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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar
av landet.1
Regional tillväxtpolitik är ett tvärsektoriellt politikområde. Det
innebär att flera aktörer, inom flera sektorsområden och
förvaltningsnivåer måste samverka för att realisera målet om hållbar
utveckling i hela landet. Ett effektivt arbete för hållbar regional
utveckling förutsätter också samordning av resurser och insatser inom
ett flertal politikområden på nationell, regional och lokal nivå.
Regionerna har ansvar för utvecklingen i länet och att samordna
lokala, regionala och nationella aktörer i enlighet med den strategiska
riktning som framgår i de regionala utvecklingsstrategierna (RUS).
Regionerna har kunskap om de särskilda förutsättningar och
möjligheter som finns för utveckling i respektive län och har i
samverkan och samråd med länets kommuner, näringsliv och
civilsamhälle identifierat prioriteringar för regionens utveckling.
Regionerna genomför insatser inom en rad sektorsområden på
regional nivå, utifrån regionens egna behov och förutsättningar.
Nationella myndigheter arbetar genom sina sektorsområden även med
regional tillväxt och utveckling för både människor, platser och
företag. Statliga myndigheters verksamhet har stor betydelse för
regionernas verksamhet och regionernas verksamhet har i sin tur stor
betydelse för att förstärka effekten av nationella insatser och att dessa
tar hänsyn till platsspecifika förutsättningar. Samordning av insatser
mellan nationell och regional nivå liksom över sektorsgränser är
därför en förutsättning för ett effektivt regionalt tillväxtarbete.
1.1.1

Myndigheter skapar förutsättningar för regional utveckling

I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 listas ett antal myndigheter som är särskilt betydelsefulla
för det regionala tillväxtarbetet.2 Verksamheten inom dessa
myndigheters områden bidrar eller påverkar förutsättningarna för
utveckling och attraktionskraft i regionerna.
För att nå en stark och hållbar regional utveckling i hela landet krävs
utvecklade former för dialog och samverkan i genomförandet av den
PROP. 2019/20:1 Utgiftsområde 19 Regionål tillvåxt
Arbetsformedlingen, Boverket, Tillvåxtånålys, Myndigheten for
yrkeshogskolån, Nåturvårdsverket, Post- och telestyrelsen,
Riksåntikvårieåmbetet, Riksårkivet, ESF-rådet, Skogsstyrelsen,
Energimyndigheten, Jordbruksverket, Ståtens kulturråd, Svenskå
filminstitutet, Business Sweden, Tillvåxtverket, Tråfikverket, Vinnovå .
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regionala tillväxtpolitiken, eftersom det regionala tillväxtarbetet
genomförs av aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Regeringen
konstaterar att ”ett delat ansvar för politikens genomförande
förutsätter kontinuerlig dialog och samverkan för att säkerställa att
aktörerna verkar mot samma mål och därmed bidrar till att målet med
den regionala tillväxtpolitiken uppnås”.3
1.1.2
Myndigheter ska medverka i det regionala tillväxtarbetet
I förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete framgår att alla
statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ska verka för att
målen för den regionala tillväxtpolitiken nås.4 Myndigheterna ska
också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den
aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.5 Tillväxtverket ska
stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Länsstyrelserna ska främja statliga myndigheters
medverkan.
Förordningen anger att statliga myndigheter ska:
•
•
•

Verka för att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås
samt i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala
förutsättningar.
Beakta insatser som bidrar till målen i de regionala
utvecklingsstrategierna samt till det regionala tillväxtarbetet i
övrigt i sin verksamhetsplanering.
Grunda sin medverkan på prioriteringarna i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 samt på prioriteringarna i de regionala
utvecklingsstrategierna.

I förordningen framgår även att statliga myndigheter ska samråda,
bistå och löpande informera den som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i frågor som har betydelse för regionens utveckling.
1.1.3

Interna strategier för myndigheters medverkan

13 myndigheter har genom regeringsbeslut i uppdrag att ta fram och
genomföra långsiktiga strategier för myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken under
perioden 2014–2020.6 Syftet med uppdraget är genom de interna
strategierna tydliggöra hur respektive myndighet medverkar i det
regionala tillväxtarbetet.
En nåtionell stråtegi for hållbår regionål tillvåxt och åttråktionskråft 2015 –
2020 (N2015.31)
4 Forordning (2017:583) om regionålt tillvåxtårbete §18–20
5 Från och med den 1 jånuåri 2019 år låndstingen i såmtligå lån såmt Gotlånds
kommun regionålt utvecklingsånsvårigå och hår bildår regioner.
6 Regeringsbeslut N2014/2105/RT Uppdråg ått tå fråm långsiktigå stråtegier
for myndigheters medverkån i det regionålå tillvåxtårbetet under perioden
2014–2020
3
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1.2

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket ska enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Vi har också genom regleringsbrev i uppdrag att under
perioden 2014–2020, stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte för de
myndigheter som har långsiktiga strategier för sin medverkan. I
uppdraget ingår även att under perioden fram till 2020 arbeta med
kunskapshöjande insatser till en bredare grupp av nationella
myndigheter om regionalt tillväxtarbetet samt följa upp hur dessa
myndigheter tillämpar de regionala utvecklingsstrategierna.
I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2019 har vi i uppdrag att redovisa
våra insatser för att stödja statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska bland annat beskriva hur
myndigheten har verkat kunskapshöjande och följt upp hur andra
myndigheter tillämpar de regionala utvecklingsstrategierna.
Redovisningen ska beskriva våra insatser för att följa och bistå
myndigheterna i utveckling och genomförande av deras strategier för
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska lämnas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari
2020.
1.2.1
Mål
Under 2019 tog Tillväxtverket och myndigheterna i
myndighetsnätverket fram en gemensam förändringsteori för
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. I förändringsteorin har
målet definierats som att ”myndigheters verksamhet skapar
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i alla
delar av landet”. För ått uppnå målet identifierades att myndigheter i
högre grad behöver;
•
•
•
•
•

integrera regionalt tillväxtarbete inom sina
verksamhetsområden.
utgå från regionala förutsättningar och beakta regionala
processer
göra systematiska analyser av hur myndighetens insatser får
utfall i alla delar av landet
samordna sina nationella insatser och resurser med regionala
insatser och resurser.
ha ett helhetsperspektiv och säkerställa ett systemtänk i
nationella satsningar.

Tillväxtverket ska genom sitt uppdrag stödja andra myndigheters
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och stärka myndigheternas
förmåga till att agera enligt ovan identifierade mål. Bland annat genom
att genomföra insatser för att stärka myndigheternas förståelse för
regionalt tillväxtarbete, regionernas behov och uppdrag samt genom
att stärka strukturer för samverkan med regionerna.

3

Arbetet med förändringsteorin beskrivs närmare under avsnitt 3.5
Gemensam målbild för myndigheters medverkan.
1.2.2

Målgrupp för aktiviteterna

Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är en stor grupp av statliga
myndigheter. Exakt vilka som omfattas är inte tydligt definierat och de
myndigheter som lyfts fram och omfattas av olika uppdrag kopplat till
medverkan i det regionala tillväxtarbetet är inte konsekvent. Se tabell
1 nedan. Vi har därför gjort en bred tolkning enligt nedan.
Tabell 1. Myndigheter med särskild betydelse för regional utveckling och
landsbygdspolitik
Myndighet

Särskilt

Har en intern

Ska rapportera sin

Omfattas av

betydelsefull för

strategi för

medverkan enligt

Tillväxtverkets

regional utveckling

medverkan enl.

myndighetens

uppdrag inom

(enl. nationella

regeringsuppdrag

regleringsbrev 2020

landsbygdspolitiken

strategin)
Arbetsförmedlingen

X

Boverket

X

Business Sweden

X

Energimyndigheten

X

ESF-rådet

X

Havs- och

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

vattenmyndigheten
Jordbruksverket

X

X

X

X

Kulturrådet

X

X

X

X

Livsmedelsverket
Myndigheten för

X
X

X

X

yrkeshögskolan
Myndigheten för ungdoms

X

och civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket

X

X

X

Patent- och

X
X

registreringsverket
Post- och telestyrelsen

X

X

X

X

Riksantikvarieämbetet

X

X

X

X
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Riksarkivet

X

X

X

Sametinget

X

Skolverket

X

Skogsstyrelsen

X

X

X

Svenska Filminstitutet

X

X

X

(X)

X

Sveriges Geologiska

X

Undersökning
Tillväxtanalys

X

Trafikverket

X

X

X

X

Vinnova

X

X

X

X

Statliga myndigheter ska enligt förordning om regionalt tillväxtarbete
medverka i det regionala tillväxtarbetet. Skrivningarna i förordningen
riktar sig till statliga myndigheter i allmänhet och vikt läggs vid statlig
verksamhet i frågor som påverkar utvecklingen i länen. Medverkan
kan utifrån dessa skrivningar tolkas närmast knutet till frågor med
vikt för olika regioners utveckling och verksamhet, oavsett om de
bedrivs i länet eller nationellt. I förordningen om regionalt
tillväxtarbete listas ytterligare myndigheter (inklusive högskolor och
universitet), utöver de i tabellen ovan, som efter antagande av
regionala utvecklingsstrategier ska ta del av dessa.
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 beskrivs ett antal myndigheter som har särskild betydelse
för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken, då de ansvarar
för områden med vikt för regional utveckling. Här omfattas
myndigheter som i första hand ansvarar för verksamhet och frågor
som kan knytas nära prioriteringarna i den nationella strategin om
innovation och företagande, kompetensförsörjning och attraktiva
miljöer och tillgänglighet och till uppgifter och ansvar under
regionerna. Ett flertal av dessa myndigheter har i uppdrag att ta fram
och genomföra interna strategier för myndighetens medverkan. Vissa
har också, genom regeringsuppdrag, i uppdrag att samverka med
regionerna inom sina verksamhetsområden, till exempel i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet eller som stöd i
genomförande av regionala handlingsplaner för klimat och miljö.
Tillväxtverket fick i juni 2018 i uppdrag att vara myndigheten som
verkar för ett samordnat agerande bland statliga myndigheter i syfte
att få ett effektivt genomförande av landsbygdspolitiken.7 I uppdraget
Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdråg inom råmen for regeringens
proposition om en såmmånhållen politik for Sveriges låndsbygder.
7
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framgår att Tillväxtverket ska ta tillvara på synergier mellan
landsbygds-, regional tillväxt- och näringspolitiken samt nyttja
myndighetens befintliga strukturer inom regional tillväxt och
näringspolitik. Tolv av de femton myndigheter som ska bidra till
genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik ska göra
motsvarande inom den regionala tillväxtpolitiken.8 Tillväxtverket har
därför valt att nära samordna de uppdrag myndigheten har om att
stödja och stärka andra myndigheters medverkan i den regionala
tillväxtpolitiken och inom en sammanhållen landsbygdspolitik. Syftet
är att förenkla för de aktuella myndigheterna, såväl som att dra nytta
av de befintliga strukturer som finns och skapa synergier mellan de
båda politikområdena.
Då olika myndigheter lyfts fram i olika sammanhang och uppdrag
kopplat till regional tillväxt, så är det inte helt enkelt att precisera den
grupp av myndigheter som bör omfattas av Tillväxtverket mer
kontinuerliga insatser för att stödja andra myndigheters medverkan
och följa upp hur de tillämpar regionala utvecklingsstrategier.
Tillväxtverkets insatser inom ramen för uppdragen att stödja andra
myndigheters medverkan i den regionala tillväxt- och
landsbygdspolitiken riktar sig i första hand till de myndigheter som
listas ovan i tabellen. Även om andra myndigheter kan komma att
inkluderas, eller inkluderas i vissa enskilda insatser inom ramen för
uppdragen.
1.2.3
Metod
I genomförande av uppdraget har vi under året dels byggt insatserna
på slutsatser från tidigare uppföljningar, dels på behov av stöd som
lyfts av de myndigheter som ingår i myndighetsnätverket. I tillägg till
detta har vi tagit hänsyn till behov av statlig samverkan som lyfts av
regionerna i olika sammanhang, till exempel i återrapportering av
villkorsbeslut.
Då resurserna för uppdraget är begränsade har vi i möjligaste mån
försökt koppla verksamheten till, och dra nytta av, andra uppdrag där
vi möter myndigheter och regioner för att lyfta frågor om
flernivåsamverkan. Rapporteringen av uppdraget avgränsas till de
insatser som gjorts inom ramen för vårt uppdrag att stödja statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet samt, när
samordning skett, i landsbygdspolitiken och inte all samverkan med
andra statliga myndigheter som Tillväxtverket har i sin dagliga
verksamhet inom ramen för andra uppdrag och nätverk. Samordning
med andra sådana uppdrag sker dock internt.

Boverket, Energimyndigheten, Håvs- och våttenmyndigheten,
Jordbruksverket, Kulturrådet, Myndigheten for yrkeshogskolån,
Nåturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksåntikvårieåmbetet,
Skogsstyrelsen, Tråfikverket, Vinnovå.
8
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1.3

Tidigare uppföljningar

Vi har följt upp myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet och samverkan med regionerna i ett antal olika
uppföljningar och rapporter, dessa sammanfattas i Bilaga 1. Vi ser att
slutsatserna med bäring på statlig medverkan i det regionala
tillväxtarbetet har sett liknande ut mellan åren 2016–2018.
•

•
•

•

•

•

Myndigheternas interna strategier för medverkan i det
regionala tillväxtarbetet har i låg grad tydliggjort hur
samverkan eller utvecklad dialog med regionerna ska ske och
de saknar konkreta beskrivningar av hur samverkan ska gå till.
Myndigheternas tillämpning av de regionala
utvecklingsstrategierna sker till olika grad och i olika syfte.
Många tar endast del av några få.
Myndigheterna samverkar framförallt med andra myndigheter
i det regionala tillväxtarbetet, i högre grad än med de regionalt
utvecklingsansvariga. Strukturer för löpande samverkan och
dialog med samtliga regioner saknas eller är svagt utvecklade
hos majoriteten av myndigheterna.
Samverkan sker mest i uppdrag och uppgifter vilka är en del av
det regionala utvecklingsansvaret eller där regionerna har en
tydligt uttalad roll genom erbjudanden och uppgifter i
villkorsbeslut.
Det är viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
regioner och länsstyrelser, både för att underlätta samverkan
mellan organisationerna, men också för att underlätta för
aktörer på nationell nivå att se sin roll gentemot
länsstyrelserna respektive regionerna.
Regionerna ser ett behov av att nationella myndigheter
integrerar ett tydligare territoriellt perspektiv i sin
verksamhet. Nationella myndigheter bör i högre grad beakta
de skilda förutsättningar som finns i olika regioner, liksom i
olika delar av regionerna samt ha en god förståelse för
regionernas uppdrag.

Tillväxtverket har i samband med uppföljning och rapporter lämnat ett
antal rekommendationer till regeringen, bland andra dessa:
•

•
•
•

Se över vilka myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det
regionala tillväxtarbetet och förstärk styrningen av dessa för
att vägleda dem i deras roll i genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken.
Öka koordineringen av sektorpolitik på flera nivåer samt
stärka kopplingen av sektorpolitik till de regionala
utvecklingsstrategierna.
Gör en bred och sektoröverskridande översyn av den regionala
tillväxtpolitiken.
Tydliggör förväntningar och krav på samverkan i de
regleringsbrev och regeringsuppdrag som lämnas till relevanta
myndigheter inom lämpliga områden.

7

2

Samlade slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

Trög utveckling

Tidigare uppföljningar har pekat på att myndigheternas medverkan
varierat i hög grad. Olika myndigheters samverkan med regionalt
utvecklingsånsvårigå åktörer hår vårieråt från ”i stort sett inget” till
”löpånde med alla”. En majoritet av myndigheterna har ingått i
gruppen som för ganska lite dialog med regionerna och där få har
kontinuerlig samverkan med samtliga regioner. I den reviderade
förordningen om regionalt tillväxtarbete, som trädde i kraft 2017,
försökte regeringen tydliggöra myndigheternas medverkan men
genomslaget av förändringarna i förordningen gick långsamt.
Uppföljningar visade också på att myndigheterna tillämpade och
beaktade de regionala utvecklingsstrategierna i låg grad.
Sammanfattningsvis kan sägas att samverkan mellan regioner och
myndigheter sker mest i uppdrag och uppgifter vilka är en del av det
regionala utvecklingsansvaret eller där regionerna har en tydligt
uttalad roll genom erbjudanden och uppgifter i villkorsbeslut.
Uppväxling

Under 2019 kan vi dock se tendenser på att arbetet kring flernivå- och
sektoröverskridande samverkan har växlats upp, både från regeringen
och från myndigheterna. Regionerna är också mer involverade i
dialoger om behov av samverkan, både med fler aktörer och med
aktörer utanför det egna länet. Detta kan så klart ha flera orsaker.
Exempelvis finns det nu ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar hos
regionerna och de kan tala med en mer samlad röst. Det som blir allt
tydligare är att de växande utmaningar som regionerna och Sverige
står inför inte kan lösas av enskilda aktörer. Lösningarna finns att hitta
i samspelet mellan aktörer. Uttrycken ”utmåningsdriven samverkån”
och ”systemperspektiv” hörs ållt oftåre när vi träffår regioner och
myndigheter. Detta är något som innebär att vi behöver nya arbetssätt
och verktyg. Samma bild lyfts även i vår slutrapport för uppdraget att
ge förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken kan stärkas.9
Under de närmsta åren har fler myndigheter och regioner fått
gemensamma uppdrag och erbjudanden. Den nya landsbygdspolitiken
har som huvudfokus att se till att vi har ett land som hänger samman
och har liksom den regionala tillväxtpolitiken ett tvärsektoriellt och
territoriellt perspektiv som sätter ytterligare tryck i frågorna.

