 har regionen till

och höjd strategisk

exempel deltagit i övergripande

kunskap. Det stärker

diskussioner inom områdena

också

Transport-infrastruktur, Miljö,

flernivåsamarbetet

klimat och maritima frågor samt

och navigeringen

den framtida

gentemot EU-nivån.

sammanhållningspolitiken, inom
ramen för Östersjökommission.

Halland

Projekt - i huvudsak med

-

Regionens insatser

partners från Interreg Öresund-

har bäring på

Kattegatt-Skagerrak. Till exempel

delmålen länka
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Biogas 2020, GREAT samt Blue

samman regionen och

Move for Green Economy. Deltar i

öka välståndet.

OECD-studie.

Västra Götaland

Regionen har inte genomfört

-

-

-

Inom

särskilda aktiviteter med
tillhörande resultat under 2017 men bevakar frågor som berör
Östersjöstrategin på
övergripande nivå. Medlem
Conference of Peripheral
Maritime Regions of Europes
(CPMR), Östersjökommission
samt Baltic Development Forum.
Ingår i subkommittén för
Interregprogrammet Östersjön.
Nätverksmöte särskilt uppdrag.

Värmland

Insatser för att säkerställa
matchning mellan projekt,

Östersjöstrategins

program och strategier – kopplat

delmål Förbättra

till Östersjöstrategin. Ingår i

regionens globala

subkommittéen för

konkurrenskraft deltar

Östersjöprogrammet. Insatser för

regionen i projektet

att synliggöra projektmöjligheter.

BSR Stars som syftar
till att stärka
konkurrenskraften
och den ekonomiska
tillväxten i
Östersjöregionen

Örebro

Projekt – till exempel TENTacle

-

Under året har ett

och Scandria2act med stöd från

flertal projekt med

Östersjöprogrammet samt

tydlig koppling mot

CBTRAN med stöd från Svenska

Östersjöstrategins

institutet.

fokusområde "Länka
samman regionen”
genomförts (för att
stärka
Örebroregionen som
logistikregion samt för
öka tillgängligheten i
hela
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Östersjöområdet).

Västmanland

Region involverad i

-

-

-

Projektverksamhet

genomförandet av Central
Balticprogrammet – insatser för
att öka det svenska deltagandet.
Insatser med syfte att öka utbytet
mellan regionens företag och
innovationsmiljöer med övriga
delar av Östersjöregionen mycket kopplat till dels ökad
konkurrenskraft och ökad
energieffektivisering och
hållbarhet.

Dalarna

Dalarna har, i avsaknad av
kustlinje, inte haft direkta

som bidrar till målen

engagemang i Östersjöregionen

att Länka samman

förutom projekt i samverkan med

regionen och Öka

aktörer runt Östersjön. Ett

välståndet.

exempel Emplnno med mål att
förbättra och effektivisera
strategier för smart
specialisering). Två nya projekt
2017: IRIS (inkubatorsamarbete)
och EFFECT4buildings
(energieffektivisering).

Gävleborg

Regionen medverkar aktivt i

Utbyte inom ramen

CPMR/Östersjökommissionen.

för projekt EmpInno

Ingår i styrkommitté för Central

för att implementera

Baltic. Projekt ICT Metacluster

strategier för smart

(ökade exportmöjligheter för IT-

specialisering i

företag) och EmpInno.

näringslivet samt ökat

-

deltagande i
internationella
nätverk och
plattformar.

Västernorrland

Arrangera årskonferens för

-

Koppling till

Visions and strategies around the

förordning -
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Baltic Sea (VASAB)

majoriteten av de
identifierade
prioriteringarna i
Västernorrlands RUS
och de aktiviteter som
genomförs för dess
måluppfyllnad har en
koppling till
Östersjöstrategin och
speciellt dess
prioriterade områden
två och tre: Länka
samman regionen och
Öka välståndet.

Jämtland

Under 2017 avslutades projekt

Efterfrågan från

Utgående från de olika

inom Life+: PVCfreeBloodBag.

majoriteten av

prioritetsområdena

landets landsting på

under strategins tre

den kunskap som

övergripande mål

kommit fram inom

Rädda havsmiljön,

PVCfreeBloodBag.

Länka samman
regionen och Öka
välståndet arbetar
regionen bland annat
med: minska
användningen av
farliga ämnen, hållbar
energi, förbättring av
interna och externa
transportlänkar samt
utbildning.

Västerbotten

Ej explicit. Under Internationell
samarbete.

Norrbotten

Ej explicit. Under Internationell
samarbete.
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Bilaga 7 Samverkan mellan regioner och länsstyrelser
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna från både regioner och
länsstyrelser – om samverkan dem emellan. Instruktionerna för
återrapporteringen har sett liknande ut med vissa skillnader (antal exempel
på samverkansområden, redovisning av samverkan inom ramen för
genomförandet av strukturfonderna). Tabellen nedan bryter ned
återrapporteringskravet i fyra delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Samverkan

Exempel

Stödja

generellt

samverkansområd

övergången till

(mellan

en.

en

utvecklings

koldioxidsnål

ansvariga &

ekonomi inom

och

alla sektorer

Utveckling

länsstyrels
en).

Stockholm

-

-

-

-

Uppsala

Under 2017

Besöksnäring och

Gott samarbete.

-

(RUA)

tecknades en

livsmedel.

Fokus framtagande

överenskommel

och genomförande

se om

av projekt inom

samverkan.

ERUF. Information

Tydlig

Klimatklivet.

fördelning

Samverkan.

ansvar, uppdrag
och roller.
Ambition om
att tjäna som
nationell
förebild.
Nybildat länsoch regionråd.
Ett väl
fungerande
samarbete idag.
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Uppsala

Länsstyrelsen

Besöksnäring och inom

Rådet för miljö och

(LST)

och Region

stiftelsen STUNS

klimat.

Uppsala har

(Innovation och

under året

företagande). Region med

utvecklat sitt

i nyskapade råd: Rådet

samarbete

för social hållbarhet,

ytterligare,

Rådet för miljö och klimat

bland annat

samt

genom att göra

Krissamverkansrådet.

-

en
överenskommel
se om
samverkan.
sedan tidigare
ett väl utvecklat
samarbete på

samtliga nivåer
inom olika
sakområden
och det
samarbetet
fortsätter

Sörmland

Samverkan

Klimat- och miljö,

Pågår arbete med

Förbättringspote

(RUA)

utmärkt på

bredband, jämställdhet.

att tillsammans

ntial:

länsledningsniv

utveckla

Tillväxtansvarig

å. Regelbundna

potentialstudier –

mer tydligt

möten och

kopplat till

också med i

diskussioner.

handlingsplan

uppdrag till

klimat- och miljö.

länsstyrelsen

Planeringsnätverk.
Förstudier.

Sörmland

Samverkan

Jämställdhet, integration,

Samverkan inom

(LST)

sedan flera år

landsbygdsutveckling,

miljö- och klimat

både på

livsmedel, bredband,

sker genom miljö-

lednings- och

samhällsplanering samt

och klimatrådet,

tjänstemannani

förberedelser

projektet Laddinfra

vå. Samverkan

regionombildning.

Öst och Biogas.

grundar sig på
insatser med
tydlig koppling
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-

till
utvecklingsstrat
egi.

Östergötlan

Samverkan har

Agenda 2030, den

Ett flertal

d (RUA)

utvecklats och

livsmedelsstrategin samt

gemensamma

fördjupats

integration

uppdrag inom

under 2017.

området.

Formaliserade

Hållbarhetsdag.

kontakter med

Samplanering när

återkommande

det gäller val av

möten och

projekt som

kunskapsutbyte

regionala aktörer

n sker -

arbetar i och som

ledningsnivå

medfinansieras med

men även

regionala offentliga

mellan

medel. Utgår från

sakområden

utvecklingsplattfor

med

mar för bland annat

närliggande

miljöteknik, gröna

verksamhet.

näringar och energieffektivisering.

Östergötlan

Samverkan

1:1-medel, East Sweden

d (LST)

utifrån

Business Region

gemensam

(Kompetensförsörjning

avsiktsförklarin

samt Innovation och

gen från 2015. I

företagande),

enlighet med

marknadsföring, nätverk

den

mångfald, besöksnäring,

ledningsmöten

EU-program (främst

och en årligen

Interreg) digital agenda

återkommande

och service

-

-

samverkansdag
för chefer inom
respektive
verksamhetsom
råde. Under
2017 också
börjat med
avstämningsmö
ten på
medarbetarnivå
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inom det
regionala
tillväxtarbetet.

Jönköping

Samverkan en

Skogsstrategi, livsmedel,

Utökat samarbete

(RUA)

framgångsfakto

landsbygdsutveckling/ko

under 2017 – kring

r. Ofta

mmersiell service,

näringsliv och miljö.

överlappande

jämställdhet, integration,

T ex genom

ansvarsområde

bredband.

konferens Sveriges

n – men olika

miljömål och

roller. Mycket

Agenda 2030. Grön

nära samarbete.

handlingsplan.

Jönköping

Ett väl

Landsbygdsprogrammet

Handlingsplan för

(LST)

fungerande

(bredband, kommersiell

integrering av miljö

samarbete –

service,

och klimat, nationell

som utvecklats

projekthantering),

konferens Agenda

under året.

naturturism och

2030. Diverse

Samverkan sker

landsbygdsutveckling,

insatser i

inom flera

utveckling ny

samverkan med

områden och på

utvecklingsstrategi samt

Energikontor Norra

alla nivåer.

inom gemensamma

Småland.

Under året har

uppdrag

Länsstyrelsen

(strukturfondspartnerska

initierade

p, jämställd regional

under 2017 ett

tillväxt, kompetensråd

chefsforum som

(nyanlända akademiker))

-

ska formeras
under 2018.

