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FÖRORD

Förord
EU:s sammanhållningspolitik, som finansierar viktiga utvecklingsinsatser i Sveriges
regioner, går in i en ny period 2021–2027. Under 2020 ska bland annat programmen
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling tas fram. Samtidigt går tidsramen för den
regionala tillväxtpolitikens centrala strategi och styrdokument (En nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020) mot sitt slut och Regerings
kansliets arbete med att ta fram dess efterföljare har börjat. Med anledning av detta
har regeringen erbjudit landets regioner att redovisa sin syn på regionens framtida
utmaningar och prioriteringar. Tillväxtverket har fått ansvar för att sammanställa och
analysera regionernas inspel. I denna rapport presenterar vi resultatet av arbetet.
Kunskap om regionernas framtida prioriteringar och insatser är viktig. Om vi inte ser
regionernas unika behov har vi på nationellt plan svårt att utforma insatser och verktyg
för att hantera de regionala skillnaderna. Detta är inte minst angeläget när regionerna
själva betonar vikten av en anpassad regional tillväxtpolitik. Vi vet också att regionerna
ser behovet av ett tydligare regionalt mandat och ändrade förutsättningar.
Regeringens nuvarande strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
presenterar ett antal centrala prioriteringar för landets regioner. Det handlar bland annat
om ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv, en god tillgänglighet och frågan om
kompetensförsörjning. Detta är fortsatt viktiga frågor och vi hoppas med denna rapport
kunna komma med inspel och tankar om var regionerna står idag och hur de ser på
framtidens utmaningar. Den nya kunskapen kan ligga till grund för nya strategier och
satsningar som möter regionernas kartlagda behov.
Projektledare och redaktör för rapporten har varit Sara Nordin. Författare till de olika
avsnitten är Christina Imander, Josefine Majewski, Johanna Mikaelsson, Sara Nordin,
Maria Weimer-Löfvenberg och Jonas Örtquist, alla verksamma vid Tillväxtverket.
Ett flertal medarbetare på myndigheten har läst och kommenterat rapportutkast.
Denna rapport är en populärversion av regeringsuppdraget och huvudrapporten
Regionalt tillväxtarbete efter 2020, som i sin helhet går att ladda ner på
Tillväxtverkets hemsida.
Östersund, december 2019
Lars Wikström
Avdelningschef, Regioner
Tillväxtverket
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VAD ÄR VIKTIGT FÖR SVERIGES REGIONER?

Kapitel 1

Vad är viktigt för
Sveriges regioner?
Regeringen och en rad andra organisationer och statliga myndigheter utformar insatser och verktyg för att Sveriges regioner ska utvecklas. Mycket av detta arbete utgår från en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.1
Strategin närmar sig sitt slut 2020 och behöver nu ersättas.
Samtidigt arbetar regeringen med att utforma en ny europeisk sammanhållningspolitik
för åren 2021–2027; den nya strukturfondsperioden. Den europeiska sammanhållningspolitiken finansierar viktiga utvecklingsinsatser i Sveriges regioner. Båda processerna
utgår alltså från landets regioner, som sedan 1 januari 2019 enligt lag alla har ett
regionalt utvecklingsansvar.
Arbetet påverkar regionernas utvecklingsmöjligheter och behöver därför utgå från
deras behov. Regeringen erbjöd i november 2018 regionalt utvecklingsansvariga aktörer,
det vill säga regionerna, att lämna in redovisningar av deras framtida prioriteringar och
utmaningar som de identifierat i länen. Alla regioner lämnade in underlag till Näringsdepartementet.
Tanken är att regionernas redovisningar ska ge ny kunskap om vad regionerna ser som
extra viktigt att arbeta med och prioritera under de kommande åren. Redovisningarna
lämnades till Näringsdepartementet våren 2019 och Tillväxtverket hade uppdraget att
sammanställa och analysera regionernas rapporter och gavs samtidigt möjlighet att
presentera Tillväxtverkets syn på frågeställningarna.
Frågorna som regionerna svarade på handlar om vilka samhällsutmaningar de ser
framför sig, om förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling och vilka
frågor som regionerna ser som extra viktiga för att möta utmaningarna och därför
prioriterar. Det handlar också om hur prioriteringarna relaterar till de mål som har
föreslagits för sammanhållningspolitiken 2021–2027, om samarbete över läns- och
landsgränser och slutligen om regional styrning och samverkan med myndigheter.
Den här populärrapporten är en kortare sammanfattning och analys av regionernas
redovisningar. De läsare som önskar mer kunskap och information kan även läsa
huvudrapporten2, som finns på Tillväxtverkets hemsida.
1 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. (Dnr N2015.31).
2 Regionalt tillväxtarbete efter 2020. Regionernas framtida prioriteringar. Rapport 0298. Tillväxtverket, 2019.
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Kapitel 2

Samhällsutmaningar
påverkar regionerna
Regeringen lyfter i den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft fyra centrala samhällsutmaningar. De är demografisk utveckling; globalisering; klimat,
miljö och energi och slutligen social sammanhållning. Frågan i
det här kapitlet är i vilken omfattning de fortfarande gäller och
hur de påverkar Sveriges regioner och deras tillväxtarbete.
När Tillväxtverket har tittat på regionernas redovisade utmaningar, ser vi att de
fortfarande pekar på samma fyra områden. Utmaningarna som har varit aktuella
de senaste åren är alltså aktuella även kommande år.