9

N2018/04488/RTS

8

Ökad förståelse

Utifrån årets insatser och uppföljning kan vi skönja en utveckling
gällande myndigheternas förståelse för det regionala tillväxtarbetet
och regionernas roll. Att det nu finns ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar tycks underlätta förståelsen. Fler myndigheter
verkar i högre grad se kopplingar mellan den egna verksamheten och
regional utveckling och landsbygdsutveckling samt har
uppmärksammat att regional tillväxt ska integreras i myndighetens
verksamhet.
Fler myndigheter beskriver också en vilja att svara på remisser av
regionala utvecklingsstrategier och att hitta nya kontaktytor med
regionerna. Få myndigheter kan dock sägas tillämpa eller kontinuerligt
beakta de regionala utvecklingsstrategierna eller regionala
prioriteringar i sin verksamhet. Utöver att svara på remisser av
reviderade regionala utvecklingsstrategier samt att använda de
regionala utvecklingsstrategierna som kunskapsunderlag så ser
Tillväxtverket att fler möjligheter och sätt att beakta de regionala
utvecklingsstrategierna skulle kunna lyftas fram och tillämpas.
Myndigheter skulle i högre grad kunna inhämta regionala perspektiv i
olika forum och dialoger, fysiskt eller digitalt, samt erbjuda regionerna
att lämna inspel på myndigheternas verksamhet och lämpliga insatser.
En ökad och mer kontinuerlig dialog med regionerna kan vara ett sätt
att beakta regionala prioriteringar, då regionerna i dialoger och inspel
företräder sina egna regionala utvecklingsstrategier.
Styrningen fortsatt i fokus

Även om denna utvecklade medvetenhet är positiv så ser vi samtidigt
inte några större förändringar i själva verksamheten eller att fler
insatser görs i samverkan med regional nivå. Dessa förefaller ligga på
ungefär samma nivå som tidigare. Fortfarande är det styrningen och
gemensamma uppdrag som är faktorn som avgör hur mycket
myndigheterna samverkar med regionerna och hur prioriterat
medverkan är inom myndigheterna.
Tillväxtverkets uppdrag att stödja och samordna andra statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och
landsbygdspolitiken blir lätt ”tåndlöså” utån motsvårånde uppdråg
eller styrning av myndigheterna kring att- och hur de ska medverka.
Tillväxtverkets uppdrag kan utan kompletterande styrning till
myndigheterna framförallt genomföras genom fortsatta
kunskapshöjande insatser, till flera eller enskilda myndigheter, och
genom att skapa möjligheter för dialog. Hur insatserna omsätts i
respektive organisation eller sektorsområden ligger utanför vårt och
uppdragets mandat. Resurser och mandat för detta bör finnas i varje
myndighet som har betydelse för genomförandet av politiken, vilket
behöver säkerställas i uppdrag och styrning av myndigheterna.
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2.2

Rekommendationer till regeringen
•

I utformningen av en ny nationell strategi bör regeringen så
långt som möjligt tydliggöra vilka myndigheter som är särskilt
betydelsefulla för regional utveckling, hur de ska bidra till
genomförandet av politiken och inom vilka områden de
förväntas bidra. Tillväxtverket ser att regeringen bör
tydliggöra vad ett nytt och bredare mål om regional utveckling
i hela landet innebär för myndigheterna. Vi vill liksom i andra
rapporter, lyfta behovet av en bred och övergripande översyn
av den regionala tillväxtpolitiken, helst genom en utredning av
politikområdet.

•

Regeringen bör verka för att frågor som ligger inom det
regionala utvecklingsansvaret i högre grad koordineras på
nationell nivå och i uppdragsformuleringar till nationella
myndigheter. Till exempel bör uppdelning inte göras på
tillväxt-, näringslivs- och till exempel kultur- eller
kompetensförsörjningsfrågor. Frågorna hänger samman.
Tillväxtverket anser att en sådan ordning dessutom skulle vara
i linje med regeringens formulering att tvärsektoriell styrning
av resurser inom alla politikområden är avgörande för
genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.

•

Regeringen bör se över vilka myndigheter som anses vara
särskilt viktiga i det regionala tillväxtarbetet och att dessa
överensstämmer med olika uppdrag och uppgifter kopplade till
regional tillväxt. Om myndigheter genom sin verksamhet utan
att samverka med regionerna, eller beakta regionala
prioriteringar, medverkar i det regionala tillväxtarbetet
behöver de kanske inte nödvändigtvis vara utpekade att bidra
till genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. I detta
sammanhang bör regeringen också förenkla styrningen genom
att samma myndigheter bör ingå i landsbygdspolitiken som i
den regionala tillväxtpolitiken. Det är få av de tematiska frågor
som regionerna hanterar som inte berör båda
politikområdena.

•

Regeringen kan, i syfte att hjälpa myndigheterna att identifiera
hur de kan medverka i det regionala tillväxtarbetet samt
samråda, informera och samverka med regionerna, ge
gemensamma uppdrag till myndigheterna och regionerna inom
lämpliga sakområden. Regeringen kan också, utöver generella
återrapporteringskrav i regleringsbrev, förtydliga
förväntningarna på myndigheternas medverkan genom att ge
myndigheterna mer specifika återrapporteringskrav.
Tillväxtverket kan bidra i arbetet.
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3

Tillväxtverkets insatser

Tillväxtverket samverkar med andra statliga myndigheter i ett flertal
uppdrag, nätverk och insatser inom näringspolitiken, den regionala
tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken. Inom ramen för
Tillväxtverkets uppdrag att stödja andra myndigheters medverkan i
det regionala tillväxtarbetet stödjer Tillväxtverket myndigheterna i
genomförandet av deras uppdrag genom att:
•
•
•
•

Bidra till erfarenhetsutbyte mellan myndigheter om
myndigheternas medverkan i regionalt tillväxtarbete.
Verka kunskapshöjande till en bredare grupp av nationella
myndigheter om regionalt tillväxtarbete.
Följa och bistå myndigheter i utvecklingen av deras interna
strategier och myndigheternas genomförande av dessa.
Följa upp hur myndigheterna tillämpar de regionala
utvecklingsstrategierna.

Myndighetsnätverket bidrar till erfarenhetsutbyte och verkar kunskapshöjande

Tillväxtverket driver ett myndighetsnätverk för hållbar regional
utveckling och landsbygdspolitik. Syftet med myndighetsnätverket är
att utbyta erfarenheter och föra en kontinuerlig dialog om hur
myndigheter inom sina verksamhetsområden och över sektors- och
förvaltningsgränser kan skapa förutsättningar för utveckling och
tillväxt i hela landet. Nätverket fungerar också som en plattform för;
•
•

omvärldsbevakning och kunskapshöjande aktiviteter inom de
båda politikområdena,
att fånga upp förslag på ytterligare aktiviteter med enstaka
eller grupper av myndigheter som kan tas vidare i andra
sammanhang eller initiativ.

Stöd till enskilda myndigheter i deras medverkan och genomförande av interna
strategier

Tillväxtverket erbjuder vid förfrågan kunskapshöjande insatser och
stöd till enskilda myndigheter avseende regional tillväxt och
landsbygdspolitik och myndigheters medverkan. Det kan handla om
att besöka enskilda myndigheter för att mer generellt informera om
den regionala tillväxtpolitiken och regionernas arbete. Det kan också
handla om att diskutera och vara bollplank till myndigheter kring
deras medverkan generellt eller i enskilda uppdrag eller att förmedla
kontakt och ingångar till regionerna.
Följa upp myndigheternas medverkan och hur de tillämpar regionala
utvecklingsstrategier

Tillväxtverket följer kontinuerligt upp hur myndigheterna medverkar i
det regionala tillväxtarbetet, inklusive hur myndigheterna tillämpar de
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regionala utvecklingsstrategierna. I år har vi följt upp hur
myndigheternas medverkar genom en enkät som skickats till
kontaktpersonerna i myndighetsnätverket. Enkätsvaren har
sammanställts och presenteras under kapitel 4 Uppföljning av
myndigheternas medverkan. I syfte att bättre kunna följa utvecklingen
av samverkan så har vi i myndighetsnätverket tagit fram tidigare
nämnda förändringsteori för myndigheternas medverkan.
Förändringsteorin illustrerar en effektkedja mot ett gemensamt mål
för myndigheternas medverkan om att ”myndigheters verksamhet
skapar förutsättningar för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i
alla delar av landet”.
Tillväxtverket följer också kontinuerligt upp hur regionerna
samverkar med myndigheter, bland annat genom regionernas årliga
återrapporteringar av villkorsbesluten. Detta kommuniceras
kontinuerlig med myndigheterna genom myndighetsnätverket för
hållbar regional utveckling och landsbygdspolitik.
I följande kapitel redogörs för de insatser som Tillväxtverket
genomfört under 2019 inom ramen för vårt uppdrag att stödja andra
statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur Tillväxtverket avser att
utveckla det fortsatta arbetet inom ramen för uppdraget.

3.1

Samordning med uppdrag inom en sammanhållen
landsbygdspolitik

Tillväxtverket fick i juni 2018 i uppdrag att vara myndigheten som
verkar för ett samordnat agerande bland statliga myndigheter i syfte
att få ett effektivt genomförande av landsbygdspolitiken.10 I uppdraget
beskrivs att ett flertal myndigheter utifrån sina uppdrag och sektormål
bidrar till landsbygdernas utveckling. Tillväxtverket ska verka för ett
samordnat agerande för att uppnå de landsbygdspolitiska målen och
inom ramen för uppdraget verka för samordning av statliga
myndigheter. Tillväxtverket ska genom ökad samverkan med andra
statliga myndigheter verka för ett samordnat nationellt agerande, ett
mer effektivt genomförande av landsbygdspolitiken samt främja
synergier mellan samhällssektorer.
Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket:
• Vara ett stöd för 15 utvalda statliga myndigheters medverkan i
genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik.
• Bidra till ökad kunskap och främja erfarenhetsutbyten mellan
myndigheterna.
• Bidra till att stärka samordning av statliga myndigheters
insatser där så är möjligt, i syfte att bidra till de
landsbygdspolitiska målen.
Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdråg inom råmen for regeringens
proposition om en såmmånhållen politik for Sveriges låndsbygder.
10
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•

I samarbete med utvalda statliga myndigheter och andra
aktörer utarbeta en metodik för landsbygdsanalyser och
konsekvensbedömningar i olika samhällssektorer samt vara
ett stöd för myndigheternas tillämning av metodiken.

I uppdraget framgår att Tillväxtverket i genomförandet ska ta tillvara
synergier mellan landsbygdspolitiken och den regionala
tillväxtpolitiken samt näringspolitiken och främja samverkan mellan
nationella och regionala processer och aktörer. Vidare ska vi nyttja
myndighetens befintliga strukturer inom regional tillväxt och
näringspolitik.
Både den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken har en
tydlig geografisk utgångspunkt, där sektorssamordning och
flernivåsamverkan är central. Flera av de, för genomförandet av
politikområdena, betydelsefulla myndigheterna är samma inom de
båda områdena.
I november 2018 lämnade Tillväxtverket en delredovisning till
Näringsdepartementet om hur myndigheten planerade att ta sig an
uppdraget inom en sammanhållen landsbygdspolitik.11 I
delredovisningen konstaterar vi att det finns synergier mellan
uppdragen att samordna och stödja statliga myndigheter inom
regional tillväxtpolitik och landsbygdspolitik och att vi avser att nära
samordna de båda uppdragen. Vi bjöd därför in de myndigheter som
omfattas av det samordnande uppdraget inom landsbygdspolitiken,
som inte redan deltog i det befintliga myndighetsnätverket för regional
utveckling, att delta och nätverket utvecklades till
myndighetsnätverket för hållbar regional utveckling och
landsbygdspolitik. Genom att nyttja och utöka det befintliga
myndighetsnätverket som redan samlade de myndigheter som
omfattas av vårt motsvarande uppdrag inom den regionala
tillväxtpolitiken, nås en bredare grupp myndigheter och fler berörda
personer inom myndigheterna. På så sätt kan synergier i
myndigheternas medverkan i den regional tillväxtpolitiken och
landsbygdspolitiken främjas vilket förenklar för de myndigheter som
omfattas av uppdragen, likväl som för Tillväxtverket.
Majoriteten av de insatser som genomförts inom ramen för uppdraget
har därför samordnats och inkluderat såväl myndigheters medverkan i
den regionala tillväxtpolitiken som landsbygdspolitiken. På
motsvarande sätt genomförs uppdraget att samordna myndigheters
medverkan i landsbygdspolitiken. Det tydligaste exemplet på detta är
det möte för generaldirektörer som anordnades i oktober 2019 som
var ett startskott för myndigheternas medverkan i
landsbygdspolitiken (se vidare under kapitel 3.6) och som riktade sig

Uppdråg inom råmen for En såmmånhållen politik for Sveriges låndsbygder
- Delråpport Såmordnåt ågerånde inom en såmmånhållen låndsbygdspolitik
(N2018/04123/HL)
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till myndigheter med betydelse för såväl landsbygdspolitiken som den
regionala tillväxtpolitiken.

3.2

Myndighetsnätverk

Till myndighetsnätverket bjuds de myndigheter som lyfts fram som
särskilt betydelsefulla för det regionala tillväxtarbetet eller som
omfattas av Tillväxtverkets uppdrag inom en sammanhållen
landsbygdspolitik. Nätverket har under 2019 omfattats av
kontaktpersoner från 22 myndigheter.12 Därutöver så har nätverket
under 2019 utvidgats med representanter från två av länsstyrelsernas
gemensamma nätverk; nätverket för hållbar utveckling samt
landsbygdsdirektörernas nätverk. Även en representant från
Landsbygdsnätverket har tillkommit under 2019.
Andra myndigheter med intresse för frågorna eller uppdrag med
bäring på regional utveckling och landsbygdspolitik kan bjudas in. Till
exempel bjöds Skolverket in till myndighetsträffen under hösten 2019.
Nätverksträff 20 maj

Den 20 maj arrangerades vårens myndighetsträff. Träffen samlade
cirka 30 deltagare från 17 myndigheter samt representanter från
Näringsdepartementet. Även en representant från Region
Västernorrland deltog under träffen.
Under träffen presenterade Tillväxtverket rapporten Regionalt
tillväxtarbete 2018. Region Västernorrland deltog för att berätta om
hur de samverkar med statliga myndigheter i det regionala
tillväxtarbetet och om samverkansavtal som upprättats mellan
regionen och ett antal myndigheter. Post- och telestyrelsen och Havsoch vattenmyndigheten presenterade sitt arbete med att revidera sina
interna strategier för regionalt tillväxtarbete och i dem också integrera
myndigheternas medverkan i landsbygdspolitiken. Tillväxtverket
informerade om uppdrag inom landsbygdspolitiken och det planerade
fortsatta arbetet. Näringsdepartementet informerade om arbetet med
en framtida regional tillväxtpolitik och processen kring framtagandet
av en ny nationell strategi för regional tillväxt. Under dagen
presenterades och diskuterades också förslag på en förändringsteori
för myndigheters medverkan.
Utvärderingen av nätverksträffen den 20 maj var övervägande positiv
och flera deltagare uttryckte att det är bra att träffas i en
Arbetsformedlingen, Boverket, Business Sweden, Håvs- och
våttenmyndigheten, Energimyndigheten, ESF–rådet, Jordbruksverket,
Kulturrådet, Livsmedelsverket, Myndigheten for yrkeshogskolån,
Myndigheten for ungdoms och civilsåmhållesfrågor, Nåturvårdsverket, Påtentoch registreringsnåtverket, Post- och telestyrelsen, Riksåntikvårieåmbetet,
Riksårkivet, Såmetinget, Skogsstyrelsen, Svenskå Filminstitutet, Sveriges
Geologiskå Undersokning, Tråfikverket, Vinnovå.
12

14

sektorsövergripande myndighetsgruppering för att utbyta
erfarenheter och få uppdateringar om vad som är aktuellt inom den
regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken. Utvärderingen visade
också att det var uppskattat med regional representation och regionala
exempel.
Önskemål framkom om att Tillväxtverket, tillsammans med
myndigheterna, skulle kunna lägga upp en mer övergripande plan eller
arbetsprogram för nätverksmötena för att ge representanterna
möjlighet att ta med sig kollegor beroende på tema.
Nätverksträff 4 december

Myndighetsträffen den 4 december hölls i anslutning till konferensen
Hållbar regional utveckling- i samspel mellan nationell och regional
nivå. Träffen samlade 45 deltagare från 23 myndigheter (inklusive
Tillväxtverket och representanter från Länsstyrelserna). Därutöver
deltog representanter från Näringsdepartementet och
Landsbygdsnätverket.
Dagen inleddes med en presentation av Tillväxtverkets uppdrag att
föreslå hur hållbarhetsarbetet kan stärkas i den regionala
tillväxtpolitiken följt av en diskussion om förslagen. I de resterande
programpunkterna lades särskilt fokus på landsbygdspolitiken och på
statlig närvaro i kommuner och län. Länsstyrelsen i Örebro län
presenterade deras kartläggning av statlig närvaro och Oxford
Research presenterade en rapport de genomfört på uppdrag av
Tillväxtverket om behov av statlig verksamhet i landsbygdskommuner.
Utvärderingen av dagen visade att träffen och diskussionerna under
nätverksträffen var uppskattade, gav nya och bredare perspektiv samt
att det var en bra samling av myndigheter. Inspel lämnades om att
nätverksträffarna skulle kunna utvecklas genom att öppna upp för
valbara spår, för att kunna diskutera tematiska områden och specifika
perspektiv. Det lyftes också att innebörden i regional tillväxtpolitik och
landsbygdspolitik skulle behöva konkretiseras samt att vad samverkan
ska uppnå om möjligt också bör konkretiseras. I det sammanhanget
spelades det in att myndigheterna skulle behöva få mer konkreta
uppdrag (från Regeringskansliet) för ått få till ”mer verkståd” i
frågorna.