Kronoberg

Görs

Hållbar

Green act –

(RUA)

sammanställnin

samhällsplanering,

samhandlingsplattfo

g över områden

livsmedel, Industriell

rm för att nå de

med

symbios, skogsstrategi,

regionala

beröringspunkt

Hållbar mobilitet.

miljömålen.

er – tydliggör
ansvar.
Etablerade
mötesformer
och
prioriterade
samhandlingsp
unkter.
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-

Uppföljning.

Kronoberg

Har samarbetet

Projektfinansiering, IT-

Projektet RESOLVE

(LST)

inom området i

infrastruktur,

(hållbara

många år – t ex

strukturfondsprogramme

transporter städer)

lett till

n (beredningsmöten),

och Green act –

framgångsrika

service, regionala

samhandlingsplattfo

projekt.

strategier livsmedel och

rm för att nå de

Utvecklas väl

skog, Refarm

regionala

med bra

(kunskapscenter

miljömålen.

resultat - tack

industriell symbios)

-

vare samlade
kompetenser,
nätverk och
erfarenheter.
Överenskomme
lse aktualiserad
under året –
med
utgångspunkt i
ny förordning.

Kalmar

Samverkan sker

Livsmedel, Träregion

Löpande kring

Tydliggöra

(RUA)

utifrån

Småland, skogsstrategin,

frågor miljö, energi

styrning och

identifierade

Glasriketuppdrag,

och klimat. Genom t

ledning av frågor

gemensamma

Världsarvsrådet.

ex

genom t ex hur

frågor. Tät

Besöksnäring och social

Kalmarsundskommi

strategier och

dialog med

hållbarhet.

ssionen och

program hänger

koppling till

Klimatsamverkan.

ihop. Tydligare

projekt och

Pågår arbete med

koppling till

företagsstöd.

att ta fram

Agenda 2030.

Fossilbränslefri
region – delmängd i
länsstyrelsens
uppdrag att ta fram
energi- och
klimatstrategi.

Kalmar

Aktivt inom

Projekt inom

(LST)

projektverksam

träindustrin,

het (gemensam

skogsstrategi, livsmedel,

finansiering och

glasriketuppdrag, service.

-

-
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avstämningar)

Gotland

Med koppling

Livsmedel, social

Arbete kring hur

Utvecklad

(RUS)

till revidering

hållbarhet, integration

Gotland kan bli ett

kunskap och

utvecklingsstrat

och jämställdhet.

pilotlän i

förståelse om

egi och Agenda

omställningen till

vad

2030 –

ett smart och

utvecklingsansva

diskussioner

förnybart

ret innebär – och

om att inrätta

energisystem.

hur det relaterar

regionalt forum

Förstudie tunga

till

för social

transporter.

länsstyrelsens

sammanhållnin

Underlag

uppdrag. Kan

g.

upphandling

uppfattas som

kollektivtrafik. Krav

otydligt i en liten

på biogas.

region.

-

Gotland

Regelbunden

Hållbara Gotland, Digital

Diverse

(LST)

samverkan på

agenda,

informationsaktivite

ledningsnivå

landsbygdsfrågor,

ter

inom ramen för

framtagande ny

energiomställning.

Gotlands

utvecklingsstrategi.

Medel från

Regionala

Jämställd regional tillväxt,

Klimatklivet.

Samverkansråd

kompetensplattform,

-övergripande

transport, integration,

diskussioner

besöksnäring.

kring viktiga

Information EU-stöd.

utvecklingsfråg
or.

Blekinge

Samverkan sker

Tillgänglighet,

Samverkan inom

(RUA)

övergripande

besöksnäring,

Klimatsamverkan,

genom ett

kompetensförsörjning,

framtagande av

Blekingeråd –

bredband,

handlingsplan för

ett flertal

landsbygdsprogrammet,

integrering av miljö

samverkansom

jämställd regional tillväxt,

och klimat.

råden.

strukturbild Blekinge,

Kommande

Samverkan god.

folkhälsa.

samverkan inom

Kontinuerlig

planeringsprocess

dialog gällande

för planering till

projektverksam

havs.

het.
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-

Blekinge

Väl utvecklat

Projektarbet,

(LST)

samarbete som

Tillväxtforum, Business

fungerar

Blekinge, Nätverk

mycket bra -

Näringslivschefer, projekt

löpande dialog

inom besöksnäringen,

där

länsplan för regional

prioriteringar

infrastruktur.

-

-

-

och
projektansökni
ngar diskuteras
gemensamt
inom ramen för
den regionala
utvecklingsstrat
egin.

Skåne (RUA)

Region Skåne

Kompetensförsörjning,

Omfattande

ser

Skånskt bostadsnätverk,

samverkan inom

Länsstyrelsen

Mobilitetsplan för Skåne.

klimat- och miljö. T

som viktig

ex arbete med att ta

samarbetspartn

fram klimat- och

er.

energistrategi. Inom
Klimatsamverkan
Skåne fokus på
projektansökningar
Interreg, ERUF och
LIFE. Uthålliga
kommuner – fysisk
planering.

Skåne (LST)

-

Genomförande regionala

Klimatsamverkan

strukturfondsprogram.

Skåne.

Regionala

Länsstyrelsernas

samverkansplattformar:

Energi- och

Skånskt ledningsforum,

Klimatsamordning

Skånskt bostadsnätverk,

(LEK) arrangerade

Skånskt bredbandsforum,

under 2017 dialoger

Partnerskap Skåne

om hur få fler och

(integration),

bättre projekt inom

Kompetenssamverkan

koldioxidsnål

Skåne, Öresunddirekt

ekonomi.

Sverige,
Jämställdhetsstrategi för
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-

Skåne, Regional
livsmedelsstrategi,
Service, Besöksnäring och
naturturism.

Halland

Etablerad och

EU-program, Arena Grön

Strategisk

(RUA)

väl fungerande

Tillväxt (t ex

samverkan -

samverkan.

handlingsplan

komplettering

livsmedelssektorn),

tillväxtstrategin

integration och

med ett ekologiskt

jämställdhet.

hållbarhetsperspekt

-

iv, samt
framtagande av
handlingsplan för
grön tillväxt/energi
och klimat 20182020.

Halland

Samverkan

Utveckling

Dialogmöte om

(LST)

inom många

Tillväxtstrategi Halland,

Regional samverkan

områden i olika

OECD-studie Territorial

kring en

konstellationer.

Review Western

koldioxidsnål

Scandinavia, aktörsråd

ekonomi i alla

företagsfrämjande

sektorer.

aktörer, genomförande

Samverkan inom

strukturfondsprogram,

Miljö-, energi- och

landsbygdsutveckling

klimatrådet. Projekt

(bredband, service,

energieffektiviserin

regionalt

g.

-

livsmedelsprogram),
högskolesamverkan,
integration.

Västra

Etablerad

Integration (där det

Samverkan ger

Götaland

samverkansstru

funnits extra behov under

resultat. T ex

(RUA)

ktur med årliga

2017),

gemensamt kansli

beslut om

landsbygdsutveckling.

och ett regionalt

prioriterade

klimatråd.

områden för

Gemensamma

samverkan.

insatser inom

Under 2017: 1)

ramen för

Klimat och

klimatstrategin som

miljö, 2) vatten,

antogs under 2017.
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-

3) Integration

Även dialog vad

samt 4) Fysisk

gäller regionens

planering.

uppdrag att ta

Arbetsgrupper

fram/genomföra en

och planer.

regional
handlingsplan
kopplat till
tillväxtarbetet.

Västra

Etablerad

Fyra prioriterade

Området miljömål

Götaland

struktur med

områden för samverkan:•

samt energi och

(LST)

prioriterade

1) Energi och klimat samt

klimat har kommit

samverkansom

Regionala miljömål 2)

längs i sin

råden. Ger

Vattenfrågor 3)

samverkan. Tillsatt

resultat t ex

Integration 4) Fysisk

gemensamt kansli

genom ökad

planering Västra Götaland

och ett klimatråd.

samsyn mellan

-

Klimatstrategi

organisationern

Integration dominerande

lanserades under

a vilket kan ses

under 2017. Projekt inom

året. Dialog gällande

i gemensamma

gröna näringar, service

Handlingsplan för

remisshanterin

(grundläggande

integrering av miljö

gar och

betaltjänster),

och klimat.

kartläggningar

landsbygdsprogrammet

samt

(bredband).

konferenser.

Värmland

Samverkan sker

EU:s strategi för

Regionen sitter med

(RUA)

på olika sätt och

Östersjöregionen,

i Värmlands

nivåer. Från

jämställdhet, bredband

klimatråd och deltar

konkret

aktivt i

samverkan till

Klimatforum.

att sitta med i

Tillsammans gått

samma nätverk.

igenom
handlingsplan för
samverkan inom
energiomställning
och minskad
klimatpåverkan.
Finns som bilaga till
handlingsplan
kopplat till

157

-

tillväxtarbetet.

Värmland

Samverkan

Gemensamma frågor som

Samverkan kring

(LST)

består av två

lyfts under året är

klimat- och

delar – en

digitalisering,

energistrategi samt

övergripande

kommunikation, klimat-

Handlingsplan för

strukturerad

och energipolitik,

integrering av miljö.

ledningssamver

infrastruktur inklusive

Projekt och nätverk

kan och en

bredband,

energieffektivsering.

operativ

samhällsbyggnad,

samverkan i

jämställdhet samt

råd, grupper

nyanländas situation och

och projekt.

behov. Genomförande

Högsta

strukturfondsprogram.

-

ledningsnivå i
organisationern
a träffas för
strategiska
överläggningar
– bedöms som
mycket
betydelsefulla.

