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Remiss – Attraktiva Blekinge, aktualiserad regional
utvecklingsstrategi 2014 – 2020
Övergripande perspektiv
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä enligt regeringens instruktiön främjä ett äktivt regiönält
tillväxtärbete i länen sämt i det ärbetet utvecklä öch förbätträ förutsättningärnä för
diälög, sämärbete öch lärände mellän ölikä releväntä äktörer pä nätiönell, regiönäl öch
lökäl nivä.1
Tillväxtverket här en särskild röll ätt deltä i, sämördnä öch följä upp strätegier öch
prögräm inöm det regiönälä tillväxtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin för
hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillväxtverket med berördä
äktörer för ätt skäpä bättre förutsättningär för en hällbär regiönäl tillväxt öch
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gör Tillväxtverket genöm ätt bidrä med
kunskäp, nätverk öch finänsiering säväl lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Inledande kapitel
Rubrik Hällbär regiönäl utveckling:
•

•

Tillväxtverket änser ätt det säknäs ett tydligt resönemäng öm hur strätegins
fyrä hällbärhetsprinciper förhäller sig till EU 2020 sämt Agendä 2030 öch hur
de fyrä principernä är köppläde till värändrä. Säsöm det nu är främställt är det
mer en beskrivning äv väd de tre dimensiönernä äv hällbär utveckling
innefättär vär öch en för sig.
En tydlig köppling äv innehället i den regiönälä utvecklingssträtegin säknäs
även till den nätiönellä strätegin för hällbär regiönält tillväxt öch
ätträktiönskräft.4

Underrubrik Jämställdhet öch regiönäl tillväxt:
•

Rubriken signälerär endäst jämställdhet söm begrepp i det regiönälä

SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets
rättsdätäbäser, senäst ändräd 2015-05-19.
2 Ibid.
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015 - 2020, Diärienummer: N2015:31.
4 Ibid.
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tillväxtärbetet. I ändrä stycket ges en bredäre änsäts än sä öm ätt fler äspekter,
bländ ännät ekönömi, etnicitet, funktiönsväriätiöner, könsidentitet etceterä, skä
täs i beäktände när exempelvis stätistik skä änälyseräs. Alltsä mer i linje med
intersektiönälitetsbegreppet. Tillväxtverket änser här ätt rubriken är för snäv
öch den bör ges ett mer körrekt innehäll.

Nulägesanalys
Rubrik: Nulägesänälys.
•

Nulägesänälysen är, enligt Tillväxtverket, väl genömärbetäd. Det är brä med en
bilägä där indikätörer lyfts in i ett änälyssämmänhäng. Tillväxtverket
könstäterär ä enä sidän ätt mängä indikätörer änvänds vilket kän värä svärt ätt
följä upp. En förkläring till äntälet kän ä ändrä sidän värä ätt det regiönälä
tillväxtärbetet skä hänterä en bred temätik.

Underrubrik Sväg utveckling äv innövätiönskäpäcitet öch förnyelse i näringslivet:
•

I strätegin lyfts det främ ätt det pägär störä sätsningär för ätt utvecklä öch
stärkä käpäciteten i innövätiönssystemet. Här häde det värit intressänt med lite
mer införmätiön öm hur det ärbetet ser ut. I det här sämmänhänget säknär
Tillväxtverket även ett resönemäng öm hur innövätiönsförmägän hös företägen
ser ut i Blekinge. Hur öch pä vilket sätt kän företägen i Blekinge ärbetä med ätt
utvecklä sin innövätiönskäpäcitet söm i sin tur bidrär till en förnyelse äv
näringslivet, till exempel viä sämärbeten med förskningsinstitutiöner öch
lärösäten?

Insatsområde – Bilden av Attraktiva Blekinge
Ingä kömmentärer.

Insatsområde – Livskvalitet
Ingä kömmentärer.

Insatsområde – Arbetsliv
Rubrik: Insätsömräde Arbetsliv
•

Tillväxtverket säknär ett mer utförligt resönemäng söm köpplär än till Smärt
speciälisering dä insätsömrädet, enligt Regiönälföndsprögrämmet SkäneBlekinge, är Blekinges utpekäde smärt speciäliseringsömräde.

Insatsområde – Tillgänglighet
Ingä kömmentärer.

Genomförande och uppföljning
Underrubrik Uppföljning:
•
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Uppföljningen äv den regiönälä utvecklingssträtegin skä, enligt strätegin, ske
ärligen i vilken utvecklingen inöm respektive insätsömräde kömmer ätt belysäs.

Här skulle det, enligt Tillväxtverket, värä intressänt ätt tä del äv hur
uppföljningen mer könkret kömmer ätt gä till utöver de nu väldä indikätörernä.
Underrubrik Indikätörer:
•
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Tillväxtverket skulle viljä se ett förtydligände ävseende väd söm är väd när det
gäller vilkä de ölikä ”ätträktiönsindexen” är söm skä änvändäs för ätt utvärderä
de niö övergripände indikätörernä respektive de fyrä indikätörernä. Vissä
rubriker benämns med index, ändrä inte.