3.3

Stöd till enskilda myndigheter

I februari 2019 deltog Tillväxtverket på en workshop som Post- och
telestyrelsen anordnande med representanter för olika avdelningar på
myndigheten, i syfte att revidera sin interna strategi för medverkan i
det regionala tillväxtarbetet. Post- och telestyrelsen ville även
inkludera myndighetens medverkan i landsbygdspolitiken i den
reviderade strategin. Vi deltog för att informera om den regionala
tillväxtpolitiken, landsbygdspolitiken och deltog i de efterföljande
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diskussionerna om hur Post- och telestyrelsen kan stärka sin
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken.
Tillväxtverket var senare behjälpliga i att förmedla kontaktuppgifter
till regionerna för utskick av den reviderade strategin för medverkan i
det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken på remiss till
regionerna.
Under året har Tillväxtverket haft ett antal möten med Havs- och
vattenmyndigheten. Bland annat om revidering av myndighetens
interna strategi för medverkan i det regionala tillväxtarbetet, i vilken
även myndighetens medverkan i landsbygdspolitiken samt
Östersjöstrategin integreras. Tillväxtverket var under perioden
bollplank till Havs- och vattenmyndigheten i en utlysning som gjordes
till regionerna om möjlighet att söka projektmedel för förstudier
kopplat till havs- och vattenplanering och regionalt tillväxtarbete.
Inom ramen för detta deltog också Tillväxtverket på ett möte med
Havs och vattenmyndigheten, Region Skåne och länsstyrelsen i Skåne.
Havs och vattenmyndigheten beviljade som ett resultat av utlysningen
Region Jämtland- Härjedalen och Västra Götalandsregionen
projektmedel för att tydligare integrera havs- och vattenfrågor i
regionala strategidokument.
Tillväxtverket har under 2019 haft ett möte med Patent- och
registreringsverket om hur de kan medverka i det regionala
tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken. Tillväxtverket bistod med tips
och råd om lämpliga nätverk att delta i för att föra dialog med
regionerna samt kontaktuppgifter till lämpliga regioner för att initiera
en dialog om hur myndigheten skulle kunna bistå kring framtagande
av nya regionala utvecklingsstrategier.
Tillväxtverket bjöds in att delta på Skogsstyrelsens möte i den
regionala utvecklingsgruppen i oktober 2019, där vi informerade om
den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken och deltog i
gruppens diskussioner.

3.4

Kunskapsspridning och deltagande i andra nätverk

Tillväxtverket sprider kontinuerligt information om relevanta
rapporter och konferenser till myndigheternas representanter i
myndighetsnätverket. Under 2019 har Tillväxtverket till exempel
spridit rapporterna Regionalt tillväxtarbete 2018, Regionalt
tillväxtarbete efter 2020 och Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 samt
information om Sveriges Kommuner och Regioner och Tillväxtverkets
Stora landsbygdskonferens.
Tillväxtverket deltog i Reglabs RUS- nätverk i november 2019 för att
informera om arbetet med att stödja statliga myndigheters medverkan
i det regionala tillväxtarbetet, samt för att diskutera hur
myndigheterna kan involveras i arbetet med framtagande och
genomförande av regionala utvecklingsstrategier i högre grad.
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I diskussionen lyftes att myndigheterna bör få tydligare uppdrag att
beakta regionala förutsättningar och samverka med regionerna. Till
exempel bör de få i uppdrag att hämta inspel från regionerna när de
tar fram nya strategier eller planerar nya insatser. Samtidigt lyftes det
också fram att samverkan är ett delat ansvar och att regionerna kan
arbeta för att förenkla för myndigheterna och synliggöra vinsterna av
en sådan samverkan. Till exempel genom att regionerna formerar sig i
större grupperingar för att möta myndigheterna. I diskussionerna
lyftes att det behövs nya sätt att samverka på, genom att sätta de
gemensamma utmaningarna i fokus.

3.5

Gemensam målbild för myndigheters medverkan

For ått klårgorå våd myndigheters medverkån i det regionålå
tillvåxtårbetet innebår såmt vilkå effekter medverkån kån få så hår
Tillvåxtverket tillsåmmåns med myndigheternå i nåtverket tågit fråm
en foråndringsteori for myndigheters medverkån. Foråndringsteorin
togs fråm i såmverkån med tre regioner for ått såkrå det regionålå
perspektivet på myndigheters medverkån. Teorin illustrerår våd
såmtligå utpekåde myndigheter kån gorå såmt vilkå effekter
myndigheters medverkån skulle kunnå få. En såmmånfåttning åv
årbetet och foråndringsteorin for myndigheters medverkån i det
regionålå tillvåxtårbetet finns i bilågå 2.
Gemensam målbild

Foråndringsteorin tår sin utgångspunkt i en problemånålys som
mynnåde ut i två centrålå problem for myndigheternås medverkån.
•
•

Myndigheter hår bristånde kunskåp om regionålå behov,
forutsåttningår och processer såmt
Myndigheter hår brist på system- och helhetsperspektiv i sin
verksåmhet.

For ått få fråm ett onskåt låge, ett mål, så vånds problemen på. Målet
for myndigheters medverkån definierådes som ått myndigheters
verksamhet skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och
attraktionskraft i hela landet. For ått uppnå målet kråvs ett åntål
åndråde beteenden och formågor. Det håndlår om ett såmordnåt
ågerånde over sektorsgrånser utifrån territoriellå forutsåttningår. Det
håndlår också om ått myndigheternå ågerår på kunskåp om hur derås
insåtser påverkår utvecklingen i ållå delår åv låndet. Slutligen hoppås
vi åven ått foråndringårnå kån bidrå till en effektiv ånvåndning åv
offentligå resurser och win/win for nåtionell och regionål nivå.
Foråndringsteorin visår på så sått en ideålbild åv myndigheters
medverkån och ett onskåt och troligt såmbånd mellån åktiviteter och
målet.
Såmtidigt tåcker foråndringsteorin for myndigheters medverkån i det
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regionålå tillvåxtårbetet in mångå myndigheter, inom flerå olikå
sektorsområden. Aktiviteternå och formågornå ror sig också både
internt i myndigheternå (exempelvis integrering åv regionålt
tillvåxtårbete i verksåmhetsplåneringen) och externt mellån
myndigheter och regioner. Stårkåst blir såmbåndet om flerå
myndigheter kontinuerligt ågerår enligt foråndringsteorin och
genomfor de identifieråde åktiviteternå for ått stårkå och ågerå på de
identifieråde formågornå. Såmtidigt kån åven enskildå myndigheters
ågerånde enligt foråndringsteorin ge positivå effekter inom enskildå
sektorsområden, inom vilkå såmordningen mellån myndigheter och
mellån myndigheter och regioner kån stårkås.
En gemensam förändringsteori som kan tas vidare i respektive myndighet

Modellen visar gemensamma aktiviteter och effekter och håller sig på
sektorsövergripande nivå. Modellen kan sedan utvecklas för varje
myndighets verksamhets- och sektorsområden. Inom ramen för olika
myndigheters verksamhetsområden kan då fler processer, strategier
och relevanta aktörer identifieras. Till exempel understrategier till de
regionala utvecklingsstrategierna inom sakområden eller ytterligare
relevanta regionala aktörer som exempelvis länsstyrelser eller
regionala energikontor.
Modellen förhåller sig till de ramar som finns för regionalt
tillväxtarbete, framförallt förordningen om regionalt tillväxtarbete.
Aktiviteter och effekter har därmed avgränsats till sådana som
myndigheterna kan göra givet dessa ramar (utan att först behöva få
nya uppdrag eller särskilda uppdrag genom till exempel
regleringsbrev). Sådana eventuella uppdrag och styrning som
understödjer samverkan både på nationell- och mellan nationell och
regional nivå kan dock förstärka effekterna enligt förändringsteorin.

3.6

Möte för generaldirektörer om landsbygdspolitik och
regional tillväxt

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf bjöd i oktober 2019 in
generaldirektörerna för de myndigheter som ska bidra till
genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik och regional
tillväxtpolitik till en träff om de gemensamma uppdragen. 18
myndigheter samt Näringsdepartementet deltog.
Träffen ägnades åt förankring av uppdragen inom
landsbygdspolitiken, information om arbetet inom- och samordningen
med uppdraget inom den regionala tillväxtpolitiken samt en
gemensam diskussion om hur myndigheterna kan bidra till ett
samordnat genomförande.
Under diskussionerna lyftes bland annat att:
•

fler utbildningsmyndigheter bör bidra till genomförandet
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•
•

kultur- och civilsamhällesfrågor bör kunna lyftas fram
tydligare och integreras mer i genomförandet av politiken
myndigheter i högre grad skulle kunna erbjuda varandra
metodstöd för tvärsektoriellt arbete

Ett annat inspel som lyftes var att nya innovativa samverkanssätt
skulle kunna prövas. Utöver att samverka med närmast berörda
myndigheter så kan samverkan över mindre självklara sektorsgränser
ge upphov till innovativa sätt och idéer.
Ett resultat av träffen blev att Tillväxtverket startade en kartläggning
om hur myndigheterna beaktar ett landsbygdsperspektiv och andra
territoriella perspektiv i sin verksamhet samt vilka insatser och vilken
finansiering som myndigheterna i dagsläget gör/har för att utveckla
landsbygder. Ett annat resultat av mötet var att dessa möten mellan
generaldirektörerna ska vara årligen återkommande.

3.7

Dialogkonferens mellan myndigheter och regioner

Den 3 december anordnade Tillväxtverket en dialogkonferens om
samverkan mellan regional och nationell nivå i det regionala
tillväxtarbetet. Konferensen är ett led i Tillväxtverkets arbete med att
förbereda för nästa programperiod inom strukturfonderna samt att
bidra till en framtida regional tillväxtpolitik. I arbetet med nästa
programperiod har det prioriterats att stärka kopplingar mellan den
regionala tillväxtpolitiken och sammanhållningspolitiken samt
samverkan och medverkan över sektorer.
Konferensen tog sin utgångspunkt i den kunskap och de inspel som
samlats och gjorts inför en kommande regional utvecklingspolitik och
sammanhållningspolitik, sammanfattade i rapporterna
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 och Regionalt tillväxtarbete efter
2020.
Under dialogkonferensen anordnades tematiska dialoger mellan
myndigheter och regioner inom de områden som även fortsatt
förväntas vara centrala för den regionala tillväxt- och
sammanhållningspolitiken; innovation och företagande, tillgänglighet
och attraktiva miljöer och kompetensförsörjning. Myndigheter förde
dialog med regionerna om hur samverkan inom dessa områden kan
stärkas. Under dagen anordnades också en workshop om hur
formerna för nationell - regional samverkan kan stärkas.
Regionerna roterade mellan dialogerna för att få möjlighet att träffa
och samtala med samtliga myndigheter. Dialogkonferensen samlade
21 myndigheter med betydelse för regional utveckling och
landsbygdspolitik samt 20 regioner. Nedan sammanfattas behov och
idéer som uttrycktes i dialogerna.
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Generella behov och idéer

•

Tydliggörande av när, hur och med vem man ska samverka
Det finns en osäkerhet både från regionerna och
myndigheterna om hur, när och med vem samverkan ska ske,
när detta inte tydligt anges. Från regionerna uttrycktes att
myndigheter behöver bli bättre på att samverka och sätta sina
insatser i ett större sammanhang som länkar ihop
verksamheten med både andra myndigheter och med
regionerna. Framförallt myndigheter med olika typer av
spetskompetens och nationella uppdrag upplevs vara
frånvarande i det regionala tillväxtarbetet. Myndigheterna
uttryckte å andra sidan utmaningar i att veta när och hur de är
efterfrågade från regionerna samt hur de ska delta i det
regionala utvecklingsarbetet.

•

Kunskap och förståelse för varandras verksamheter
Myndigheter behöver ha mer kunskap om det regionala
tillväxtarbetet och om regionernas uppdrag, prioriteringar och
olika förutsättningar. Myndigheter skulle behöva ha ökad
kunskap om-, och göra fler analyser av hur nationella beslut
och insatser påverkar regional och lokal nivå. Samtidigt
uttrycktes behov av att också regionerna stärker sin kunskap
om myndigheternas verksamhet, uppdrag och förutsättningar.

•

Stärkt myndighetssamverkan och systemperspektiv
Regionerna önskar att myndigheterna även stärker samverkan
sinsemellan. De önskar möta en mer enad och samordnad
nationell nivå. Till exempel skulle myndigheter kunna
sampaketera sina erbjudanden, kunskaper och
kunskapsunderlag med andra relevanta myndigheter.

•

Gemensam kunskapsproduktion
Myndigheter och regioner skulle utöver att publicera kunskap
via sina webbsidor även kunna informera om framtagande av
kunskap och erbjuda andra relevanta aktörer att delta i
kunskapsproduktionen. Fler samlade inventeringar om vilken
kunskaps som behövs, mellan såväl myndigheter som mellan
myndigheter och regioner bör göras. En sådan gemensam
kunskapsinventering skulle kunna skapa förutsättning för
ökad samordning av resurser för kunskapsproduktion och
kunskap som fler aktörer har nytta av.

•

Nya och stärkta former för samverkan
Det behövs nya former för samverkan. Ingen ensam aktör kan
lösa de utmaningar som vi står inför, därför behövs
gemensamma kraftsamlingar där samverkan sker. En form av
samverkan som skulle kunna stärkas är tematisk
myndighetssamverkan. Den tematiska myndighetssamverkan
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bör understödjas genom att regeringen stärker styrningen av
myndigheterna om att samverka inom de tematiska områdena
och med regionerna. I det här sammanhanget lyftes det
regionala kompetensförsörjningsarbetet och
kompetensförsörjningsdagarna som ett gott exempel som bör
tas vidare även inom andra områden.
Dialog om Innovation och företagande i städer och landsbygder

•

•
•

•

Behov av ett långsiktigt, transformativt och
strukturomvandlande arbete där myndigheter och regioner
gemensamt utvecklar insatser inom innovationsområdet.
Regionalfondsprogrammen skulle till exempel behöva
möjliggöra längre investeringar än treåriga projekt.
Myndigheterna kan möta regionerna i mer storregionala
samlingar, exempelvis i NUTS- områden, för att förenkla för
fler och fortsatta dialoger mellan nationell och regional nivå.
Myndigheter kån se olikå regioner som ”testårenor” för
samverkan för vilka de smarta specialiseringsstrategierna kan
ge vägledning. Smart specialisering behöver dock ses i ett brett
perspektiv, då gemensamma satsningar inom allt fler områden
kommer bli allt viktigare, till exempel inom kulturella och
kreativa näringar, attraktivitet och miljö.
Fler myndigheter bör arbeta utmaningsdrivet då det kan
möjliggöra mer samverkan. Målen i Agenda 2030 kan vara en
gemensam utgångspunkt.

Dialog om Tillgänglighet och attraktiva miljöer i städer och landsbygder

•

Myndigheter skulle kunna sampaketera kunskap och
erbjudanden kring fysiska platsförutsättningar, till exempel
infrastruktur, bostadsplanering, geologi, vattenfrågor och
skyddsområden.