Örebro

De två

Kompetensförsörjning,

Inom ramen för

(RUA)

organisationern

kommersiell service,

ÖMS en särskild

a har väsentliga

länstransportplan, fysisk

grupp som jobbar

beröringsytor –

planering (Arena RÖP,

för att mobilisera

avsiktsförklarin

bostadsförsörjning),

projekt inom det

g om

bredband, kulturmiljö,

tematiska området.

samverkan.

jämställdhet, livsmedel,

Tillsattes extra

besöksnäring.

medel under 2017.

-

Samverkan inom
ramen för ett
utvecklat arbete
med energi- och
klimatfrågor.

Örebro

Allt mer

Ny regional

Insatser för att öka

(LST)

utvecklat

utvecklingsstrategi,

antalet ansökningar.

samarbete.

genomförande

Gemensamt energi-

Ledningarna

strukturfondsprogram,

och klimatprogram
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-

möts

livsmedelsstrategi, fysisk

– som reviderats

regelbundet för

planering och boende,

under 2017.

att utveckla och

jämställd regional tillväxt,

Insatser för att få

befästa

IT och bredband, sociala

fler projekt inom

samarbetet.

innovationer och

temaområdet

Under året

kommersiell service.

koldioxidsnål

arbete för att ta

ekonomi.

fram ett
samarbetsavtal
som ska
tydliggöra och
utveckla
samarbetet
ytterligare.

Västmanlan

Under första

Livsmedel, regionen

Klimat- och

Ansvarsfrågan

d (RUA)

året som region

deltar i länsstyrelses råd

energiråd.

otydlig.

fokus på att

inom jämställdhet,

Regeringen bör

upparbeta och

integration,

tydliggöra

utveckla forum

krisberedskap, miljö- och

ansvar inom

för samverkan.

klimat.

områden som

Såväl

kompetensförsö

strategisk/gene

rjning,

rell som

bostadsbyggand

operativ nivå.

e samt miljö- och
klimat.

Västmanlan

-

d (LST)

Ny regional

.

.

-

utvecklingsstrategi,
livsmedelsstrategi,
jämställd regional tillväxt.

Dalarna

Mångårigt

Regionbildning,

Samverkan inom

(RUA)

samarbete.

integration, Jämställdhet,

Energiintelligent

Kontinuerlig

bredband/digital agenda,

Dalarna. Regionen

ledningsdialog

gränskommittén

roll i länsstyrelsens

och nära

Hedmark – Dalarna.

framtagande av nya

Dalarna

samverkan på

regionala mål för

mer operativ

miljö, klimat och

nivå.

energi.

Länsstyrelsen

Avsiktsförklaring

Energiintelligent

har inom de

integration, jämställdhet,

Dalarna,

159

-

(LST)

flesta av sina

bredband & digitalisering,

energieffektiviserin

ansvarsområde

upphandlingsdialog,

g i företag

n ett väl

internationellt och

(samordning av

fungerande

gränsöverskridande

projekt) och projekt

samarbete

samarbete.

energieffektiviserin

medRegion

g.

Dalarna.

Gävleborg

Under 2017

Regional fysisk planering,

Samverkar i

(RUA)

uppdaterades

kommersiell service,

genomförande av

den

integration. Nämns kort:

handlingsplan

gemensamma

jämställdhet, folkhälsa,

kopplat till

avsiktsförklarin

energieffektivisering och

tillväxtarbetet.

gen. Tydliggör

bredbandsutbyggnad.

Överenskommelse

uppdrag och

-

miljömål.

roller samt
betydelse av
löpande
samverkan.

Gävleborg

-

(LST)

Bredband, service,

Konkurrens i form

regional

av andra tillgängliga

livsmedelsstrategi.

medel i

-

genomförandet av
en mer
koldioxidsnål
ekonomi i alla
sektorer – till
exempel inom
landsbygdsprogram
met. Energi- och
klimatsamordning
(LEKS).
Klimatklivet.

Västernorrla

Väl fungerande

Anslag 1:1 i relation till

Kontinuerlig dialog.

nd (RUA)

dialog,

landsbygdsprogrammet,

– till exempel inom

relationer och

livsmedel, transport.

uppdraget att ta

samarbete har

Projektverksamhet inom

fram en

lagt grund för

integration, jämställdhet

handlingsplan och

nya

och transport.

inom det tematiska

samverkansstru

området Stödja

kturer som

övergången till en

160

-

följer av att det

koldioxidsnål

statliga

ekonomi.

regionala

Samverkan har

utvecklingsansv

resulterat i en

aret bytt

ambition att inrätta

hemvist.

ett
hållbarhetsforum.
Inom ramen för
detta arbete har
också samarbete för
genomförande av
Agenda 2030.

Västernorrla

Samverkan har

Samverkan inom ramen

Samarbetet inom

nd (LST)

omformats på

för handlingsplaner som

energi- och klimat

olika nivåer

finns kopplat till

har tagit kliv framåt

under 2017.

utvecklingsstrategi.

under 2017. Diverse

Båda

Analyssamverkan Norr.

insatser. Till

organisationern

Projektstöd och

exempel

a anser att

företagsstöd, transport

genomförande

övergången av

(Transportforum och

strategi för energi-

utvecklingsansv

projekt), Ostkustbanan

och klimat, Agenda

aret skett

AB, Forum för

2030 och konferens

konstruktivt.

samhällsplanering

fossilfria

(hållbart resande och

transporter.

-

kollektivtrafik).
Territoriellt samarbete.

Jämtland

-

Integration

(RUA)

Klimatråd – samlar

-

företag och
organisationer till
en plattform för att
uppnå länets
klimatmål.

Jämtland

Gemensam

Fondsamverkan,

En så kallad VM-

(LST)

överenskommel

genomförande

dialog kopplat till

se som utgör

strukturfonder,

klimatförändringar,

grunden för

analyssamverkan,

diverse insatser

samarbete på

samverkan

inom Klimatrådets

lednings- och

stödhantering, service,

fyra arbetsgrupper.

sakområdesniv

integration och

161

-

å.

jämställdhet.

Västerbotte

Samarbetet

Jämställd regional tillväxt,

Regionen

Ett hinder för

n (RUA)

överlag bra och

ramverk för uppföljning

representerat i olika

fördjupat

har utvecklats

utvecklingsstrategi, fysisk

styr- och

samarbete är

positivt inom

planering, service,

arbetsgrupper som

tids- och

många

drivmedel, EU-program,

finns kopplat till de

resursbrist.

områden.

regionombildning.

uppdrag som

Samarbetet

länsstyrelsen har.

försvåras ibland

Exempelvis inom

av att nationella

klimat och miljö.

uppdrag till
respektive
organisation
överlappar.

Västerbotte

Aktivt

Analyssamverkan Norr,

Klimatforum

Länsstyrelsens

n (LST)

samarbete

regional

Västerbotten,

roll alltmer oklar

inom flera

exportsamverkan,

projekt som ska

då uppdrag

områden, bland

landsbygdsutveckling,

stödja kommunerna

flyttas till andra

annat inför

bredband, service,

med kompetens om

aktörer.

kommande

internationellt samarbete

klimatstrategier –

Utformningen av

skifte av

(bl a vad gäller

kopplat till en

den nya

utvecklingsansv

fondsamordning)

fossilfri

landsbygdspoliti

fordonsflotta.

ken betydelsefull

ar.

för möjligheter
till samverkan.
Ett tydligt
uppdrag
underlättar.

Norrbotten

-

(RUA)

Strukturfonder,

Handlingsplan för

integration,

integrering av miljö

kompetensförsörjning,

och klimat.

besöksnäring, bredband,

Finansiering via

service landsbygden.

Klimatklivet.

Norrbotten

Överflyttningen

Framtagande

Handlingsplan för

(LST)

av

utvecklingsstrategi,

integrering av miljö

utvecklingsansv

kompetensförsörjning,

och klimat. Projekt

aret har varit

livsmedel, digital agenda,

för att utveckla

relativt smidigt

besöksnäring.

länsstyrelsernas

- har hittat goda

Analysprojekt Regional

arbete med att

former för

förnyelse. Genomförande

stötta utvecklingen

162

-

-

gemensamt

strukturfonder.

mot en

arbete, såväl på

koldioxidsnål

strategisk nivå

ekonomi.

som i olika
grupperingar,
samt i dagliga
kontakter
mellan
handläggare i
respektive
organisation.
Stort behov av
samverkan
genom olika
grupperingar
över
organisationsgr
änserna och
aktivt
analyserat och
tillskapat
grupperingar.
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Bilaga 8 Jämställd regional tillväxt
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna av arbetet med Jämställd
regional tillväxt. Tabellen nedan bryter ned återrapporteringskravet i fyra
delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Övergripande

Insatser 2017

om

Resultat (faktiska

Den

och förväntade)

utvecklings

arbetet/strate

ansvariga

gier

aktörens
roll

Stockhol

Insatser inom

Påbörjat arbete

Jämställdhets- och

Explicit: Utför

m96

ramen för

med att ta fram en

jämlikhetsperspektiv

regeringsuppdr

handlingsplan.

inriktning för hur

integrerats i den nya

aget Jämställd

begreppen

strategiska inriktningen

regional tillväxt.

jämställdhet och

för hållbar tillväxt och

jämlikhet liksom

attraktionskraft. Såväl

intersektionalitet

utkast till

ska förstås i det

styrdokumentet som

bredare

processen för arbetet

tillväxtarbetet.

har ett

Insatser för att

jämställdhetsperspektiv.

motverka den

Intersektionellt

segregerade

analysverktyg utvecklat

arbetsmarknaden

för att bistå

och utbildningsval:

medarbetare inom

Rapport &

samtliga politikområden

utvärdering,

med att integrera

nätverk av

perspektivet i sitt

organisationer som

dagliga arbete – inom t

primärt arbetar för

ex arbetet med

96

Länsstyrelsen i Stockholm har också i uppdrag enligt regleringsbrev att: ”Bidra till att utveckla de

selektiva regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö. En kartläggning av
nuläget och en analys av hur dessa dimensioner kan utvecklas ska genomföras i samarbete med och
enligt tidplan från Tillväxtverket”.
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Uppsala

en inkluderande

affärsutvecklingschecka

arbetsmarknad.

r.

Arbetet försenat.

T ex inventering

Förväntade. Ökad

Ej explicit.

Insatser främst

styrande

styrning och stöd för

Avsätter

inom insatsen

dokument,

genomförande. Ökad

resurser, driver

Framtagning av en

reviderat

förståelse och

insatser. Är

organisations- och

ledningssystem

förankring.

målgrupp.

dokumentstruktur

och pågående

för arbetet med

konsekvensanalyse

jämställdhet och

r. Utbildningar.

jämlikhet inom
Region Uppsala.

Sörmland

Samverkan med

Insatser för att

Förväntade. En modell

Kombinerar

länsstyrelsen

jämställdhetsintegr

som ger ökad

egna insatser

viktig.

era regionalfonden.

effektivitet,

med

T ex kartläggning

måluppföljning och

regeringsuppdr

och styrdokument.

bättre resultat för

aget – så stor

En modell. Insatser

regionalfondsprojekt

effekt som

inom

ÖMS. Spridning av

möjligt.

kommunikation.

kommunikationsmateria
l.

Östergötl
and

-

Ett flertal

Ett resultat av

Ej explicit.

utbildningsinsatser

utbildningar: Särskild

Driver insatser.

för att stärka

arbetsgrupp tillsatts för

Är målgrupp.

kompetensen för

att arbeta med jämställd

regionen:

budgetering för

jämställdhetsintegr

regionen. 200 deltagare i

ering,

utbildningar.

kommunikation,
projektstyrning.
Strukturerad
uppföljning av
jämställdhetsarbet
et.
Jämställdhetsintegr
era kommande
RUS-process. Lyfta
jämställdhetspersp
ektivet vid
remissförfaranden.
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Checklistor och
mallar som stöd i
arbete med diverse
besluts- och
planeringsprocesse
r. Projekt inom
ramen för ÖMS.

Jönköpin

Intensivt arbete

Sju delområden.

De första resultaten

Regionen

g

under 2017.

Under 2017 har

förväntas till första

projektägare

Projektledare

samtliga

kvartalet 2018. Lång rad

och styr genom

tillträdde mars

genomgått

resultat kopplat till

styrgrupp och

2017.

behovsanalys,

delområden.

projektledning.

förankringsprocess
och
upphandlingsförfar
ande. Påbörjade
insatser inom fyra
områden.

Kronober

Arbetet har stärkt

Regionen redovisar

Till viss del förväntade

Regionens roll

g

jämställdhets- och

insatser inom de

men främst faktiska. T

att vara

mångfaldsintegreri

tre gjorda

ex Handlingsplan

drivande,

ng som verktyg

prioriteringarna. T

modeller för

sammankalla

inom

ex kartläggningar,

hållbarhetssäkring in i

samverkansakt

tillväxtarbetet.

analyser,

VP för 2018,

örer, genomföra

Utgångspunkt i

lathundar,

jämställdhetsanalys

aktiviteter samt

utvecklingsstrategi

checklistor,

projektportfölj in i årlig

erbjuda

.

utbildningar och

uppföljning av RUS. Lagt

expertkunskap.

erfarenhetsutbyte

grund för modeller

Skapa ägarskap.

andra regioner.

kopplat till normfria

Medveten mix

studie- och yrkesval

av olika typer

samt planering

av styrmedel.

transportinfrastruktur.

Kalmar

-

Upphandling

-

Ej explicit.

processtöd för att

Aktiva i

jämställdhetsintegr

länsstyrelsens

era RUS och

arbete med Ett

länstransportplan.

jämställt

Utlysning

Kalmar län.

innovativa insatser
för att bryta
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könsuppdelad
arbetsmarknad.

Gotland

-

Informationsinsats

Utvecklat metodik och

Ej explicit.

er för

pedagogik –

Driver arbetet

jämställdhetsintegr

arbetsmodeller och

och äger

ering

informationsmaterial.

processerna

utvecklingsstrategi.

Förväntade resultat är

som ska

Upphandling

kunskapsunderlag till

integreras.

kompetensstöd.

arbetet med
jämställdhetsintegrering

Blekinge

Genomfört

T ex insatser för att

-

Ej explicit.

workshops för att

utveckla analys,

Driver arbetet

identifiera vad som

utveckling

och är i viss

behöver göras

kompetens för hur

utsträckning

inom ramen för

ett intersektionellt

också målgrupp

prioriteringar –

perspektiv kan

för insatserna.

involverat

integreras i

målgrupperna. Valt

tillväxtarbetet, ny

att arbeta in

kompetensförsörjn

perspektiven i

ingsstrategi,

ordinarie

kartläggning och

processer.

kommunikation för
normfria studieoch yrkesval.

Skåne

Ett av tre

Diverse insatser

Förväntade: Tillgänglig

Ej explicit.

flaggskeppsprojekt

inom tre valda

utbildnings- och

Driver arbetet

. Projektet ska

prioriteringar 1)

arbetsmarknadsprognos

och är i viss

leverera mot

kompetensförsörjn

2025 (med hänsyn till

utsträckning

Skånes

ing och

de aktuella

också målgrupp

handlingsplan för

arbetsmarknad, 2)

perspektiven). Faktiskt:

för insatserna.

jämställd regional

innovationsområde

15 ansökningar i

tillväxt 2016-2018.

na samt 3)

innovationsutlysning.

klusterinitiativ. T
ex
målgruppsanalys,
analys
strukturproblem,
samt normkritisk
innovationsutlysni
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ng.

Halland

-

Två strategiska

Integrerat ett

projekt i fokus: 1)

jämställdhets- och

Synliggöra orsaker

mångfaldsperspektiv i

och konsekvenser

ordinarie styrdokument.

bakom

Uppföljningen av

ojämställdhet och

Tillväxtstrategi är

ojämlikhet ur ett

intersektionell.

livscykelperspektiv

Genomgående redovisas

. 2) Se över

och diskuteras

kravställning och

könsuppdelad statistik.

-

fördelning av
företagsstöd och
projektmedel.
Regionen Region
Halland driftar ett
företagsstödsystem
där jämställdhet är
en grundsten –
oklart om inom
ramen för
regeringsuppdrag.

Västra

Bildat partnerskap

T ex digital

Götaland

för genomförandet.

jämställdhetskartlä

Driver arbetet

Består av

ggning i 49

och är i viss

länsstyrelsen, två

kommuner,

utsträckning

kommunalförbund,

utbildningar

också målgrupp

Business Region

jämställdhetsintegr

för insatserna.

Göteborg och två

ering samt

resurscentra.

utveckling SYV –

Arbete i stort enligt

normkritisk

plan, med några

vägledning.100

justeringar.

utbi

Arbetet resurssatt

T ex

Två projekt som ett

Ej explicit.

med kompetenser

genuskonferens,

resultat av utlysning.

Driver arbetet

inom

nätverk

och är delaktiga

genuskunskap,

tillsammans med

i

analys och

länsstyrelsen,

genomförandet.

kommunikation.

könsuppdelad

Värmland

-

Ej explicit.

statistik samt

168

utlysning
projektmedel för
att bryta
könssegregation
arbetsmarknad.

Örebro

Genomförandet

Utbildningsinsatser

100 personer har

Ej explicit.

sker i nära

kopplat till

utbildats. Modell

Driver arbetet

samverkan med

jämställdhetsintegr

regionalfonden – se

och är i viss

sakkunnig på

ering

förväntat resultat

utsträckning

länsstyrelsen.

utvecklingsstrategi.

Sörmland.

också målgrupp

Insatser för att

för insatserna.

jämställdhetsintegr
era regionalfonden.
T ex kartläggning
och styrdokument.
En modell.

Västmanl

Arbetet har under

Arbete för att

Jämställdhetsintegrerad

Regionen är

and

2017 genomförts i

integrera gång- och

länstransportplan,

projektägare

form av

cykelstrategi (som

Regional digital agenda

och har ansvar

kompetensstöd för

en del av

samt reviderat

för

befattningshavare

genomförande

handlingsprogram

projektledning i

och

länstransportplane

kopplat till Affärsplan

samverkan med

samverkansaktöre

n). Insatser för att

Västmanland.

länsstyrelsen

r inom ramen för

jämställdhetsintegr

och andra

ordinarie arbete

era regionalfonden.

aktörer.

med processen.

T ex kartläggning
och styrdokument.
En modell.

Dalarna

Arbetet bygger

T ex seminarieserie

Oklart om förväntade

Ej explicit.

vidare på tidigare

Inte bara snack,

eller faktiska resultat:

Driver arbetet

arbete –

lärande lärpaket

Nya rutiner för

och är i viss

tillsammans med

till olika

projektutveckling

utsträckning

länsstyrelsen. Nu

målgrupper,

respektive mikrostöd

också målgrupp

mer fokus på

pågående arbete

implementeras, ett

för insatserna.

regionalt

kopplat till

mycket mer

ledarskap.

projektmedel samt

inkluderande arbetssätt

analyser och

där jämställdhet,

karteringar för att

integration och

synliggöra

ungdomsfrågor inte kan

skillnader kvinnor

betraktas som separata
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och män

processer.

Gävlebor

Arbetet har under

T ex arbete med att

40 deltagare genomgått

Ej explicit.

g

2017 fortsatt

ta fram strategi för

utvecklingsprogram.