Dialog om Kompetensförsörjning i städer och landsbygder

•
•
•

Regionerna behöver stöd från myndigheterna att ta fram
regionala analyser och strategier inom området.
Kompetensutvecklingsinsatser i företag och organisationer bör
i högre grad kunna finansieras av socialfonden och
regionalfonden för att stimulera en snabbare omställning.
Förslag om en vägledningsplattform likt verksamt.se för
regioner och individer för ått skåpå ”en väg in” i
kompetensförsörjningsfrågorna, där regionerna också skulle
kunna bygga regionala delar.
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3.8

Fortsatt arbete och planerade insatser

Tillväxtverket kommer fortsätta genomföra kunskapshöjande
aktiviteter och skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte och dialog. Under
2020–2021 kommer vi även att följa upp hur myndigheterna
medverkar i det regionala tillväxtarbetet. Fortsatt samordning
kommer att ske mellan uppdragen att stärka myndigheter medverkan i
det regionala tillväxtarbetet och i landsbygdspolitiken. Nedanstående
aktiviteter planeras i uppdraget under 2020.
Verka kunskapshöjande och bidra till erfarenhetsutbyte

Tillväxtverket kommer stödja myndigheter genom att omvärldsbevaka
och förmedla relevant kunskap som stärker myndigheternas
förutsättningar att bidra till genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken och en sammanhållen landsbygdspolitik. Vi har också
som ambition att fördjupa samverkan med andra nätverk och forum
som samlar myndigheter och regioner med bäring på regional
utveckling och landsbygdspolitik, både internt på Tillväxtverket och
med externa nätverk. Till exempel med nätverk inom Reglab.
Myndighetsträffar i nätverket för hållbar regional utveckling och
landsbygdspolitik
Tillväxtverket planerar två nätverksträffar under 2020. Under dessa
kommer vi bland annat att diskutera former och frågor för
återrapporteringar enligt myndigheternas regleringsbrev för 2020.
Utifrån inspel från tidigare nätverksträffar kommer vi att diskutera
fortsatt utveckling av nätverket. Till exempel möjligheten att fram ett
gemensamt arbetsprogram för myndighetsnätverket samt utforska
möjligheterna till att anordna fler valbara tematiska diskussionspass
under träffarna, utöver de mer generella kunskapsinsatserna kring
politikområdena. Vi kommer också att lägga ett större fokus på att
lyfta fler goda exempel från olika myndigheter samt att bjuda in fler
regioner och andra relevanta aktörer för dialog på olika teman.
Vi planerar att utveckla kommunikationen om uppdraget och
Tillväxtverkets stöd till andra myndigheter att medverka i den
regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken. Så att dokumentation, goda
exempel och relevant information om uppdraget finns samlat och mer
tillgängligt.
Möte med generaldirektörerna om medverkan i landsbygdspolitik och
regional utveckling
Fortsatta samtal mellan generaldirektörerna vid de myndigheter som
ska bidra till landsbygdspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken
planeras. Under 2020 kommer denna dialog att fortsätta och
Tillväxtverket kommer att kunna presentera en kartläggning av hur
myndigheterna integrerar landsbygdspolitiken och andra territoriella
perspektiv i sina verksamheter som underlag för vidare diskussion.
Tillväxtverket har som ambition att knyta myndighetsnätverket och
GD- nätverket för regional tillväxt och landsbygdspolitik närmare
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varandra, där det första kan fungera som ett nätverk för gemensamt
genomförande och det andra som ett nätverk för förankring och
mandat.
Stöd till enskilda eller tematiska grupper av myndigheter
Tillväxtverket kommer fortsatt att erbjuda stöd till enskilda
myndigheter. Det kan handla om att sprida mer generell kunskap om
regional tillväxt och landsbygdspolitik, vara ett stöd och bollplank i
enskilda frågor eller uppdrag och att förmedla kontakt till regioner och
andra relevanta aktörer. Vår ambition är att också att föra en mer
fördjupad dialog om myndigheternas medverkan inom olika områden.
Vi ser gärna att fler dialoger genomförs tematiskt och med mindre
grupper av myndigheter inom relevanta områden. Bland annat
planeras en första träff med myndigheterna inom kulturområdet, som
tillsammans tagit initiativ till en dialog med Tillväxtverket om hur
kulturens roll som ett verktyg för utveckling och sysselsättning i hela
landet kan stärkas.
Tillväxtverket kommer också att undersöka möjligheterna för att
utveckla dialogerna med enskilda myndigheter, så att de i högre grad
kan ske på chefs- och tjänstepersonnivå, utöver möten på
tjänstepersonsnivå.
Följa upp hur myndigheterna medverkar och tillämpar regionala
utvecklingsstrategier

Integrera medverkan i landsbygdspolitiken i förändringsteori för
medverkan i det regionala tillväxtarbetet
Tillväxtverket ser att det skulle vara en styrka och en förenkling för
myndigheterna om rapportering av myndigheternas medverkan i den
regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken kunde ske samlat och
genom samordnade anvisningar. Vi avser därför att utveckla den
förändringsteori för myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet genom att integrera också landsbygdspolitiken, så att
förändringsteorin visar en samlad modell för myndigheternas
medverkan i regional tillväxt och landsbygdspolitik. Utifrån modellen
kan indikatorer för mål och effekter av medverkan, på kort och lång
sikt tas fram, som vi kontinuerligt kan följa upp. Förändringsteorin och
dess indikatorer kan på så sätt också fungera som ett underlag för
anvisningar för rapportering och kontinuerliga uppföljningar.
Under våren pågår en kartläggning över hur statliga myndigheters
verksamhet bidrar till landsbygdspolitikens genomförande.
Kartläggningen ska bidra till att vi ska få en övergripande kunskapsbas
kring var myndigheternas verksamhet idag befinner sig för det
fortsatta arbetet med att ta fram förslag till en metodik för
landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar. Arbetet sker genom
ett konsultföretag som Tillväxtverket anlitat efter ett
anbudsförfarande.
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Ta fram anvisningar för- och sammanställa rapporteringar
19 myndigheter har fått i uppdrag att återrapportera sin medverkan i
det regionala tillväxtarbetet, enligt regleringsbrev för 2020.13
Återrapporteringarna rör dels slutredovisningar av genomförandet av
interna strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet,
inklusive sammanhållningspolitiken, för de myndigheter som har en
sådan. Dels medverkan med koppling till den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Tillväxtverket ska ta fram anvisningar för återrapporteringarna.
Förslag på anvisningar kommer att tas fram under våren, för
diskussion med först Näringsdepartementet och sedan med
myndigheterna under vårens myndighetsträff. Ett flertal myndigheter
har även återrapporteringar kring medverkan i en sammanhållen
landsbygdspolitik och Tillväxtverket har som ambition att om möjligt
samordna dessa rapporteringar och för gärna en dialog med
Näringsdepartementet kring detta. Under höstens myndighetsträff
kommer det finnas utrymme för att diskutera återrapporteringarna
och hur det fungerar att svara på frågorna i anvisningarna.
Tillväxtverket ska sammanställa och analysera myndigheternas
redovisningar i en rapport till Näringsdepartementet senast den 30
april 2021.

Arbetsformedlingen, Boverket, Håvs- och våttenmyndigheten, Myndigheten
for ungdoms och civilsåmhållesfrågor, Myndigheten for yrkeshogskolån,
Nåturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksåntikvårieåmbetet, Riksårkivet,
ESF-rådet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Svenskå
Filminstitutet, Kulturrådet, Skolverket, Sveriges Geologiskå Undersokning,
Tråfikverket, Vinnovå.
13
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4

Uppföljning av myndigheternas medverkan

För att följa upp hur myndigheterna medverkat i det regionala
tillväxtarbetet och tillämpat de regionala utvecklingsstrategierna så
skickade Tillväxtverket under hösten ut en enkät till våra
kontaktpersoner i myndighetsnätverket. Enkäten bestod av tre delar:
1. Den första delen fokuserar på att följa upp de aktiviteter,
prestationer och kortsiktiga effekter av myndigheters
medverkan som identifierats i den gemensamma
förändringsteorin, se Bilaga 2.
2. Den andra delen fokuserar på myndigheternas tillämpning av
de regionala utvecklingsstrategierna.
3. Den tredje delen följer upp de interna strategierna för
medverkan, för de myndigheter som enligt regeringsuppdrag
tagit fram en sådan.
17 av de 22 myndigheter som mottog enkäten har svarat.
Omfattningen i svaren skiljer sig liksom svarsfrekvensen på olika
frågor i enkäten. Följande myndigheter har svarat på enkäten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Boverket
Energimyndigheten
ESF - rådet
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kulturrådet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Geologiska Undersökning
Trafikverket
Vinnova

Enkätsvaren återspeglar den representant i myndighetsnätverket som
fått enkäten och dennes uppfattning om den egna myndighetens
medverkan och förståelse för det regionala tillväxtarbetet. Svaren har
alltså inte nödvändigtvis krävt en formell behandling eller ett
ledningsbeslut, likt exempelvis de återrapporteringar som
myndigheterna lämnade 2018.
Enkätsammanställningen finns i sin helhet i Bilaga 3 Sammanställning
av myndigheternas enkätsvar avseende medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Nedan sammanfattas Tillväxtverkets analys och
slutsatser av myndigheternas svar.
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4.1

Kunskap och förståelse för det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket ställde ett antal frågor om myndigheternas kunskap och
förståelsen för regionalt tillväxtarbete samt hur det regionala
tillväxtarbetet beaktas och integreras internt i myndigheterna.
Generellt uppskattar myndigheterna att det finns en relativt god
förståelse för det regionala tillväxtarbetet och för regionernas roll och
uppdrag i myndigheterna. Myndigheternas svar visar att kunskapen
och förståelsen för regionalt tillväxtarbetet samt strategiska kontakter
för medverkan framförallt är placerade i enstaka delar av
organisationen eller hos en specifik person. Medverkan i det regionala
tillväxtarbetet är inget som genomsyrar myndigheten men kunskapen
verkar finnas någonstans i myndigheten.
Ett flertal myndigheter har integrerat regionalt tillväxtarbete i
verksamhetsplaneringen. Hur det gjorts och om det är genomfört eller
planerat skiljer sig åt. Bara tio myndigheter rapporterar att de fört
någon typ av dialog om hur deras insatser får effekter i alla delar av
landet, vilket får bedömas som lågt givet att myndigheternas
verksamhet ska komma alla delar av landet till nytta. Av de exempel
som beskrivs finns goda erfarenheter av hur, i vilken form, sådan
dialog kan ske.
Samtliga myndigheter beskriver att de tagit fram och tillgängliggjort
statistik på regional och lokal nivå. Några myndigheterna har gjort
mappningar av hur deras områden uttrycks i till exempel regionala
utvecklingsstrategier. Några myndigheter lyfter att de gjort insatser
för att tydligare nå rätt målgrupper med sin kunskap och ha en dialog
om kunskapen. Ex direkt riktat till tjänstepersoner i regioner eller
länsstyrelser som arbetar med frågorna.
Alla myndigheter har deltagit i någon typ av sammanhang där både
regional tillväxt och landsbygdspolitik eller något av dem har
behandlats. Ett flertal av myndigheterna beskriver att dessa möten har
lett till ny kunskap om regional tillväxt- och landsbygdspolitik och nya
kontakter inom området.

4.2

Samverkan och dialog

Tillväxtverket bad myndigheterna svara på ett antal frågor om vilka
dialoger som de deltagit i med relevans för regional utveckling, samt
med vilka dialoger förts.
Av sammanställningen framgår att samtliga myndigheter har fört
någon typ av dialog med andra aktörer om regional utveckling.
Majoriteten av myndigheterna har fört dialog med några eller samtliga
regioner. En positiv utveckling jämfört med tidigare år är att svaren
tyder på att konceptet ”regionålt utvecklingsansvarig aktör” och våd
som ligger i detta ansvar inte längre är okänt eller upplevs oklart för
någon av myndigheterna.
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Dialogerna med andra aktörer tycks främst ha gett resultatet att
myndigheterna har haft möjligheten att sprida sin egen verksamhet
snarare än att man fått ökad förståelse för den regionala
verksamheten. Andra resultat som lyfts är ny kunskap och kontakter
samt att det bildats nya nätverk och referensgrupper med deltagare
från regioner och andra myndigheter.

4.3

Tillämpning av regionala utvecklingsstrategier

Myndigheterna ombads svara på ett antal frågor om hur de regionala
utvecklingsstrategierna (RUS) tillämpats samt om och i vilken
utsträckning myndigheterna bidrar till eller svarar på remisser av RUS.
Det generella svaret från myndigheterna är att man svarat på remisser
av RUS (i de fall man fått dem på remiss). Flera myndigheter beskriver
en vilja att bidra till- och svara på RUS remisser. Enbart Vinnova och
Boverket skriver att de inte svarar.
Tillämpningen av RUS i myndigheternas verksamhet skiljer sig åt.
Flera anger att de använder RUS som kunskapsunderlag. Få kan
beskrivas beakta RUS kontinuerligt.

4.4

Interna strategier för medverkan

De myndigheter som tagit fram en intern strategi för sin medverkan i
det regionala tillväxtarbetet ombads svara på frågor om strategin
fungerar som ett verktyg för myndighetens medverkan samt om
strategin är aktuellt eller behöver revideras.
Av myndigheternas svar framgår att strategierna i låg grad tycks bidra
till i vilken utsträckning myndigheterna medverkar eller samverkar
med regionerna och flera beskrivs vara daterade. Några myndigheter
har reviderat sina strategier under året. De som reviderat sina
strategier lyfter att man gjort så för att den bättre ska fungera som
verktyg för sin medverkan och beskriver att resultatet är att
strategierna nu fyller en god funktion för myndighetens medverkan.
Vi vill, som i tidigare rapporter understryka, att det alltså inte tycks
bero på huruvida myndigheterna har strategier för i vilken
utsträckning myndigheterna medverkar. Det beror på gemensamma
uppdrag och en förståelse för att medverkan och samverkan bidrar till
synergier med den egna verksamheten. Strategierna kan dock fungera
som ett verktyg för att mobilisera och kartlägga myndighetens
verksamhet, samt för att få inspel från regionerna om samverkan, om
den tas fram på ett sätt som skapar förutsättningar för det.
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4.5

Övriga medskick och inspel till Tillväxtverket

Vi bad myndigheterna lämna övriga inspel, som inte fångats in av
tidigare frågor, samt inspel till Tillväxtverkets fortsatta arbeta att
stödja andra myndigheters medverkan.
Några myndigheter beskriver ett behov av att förtydliga det
tvärsektoriella perspektivet. Framförallt lyfter myndigheterna inom
kulturområdet att kulturens roll i det regionala tillväxtarbetet behöver
förtydligas och att perspektiven bortom den ekonomiska dimensionen
behöver synliggöras.
Några myndigheterna lyfter att det fortfarande finns en osäkerhet i
våd uppdråget ”ått medverkå” egentligen innebär. Vad är tillräckligt?
Vad ska uppnås?
Myndigheterna ser att vi, både Tillväxtverket och gemensamt, kan ta
fram och tillgängliggöra mer kunskap och inom fler områden. Det finns
också fortsatt behov av att erbjuda arenor för samverkan och dialog
både mellan myndigheterna och mellan myndigheter och regioner.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanfattning av tidigare uppföljningar
Tillväxtverket har i uppgift att stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte
och kunskapshöjande insatser för de myndigheter som har interna
strategier och en bredare grupp av myndigheter. Inom ramen för det
arbetet har vi följt upp myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet och samverkan med regionerna i ett antal olika
uppföljningar och rapporter. Nedan sammanfattas huvudsakliga
resultat från dessa redovisningar och rapporter.
Resultat av dessa uppföljningar och rapporter har fungerat som
underlag för de insatser som Tillväxtverket genomfört inom ramen för
uppdraget att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet.
Uppföljning av myndigheternas interna strategier och av myndigheters
tillämpning av regionala utvecklingsstrategier

2016 gjorde Tillväxtverket en sammanfattning och uppföljning av de
interna strategier som 13 myndigheter tagit fram för sin medverkan på
uppdrag av regeringen.14 Av dessa framgick att myndigheternas
strategier i låg grad tydliggjorde hur samverkan eller utvecklad dialog
med regionerna skulle utvecklas och att de i låg grad saknade konkreta
beskrivningar av hur samverkan skulle gå till.
Tillväxtverket lämnade under samma år också en uppföljning, genom
en enkät till 19 myndigheter med betydelse för regional tillväxt, av hur
myndigheterna tillämpat regionala utvecklingsstrategier.15
Uppföljningen visade att myndigheterna beskriver att de, på ett eller
annat sätt, beaktar regionala förutsättningar och prioriteringar i sin
verksamhet. Samtidigt framgick att myndigheterna framförallt
samverkar med andra myndigheter i det regionala tillväxtarbetet, i
högre grad än med de regionalt utvecklingsansvariga. I uppföljningen
såg Tillväxtverket att en tendens till att roller och begrepp blandades
ihop, till exempel om vilken aktör som är regionalt utvecklingsansvarig
och vad rollen som regionalt utvecklingsansvarig innebär.
Uppföljning av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020