Driver arbetet

utvecklats – främst

jämställd och

Förväntat:

och är i viss

avseende styrning

jämlik finansiering

förutsättningar för alla

utsträckning

och ledning av

av regionala

företagare, idébärare

också målgrupp

tillväxtarbetet.

tillväxtmedel,

och innovatörer kan ta

för insatserna.

Behov av insatser

diverse insatser för

del av

för kvalitets- och

att stärka generell

innovationssystemet på

verksamhetsutveck

kompetens kring

lika villkor. Nytänkande.

ling.

frågornas
betydelse samt
utvecklingen av en
processutbildning i
normmedvetet
ledarskap.

Västernor

Projektägarskapet

I det påbörjade

Det strategiska arbetet

Projektet har

rland

följde med vid

arbetet att ta fram

med den nya regionala

gett regionen

överflytten av

ny RUS ingår

transportplanen har

möjlighet att

utvecklingsansvar.

kompetens och

förstärkts genom en

prioritera

Rekryterat under

resurser från

jämställdhetskonsekven

kompetensutve

året.

projektet Jämställd

sbedömning. 150

ckling inom

regional tillväxt.

personer i

området för en

Träffar med

kunskapshöjande

rad aktörer i

samverkansgrupp

insatser. Bedöms vara

länet samt

för

på god väg mot ett antal

genomföra

jämställdhetsintegr

förväntade effekter.

fokuserade

ering. Utbildningar,

insatser som

workshop och

förstärker det

infomaterial.

regionala

Branschanalys

utvecklingsarbe

företagsstöd.

tet ur ett
jämställdhetspe
rspektiv.

Jämtland

2017 präglades av

Diverse

-

Ej explicit.

olika typer av

utbildningsinsatser

Driver arbetet

utbildningsinsatser

, ledningen har

och är i stor

för hur regionen

genom

utsträckning

kan jobba med

planeringsmetoden

också målgrupp

jämställdhetsintegr

Logical Framework
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ering.

Approach

för insatserna.

processat
jämställdhet, dialog
kopplat till
ägardirektiv i
regionens ägda
bolag.

Västerbot

Under 2017 fokus

Processtöd för

Förväntade resultat

Ej explicit.

ten

på två

sökande av

(mål) är t ex konkreta

Avsätter

huvudinriktningar

projektmedel och

verktyg för att motverka

resurser, driver

inom området: 1)

företagsstöd samt

en könsuppdelad

insatser. Är

anlägga ett

utbildning för

arbetsmarknad och ökad

målgrupp.

intersektionellt

aktörer i det

kunskap för olika

Redovisar också

perspektiv på den

företagsfrämjande

kategorier av

insatser

regionala

systemet.

nyckelaktörer.

Jämlikhet och

finansieringen och

Processtödet

integrering –

det

stöttar projekt och

som inte faller

företagsfrämjande

företag i deras

inom

systemet samt 2)

arbete med

regeringsuppdr

motverka den

jämställdhet och

aget.

könsuppdelade

jämställdhetsintegr

arbetsmarknaden.

ering. Två
pilotprojekt för att
motverka
könssegregering på
arbetsmarknaden i
länet. Processtöd
till
kompetensförsörjn
ingsprocessen har
stöttat det arbete
som sker inom
området med
kompetens kring
jämställdhet och
jämställdhetsintegr
ering. Vid sidan av
Jämställd regional
tillväxt genomförs
även insatser för
jämställdhetsintegr
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ering av
projektprocessen.

Norrbotte

Genomförs i

T ex insatser för att

T ex regional digital

Regionen driver

n

samverkan med

öka intresse för

agenda

och håller ihop

länsstyrelse, IUC

programmering

jämställdhetsintegrerad,

de olika

Norr samt Luleå

och teknik bland

ökad kunskap i arbete

insatserna –

tekniska

unga kvinnor och

med utvecklingsstrategi

med syfte att

universitet.

utrikesfödda,

– genusvetenskaplig

implementera

Bemannas av

utveckling SYV,

analys, tre

möjliga delar i

experter inom t ex

processtöd i

företagsfrämjare har fått

ordinarie

jämställdhet,

jämställdhet och

fördjupad processtöd.

verksamhet.

mångfald, projekt-

mångfald till

och analysarbete.

projektägare,

Erfarenhetsutbyte.

påbörjad
uppföljning
prioriterade
projekts
jämställdhetsarbet
e.
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Bilaga 9 Strategiskt och långsiktigt arbete med lärande
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna av strategiskt och långsiktigt
arbete med lärande. Tabellen nedan bryter ned återrapporteringskravet i tre
delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Övergripande

Insatser 2017

ansats

Stockholm

-

Uppföljning
Anslag 1:1

Pågående process att ta

-

fram regional
utvecklingsstrategi.

Uppsala

Ambition att förbättra det

-

Träffar

systematiska och

erfarenhetsutbyte.

strategiska lärandet.

Avstämningar och
slutrapporter
projektägare. Lärande
inom ramen för ÖMS.
Förankring politik.

Sörmland

Flera strategier för lärande.

Årlig tematisk

-

utvärdering RUS. 2017
fokus bredband.
Regionala analyser –
under 2017 främst
analyser till revidering av
RUS. Särskild
analysmodell.
Mötesplatser för lärande
viktiga.

Östergötland

Regionen ska säkerställa ett

-

Arbetar sedan 2014

organiskt lärande. Viktigt

med att säkerställa

med återföring för att

lärandeprocessen i

kunna ta ställning till

projektverksamheten.

vidare utvecklingsinsatser.

T ex lägesrapportering

Resurser ska ställas mot

ansvarig handläggare

resultat.

fyra gånger/år.
Utvärderingar för t ex
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effekter och
följeforskning vid
komplexa sammanhang
och metodutveckling.
Nätverk och
dialogmöten för
lärande.

Jönköping

-

Uppföljning ett 20-tal

Läges- och

ämnesområden kopplat

slutrapporter – resultat

till RUS. Årliga analyser

projekt och mer

demografisk och

aggregerade slutsatser.

ekonomisk tillväxt.

Deltagit i nationellt

Strukturbilder som

arbete med att utveckla

beslutsunderlag.

uppföljning kopplat till
1:1.

Kronoberg

Uppföljningsplan med

Årlig uppföljning

Nya beredningsrutiner

riktlinjer för vad som ska

regionala utvecklingsmål.

som ska säkerställa

följas upp och hur det ska

Innehåller analys av

uppföljningsbarhet.

göras. Mål att med små

regionens insatsportfölj.

Diverse insatser

resurser skapa ett

Årliga fördjupade

kopplat till projektnivå.

systematiskt arbete.

analyser demografi,

Portföljutvärderingar –

näringsliv och

den aggregerade nivån

kompetensförsörjning.

synliggör t ex strategisk
påverkan.

Kalmar

-

I arbetet med ny RUS har

Uppföljningen (för

ingått att rigga

både projekt- och

indikatorer för

företagsstöd) görs

uppföljning regional

enskilt samt på

tillväxt. 21 indikatorer

aggregerade nivå

som ska följas årsvis.

(verktyg regional
utveckling).
Återkoppling politik.
Deltagit i nationellt
arbete med att utveckla
uppföljning kopplat till
1:1.

Gotland

Utveckling av lärande i

Mall för insatsplan ska

samband med

stödja arbetet med

Tillväxtprogram för

resultatorientering och
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-

Gotland 2016-2020.

lärande.

Systematik och
flernivåsamverkan för att
bättre kunna ta tillvara på
resultat. Tillämpningen av
det nya arbetssättet
prioriterades ned av
resursskäl kopplat till
Hållbara Gotland.

Blekinge

Skåne

Regionen deltar i projekt

-

Projektägare ansvarig

för att testa och utveckla en

för läges- och

strategisk modell/metod

slutrapporter. Projekt

som ska säkerställa att

ställs samman till

projekt bidrar till

bokslut. Vissa redovisas

hållbarhet. Samverkan med

för politik.

Blekinge tekniska högskola.

Spridningsaktiviteter.

-

Pågående projekt att se

-

över aktualitet och
genomförande RUS.
Löpande indikatoruppföljning av hela
Skånes utveckling via Hur
har det gått i Skåne?
Aktiva inom Reglab.
Diverse analysinsatser. T
ex OECD-studie MalmöGöteborg-Oslo.
Utvärdering: Årlig insats
kopplat till det regionala
tillväxtarbetets
genomförande. Pågående
utvärderingar
klusterorganisationer
och företagsstöd.

Halland

Uppföljningen av

Tillväxtstrategin följs upp

tillväxtstrategin är ett

mot tre huvudindikatorer

kontinuerligt arbete. Syftet

samt ett flertal

med arbetet är att följa hur

kompletterande

Halland utvecklas mot de

indikatorer. Årligen inför

övergripande målen och de

budgetarbetet
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-

strategiska valen i

presenteras

tillväxtstrategin.

uppföljningen, resultat
och fördjupade analyser
för regionfullmäktige.
Rapporter och
konferenser.

Västra Götaland

Under 2017 uppdaterades

Listar ett 30-tal

Finns

modellen för lärande

utvärderingar och

utvärderingsrutiner

uppföljning och

analyser som gjorts

företagsstöd – t ex

utvärdering. Syftet att

under 2017. Struktur för

enkätundersökning och

skapa systematik och ökat

arbetet i

effektanalyser.

lärande.

uppföljningsmodellen.

Halvtidsutvärdering
RUS kopplar till Anslag
1:1.

Värmland

-

Påbörjat uppföljning av

Påbörjat arbete med

RUS. T ex genomfört

genomlysning

attitydmätning. Dialoger

projektmedel kopplat

erfarenhetsutbyte.

till jämställdhet och
landsbygdsutveckling.
Utvecklingsarbete för
uppföljning av
beviljade projekt.
Planerar för
läraktiviteter.

Örebro

Som en del i arbetet med ny

-

Pågående revidering av

RUS pågår utveckling av

nuvarande

systematik för uppföljning

uppföljnings- och

av effektmål och det

utvärderingsplan.

samlade arbetet med

Mötesplats lärande.

lärande. Infrastruktur för

Deltagande Reglab.

lärande. Lärandeplan.

Västmanland

-

Uppstart revidering RUS.

Ökat nyttjande av

Erfarenhetsutbyte

uppföljningssystemet

jämställd regional tillväxt

Hållbar tillväxt på lika

inom ÖMS.

villkor. Har t ex lett till

Indikatorbaserad

att tillväxtarbetet

uppföljning RUS.

kunnat bedömas bättre

Analyser kommunernas

och ökad kunskap om

behov av utveckling –

hur olika målgrupper
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näringsliv. Möten och

nås.

dialoger.

Dalarna

Vidareutvecklad

-

-

Finns politiskt antagen

Årlig indikator-

Insatser finns på

struktur för uppföljning och

uppföljning RUS.

enskild nivå, gruppnivå

utvärdering. Sammanhållen

Uppföljning vartannat år

samt för anslaget som

struktur skapar

av det regionala

helhet. Årliga

systematiskt lärande över

utvecklingsarbetet.

sammanställningar och

lärandeplan framtagen
2017. Trycker på att
tillväxtarbetet ska bygga på
analyser och lärande.
Dialog med regionala
aktörer och intressenter.

Gävleborg

tid. Regional utveckling,

tematiska

regionalt utvecklingsarbete,

fördjupningar.

samt Anslag 1:1.

Systematiserat
erfarenhetsutbyte.
Berättande som metod.

Västernorrland

Analys och lärande i Norr -

Diverse insatser inom

Som följd av

ett omfattande och

ramen för Analys och

regionombildningen

strukturerat arbete för att

lärande i Norr.

fokus på lärprocessen

ta fram ett ramverk för

Anslag 1:1 under året.

uppföljning, utvärdering

Bearbetning av

Utbildningsinsatser.

och lärande kopplat till det

halvtidsuppföljning av

Diverse samverkan.

regionala

regional

Jämställd regional

utvecklingsarbetet genom

utvecklingsstrategi från

tillväxt har bidragit till

projektet.

2016.

ett lärande kopplat till
jämställdhet och
intersektionellt
perspektiv inom
företagsstöd

Jämtland

-

Årlig indikatorbaserad

Utveckling av

uppföljning av mål i RUS

uppföljningsarbetet

– tillhörande konferens.

inom ramen för Analys
och lärande i Norr.
Deltar i
utvecklingsarbete av
uppföljning – Reglab
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samt nationella
insatser. Projektdag.

Västerbotten

Analys och lärande i Norr –

Pågående

Löpande under året.

framtagande av

utvecklingsarbete.

Regelbunden

definitioner för olika typer

rapportering till

av resultat samt utveckling

politisk ledning. Årligen

av effektlogik i det

sker en redovisning av

regionala tillväxtarbetet

projektmedel till

som tar hänsyn till att

årsredovisning samt i

regionalt tillväxtarbete

den här

överlappar och berör de

återrapporteringen.

flesta andra sakpolitiska

Lärande till blivande

områden. Ambition att

projektägare genom

stärka uppföljning och

beredningsprocessen

utvärdering för att bättre

där varje

kunna identifiera resultat

projektsökande bjuds

på program/systemnivå. I

in till möten med

dagsläget sker uppföljning

handläggare.

alltför splittrat för att
kunna ge en samlad bild.

Norrbotten

Allmänt: Kunskap och

Återkommande

Löpande uppföljning av

erfarenheter från tidigare

uppföljning RUS och

status och ekonomi.

insatser ska återföras och

andra handlingsplaner.

Dialog företagsstöd.

tas tillvara i tillväxtarbetet.

Påbörjat arbete med att

Lärande företagsstöd

Partnerskap och nätverk

ta fram ny RUS. Regional

via ”daglig hantering”.

viktiga.

förnyelse – analyser
strategiska
utvecklingsfrågor.
Kompetensförsörjning,
besöksnäring och
näringsliv under 2017.
Omvärldsbevakning
lärande. Reglab – under
2017 projekt Region
2050. Lärande inom
ramen för STRUFO.

178

Bilaga 10 Näringslivets digitalisering
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna av inom
återrapporteringskravet Näringslivets digitalisering. strategiskt och
långsiktigt arbete med lärande. Tabellen nedan bryter ned
återrapporteringskravet i tre delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Insatser 2017

Resultat

Aktörer &
koppling till
strategi

Stockholm

Redovisar kort om t ex

-

-

Digitaliseringscheckar.

14 beviljade

Samverkan i

Bioprocess Innovation

digitaliseringscheckar.

genomförande av

digitaliseringscheckar,
bredbandskoordinering,
Regional digital agenda.
Regional livsmedelsstrategi
särskilt fokus digitalisering.
Smart Industri och
industrins digitalisering.

Uppsala

Center – driver tillväxt inom-

checkar. Almi, UIC,

och genom digitalisering. T

Business Sweden, EEN

ex digitaliserade

och Tillväxtverket.

produktionsprocesser.

Sörmland

Finansiering Mälardalen

Antal företagsträffar.

Almi, Östsvenska

Industrial Technology

Utvecklade verktyg för

handelskammaren, flera

Center – som t ex medverkar

samverkan

akademiska lärosäten.

till projekt som handlar om

akademi/näringsliv.

näringslivets digitalisering;
Kickstart, FriS, Digilyftet och
Digifuture.
Digitaliseringscheckar.
Kompetensförsörjning.

Östergötland

T ex utveckling metoder

Tillgänglighet till

Samverkan med t ex

testbäddar Internet of

kunskap ökat. Fler små

flera innovationsaktörer

Things, kartläggning miljöer

industriföretag förstår
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och kompetenser. Projekt

att området är viktigt.

och ÖMS.

T ex tre förstudier och

Förstudie som grund för

Stort antal aktörer deltar

projekten Strategisk

genomförandeprojekt.

i genomförande av

kompetensförsörjning via

Förstudie har mynnat ut

insatser. T ex

validering, Ledarskap i

i utvecklingsområden e-

kommuner,

Småland och Automation

handel/logistik.

utbildningsanordnare,

Industrial Modernisation,
inom ramen för ÖMS och
Smart industri. Insatser
kopplat till flygindustrin.
Utvecklingsanslag Vreta
Kluster. Visuel Sweden.

Jönköping

Småland. Dialog med

branschorganisationer,

utbildningsaktörer.

innovationsaktörer och
universitet.

Kronoberg

Förstudier Smart industri

Förstudier – grund för

Samverkan med

Kronoberg. Finansierar

det framtida arbetet

utvecklingsaktörer i

innovationsmiljöer.

inom området. Centrum

regionen och i Kalmar

Kraftsamling runt Big Data,

DISA som en följd av

och Blekinge.

som bedöms ha

tidigare

utvecklingspotential.

projektsatsningar. Antal

Digitaliseringscheckar,

besökare Videun Virtual

konsultstöd.

Reality Room.

Bredbandskoordinering.

Kalmar

Digitaliseringscheckar –

Genomförda

Universitet, IUC Kalmar,

tillhörande pilotprojekt.

behovsanalyser.

Nässjö Träcentrum.

-

-

Projekt REDIT vid
Linnéuniversitetet – fokus
på digitaliseringens
möjligheter till stärkt
konkurrenskraft i Kalmar
län. Genom IUC Kalmar
deltagande i Kickstart

Gotland

Digitaliseringscheckar.
Kunskapsinsatser för att
bistå till omställning;
seminarier, workshops och
möten.
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Blekinge

Lyfter fram arbetet med

-

Center för eSamhälle

Regional digital agenda, som

Bleking, Blekinge

reviderats under 2017.

tekniska högskola,

Projekt Smart produktion i

företagsnätverk.

tillverkande och
bearbetande företag.
Planerade insatser för
insatser kring företagens
behov inom digitalisering.

Skåne

Diverse insatser inom

Beviljade

Samverkan inom ramen

bredbandsområdet.

digitaliseringscheckar.

för t ex Greater

Digitaliseringscheckar. Ny

Copenhagen, Skånskt

organisation för

bredbandsforum och

beredningen för e-hälsa.

diverse

Skånsk industriell framtid:

utvecklingsaktörer.

Digitalisering ur ett
näringslivs- och
arbetsmarknadsperspektiv –
kluster genomför insatser
inom det företagsfrämjande
systemet.

Halland

Utbildningsinsatser

-

Flera aktörer arbetar för

näringslivet, kartläggning

att öka kunskapsnivån

kompetensbehov i

och beredskapen hos

näringslivet, EU-projekt

företagen: Almi

digitaliseringens

Företagspartner

möjligheter, projekt för att

(samarbete med Google),

stärka små företags förmåga

Teknik och

att använda digitalisering,

Kompetenscentrum,

digitaliseringscheckar,

Högskolan i Halmstad,

kompetensprognos för

Industriellt

tillverkningsindustrin – med

Utvecklingscentrum

koppling till digitalisering.

Halland,
Kompetensplattform
Halland.

Västra Götaland

Projektfinansiering för att

-

-

främja näringslivets
digitalisering. Finansiering
science parks för att driva
digitalisering och

181

automatisering inom olika
branscher. Finansiering för
att etablera virtuell
utvecklingsmiljö forskning,
teknik och innovation.