I Tillväxtverkets uppföljning av den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 beskrivs hur statliga
Ståtligå myndigheters årbete for regionål tillvåxt 2015–2020 - En vågvisåre
(Tillvåxtverket) och Stråtegier for såmverkån- Om myndigheters medverkån i
det regionålå tillvåxtårbetet 2015–2020 (Tillvåxtverket: Råpport 0190)
15 Ståtligå myndigheters tillåmpning åv regionålå utvecklingsstråtegier Uppfoljning 2016 (Tillvåxtverket, Dnr A2016–732)
14
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myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet har förstärkt
sedan strategin lanserades, bl.a. genom den nya förordningen för
regionalt tillväxtarbete som förtydligar myndigheternas medverkan.16
Myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet varierar
dock och strukturer för löpande samarbete med samtliga regioner är
svagt utvecklade . Myndigheterna beskriver att det är svårt att föra en
systematisk dialog med samtliga 21 regioner samt att det kan vara
svårt att se vilken funktion samverkan med de regionala aktörerna ska
fylla i myndigheternas verksamhet. Uppföljningen konstaterade därför
att det finns behov av att fortsätta utveckla myndigheternas
medverkan i syfte att främja ett effektivt genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken. Uppföljningen av den nationella strategin
pekade också på behov av att förtydliga ansvarsfördelningen mellan
regionalt utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelserna inom vissa
områden, då ansvarsfördelningen mellan aktörerna upplevs oklar
inom framförallt områdena jämställdhet, landsbygdsutveckling och
fysisk planering.
Sammanställning av myndigheters återrapporteringar avseende medverkan i
det regionala tillväxtarbetet

Under 2018 fick ett flertal myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev
att rapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet utifrån
anvisningar från Tillväxtverket. Tillväxtverkets sammanställning
visade, liksom tidigare uppföljningar, att det finns en stor variation i
myndigheternas medverkan.17 I vilken utsträckning myndigheterna
medverkar tycks ha ett starkt samband med vilka
verksamhetsområden myndigheterna bedriver sin verksamhet inom
och vilket utrymme dessa har i det regionala tillväxtarbetet.
Myndigheter med verksamhet inom det som kan kallas för regionernas
kärnuppdrag, enligt lag om regionalt utvecklingsansvar eller
villkorsbeslut, där regionerna har ett tydligt ansvar och resurser inom
områdena, samverkar i högre utsträckning med regionerna och har en
större förståelse för regionerna arbete. Myndigheter som bedriver sin
verksamhet inom områden som regionerna har ett samordningsansvar
för och ett delat ansvar med länsstyrelserna har en betydligt mer
varierande grad av medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket uttolkade i sammanställningen tre, om än breda,
kategorier av statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet:
1. Myndigheter som medverkar inom ramen för myndighetens egen
kärnverksamhet och har lite eller ingen samverkan med de
regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.

Uppfoljning åv den nåtionellå stråtegin for hållbår regionål tillvåxt och
åttråktionskråft 2015–2020, (Tillvåxtverket, Råpport 0245)
17 Ståtligå myndigheters medverkån i det regionålå tillvåxtårbetet
(Tillvåxtverket drn A2018-165-02)
16
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I den första kategorin sorteras de myndigheter som i sina svar
beskriver framförallt den egna grundläggande kärnverksamheten. Det
innebär vidare att myndigheten i låg grad beskriver några särskilda
insatser för att stärka sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet och
myndigheten för ingen eller ytterst sporadisk dialog med de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna. Det finns ingen etablerad samverkan
med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna och myndighetens
medverkan i det regionala tillväxtarbetet sker inte i samverkan med
den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.
2. Myndigheter som medverkar genom tidsbegränsade uppdrag,
samverkansavtal och enskilda initiativ med ett flertal eller
samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Den andra kategorin, under vilken majoriteten av de svarande
myndigheterna placeras under, innebär att myndigheterna har en
etablerad samverkan med flera eller alla regionalt
utvecklingsansvariga aktörer. Samverkan har etablerats eller sker
genom tidsbegränsade gemensamma uppdrag med regionalt
utvecklingsansvariga aktörer, genom samverkansavtal eller genom
enskilda initiativ eller projekt.
3.

Myndigheter som har löpande medverkan och
flernivåsamverkan

Inom den tredje kategorin av myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet sorteras de myndigheter vars medverkan
innebär en etablerad samverkan och löpande dialog med regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna. Myndigheterna inom kategorin har
långsiktiga uppdrag inom sakfrågor inom vilka de regionalt
utvecklingsansvariga har liknande uppdrag på regional nivå.
Verksamheten har en regional förankring och bedrivs med
utgångspunkt i ett territoriellt perspektiv.
Av sammanställningen drog Tillväxtverket slutsatser om att det finns
en stor variation i myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet som tycks ha ett starkare samband med gemensamma
frågor och uppdrag som delas med de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna än med interna strategier, stärkta skrivningar i
förordningen om regionalt tillväxtarbete eller återrapporteringskrav i
regleringsbrev. Förutsättningarna för en effektiv flernivåsamverkan är
att både statliga myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga ser
sina respektive roller och nytta av varandra. Tillväxtverket lämnade
därför rekommendationer till regeringen om att se över vilka
myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala
tillväxtarbetet och förstärka styrningen av dessa myndigheter för att
vägleda dem i deras roll i genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken och samverkan med regionerna.
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Regionalt tillväxtarbete 2018 - regionernas samverkan med myndigheter i det
regionala tillväxtarbetet

I regionernas villkorsbeslut för 2018 framgick att regionerna utöver
att rapportera sin samverkan med länsstyrelsen i länet också skulle
rapportera samverkan och gemensam finansiering med andra statliga
myndigheter. Sammanställningen av regionernas återrapporteringar
avseende samverkan med statliga myndigheter visade, i likhet med
sammanställningen av myndigheternas återrapporteringar om sin
medverkan i det regionala tillväxtarbetet att samverkan sker i högst
utsträckning i uppdrag och uppgifter vilka är en del av det regionala
utvecklingsansvaret eller där regionerna har en tydligt uttalad roll
genom erbjudanden och uppgifter i villkorsbeslut.18 Framförallt sker
samverkan i samband med näringslivsfrämjande program och
insatser, regional transportinfrastrukturplanering, regionala
strukturfondspartnerskap och genomförande av regionala
strukturfondsprogram samt det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Samverkan sker i högre grad också
med myndigheter som har en regional förankring och organisation,
som Tillväxtverket, ESF-rådet, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.
Även i rapporten Regionalt tillväxtarbete 2018 lyfte Tillväxtverket att
det fortsatt är viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
regioner och länsstyrelser, både för att underlätta samverkan mellan
organisationerna i det regionala tillväxtarbetet, men också för att
underlätta för aktörer på nationell nivå att se sin roll gentemot
länsstyrelserna respektive regionerna. Tillväxtverket poängterade
återigen vikten av att myndigheter har en god förståelse för roller och
ansvar på regional nivå samt vikten av att lyfta förväntningarna som
ställs i förordningen om regionalt tillväxtarbete, om att
myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska ske i
samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.
Länsstyrelserna ska, enligt samma förordning främja statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Det är därmed
viktigt att både myndigheter och länsstyrelser ser över samverkan
med regionerna, särskilt inom områden där ansvaret för det regionala
genomförandet är gemensamt för regionerna och länsstyrelserna.
Regionalt tillväxtarbete efter 2020

2019 fick regionerna erbjudande om att redovisa utmaningar och
prioriteringar för en framtida regional tillväxtpolitik, inklusive
sammanhållningspolitiken.
I regionernas redovisningar om behov av samverkan med statliga
myndigheter, sammanställda i rapporten Regionalt tillväxtarbete efter
2020 – Regionernas framtida prioriteringar, uttrycker regionerna ett
behov av att nationella myndigheter integrerar ett tydligare
Regionålt tillvåxtårbete 2018 – Såmmånstållning åv redovisningår om
hållbårt regionålt tillvåxtårbete från åktorer med regionålt utvecklingsånsvår
och såmtligå lånsstyrelser, AK 3.2 (Tillvåxtverket dnr A2018-144)
18
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territoriellt perspektiv i sin verksamhet.19 Kort uttryckt innebär det att
nationella myndigheter, inom sina sektorsområden, i högre grad bör
beakta de skilda förutsättningar och möjligheter som finns i olika
regioner liksom i olika delar av regionerna samt ha en god förståelse
för regionernas uppdrag. Regionerna ser behov av:
•
•
•
•
•
•

En ökad koordinering av sektorpolitik på flera nivåer samt en
starkare koppling av sektorpolitik till de regionala
utvecklingsstrategierna.
En bred och sektoröverskridande översyn av den regionala
tillväxtpolitiken.
Att regionerna som regionalt utvecklingsansvariga aktörer, bör
ansvara för de verktyg för utveckling som finns på regional
nivå och lyfter särskilt fram verktyg inom landsbygdspolitiken.
En större förståelse från statliga myndigheter för det ansvar,
de olika förutsättningar och behov som finns regionalt och
lokalt.
Ett stärkt systemperspektiv i det regionala tillväxtarbetet.
Att förväntningar och krav på samverkan tydliggörs i de
regleringsbrev och regeringsuppdrag som lämnas till relevanta
myndigheter inom lämpliga områden.

Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Tillväxtverket fick i myndighetens regleringsbrev i uppdrag att ta fram
en kunskapsutvecklande rapport kring framtida utmaningar och
prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken.
I rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om
regionala förutsättningar för tillväxt beskrivs att det behövs ett tydligt
nationellt och regionalt ledarskap för att hantera de utmaningar och
möjligheter Sverige står inför.20 Den framtida utvecklingen ställer höga
krav på ledarskap på både regional och nationell nivå. Samarbete
mellan sektorer och styrnivåer blir allt viktigare för att hantera
framtidens utmaningar. Ingen enskild aktör kommer ha möjlighet att
göra de investeringar som behövs, eller enskilt möta de
samhällsutmaningar som påverkar Sverige såväl lokalt, regionalt som
nationellt. Nationell nivå och statliga myndigheter har en viktig roll för
att säkerställa goda ramvillkor för tillväxt och utveckling, men har
samtidigt en begränsad förmåga att utveckla och genomföra insatser
som passar olika platser och förutsättningar samt ha förståelse för hur
olika utmaningar slår regionalt och lokalt. Därför behövs en nära
samverkan med regionerna som har ansvar för respektive läns
utveckling.

Regionålt tillvåxtårbete efter 2020 – Regionernås fråmtidå prioriteringår
(Tillvåxtverket råpport 0298)
20 Utvecklingskråft i helå Sverige – Kunskåp om regionålå forutsåttningår for
tillvåxt (Tillvåxtverket råpport 0292)
19

33

För att nationell nivå ska kunna ta det nationella ledarskapet och vara
en relevant partner till regional nivå beskrivs i rapporten att
regeringen bör överväga:
•

•

•

Asymmetriska lösningar. Genom att styra med tillit inom
beslutade mål och ramar möjliggörs ett fokus på vad och inte
hur samt ett mer experimenterande arbetssätt. Det handlar
också att formulera uppdrag tillsammans med regionerna. Ett
viktigt nationellt åtagande är att samordna insatser med
regionerna samt att samverka kring uppföljning och
utvärdering.
En mer flexibel och samordnad finansiering av det regionala
utvecklingsarbetet som möjliggör ett helhetsperspektiv och
regional anpassning. Territoriella kontrakt som bygger på tillit
samt nationella och regionala mål och prioriteringar skulle
kunna vara ett instrument att arbeta i denna riktning.
Fortsatt och utökad sektorsmedverkan samt
samarbetsmöjligheter. Regeringen bör säkerställa uppdrag och
resurser så att statliga myndigheter kan medverka i det
regionala tillväxtarbetet. Det kan till exempel handla om att
medverka i framtagandet och genomförandet av regionala
utvecklingsstrategier, delta i dialoger samt genomföra insatser.
Dessutom finns behov av att säkerställa finansiella och legala
förutsättningar för samarbete över läns- och landsgränser och
sektorer samt mellan privata och offentliga sektor. Vidare är
det viktigt med intressentinvolvering i framtagandet samt
genomförande av insatser.
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Bilaga 2: Sammanfattning av förändringsteori för myndigheters
medverkan i det regionala tillväxtarbetet
Varför förändringsteori?

Att skåpå utveckling genom såmverkån kån vårå utmånånde, sårskilt
når såmverkån skå ske over såvål sektor- som forvåltningsnivåer. En
forutsåttning for såmverkån och nåtionell såmhåndling mot målet om
utvecklingskråft i ållå delår åv låndet med stårkt lokål och regionål
konkurrenskråft år ått hå en såmsyn kring utmåningår och
utvecklingsområden. Dårfor utårbetåde vi en foråndringsteori for
ståtligå myndigheters medverkån i det regionålå tillvåxtårbetet.
Foråndringsteorin illustrerår våd såmtligå utpekåde myndigheter kån
gorå såmt vilkå effekter myndigheters medverkån skulle kunnå få.
Klargöra problem och utmaningar

Foråndringsteorin tår sin utgångspunkt i en problemånålys med syfte
ått klårgorå utgångspunkten for en insåts. I problemånålysen kårtlåggs
och såmlås centrålå utmåningår, problem och konsekvenser.
Problemånålysen genomfordes under en workshop den 13 måj vid
vilken representånter från sju myndigheter (Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket, Håvs- och våttenmyndigheten, Nåturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen, Arbetsformedlingen och Myndigheten for
yrkeshogskolån) såmt representånter från tre regioner (Gotlånd,
Orebro och Vårmlånd) deltog.

Ordmolnet summerår diskussionernå i problemånålysen.
Diskussionernå kån i stort såmlås i två huvudtemån, också kållåde
centrålå problem;
-

Myndigheter har bristande kunskap om regionala behov,
förutsättningar och processer.
Myndigheter har brist på system- och helhetsperspektiv i sin
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verksamhet.
Myndigheter hår inte tillråcklig kunskåp och forståelse for regionernås
behov, forutsåttningår och processer och hur olikå territoriellå
forutsåttningår påverkår genomforåndet åv vår sektorpolitik.
Myndigheter ser inte heller ålltid sig sjålvå och sinå sektorsområden
som en del åv ett system dår myndigheter och regioner tillsåmmåns
skåpår godå forutsåttningår for både månniskors, plåtsers och foretågs
forutsåttningår ått utvecklås. Det riskerår vidåre ått skåpå verksåmhet
i stupror, mindre effektiv resursånvåndning, revirtånk och mål- och
intressekonflikter. Det finns också svårigheter kring ått hittå ingångår
och kånåler for diålog och såmverkån och myndigheter hår iblånd
svårt ått se den gemensåmmå nyttån med såmverkån kring olikå
områden och uppdråg.
Desså problem leder vidåre till ått myndigheter och regioner inte
nyttjår våråndrå eller olikå resurser så effektivt som skulle kunnå
gorås. Myndigheter och regioner skulle i hogre gråd behovå se olikå
verksåmhet i ett system, dår genomforåndet inom olikå
sektorsområden sker på olikå nivåer som forstårker våråndrå.
Identifiera önskade mål och effekter

For ått identifierå onskåt ågerånde i myndigheters medverkån i det
regionålå tillvåxtårbetet så vånds de identifieråde problemen till
omvåndå formågor och beteenden. Metoden for ått tå fråm en
foråndringsteori håndlår om ått identifierå våd motsåtsen till
problemen år, dvs det onskåde tillståndet och dårefter tydliggorå våd
som behover foråndrås och gorås for ått uppnå det onskåde låget.
Nedån beskrivs hur foråndringsteorin tågits fråm med utgångspunkt i
det onskåde tillståndet. Beteenden (gronå fåltet) år åktivå håndlånden,
dvs ått myndigheter ågerår på formågor som myndigheternå hår for ått
bidrå till det onskåde tillståndet.
Direkta och indirekta effekter av förändrade beteenden

Når ett onskåde tillstånd och de beteenden som behovs for ått uppnå
dettå identifieråts så vår nåstå steg ått funderå over vilkå formågor
som kråvs for det onskåde beteendet. Formågor kån vårå i form åv
kunskåp, incitåment, resurser, mod, processer, nåtverk eller årenor.
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Stärkta förmågor som ger effekt på kort sikt

Når låmpligå formågor for myndigheternås onskåde
beteende/ågerånde identifieråts mejslådes nåstå steg i effektkedjån ut.
Det håndlåde om ått identifierå åktiviteter och preståtioner, dvs
insåtser for ått stårkå de identifieråde formågornå och omsåttning åv
desså.
Prestationer och aktiviteter