Värmland

Kluster Compare - fokus

Antal deltagande

Samverkan inom ramen

digital teknik. Projekt Smart

företagande.

för NMS, IUC Stål &

industri i Norra

Verkstad samt Compare.

Mellansverige. Projekt
INDIGO med individuell
företagscoachning och
Kickstart. DigitalWell –
digitala välfärdstjänster.
Testbädd hydrodynamik.
Verksamt.

Örebro

Insatser inom två spår; 1)

Beviljade checkar.

Samverkan främst med

finansiering

Örebro universitet och

utvecklingsprojekt med

ÖMS.

koppling
nyindustrialiseringsstrategi
och regional
innovationsstrategi samt 2)
samverkan Smart industri
inom ramen för ÖMS.
Digitaliseringscheckar.

Västmanland

Fortsatt utveckling av

-

Knyter insatser till

innovationsmiljöer, t ex

strategins fyra

Future Automation Region,

fokusområden.

Industri Create och Syner

Samverkan med aktörer

Leap, kompetensutveckling

i innovationssystemet,

för personal i näringslivet

inom ramen för ÖMS.

samt inventering av

Västmanland turism.

testbäddar inom ramen för
ÖMS.

Dalarna

Projekt Smart Industri i

Förväntade resultat:

Viktiga aktörer Invest in

Norra Mellansverige – med

effektivt stöd för

Dalarna (Business

mål att skapa en strategi och

företagens omställning,

Sweden), kommuner,

samverkansplattform.

insikter som bryter

Dalarna Science park

Utveckling kunskap och

stereotypa

samt kluster. Samverkan
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arbetssätt för digitalisering i

rekryteringsmönster.

inom ramen för NMS.

-

Samverkan inom ramen

industriella SME, t ex
Kickstart. Utveckling
kompetens.

Gävleborg

Uppstartsaktiviteter inom
satsningar Smart industri. T

för NMS.

ex inom Kick Start samt
Strategisk
kompetensförsörjning

Västernorrland

Beslut att digitalisering ska

-

-

-

Samverkan med

vara en övergripande
prioritering för regional
utveckling vid landstinget
under 2018. Initiativ
Vinnväxtansökan inom
digitalisering. Tilltänkt
projektägare är Bron
Innovation. Projekt
digitalisering inom
besöksnäringen. Ny
tjänstemannagruppering
inom digitalisering.

Jämtland

Kick Start-möten som lett till
coachningsprogrammet

projektet Industrilyftet.

Indigo. Projekt Smart
Industri i regionerna,
Jämtland Härjedalen.
Workshopserie
Modularisering och
automatisering.

Västerbotten

Norrbotten

Kick Start. Förstudie och

Ej explicit.

Samverkan inom Kick

projekt Smart Industri i

Start med

Västerbotten. Digilyftet –

Teknikföretagen,

med fokus på

Sliperiet vid Umeå

digitaliseringscoachning och

universitet och Umeå

sk digilotsar.

kommun.

Förstudie: Kartläggning av

-

-

behov och förutsättningar
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för industrin.
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Bilaga 11 Kommersiell service
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna av Kommersiell service.
Tabellen nedan bryter ned återrapporteringskravet i tre delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Insatser 2017

Resultat (Faktiska

Aktörer & koppling

och förväntade)

till övriga insatser
hållbar regional
tillväxt

Stockholm

Diverse samverkan.

-

Ej explicit. Viktiga aktörer

Strategiska frågor inom

nämns inom ramen för

ramen för

redovisad samverkan.

exekutivkommittén för
skärgården. Projekt Ö till Ö –
fokus på handling för att
hitta servicelösningar.
Kartläggning betaltjänster.
Enkätundersökning kring
paketservice. Driftstöd och
investeringsstöd.
Uppsala

Redovisar ej. I texten

-

-

Insatser inom de fyra

Pilotprojekt

Samverkan inom RSP har

insatsområden som

grundläggande

skett med länsstyrelserna i

identifieras i RSP. T ex

betaltjänster har

Värmland, Dalarna,

projekt kring

resulterat i ett

Gävleborg, Uppsala,

flernivåsamverkan kring

utbildningsmaterial.

Västmanland, Örebro,

servicefrågor, flerregionalt

Genomförs i samverkan

Kalmar, Blekinge och

samverkansprojekt

med bl a länsstyrelserna

Gotland. Samverkan har

kompetensutveckling för

i Sörmland, Kalmar,

även skett med t ex

lanthandlare, dialog med

Blekinge och Gotland. IT-

Regionalförbundet

teleoperatörer kring

strategi antagen av 8 av

Sörmland, LRF, länets

fiberutveckling, projekt för

länets 9 kommuner.

kommuner,

används det material som
Region Uppsala rapporterat
till Tillväxtverket i annat
sammanhang – men som
bygger på samma
frågeställningar.
Sörmland

att öka bostadsbyggande,

Länsbygderådet samt

marknadsföring av

länets bygdegrupper.

bostadsort. Arbete med plan
för länsstyrelsens insatser
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för småföretag på
landsbygden.
Östergötland

Finansiering

Utifrån träffar i

Koppling tillväxtarbete:

betaltjänstombud,

partnerskapet RSP:

betaltjänster kopplas till

kompetensbehovsanalys

Avsluta samarbetet med

besöksnäring samt

dagligvarubutiker på

Landsbygdsmentorerna

introduktionen av

landsbygderna, mentorskap

– kopplat på det

ortsanalyser som

för dagligvarubutiker genom

befintliga

planeringsunderlag. Ett

Landsbygdsmentorerna, tre

främjarsystemet för

rumsligt underlag i

träffar med partnerskapet

företagsutveckling

planerings- och

kring RSP, förslag till nya

istället.

kunskapsunderlag.

-

Servicefrågor nära kopplat

riktlinjer för
hemsändningsbidrag.
Jönköping

Påbörjad revidering av RSP.
Driftstöd och

till landsbygdsfrågor. En

investeringsstöd.

del i arbetet med

Landsbygdsmentorerna.

revidering av
utvecklingsstrategi och
skogsstrategi.
Strukturbilder.

Kronoberg

Strategisk koppling till

-

Dialog med länsstyrelse

utvecklingsstrategi – projekt

och kommuner. Samverkan

för att upprätta ett

med andra aktörer,

strategiskt och proaktivt

program och strategiska

arbetssätt, vilket saknats

insatser pågår

tidigare. Analys

kontinuerligt.

serviceutveckling. Tre
servicebidrag. Höjt bidrag
till 50 procent för
hemsändningsverksamhet.
Kalmar

Start av nätverk för länets

-

God samverkan med

landsbygdsutvecklare.

kommuner och

Landsbygdsdagar viktig

länsstyrelsen.

mötesplats.
Hemsändningsbidrag och
servicebidrag.
Förberedande arbete för
lanthandlare – regelskifte
köldmedel. Konsultinsats för
att stödja handlare med
problem.
Gotland

Kommersiell service bäring

-

Kvartalsvisa

på insatsområdet

avstämningsmöten mellan

Attraktionskraft i

regionen, länsstyrelsen och

Tillväxtprogram. En del av

Leader Gute.
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platsvarumärket Gotland.
Investeringsstöd 7
dagligvarubutiker.
Blekinge

Strategisk koppling till

-

Samverkan mellan region

utvecklingsstrategi och

och länsstyrelsen har

handlingsplan för

utvecklats och fungerar nu

landsbygdsprogrammet.

mycket bra. Nätverk för

Uppdaterad handlingsplan

serviceförsörjningsfrågor –

RSP. Investeringsbidrag,

regionalt samråd med

investeringsstöd,

länsstyrelsen, kommuner,

hemsändningsbidrag.

länsbygderådet samt

Upphandling av rådgivning

regionen.

för lanthandlare. Förstudie
servicepunkter.
Skåne

Projekt för att stärka det

-

Utvecklad samverkan

strategiska arbetet för att

mellan region och

förstärka tillgången på

länsstyrelsen vad gäller

service. Innovationscenter –

bredband, struktur för

nod för innovativa

dialog och information vid

servicelösningar.

beslut om
investeringsmedel
respektive projektmedel.

Halland

Kopplar RSP till

-

-

-

Samverkan mellan inom

Tillväxtstrategi samt
styrkeområdet Grön tillväxt.
1 driftstöd.
Västra

Projekt för att testa olika

Götaland

metoder för platsutveckling

regionen, Västarvet och

för ökad attraktivitet. Inspel

länsstyrelsen. Samarbete

till nationella analysverktyg,

Mistra Urban Futures.

hemsändningsbidrag och
driftstöd. Utveckling
offentlig upphandling,
nätverksträffar. Test av
checklista för
landsbygdsperspektivet.
Värmland

Beslut om att samtliga

Länsstyrelsen har

Möten inom ramen för

kommuner ska ta fram

bidragit till lärande och

partnerskap för

serviceplaner (vägledning

utveckling.

kommersiell service.

framtagen). Mentorskap

Beslut om ny servicegrupp

lanthandlare. Arbete

som ska ha fokus på

påbörjat för ny webbplats

utvecklingsprojekt och

RSP. Insatser kopplat till

erfarenhetsutbyten.

betaltjänster.

Särskild presentation för

Investeringsstöd,

Region Värmland.
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investeringsbidrag,
servicebidrag,
hemsändningsbidrag.
Örebro

Informationsinsatser om

-

Kontinuerlig samverkan

stödformer, driftstöd och

mellan regionen och

investeringsstöd. Utredning

länsstyrelsen.

av behov av servicepunkter.
Grundläggande
betaltjänster.
Västmanland

Projekt Samverkansforum

-

Övrig verksamhet inom

Västmanland – som ska öka

regionen ger ringa effekt

insatserna inom området

på landsbygdsbutikerna.

kommersiell service.