Foråndringsteorin tår sin stårtpunkt i åktiviteternå, som år omsesidigt
forstårkånde och som både enskilt men fråmforållt gemensåmt kån
stårkå de identifieråde formågornå. Likvål gåller det for de olikå
formågornå, som också de forstårker våråndrå och vilkå enskilt och
gemensåmt kån forstårkå de onskåde beteendenå, vilkå i sin tur bidrår
till effekternå på långre sikt.
Modellen visår på så sett en ideålbild åv myndigheters medverkån och
ett onskåt och troligt såmbånd. Såmtidigt tåcker den in mångå
myndigheter, inom olikå sektorsområden. Aktiviteternå och
formågornå ror sig också både internt i myndigheternå (exempelvis
integrering åv regionålt tillvåxtårbete i verksåmhetsplåneringen) och
externt mellån myndigheter och regioner. Stårkåst blir såmbåndet om
flerå myndigheter kontinuerligt ågerår enligt foråndringsteorin och
genomfor de identifieråde åktiviteternå for ått stårkå och ågerå på de
identifieråde formågornå. Såmtidigt kån åven enskildå myndigheters
ågerånde enligt foråndringsteorin ge positivå effekter inom enskildå
sektorsområden, inom vilkå såmordningen mellån myndigheter och
mellån myndigheter och regioner kån stårkås.
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En gemensam förändringsteori som kan tas vidare i respektive myndighet

Förändringsteorin samlar olika aktiviteter, förmågor och beteenden
som samtliga myndigheter kan förhålla sig till för att medverka i det
regionala tillväxtarbetet. Modellen visar gemensamma aktiviteter och
effekter och håller sig på sektorsövergripande nivå. Modellen kan
sedan utvecklas för varje myndighets verksamhets- och
sektorsområden. Inom ramen för olika myndigheters
verksamhetsområden kan då fler processer, strategier och relevanta
aktörer identifieras. Till exempel understrategier till de regionala
utvecklingsstrategierna inom sakområden eller ytterligare relevanta
regionala aktörer som exempelvis länsstyrelser eller regionala
energikontor.
Modellen förhåller sig till de ramar som finns för regionalt
tillväxtarbete, framförallt förordningen om regionalt tillväxtarbete.
Aktiviteter och effekter har därmed avgränsats till sådana som
myndigheterna kan göra givet dessa ramar (utan att först behöva få
nya uppdrag eller särskilda uppdrag genom till exempel
regleringsbrev). Sådana eventuella uppdrag och styrning som
understödjer samverkan både på nationell- och mellan nationell och
regional nivå kan dock förstärka effekterna enligt förändringsteorin.
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Bilaga 3: Sammanställning av myndigheternas enkätsvar
avseende medverkan i det regionala tillväxtarbetet
För att följa upp hur myndigheterna medverkat i det regionala
tillväxtarbetet och tillämpat de regionala utvecklingsstrategierna så
skickade Tillväxtverket under hösten ut en enkät till våra
kontaktpersoner i myndighetsnätverket. Enkäten bestod av tre delar:
4. Den första delen fokuserar på att följa upp de aktiviteter,
prestationer och kortsiktiga effekter av myndigheters
medverkan som identifierats i den gemensamma
förändringsteorin, se kapitel 3.2 Gemensam målbild för
medverkan.
5. Den andra delen fokuserar på myndigheternas tillämpning av
de regionala utvecklingsstrategierna.
6. Den tredje delen följer upp de interna strategierna för
medverkan, för de myndigheter som enligt regeringsuppdrag
tagit fram en sådan.
Förslag på frågeställningar skickades till två av våra representanter i
myndighetsnätverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket, som kom med inspel på frågorna. Därefter skickades
enkäten ut till samtliga kontaktpersoner i myndighetsnätverket via
Tillväxtverkets enkätverktyg. En PDF med information om enkäten,
instruktioner och samtliga frågor skickades samtidigt ut till
myndighetsnätverket via e-post, se bilaga 1.
17 av de 22 myndigheter som mottog enkäten har svarat.
Omfattningen i svaren skiljer sig liksom svarsfrekvensen på olika
frågor i enkäten. Följande myndigheter har svarat på enkäten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Boverket
Energimyndigheten
ESF - rådet
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kulturrådet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Geologiska Undersökning
Trafikverket
Vinnova
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Enkätsvaren återspeglar den representant i myndighetsnätverket som
fått enkäten och dennes uppfattning om den egna myndighetens
medverkan och förståelse för det regionala tillväxtarbetet. Svaren har
alltså inte nödvändigtvis krävt en formell behandling eller
ledningsbeslut, likt exempelvis de återrapporteringar som
myndigheterna lämnade 2018.
1.

Kunskap och förståelse för det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket bad myndigheterna att gradera sig själva på en skala
från 1 till 5 i ett antal frågor som rör den egna myndighetens förståelse
för och kunskap om det regionala tillväxtarbetet och myndighetens
roll i arbetet. 1 motsvarar stämmer inte alls och 5 motsvara stämmer
mycket väl.
Myndigheterna uppskattar generellt att påståendena stämmer relativt
väl in på myndigheterna. Störst spridning bland svaren finns på frågan
huruvida funktioner/personer inom myndigheten som bör ha
kännedom om regional utveckling har förståelse för regionernas
behov, uppdrag och processer. Myndigheterna graderar även sig själva
generellt sett lägre vad gäller huruvida myndigheten har kunskap och
kontaktvägar in i regionerna och in i andra myndigheter.
Nedan redovisas hur myndigheterna har graderat sig per fråga som
ställts om kunskap och förståelse för det regionala tillväxtarbetet.
Myndigheten har förståelse för att regionalt tillväxtarbete, likt andra
horisontella perspektiv, är ett av myndighetens verksamhetsområden
1

2

3

4

5

Filminstitutet,

Energimyndigheten,

Kulturrådet, Vinnova,

Riksantikvarieämbetet,

Patent- och

Riksarkivet,

Trafikverket,

Arbetsförmedlingen,

registreringsverket

Naturvårdsverket, Boverket,

Myndigheten för

Jordbruksverket, ESF-

Sveriges Geologiska

yrkeshögskolan, Post-

rådet

Undersökning, Havs och

och telestyrelsen

vattenmyndigheten

Myndigheten har förståelse för att nationella uppdrag påverkar det regionala
tillväxtarbetet och att regionerna bidrar till genomförandet av sektorpolitik
1

2

3

4

5

Filminstitutet

Naturvårdsverket, Patent

Kulturrådet, Energimyndigheten,

Riksantikvarieämbetet,

och registreringsverket,

Arbetsförmedlingen, Riksarkivet,

Jordbruksverket,

Boverket, Trafikverket,

ESF – rådet, Myndigheten för

Vinnova

Havs och

yrkeshögskolan, Sveriges

vattenmyndigheten

Geologiska Undersökning, Post
och telestyrelsen
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Funktioner/personer på myndigheten som bör ha kännedom om regional
utveckling har förståelse för regionernas behov, uppdrag och processer
(inklusive de politiska processerna)
1

2

3

4

5

Havs- och

Riksantikvarieämbetet

Filminstitutet,

Energimyndigheten,

Kulturrådet,

Patent- och

Arbetsförmedlingen,

Jordbruksverket,

registreringsverket,

Riksarkivet,

ESF-rådet

Boverket, Vinnova,

Naturvårds-verket,

Sveriges Geologiska

Trafikverket,

Undersökning

Myndigheten för

vattenmyndigheten

yrkeshögskolan,
Post- och
telestyrelsen

Myndigheten har kunskap och kontaktvägar för att strategisk samordna
relevanta uppdrag och processer för regional utveckling med andra
myndigheter och regioner
1

2

3

4

Havs- och

Riksantikvarieämbetet,

Kulturrådet, Energimyndigheten,

vattenmyndigheten

Arbetsförmedlingen,

Jordbruksverket, Naturvårdsverket,

Riksarkivet, Filminstitutet,

Patent- och registreringsverket, Vinnova,

Boverket, ESF–rådet, Sveriges

Trafikverket, Myndigheten för

Geologiska Undersökning,

yrkeshögskolan

Post- och telestyrelsen

Några myndigheter har valt att kommentera sina svar och hur de
graderat den egna myndigheten. Några beskriver hur länge
myndigheten arbetat med regionala utvecklingsfrågor. Andra
beskriver att det regionala tillväxtarbetet delvis genomsyrar
verksamheten men att olika delar av organisationen har olika mycket
kunskap om det regionala tillväxtarbetet. Jordbruksverket uttrycker
tydligt dessa interna skillnader i sitt svar;
Jordbruksverket är en myndighet med bredd över
många verksamhetsområden. Därför är det svårt att
säga att myndigheten har tillräckligt med kunskap
och kontaktvägar för att på effektivast möjliga sätt få
genomslag av sin verksamhet. Landsbygdsutveckling
och regional utveckling är stora politikområden inom
vilka inte endast ett fåtal myndigheter kan ha ansvar
eller ses vara tydligast bidragande. Samverkan
mellan myndigheter är av yttersta vikt för
genomförandet.
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5

Naturvårdsverket beskriver att den interna samordningen och
kompetensen om regionalt tillväxtarbete har utvecklats under de
senaste åren till en generellt god nivå, men att det finns
utvecklingspotential kring att se och hantera synergier och
målkonflikter med andra politikområden.
1.1 Deltagande i kunskapshöjande aktiviteter

Majoriteten av myndigheterna beskriver att de deltagit i
kunskapshöjande aktiviteter om regional utveckling och/eller
landsbygdspolitik, till exempel genom myndighetsnätverket för
regional utveckling och landsbygdspolitik. Ett flertal myndigheter
beskriver också att de deltagit i andra sammanhang och nätverk med
fokus på regional utveckling och/eller landsbygdspolitik.

Myndighetsnätverket för regional

Kulturrådet, Post- och telestyrelsen, Riksarkivet,

utveckling och landsbygdspolitik

Naturvårdsverket, ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket,
Riksantikvarieämbetet, Patent- och registreringsverket,
Energimyndigheten, Boverket, Svenska Filminstitutet,
Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Havs- och vattenmyndigheten

Konferenser inom området (ex Stora

Naturvårdsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Patent- och

landsbygdskonferensen, Tillväxtverkets

registreringsverket

träff med regioner om klimatmål,
kompetensförsörjningsdagarna)
Andra nätverk inom regional utveckling/

Vinnova, Riksarkivet, Jordbruksverket, Patent- och

landsbygdspolitik (ex Reglab, RND-FOI-

registreringsverket, Energimyndigheten, Boverket, Post- och

nätverket, Landsbygdsnätverket, LD21-

telestyrelsen, Trafikverket

nätverket, Centralt samordningsforum)
Tematiska nätverk (ex Tillväxtverkets

Riksantikvarieämbetet

besöksnäringsnätverk, rådet för hållbara
städer, samverkansrådet för
kultursamverkansmodellen)
Övervakningskommittéer/ EU-program

Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Boverket

eller projekt

Några myndigheter beskriver även vad aktiviteterna har gett för
resultat. Post- och telestyrelsen beskriver att deltagande i
kunskapshöjande insatser har bidragit till ny kunskap och kompetens
om regionalt tillväxtarbete, nya kontakter och ny samverkan inom
området. Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver att aktiviteterna
har inneburit att myndigheten fått ökad förståelse för regionernas
förutsättningar och behov. Patent- och registreringsverket beskriver
att aktiviteter bidragit till att skapa kontakter och ny kunskap om
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regionalt tillväxtarbete. Även Havs- och vattenmyndigheten beskriver
att aktiviteterna lett till kontakter med regioner och en ökad förståelse
för regionala och lokala förutsättningar.
Boverket beskriver att de olika nätverk som myndigheten deltar i
bidrar till omvärldsbevakning, internationella perspektiv och nya
nätverk.
Riksantikvarieämbetet lyfter att myndigheten genom projektet
Kulturarvsinkubatorn, som finansieras genom
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna och det nationella
programmet Hållbara Gotland, deltagit i erfarenhetsträffar med andra
projekt inom programmet. Detta beskrivs ha lett till nya samarbeten
och kontakter med projekt och aktörer på Gotland.
Kulturrådet beskriver att deltagandet i kunskapshöjande insatser
inom regional utveckling inte bidragit till ny kunskap i någon större
utsträckning då Tillväxtverket och andra tillväxtaktörers kunskap om
andra sektorsområden och hur de bidrar till tillväxt och då framförallt
med fokus på kultur, är begränsad.
1.2 Interna insatser för förankring av myndighetens medverkan

Myndigheterna ombads svara på frågor om hur myndighetens
medverkan i det regionala tillväxtarbetet förankrats internt samt hur
myndigheten integrerar ett territoriellt perspektiv i sin verksamhet.

Regionalt tillväxtarbete har

Post och telestyrelsen, Vinnova, Naturvårdsverket, Myndigheten för

integrerats och beaktats i

yrkeshögskolan, Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket,

myndighetens

Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Patent och registreringsverket,

verksamhetsplanering

Energimyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Havs och
vattenmyndigheten

Dialog har förts om hur

Riksarkivet, Naturvårdsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan,

myndighetens verksamhet eller

Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket,

enskilda insatser kan få effekt i

Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Patent och registreringsverket,

hela landet/i alla regioner

Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Havs och vattenmyndigheten

Integrering i verksamhetsplanering

13 myndigheter uppger att regionalt tillväxtarbetet integrerats och
beaktas, alternativt planeras att beaktas i myndighetens
verksamhetsplanering.
Naturvårdsverket beskriver att integrering av regionalt tillväxtarbete i
myndighetens verksamhetsplanering har resulterat i att en av
myndighetens åtta övergripande styrsignaler för 2020 handlar om att
myndigheten ska visa miljöarbetets effekter på andra politikområden,
däribland regional utveckling.
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Post- och telestyrelsen beskriver att regional tillväxt integrerats in
myndighetens verksamhetsplanering genom att en
avdelningsövergripande revidering av myndighetens interna strategi
för medverkan i det regionala tillväxtarbetet gjorts.
Jordbruksverket uppger att de under hösten har genomfört en intern
kartläggning som beskriver på vilket sätt myndigheten bidrar till det
regionala tillväxtarbetet. Kartläggningen är tänkt att ersätta den
interna strategin för medverkan och beskriver Jordbruksverkets
bidrag till den regionala och lokal utvecklingen samt olika kontaktytor
och samverkansfora som Jordbruksverket är engagerade i.
Kartläggningen ska vidare fungera som ett kunskapshöjande
dokument och som ett informativt underlag som tydliggör kopplingar
till och mellan den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken.
Kartläggningen är förankrad i chefsledet och ska beslutas av
generaldirektör.
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver att de har tagit fram en
strategi för myndighetens arbete med kompetensförsörjningsfrågorna
där samverkan med regionerna lyfts fram.
Riksantikvarieämbetet beskriver att flera avdelningar på myndigheten
hanterar kulturarvsfrågor med koppling till regional tillväxt,
exempelvis genom uppföljning och utvärdering, arbete inom
kultursamverkansmodellen samt genom bidragsgivning via
kulturmiljövårdsanslaget. Myndighetens uppdrag att samordna andra
myndigheter i att ta fram vägledande strategier för kulturmiljöfrågor
beskrivs ha synliggjort frågornas betydelse för regional utveckling.
Riksantikvarieämbetet skriver vidare att de vill öka sitt engagemang i
frågorna och arbetar aktivt med att ta kontakt med relevanta aktörer
och öka sitt engagemang i aktiviteter med bäring på regional
utveckling och landsbygdspolitik.
Några myndigheter beskriver att de planerar att integrera regional
tillväxt i kommande verksamhetsplanering. Till exempel beskriver
Vinnova att de planerar att integrera regionalt tillväxtarbete i
kommande verksamhetsplanering, inom ramen för ett
ekosystemsperspektiv. Havs- och vattenmyndigheten beskriver att det
finns en ansats att integrera regional tillväxt i befintliga strukturer. I
nuläget tydliggörs betydelsen av lokal och regional geografi inom
ramen för ekosystembaserad förvaltning. Boverket beskriver att
regional tillväxt inte har integrerats i verksamhetsplaneringen för
2019 men att myndigheten i planeringen för kommande år och
verksamhet diskuterar hur arbetet med regional fysisk planering kan
lyftas in.
Dialog om huruvida myndighetens insatser får effekt i hela landet

Tio myndigheter beskriver att de fört en intern dialog om hur
verksamheten får effekt i olika delar av landet. Till exempel beskriver
Riksarkivet att dialog har förts om hur myndighetens verksamhet kan
få effekt i hela landet vid ledningsgruppsmöten för regionala
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avdelningens chefer. Naturvårdsverket beskriver att det finns ett
internt nätverk för samordning av frågor som rör regional tillväxt samt
att det förts en intern dialog om hur myndighetens verksamhet, som
helhet och i enskilda insatser, kan få effekt i stad kontra landsbygd,
utifrån ett ”hela landet”-perspektiv.
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver att ambitionen är att
myndighetens insatser ska gagna alla regioner och att de i samband
med utvecklingsarbete kring analyser av kompetensbehov tar
utgångpunkt i både det nationella och regionala perspektivet.
Arbetsförmedlingen beskriver att myndighetens regionala och lokala
organisering är en fördel för att nå hela landet men att effekten av
olika insatser och samverkan kan vara olika i olika delar av landet
beroende på de regionala förutsättningarna.
Energimyndigheten uppger att det finns en ambition att diskutera hur
myndighetens verksamhet eller enskilda insatser kan få effekt i hela
landet.
1.3 Kunskap och statistik

Samtliga svarande myndigheter, förutom Riksarkivet har svarat att
myndigheten har tillgängliggjort statistik och kunskap inom sina
sektorsområden till regioner och/eller kommuner. Riksarkivet lyfter
att de flesta regioner och kommuner inte inser vikten av
arkivverksamhet.
Post och telestyrelsen beskriver att de brutit ner statistik och kunskap
på regional och kommunal nivå på bredbandsområdet samt på
postområdet, som finns tillgänglig på myndighetens webbsida.
Liknande svar ger bland andra Myndigheten för yrkeshögskolan,
Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket, Patent och
registreringsverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket och
Arbetsförmedlingen som samtliga beskriver att de inom sina
sektorsområden tillgängliggör statistik som är nedbruten på regional
och/eller lokal nivå.
Naturvårdsverket beskriver att de inom ramen för regeringsuppdraget
(N2016/08073/RTS) att stödja aktörer med regionalt
utvecklingsansvar i arbetet med klimat och miljö, under 2019
sammanställde och spred ett underlag till samtliga regionalt
utvecklingsansvariga som stöd för prioriteringar inom klimatarbetet.
Boverket beskriver att de under året har genomfört en kartläggning
kring vilken roll regionerna kan ta inom sitt regionala
utvecklingsansvar för att arbeta med målet Gestaltad livsmiljö.
Jordbruksverket och Patent och registreringsverket beskriver att de
bistår regionerna med kunskap och statistik inom sina områden vid
förfrågan. Sveriges Geologiska Undersökning beskriver att de har ett
koncept i form åv ”Lånå en geolog” där de på förfrågan kan komma och
informera om hur deras data kan användas.
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Arbetsförmedlingens lyfter de arbetsmarknadsprognoser som
myndigheten gör. I Västra Götaland tar Arbetsförmedlingen också
tillsammans med regionen fram en lägesrapport varje kvartal, inför
samråd kring integration och migration.
Några myndigheter beskriver att de har ambitioner att ytterligare
utveckla och tillgängliggöra myndighetens kunskap och statistik
gentemot regional nivå. Ett exempel är Post och telestyrelsen som har
som ambition att särskilt informera via Tillväxtverkets Sharepoint för
de tjänstepersoner på regioner och länsstyrelser som arbetar med
kommersiell service, när myndigheten tar fram rapporter som är
relevanta för denna grupp.
Vinnova skriver att visst underlag finns men att utvecklingsarbete
pågår.
Riksantikvarieämbetet beskriver att arbete pågår med att utveckla
kulturmiljöstatistiken samt att det inom ett ESPON-projekt som
Riksantikvarieämbetet medverkar i pågår arbete med att ta fram
statistik som kan visa kulturarvets ekonomiska påverkan med
koppling till bland annat besöksnäring.
Trafikverket lyfter att det pågår diskussioner med bland annat
Tillväxtverket om utveckling av indikatorer, eventuellt tillsammans
med Tillväxtanalys.
1.4 Slutsatser

•

•

•
•

•

Myndigheternas svar visar att kunskapen och förståelse för
regional tillväxt samt strategiska kontakter framförallt är
placerade i enstaka delar av organisationen eller hos en
specifik person. Medverkan i det regionala tillväxtarbetet är
inget som genomsyrar myndigheten men kunskapen verkar
finnas någonstans i myndigheten.
Alla myndigheter har deltagit i någon typ av sammanhang där
både regional tillväxt och landsbygdspolitik eller något av dem
har behandlats. Ett flertal av myndigheterna beskriver att
dessa möten har lett till ny kunskap och nya kontakter inom
området.
Ett flertal myndigheter har integrerat regionalt tillväxtarbete i
verksamhetsplaneringen. Hur det gjorts och om det är
genomfört eller planerat skiljer sig åt.
Bara tio myndigheter rapporterar att de fört någon typ av
dialog om hur deras insatser får effekter i alla delar av landet,
vilket får bedömas som lågt givet att myndigheternas
verksamhet ska komma alla delar av landet till nytta. Av de
exempel som beskrivs finns goda erfarenheter av hur, i vilken
form, sådan dialog kan ske.
Samtliga myndigheter beskriver att de tagit fram och
tillgängliggjort statistik på regional och lokal nivå. Några
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•

2.

myndigheterna har gjort mappningar av hur deras områden
uttrycks i till exempel regionala utvecklingsstrategier.
Några myndigheter lyfter att de gjort insatser för att tydligare
nå rätt målgrupper med sin kunskap och ha en dialog om
kunskapen. Ex direkt riktat till tjänstepersoner i regioner eller
länsstyrelser som arbetar med frågorna.
Samverkan och dialog

Tillväxtverket bad myndigheterna svara på vilka dialoger som
myndigheten deltagit i med relevans för regional utveckling, med
regioner eller med andra myndigheter. Samtliga myndigheter svarar
att de fört dialog med regioner, med andra myndigheter eller
gemensamt med andra myndigheter och regioner inom regional
utveckling.
Dialog har förts med

Kulturrådet, Vinnova, Riksarkivet, ESF-rådet, Naturvårdsverket,

någon eller några

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Patent

regioner

och registreringsverket, Energimyndigheten, Boverket,
Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Havs och vattenmyndigheten

Dialog har förts med

Post och telestyrelsen, Vinnova, ESF-rådet, Naturvårdsverket,

andra myndigheter

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Patent

(inkl länsstyrelser)

och registreringsverket, Energimyndigheten, Boverket,
Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Havs och vattenmyndigheten

Dialog har förts med

Vinnova, Naturvårdsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan,

både regioner och

Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket,

andra myndigheter

Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Patent och
registreringsverket, Energimyndigheten, Boverket,
Arbetsförmedlingen,

Dialog med någon eller några regioner

Kulturrådet skriver att myndigheten fört dialog med samtliga regioner
med utgångspunkt i regionala kulturplaner. Även Naturvårdsverket,
Trafikverket, Post och telestyrelsen och Arbetsförmedlingen beskriver
att de fört dialog med samtliga regioner. Post och telestyrelsen
beskriver att dialog med regioner bland annat förts i
Tjänstemannaforum, där arbetet med att ta fram en ny modell för
bredbandsstöd diskuterats med regionerna.
Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, ESF-rådet och
Energimyndigheten beskriver att de fört dialog med några regioner
inom ramen för olika uppdrag, men beskriver inte om det gäller
samtliga regioner eller några regioner.
Vinnova, Riksarkivet, Patent och registreringsverket, Havs och
vattenmyndigheten och Boverket beskriver att de fört dialog med
några specifika regioner.
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Dialog med andra myndigheter och regioner

13 myndigheter beskriver att dialog har förts med andra myndigheter
och regioner. Samverkan med både regioner och andra myndigheter
beskrivs ske inom gemensamma uppdrag (t.ex. Naturvårdsverkets och
Tillväxtverkets uppdrag om att stödja regionerna i genomförande av
regionala handlingsplaner för klimat och miljö, genom
kultursamverkansmodellen eller i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet). Samverkan med andra myndigheter
och regioner sker också inom ramen för nätverk där både regioner och
myndigheter ingår (tex RND-nätverket, Reglab och
kompetensförsörjningsdagarna).
Dialog med andra myndigheter

Jordbruksverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Trafikverket och ESFrådet beskriver att de samverkar med flera andra myndigheter inom
ramen för programverksamhet.
Inom arbetet med grundläggande betaltjänster beskriver Post och
telestyrelsen att de för dialog med länsstyrelser och uppmuntrar
länsstyrelserna att integrera arbetet med grundläggande betaltjänster
i det regionala servicearbetet och de regionala
utvecklingsstrategierna/serviceprogrammen.
Resultat av dialoger och samverkan med regioner/och eller andra myndigheter

Riksarkivet, Havs och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska
Undersökning beskriver att dialogerna inom regional utveckling, med
andra myndigheter och regioner har lett till ökad kunskap om deras
områden. Patent och registreringsverket beskriver att resultat av
dialogerna är upplysta företag och främjare.
Naturvårdsverket beskriver att dialogerna har gett värdefulla
kontakter, fördjupad kunskap och förståelse för andra aktörers
förutsättningar samt möjlighet att föra fram för myndigheten viktiga
budskap.
Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter att ett resultat av dialoger är
att det bildats en referensgrupp med deltagare från regionerna som
tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan ska ta fram mer
ändamålsenliga analyser av kompetensbehov.
Vinnova beskriver ökad förståelse och beredskap som resultat av
samverkan och dialoger.
Boverket lyfter att ett resultat bland annat är omvärldsbevakning,
stödinsats, erfarenhetsutbyte, kunskapsbyggande, samordning och
samverkan.
Trafikverket beskriver säkrad framdrift av nationell och regional
infrastrukturplan som ett exempel på resultat.
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Riksantikvarieämbetet beskriver att kulturarvets roll för regional
tillväxt är en viktig del i Riksantikvarieämbetets framtida
utvecklingsarbete och att de ser det som en angelägen fråga att bistå
och samverka kring frågor som rör regional tillväxt och
landsbygdsutveckling. För att underlätta denna process vill
myndigheten öka sitt samarbete med Tillväxtverket och skapa en ökad
kontakt med regionerna, utifrån att regionerna ofta hanterar frågor
om besöksnäring som innefattar kulturmiljö och kulturarvsfrågor.
2.1 Slutsatser

•
•

•

•

3.

Alla myndigheter har fört någon typ av dialog om regional
utveckling. Majoriteten av myndigheterna har fört dialog med
några eller samtliga regioner.
En positiv utveckling jämfört med tidigare år är att svaren
tyder på ått konceptet ”regionålt utvecklingsånsvårig åktör”
och vad som ligger i detta ansvar inte längre är okänt eller
upplevs oklart för någon av myndigheterna.
Dialogerna med andra aktörer tycks främst ha gett resultatet
att man har haft möjligheten att sprida sin egen verksamhet
snarare än att man fått ökad förståelse för den regionala
verksamheten.
Andra resultat är ny kunskap och kontakter samt att det
bildats nya nätverk och referensgrupper med deltagare från
regioner och andra myndigheter.
Tillämpning av regionala utvecklingsstrategier

Tillväxtverket bad myndigheterna att svara på hur regionala
utvecklingsstrategier tillämpats samt i vilken utsträckning
myndigheterna bidrar till, eller svarar på regionala
utvecklingsstrategier på remiss. Myndigheterna ombads också att
svara på om det finns interna rutiner i myndigheten för att svara på
remisser av regionala utvecklingsstrategier.

Myndigheten har bidragit i någon

Post och telestyrelsen, Riksarkivet, Sveriges Geologiska

eller några regioners RUS-

Undersökning, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet,

revidering, till exempel med

Filminstitutet, Energimyndigheten, Trafikverket,

sakkunskap eller statistik

Arbetsförmedlingen

Myndigheten har svarat med

Riksarkivet Naturvårdsverket, Jordbruksverket,

synpunkter vid remiss på någon

Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Trafikverket,

eller några regioners RUS.

Arbetsförmedlingen

Bidrag i RUS- revideringar och svar på RUS- remisser

Post och telestyrelsen beskriver att de löpande har bidragit i
utveckling av regionala utvecklingsstrategier och av underliggande
strategier till de regionala utvecklingsstrategierna.
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Jordbruksverket skriver att regionala utvecklingsstrategier tillämpas
indirekt genom de regionala handlingsplanerna för genomförande av
landsbygdsprogrammet. Liknande svar kom från Filminstitutet och
Energimyndigheten.
Ett antal myndigheter har svarat att man deltagit i revideringen av
specifikt Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi, bland annat
Sveriges Geologiska Undersökning, Riksantikvarieämbetet och
Filminstitutet. Detta kan hänga samman med att Gotland deltog vid en
träff med myndigheterna i samband med att de skulle skicka ut sin
remiss.
Naturvårdsverket beskriver att de har svarat på remisser från Region
Stockholm och Skåne under året.
Rutiner för att svara på RUS- remisser

ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sveriges Geologiska
Undersökning, Filminstitutet och Trafikverket beskriver att de har
fastlagda rutiner för svar på remisser. Trafikverket anger att
myndigheten alltid svarar på remisser på RUS och andra regionala
dokument. Värt att notera är att Myndigheten för yrkeshögskolan har
som förhållningssätt att de endast granskar faktabeskrivningar i de
regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheten för yrkeshögskolan
anger att, då myndigheten inte bedriver någon verksamhet i länen, så
har de heller inga synpunkter på innehållet i länens regionala
utvecklingsstrategier.
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Riksarkivet, Havs- och
vattenmyndigheten och Boverket har svarat att myndigheten inte har
rutiner för att svara på remisser av regionala utvecklingsstrategier.
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och
vattenmyndigheten och Riksarkivet skriver att det kan finnas behov av
att utveckla sådana rutiner. Naturvårdsverket anger vidare att
myndigheten i nuläget normalt inte svarar på RUS- remisser men att
de under året har besvarat remisser från Region Stockholm och Skåne.
Riksantikvarieämbetet beskriver att de i mån av tid och resurser har
yttrat sig över de RUS som regionerna skickat på remiss. Myndigheten
ser det dock som angeläget att försöka yttra sig över samtliga remisser
som kommer framöver.
Boverket svarar att myndigheten inte har resurser att lämna svar på
RUS-remisser.
Vinnova skriver att myndigheten har som rutin att inte svara på RUSremisser.
Tillämpning av regionala utvecklingsstrategier i myndighetens verksamhet

Naturvårdsverket beskriver att myndigheten under 2019 gjort en
kartläggning av samtliga regionala utvecklingsstrategier, för att se hur
pass väl de beaktade de svenska miljömålen. Kartläggningen skedde
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inom ramen för regeringsuppdrag N2016/08073/RTS som
Naturvårdsverket har tillsammans med Tillväxtverket. Även Boverket
beskriver att de genomfört en kartläggning av vilken roll som
regionerna kan ta i sitt regionala utvecklingsansvar genom att studera
ett antal regionala utvecklingsstrategier, för att se hur regionerna
formulerar sig och för resonemang om arkitektur som verktyg för
regional tillväxt och attraktivitet.
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver att de använder de
regionala utvecklingsstrategierna för att inhämta information som kan
vara behövlig när det gäller analyser av kompetensbehov, samt för att
bedöma relevanta insatser exempelvis när det gäller valideringsfrågor.
Havs- och vattenmyndigheten beskriver att regionala
utvecklingsstrategier används som underlag i
havsplaneringsprocessen samt att de använts som underlag för en
utlysning som myndigheten gjort om regional fysisk planering i
område om kust och hav.
Patent och registreringsverket beskriver att de ännu inte arbetat med
någon regions RUS men att myndigheten har initierat en dialog med
två regioner (Gotland samt Jämtland- Härjedalen) för att se hur
myndigheten kan bidra till regionens RUS.
Riksantikvarieämbetets beskriver att de under 2017, i utvärdering av
regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt inom
besöksnäringen, undersökte landets samtliga då aktuella regionala
utvecklingsstrategier. Riksantikvarieämbetet kunde utifrån den
konstatera en koppling mellan ökad andel finansierade
kulturarvsprojet via regionalfonden och specifika skrivningar i
regionala utvecklingsstrategier om kulturarv och kulturmiljö.
Myndigheten beskriver att de generellt upplever att frågor om
kulturmiljö och kulturarv inte har fått tillräckligt stort genomslag i
regionernas planer och strategier.
Vinnova skriver att regionala utvecklingsstrategier ej tillämpas i
verksamheten.
3.1 Slutsatser

•

•

Det generella svaret från myndigheterna är att man svarat på
remisser av RUS (i de fall man fått dem på remiss). Flera
myndigheter beskriver en vilja att bidra till- och svara på RUS
remisser. Enbart Vinnova och Boverket skriver att man inte
svarar.
Tillämpningen av RUS i myndigheternas verksamhet skiljer sig
åt. Flera anger att de använder RUS som kunskapsunderlag. Få
kan beskrivas beakta RUS kontinuerligt.
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4.