Samverkan mellan

Driftstöd,

regionen, länsstyrelsen och

hemsändningsbidrag och

kommuner.

investeringsbidrag. Påbörjat
arbete med att förlänga RSP.
Delar av RSP har reviderats
under 2017.
Dalarna

Det strategiska arbetet sker

-

Omfattande samverkan

genom projektet Regional

mellan region,

processledning – skapa

länsstyrelsen och

plattformar för samverkan

kommuner, samt ett tiotal

och genom samverkan

andra aktörer.

stödja utveckling. Den
främsta plattformen är
arbetsgruppen för RSP.
Samverkan inom
arbetsgruppen har lett till
tre projekt; lokalekonomisk
analys, lokal mat- och
lanthandlarförening samt
leverantörsneutral
pakethantering.
Förberedande arbete
servicepunkter. Driftstöd.
Gävleborg

Påbörjat arbete med att

Resultat redovisas i form

uppdatera RSP. Projekt

av utbetalt stöd.

Stärkt regional
serviceutveckling i
Gävleborg – med fokus på
samverkan och dialog.
Hemsändningsbidrag,
servicestöd och särskilt
driftstöd.
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-

Västernorrland

Besök dagligvarubutiker

Stöden till aktörer har

Ny samverkansgrupp för

som ligger som grund för

bidragit till att antalet

service på landsbygden –

utvecklingsarbete. RSP

butiker i sårbara och

regionen, länsstyrelsen

reviderat och förlängt till

utsatta lägen är

samt kommuner.

2020. Driftstöd,

oförändrat – samt

servicebidrag samt

investeringar gjorda.

hemsändningsbidrag.
Upphandling av konsultstöd
för dagligvarubutiker.
Jämtland

Företagsträffar tillsammans

Genom företagsträffarna:

Service en del av regionens

med kommuner och

relationer & förtroende,

arbete med regional

länsstyrelsen –

förtydligande av roller

utveckling – ligger närmast

arbetsgruppen Service Z.

och ansvar, möjlighet till

näringslivsutveckling. En

Digitaliseringens

analys av företagarnas

naturlig del av det övriga

möjligheter samt service

kompetens och

arbetet. Samverkan mellan

som en del av

förutsättningar. Lett till

regionen, länsstyrelsen och

samhällsplanering.

en gemensam ansökan

kommuner. Också t ex

Driftstöd, investeringsstöd.

utveckla servicepunkter.

Coompanion,

Rådgivningsinsatser inom

Mittuniversitetet och

ramen för

betaltjänstaktörer.

landsbygdsprogrammet.
Västerbotten

Reviderad RSP. Projekt

-

RSP på remiss och

Processtöd för regional

samverkan genom

serviceutveckling – som

Processtöd för regional

syftar till att främja hållbara

serviceutveckling och

servicelösningar och

andra insatser.

samverkan. Studieresa för
erfarenhetsutbyte och
lärande. Dialog inför
kommunernas arbete med
serviceplaner. Samtliga
typer av stöd. Negativ
utveckling av betaltjänster –
två regionala stöd för
fullskaliga ombud.
Bevakningsuppdrag
grundläggande betaltjänster.
Norrbotten

Påbörjat arbete med

-

Samverkan sker genom

revidering av RSP. Projekt

Service som process i

Service som process i

regionen – två

regionen – med fokus på

nätverksträffar under

samverkan och

2017.

nätverksbyggande.
Servicebidrag,
hemsändningsbidrag,
driftstöd samt
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investeringsstöd.
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Bilaga 12 Regionala handlingsplaner klimat- och miljö
Tabellen nedan sammanfattar redovisningarna av arbetet med Regionala
handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020. Tabellen nedan bryter
ned återrapporteringskravet i tre delar.
Det är ingen komplett tabell där samtliga redovisade insatser finns med, utan
tabellen ska i första hand ses som en illustration av helheten och som
exempelsamling på vilken typ av insatser uppfattningar som redovisas.

Framtagande och

Insatser 2017

genomförande

Resultat
(förväntade &
faktiska)

Stockholm

-

-

-

Uppsala

I samverkan med

-

Positiva resultat i

länsstyrelsen.

åtgärder som beslutats i

Beslutades av nämnden

andra sammanhang –

för regional utveckling.

och som nu finns med i
handlingsplanen. T ex
inom fossilfri busstrafik
och solceller.

Sörmland

I samverkan med

-

Resultat av arbetet med

landstinget (viktig pga

handlingsplan:

kommande

gemensamma insatser

regionbildning) och

och ett arbetssätt med

länsstyrelsen.

regelbundna

Utgångspunkt i befintligt

avstämningar.

analysmaterial – t ex

Förbättrad integrering

kopplat till Smart

av miljö- och

specialisering och RUS.

klimatperspektivet.

Beslutades av styrelse
RF.

Östergötland

-

-

-

Jönköping

Arbetades fram inom

Planerad konferens

-

regional utveckling i

kopplat till miljömål och

samverkan med

Agenda 2030. Även andra

länsstyrelsen. Stöd av

insatser planerade.
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sakkunniga.

Kronoberg

Kalmar

Regionen har lyft

Revidering RUS,

processer och insatser i

Hållbarhetsprogram.

dess tre dimensioner.

Samhandling för ett

Årlig uppföljning och

grönare Kronoberg,

modell för att

hållbar mobilitet och

hållbarhetssäkra

insatser inom

insatser.

livsmedelsområdet.

I samverkan med

Fåtal strategiska åtgärder

länsstyrelsen. Bygger på

som en följd av

analyser och

handlingsprogram:

ställningstagande i

utvecklat företagsstöd,

kommande RUS och

kunskap och arbete kring

befintliga

bioekonomi samt

handlingsprogram.

undersöka möjligheter till

-

-

pilotprojekt biogas.

Gotland

Planen ska ses som en

-

-

I samverkan med

Hänvisar till

-

länsstyrelsen, naturligt

handlingsprogrammet.

redogörelse av den
potential som finns inom
befintliga styrande
dokument och verktyg.
Antogs av
Regionstyrelsen.

Blekinge

som en följd av tidigare
samverkan inom ramen
för Klimatsamverkan
Blekinge.

Skåne

-

-

-

Halland

-

-

-

Västra Götaland

-

-

-

Värmland

I samverkan med

Hänvisar till

Förväntade resultat:

länsstyrelsen.

handlingsprogrammet.

Genom att uppnå mål i

Utgångspunkt i befintlig

RUS uppnås även målen

handlingsplan för

för hållbart regionalt
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Örebro

klimat- och miljö –

tillväxtarbete – ur ett

prioritering ur ett

klimat- och

tillväxtperspektiv.

miljöperspektiv.

I samverkan med

Innovationsstrategi med

Handlingsplan gör det

länsstyrelsen. Arbetet

stor relevans för

lätt att identifiera

har skett med

kopplingen tillväxt –

brister.

utgångspunkt i befintliga

klimat/miljö.

strategier och program.

Livsmedelsstrategi och

Kopplar till

länstransportplan.

prioriteringar i den

Projekt

nationella strategin,

energikartläggning,

miljökvalitetsmål samt

arbetsmarknad.

Agenda 2030.

Västmanland

I dialog med

-

-

Arbetet med

Befintliga insatser som

-

handlingsplan ej slutfört

kommer att påverka

under 2017. Sker i

handlingsplan: Insatser

samverkan med

kopplade till

länsstyrelsen – som en

Energikontor och

fortsättning på

Miljötinget.

samarbete inom

Energieffektivt byggande

Energiintelligent

prioriterat inom Smart

Dalarna.

specialisering.

I samverkan med

Uppbyggnad

länsstyrelsen och

samverkansplattform

sakkunniga inom

Miljöforum Gävleborg,

regionen, mellansvenska

insatser inom ramen för

handelskammaren.

Ekocenter. Regional

Metod: möten,

strategi för smart

intervjuer, genomgång

specialisering –

dokument samt

bioekonomi utpekat

länsstyrelsen och
sakkunniga inom
regionen. Arbete inom
Regional utveckling –
beslutades av
utvecklingsdirektör.
Kartläggning som grund.

Dalarna

Gävleborg

område. Förstudie
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-

samordning.

cirkulär ekonomi och
regional
livsmedelsstrategi.

Västernorrland

För att tydliggöra

Regionen och

En bra grund för det

skillnaderna mellan

länsstyrelsen har inlett

fortsatta arbetet med att

denna handlingsplan

samverkan för

stärka klimat- och

och redan befintliga

samordning av regionala

miljöperspektiven i det

regionala

nätverk. Planering

regionala tillväxtarbetet.

handlingsplanerna inom

kommande aktiviteter.

miljö- och

Kunskapsdag fossilfria

klimatområdet, den nya

transporter.

handlingsplanen Regional strategi miljö,
klimat & energi 2017 –
2020. Framtagande i
samverkan, särskilt med
länsstyrelsen.
Regionstyrelsen
beslutade
handlingsplanen, som
kommer ingå i
revidering av
utvecklingsstrategi.

Jämtland

Utgångspunkt i RUS.

Studie resmönster i

Ständigt pågående

regionen och Östersunds

process att integrera

kommun,

dessa perspektiv i det

energieffektivisering,

dagliga arbetet (på

projekt SOL-EL-BILAR

enheten). Fokus på

samt coacher för att

företag och

minska energianvändning

länsinvånare.

inom små företag. Ta

-

fram metoder och
arbetssätt utveckling
företags- och projektstöd.

Västerbotten

Handlingsplan bifogas.

-

-

Norrbotten

I samverkan med

12 aktiviteter har

-

länsstyrelsen och

identifierats inom ramen

Energikontor Norr.

för handlingsplan. 9 har

Bygger på analys och
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befintliga strukturer.

påbörjats.
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