Interna strategier för medverkan

Särskilda frågor ställdes till de myndigheter som har interna strategier
för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet. En fråga gällde om
myndigheten ser att strategin fungerar som ett verktyg för medverkan
i det regionala tillväxtarbetet och för samverkan med andra
myndigheter och/eller regioner. Den andra frågan gällde om
myndigheten ser behov av att revidera sin strategi.
Strategin fungerar som verktyg
Ja

Kulturrådet, Post- och telestyrelsen, Jordbruksverket, Boverket,

I viss mån

Vinnova, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten

Nej inte i det vardagliga

Riksarkivet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,

arbetet

Filminstitutet

Post och telestyrelsen är en av de myndigheter som bedömer att
strategin fungerar som ett verktyg och skriver att den bidrar till att
effektivisera PTS och regioners med flera aktörers agerande med
avseende på utvecklingskraft i hela landet. Värt att notera är att Post
och telestyrelsen under året har reviderat sin strategi och som en del i
revideringen också skickat strategin på remiss till regionerna.
Boverket ser nyttan med strategin på så vis att myndigheten kan ta
stöd av den i olika sammanhang där de behöver lyfta att Boverket har
ett ansvar och roll i denna fråga.
Jordbruksverket beskriver att deras strategi definitivt fungerar som ett
verktyg för medverkan. Genom att kartlägga de verksamhetsområden
och forum för samverkan som myndigheten har i sin dagliga
verksamhet synliggörs verksamhetens bredd och bredd på kontakter
och samverkan. Som en myndighet med naturlig koppling till det
regionala tillväxtarbetet och landsbygdsutveckling arbetar
Jordbruksverket tydligt med de områden som strategin täcker.
Strategin är viktig för utvecklingen på så sätt att den belyser
komplexiteten i verksamheten och möjligheten till synergieffekter och
effektivisering mellan verksamhetsområden och arbetsgrupper. Även
Jordbruksverket har reviderat sin strategi/ ersatt den med en
kartläggning under året.
Trafikverket beskriver att deras interna strategi för medverkan i det
regionala tillväxtarbetet finns med i den översyn av myndighetens
samarbete med regionerna, som planeras för våren 2020.
Naturvårdsverket skriver att strategin inte är ett verktyg i det
vardagliga arbetet även om den säkert fyllde en funktion vid
framtagandet. Framför allt genom att internt lyfta och samordna
arbetet.
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Filminstitutet svarar att strategin speglar de filmpolitiska målen och
myndighetens verksamhet, men är inget levande dokument i
verksamheten.
Riksantikvarieämbetets skriver att deras tillväxtstrategi 2014–2020
för kulturmiljöfrågor inom regional utveckling inte har fungerat
operativt som den var tänkt. Vissa av de mål som då ställdes har inte
uppnåtts och strategin behöver ses över och aktualiseras.
Riksantikvarieämbetets ambition är att ta en tydligare roll i dessa
frågor framöver och att öka samverkan med berörda parter.
Behov av revidering av strategin?

Kulturrådet, Vinnova, Riksarkivet, Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet ser behov av att revidera sina strategier.
Post- och telestyrelsen och Jordbruksverket reviderade sina strategier
under 2019 och ser inget behov av ytterligare revidering under 2020.
Havs och vattenmyndigheten skriver att en revidering av strategin
pågår, bland annat med anledning av att regionerna och
länsstyrelsernas roll förändrats efter att regionerna nu har det
regionala utvecklingsansvaret i samtliga län.
Trafikverket skriver att de eventuellt ser ett behov av revidering då de
nu ser över samarbetsformerna med regional nivå.
Boverket ser inget behov av revidering i dagsläget.
4.1 Slutsatser

•
•

•

Strategierna bidrar i låg grad till i vilken utsträckning
myndigheterna medverkar eller samverkar med regionerna
och flera beskrivs vara daterade.
Några myndigheter har reviderat sina strategier under året. De
som reviderat sina strategier lyfter att man gjort så för att den
bättre ska fungera som verktyg för sin medverkan och
beskriver att resultatet är att strategierna nu fyller en god
funktion för myndighetens medverkan.
Vi vill, som i tidigare rapporter understryka, att det alltså inte
tyck bero på huruvida myndigheterna har strategier för i
vilken utsträckning myndigheterna medverkar. Det beror på
gemensamma uppdrag och en förståelse för att medverkan och
samverkan bidrar till synergier med den egna verksamheten.
Strategierna kan dock fungera som ett verktyg för att
mobilisera och kartlägga myndighetens verksamhet, samt för
att få inspel från regionerna om samverkan, om den tas fram
på ett sätt som skapar förutsättningar för det.
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5.

Övriga medskick

5.1 Om myndigheters medverkan

Tillväxtverket ställde en öppen fråga om myndigheterna, utöver de
svar som redan lämnats på föregående frågor, hade andra medskick
om deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Nedan återges de
inspel som myndigheterna gjorde under frågan.
Stärkt samordning mellan myndigheter och regioner

Post- och telestyrelsen skriver att de vill betona vikten av intern
förankring av en tvärsektoriell fråga som regional tillväxt. De skriver
också att det är viktigt att upparbeta kunskap om varandras
verksamheter och kontaktvägar mellan nationell och regional nivå, för
att inte tillfällen till dialog och erfarenhetsutbyte ska gå förlorade.
Patent- och registreringsverket betonar vikten av att myndigheter i
högre grad samordnar sig och gemensamt paketerar sina
”erbjudånden” till regionernå. Till exempel beskriver Påtent och
registreringsverket att det finns starka kopplingar mellan deras, ALMI,
Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Skolverket, Riksarkivet
och Riksantikvarieämbetets frågor.
Förtydligande av uppdraget att medverka

Energimyndigheten beskriver att de upplever att flera av
regionuppdragen är relativt lika och att det inte alltid är tydligt vad
som skiljer dem åt och vad som förväntas av myndigheterna.
Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter att lagen om regionalt
utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt
tillväxtarbete (2017:583) inte är samstämmiga vad gäller vilka
myndigheter som ska medverka i det regionala tillväxtarbetet.
Huruvida det enbart gäller myndigheter som bedriver verksamhet i
länet eller inte. Lagen om regionalt utvecklingsansvar beskriver att
myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi
som fastställts för länets utveckling, samtidigt som förordningen om
regionalt tillväxtarbete anger att myndigheter ska medverka i det
regionala tillväxtarbetet och beakta regionala utvecklingsstrategier.
Förtydliga kultur och kulturmiljöers betydelse för regional utveckling

Riksarkivet och Filminstitutet lyfter att kulturpolitiken ofta glöms bort
i diskussioner om regional tillväxt och att fler dimensioner än
ekonomiska bör lyftas. Riksarkivet beskriver också svårigheter för
myndigheten att medverka i det regionala tillväxtarbetet då det inte är
tydligt för regionerna hur Riksarkivet kan bidra. Även
Riksantikvarieämbetet lyfter att kulturmiljöer och bevarande av
kulturmiljöer och kulturarv behöver ses som en del av den
infrastruktur som gör en plats attraktiv att bo på och besöka i högre
utsträckning än vad som görs inom det regionala tillväxtarbetet idag.
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Ett engagemang kring kulturarv kan utöver attraktivitet skapa sociala
mervärden som ökad social inkludering.
Samordning och stöd kring EU- program

Jordbruksverket lyfter vikten av regional samordning kring
genomförande av EU- programmen för ett effektivt genomförande. Här
lyfter Jordbruksverket särskilt fram att samverkan också bör ske kring
lokalt ledd utveckling, såväl kring strategiarbete, programmering och
genomförande.
Vinnova lyfter att det finns behov av att stödja arbetet med att få ihop
arbetet med smart specialisering (S3) arbetet på NUTS2 nivå.
Övriga inspel

Boverket lyfter betydelsen av att utveckla ett stöd till regionerna i
deras arbete med regional fysisk planering.
Sveriges Geologiska Undersökning beskriver att det regionala
tillväxtarbetet är en naturlig del av myndighetens verksamhet, även
om det inte är det primära målet för verksamheten. Utan information
om jord, berg och vatten blir det svårt och kostsamt att arbeta med
infrastruktur, material -, mineral- och vattenförsörjning.
5.2 Om Tillväxtverkets stödjande uppdrag

Vi bad myndigheterna bidra med idéer när det gäller hur
Tillväxtverket fortsatt kan stödja myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.
Ökat tvärsektoriellt perspektiv

Kulturrådet lyfter att Tillväxtverket skulle kunna stödja myndigheten
bättre om vi utvecklar vårt kunnande och engagemang i tvärsektoriella
frågor. Riksarkivet är på samma linje och skriver att Tillväxtverket kan
bli tydligare med hur Riksarkivet kan bidra och bjuda in i fler
sammanhang, liksom att vara tydlig med hur Riksarkivet kan passa in i
befintliga strukturer.
Riksantikvarieämbetet lyfter att Tillväxtverket kan stötta
Riksantikvarieämbetet i arbetet med att synliggöra kulturarvets och
kulturmiljöers roll för besöksnäringen. Myndigheten behöver även
stöd för att tydliggöra att tillgången till bevarat kulturarv och
kulturmiljöer över hela landet skapar attraktiva livsmiljöer.
Tillväxtverket kan hjälpa Riksantikvarieämbetet att nå aktörer som
myndigheten normalt inte möter, exempelvis kommuner eller aktörer
inom besöksnäringen. Det finns ett kunskapsglapp kring hur
kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt. Kulturarvet är ingen oändlig resurs. Det kan exempelvis
innebära att det behövs ökade krav på verksamhetsutövare vid
bidragsgivning, ökad dialog och samverkan. Riksantikvarieämbetets
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samarbetar gärna med Tillväxtverket med några konkreta fall som
sedan kan utgöra lärande exempel.
Ta fram och tillgängliggöra kunskap

Post och telestyrelsen ger ett konkret förslag till samverkan. PTS och
Tillväxtverket skulle kunna vidareutveckla och förstärka samarbetet
kring dataförsörjning och ömsesidigt analysstöd mellan
myndigheterna samt gentemot regionerna.
Vinnova lyfter att Tillväxtverket bör tillgängliggöra data kring sin
projektportfölj och ställningstagande kring Agenda 2030.
Patent och registreringsverket spelar in att Tillväxtverket kan stödja
och underlätta tillgången till regionerna och regionala arenorna och
kanalerna för att nå ut med myndigheternas kunskap till svenska
företag. Idag brister kunskapen hos systemet och hos företagen i
Sverige, framförallt beskrivs det som en särskild stor utmaning för
gles- och landsbygd, då stödsystemet är glesare och kunskapen om
frågorna kanske ännu mindre. Det största värdet hos ett företag ligger
idag i de immateriella tillgångarna (data, arbetsmetoder,
spetskunskap, programvara, tekniska lösningar m.m.). Digitalisering,
globalisering och tjänsteutveckling gör att andelen immateriella
tillgångar ökar i företagen. Patent och registreringsverket beskriver
därför att regionernas (och Sveriges) företag genom denna kunskap
kan lyckas bättre när det gäller tillväxt. Men att det finns en utmaning
att få företagen att förstå möjligheterna med kunskapen.
Myndighetsgemensamma dialoger med regionerna

ESF-rådet lyfter att regionala dialoger borde genomföras tillsammans
myndigheterna mellan. Arbetsmarknads- och tillväxtpolitiken är
mycket tätt sammanlänkade. Detta skriver ESF – rådet även lyfts av
regionerna med jämna mellanrum.
Tillhandahålla arenor för dialog och samverkan

Naturvårdsverket och Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter att
Tillväxtverket kan tillhandahålla arenor i våra olika arbeten och
processer, exempelvis med regeringsuppdrag, samverkan kring
strukturfonderna, den så kallade Analysgruppen med flera, där
gemensamma frågor som berör regionerna kan diskuteras.
Jordbruksverket önskar fortsatt att föra en dialog vid behov om hur vi
på bästa sätt samverkar för att utföra de uppdrag vi har.
Arbetsförmedlingen ser gärna mer erfarenhetsutbyte och spridande av
goda exempel. Även Havs- och vattenmyndigheten ser gärna fler goda
exempel. Havs- och vattenmyndigheten beskriver också att
Tillväxtverket kan bidra med information till hela myndigheten,
genom att exempelvis delta på interna seminarium på specifika
myndigheter för att diskutera regional utveckling och
landsbygdsutveckling.
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Bil mer drivande

Sveriges Geologiska Undersökning skriver att Tillväxtverket kan vara
en tydligare motor inom myndighetskretsen i dessa frågor. Det är svårt
inom många sektorer att få till balansen mellan stuprör och
hängrännor men potential för en bättre balans finns. Tillväxtverket
kan i högre grad ansvara, driva och samordna arbetet med tillväxt, inte
nöja sig med samordningsdelen.
5.3 Slutsatser

•

•
•
•

Behov av att förtydliga det tvärsektoriella perspektivet.
Framförallt att förtydliga kulturens roll i det regionala
tillväxtarbetet och att generellt sett bredda perspektiven
bortom den ekonomiska dimensionen.
Det finns fortfårånde en osäkerhet i våd uppdråget ”ått
medverkå” egentligen innebär. Våd är tillräckligt? Vad ska
uppnås?
Myndigheterna ser att vi, både Tillväxtverket och gemensamt,
kan ta fram och tillgängliggöra mer kunskap och inom fler
områden.
Det finns fortsatt behov av att erbjuda arenor för samverkan
och dialog både mellan myndigheterna och mellan
myndigheter och regioner.
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Bilaga 4: Enkätfrågor till myndighetsnätverket
Effekter på kort sikt – stärkta förmågor
1. Med utgångspunkt i förändringsteorins effekter på kort
sikt av myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. På en 1-5 gradig skala hur väl stämmer,
enligt er uppfattning, påståendena in på myndigheten:
a) Myndigheten hår forståelse for ått regionålt tillvåxtårbete,
likt åndrå horisontellå perspektiv, år ett åv myndighetens
verksåmhetsområden.
b) Funktioner/personer på myndigheten som bor hå
kånnedom om regionål utveckling hår forståelse for
regionernås behov, uppdråg och processer (inklusive de
politiskå).
c) Myndigheten hår forståelse for ått nåtionellå uppdråg
påverkår det regionålå tillvåxtårbetet och ått regionernå
bidrår till genomforåndet åv sektorpolitik.
d) Myndigheten hår kunskåp och kontåktvågår for ått
stråtegiskt såmordnå relevåntå uppdråg och processer for
regionål utveckling med åndrå myndigheter och regioner.
e) Myndigheten hår formågå ått inom myndigheten eller
genom såmverkån med åndrå myndigheter hånterå
eventuellå målkonflikter mellån olikå uppdråg/perspektiv
kopplåt till regionål utveckling.
Motiverå svåret (fritextrutå)
Prestationer - genomförda aktiviteter
1. Har myndigheten deltagit i externa kunskapshöjande
insatser om regionalt tillväxtarbete (exempelvis
myndighetsträffar, konferenser om regional utveckling?)
Beskriv någrå sådånå insåtser och om de gett någrå resultåt, till
exempel i form åv nyå kontåkter, ny kunskåp, eller inspiråtion.
2. Vilka insatser för förankring av det regionala
tillväxtuppdraget har genomförts i den egna organisationen?
a.

Regionålt tillvåxtårbete hår integreråts och beåktåts i
myndighetens verksåmhetsplånering.
b. Diålog hår forts om hur myndighetens verksåmhet i helhet
eller i enskildå insåtser kån få effekt i helå låndet/i ållå
regioner.
c. Ovrigt?
d. Ingå insåtser hår genomforts.
3. Har myndigheten tillgängliggjort statistik och kunskap (till
exempel uppföljningar, omvärldsbevakning eller rapporter)
inom myndighetens sektorsområde till regioner eller
kommuner? Till exempel om ny ståtistik eller kunskåp brutits ner
på regionål och/eller lokål nivå for ått vårå tillåmpbår for regioner
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och/eller kommuner. Eller om diålog forts med regioner och/eller
kommuner om hur de kån ånvåndå myndighetens kunskåp.
4. Vilka dialoger har myndigheten deltagit i med relevans för
regional utveckling?
a.

Diålog hår forts med någon eller någrå regioner
(låndsting). Beskriv med vilkå regioner och inom vilkå
årenor?
b. Diålog hår forts med åndrå myndigheter (inklusive
lånsstyrelser). Beskriv med vilkå myndigheter och inom
vilkå årenor.
c. Diålog hår forts med åndrå myndigheter och regioner (vid
såmmå tillfålle/tillfållen) Beskriv med vilkå myndigheter
och inom vilkå årenor.
d. Myndigheten hår inte deltågit i någrå årenor for diålog
med regioner eller åndrå myndigheter (med relevåns for
regionål utveckling).
e. Om jå på något åv de tre forstå ålternåtiven, beskriv kort
någrå resultåt åv diålogernå.
Tillämpning av regionala utvecklingsstrategier:
5. Hur har de regionala utvecklingsstrategierna (RUS), eller
understrategier till RUS, tillämpats i myndighetens
verksamhet?
a. Myndigheten hår bidrågit i någon eller någrå regioners
årbete med ått reviderå RUS. Till exempel med
såkkunskåp eller ståtistik. Beskriv med vilkå regioner och
med vilken kunskåp.
b. Myndigheten hår svåråt med synpunkter vid remiss på
någon eller någrå regioners RUS. Ge gårnå exempel.
c. Ovrigt? Andrå exempel på hur RUS hår tillåmpåts?
6. Finns det rutiner i myndigheten för hur remissvar på
regionala utvecklingsstrategier ska hanteras?
7. Hur kan Tillväxtverket bättre stödja er myndighet i er
medverkan i det regionala tillväxtarbetet?

8. Har ni andra medskick gällande er medverkan i det regionala
tillväxtarbetet t.ex. lärdomar, idéer, reflektioner och
rekommendationer som inte har fångats upp i tidigare svar?
Fråga till myndigheter med långsiktiga strategier för
myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet
9. Ser ni att er interna strategi fungerar som ett verktyg för
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samverkan med regioner och/eller andra myndigheter i syfte
att bidra till målet om utvecklingskraft i hela landet?
10. Ser ni behov av att revidera er interna strategi?
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