Demografisk utveckling
En majoritet av regionerna lyfter den demografiska utvecklingen i regionen som en
stor utmaning under kommande år och resten av regionerna redovisar utmaningar
som hänger nära samman med demografisk utveckling.
Den demografiska utvecklingen3 förväntas påverka olika regioner på olika sätt. Det
som är gemensamt är främst att alla regioner förväntas få allt äldre invånare och
därför minskad arbetskraft och svårare att finansiera välfärden under kommande år.
Följder av urbanisering med en tät flyttström mot stadsmiljöer och en allt skevare
åldersstruktur lyfts också som utmaningar. Fördelningen av invånare mellan kust/
inland och stad/landsbygd kommer även att påverka kompetensförsörjningsfrågan
och näringslivets utveckling i regionerna. Urbaniseringen medför också problem med
bostadsbrist som i sin tur kan skapa utmaningar för kompetensförsörjning, då rätt
kompetens kan få svårt att hitta bostäder i vissa kommuner.

Globalisering
Utmaningar inom området globalisering rör sig till exempel om behov av hållbara
internationella transporter av varor över långa avstånd, behov av ökad internationell
konkurrenskraft hos näringslivet, behov av omställningsförmåga hos företagen, krav på
ökad digitalisering för företagen och klimatförändringar mer allmänt. Men globalisering
lyfts också som en möjlighet, om förutsättningar att kunna nyttja den finns på plats.
3 Detta handlar om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning.
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Klimat, miljö och energi
Samtliga regioner lyfter utmaningar som uppstår på grund av klimatförändringar och
miljöförstöring. Regionerna säger till exempel att produktions- och energisystemet
behöver utvecklas så att beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar energi
ökar och att den negativa miljöpåverkan från transportsektorn behöver minska. Här
nämner regionerna också den påverkan som klimatförändringar har på samhället och
företagen i regionen. Det gäller ökande nederbörd, global uppvärmning och minskad
biologisk mångfald, men även behov av att kunna hantera en ökad migration till följd
av förändrat klimat i andra delar av världen.

Social sammanhållning
Ett sammanhållet Sverige är beroende av att välfärden kommer alla till gagn; att
människor känner delaktighet och ges möjligheter att delta i samhällslivet. En viktig
förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga regioner och möta den demografiska
utmaningen är social sammanhållning, där hela befolkningens kompetens, kreativitet
och erfarenheter tas till vara. Utmaningar som kan kopplas till social sammanhållning
får stor plats i regionernas redovisningar. Samtliga regioner lyfter utmaningar som rör
segregation och olika typer av utanförskap. Det kan röra sig om möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden eller jämställdhet på arbetsmarknaden.

Viktigt inför framtiden
På det stora hela ser vi att samhällsutmaningarna är samma som i nuvarande strategi
och relativt lika över hela landet. Men Tillväxtverket ser i denna rapportering att
begrepp och utmaningar som resiliens, eller samhällets robusthet, när det gäller att
hantera snabba förändringar eller kriser förekommer oftare eller ges ett stort utrymme
i beskrivningarna.
Några andra områden lyfts särskilt tydligt i de regionala redovisningarna. De här
utmaningarna eller förutsättningarna finns med i nuvarande nationella strategin, men
inte lika uttalat. Regionernas redovisningar visar att de är mycket viktiga inför framtiden
och behöver adresseras på olika sätt. De områden som pekas ut särskilt är:
• Ökade klyftor och ojämlikheter
• Kompetensförsörjning
• Fysisk och digital tillgänglighet
• Digitalisering
• Vatten- och elförsörjning
• Fysisk och psykisk ohälsa
• Innehållet i det regionala utvecklingsansvaret
När vi jämför Sveriges regioner med varandra, ser vi att det är relativt lika över landet när
det gäller de utpekade samhällsutmaningarna. Även om det finns regionala skillnader, är
det framför allt skillnader inom de enskilda regionerna som vi ser. Det är också tydligt att
samma utmaningar för hållbar regional tillväxt finns i olika grad i hela landet. Det som
framför allt skiljer sig åt mellan regionerna är snarare möjligheterna och resurserna att
ta sig an utmaningarna på ett sätt som ger ett gott och kraftfullt resultat.
Eftersom utmaningarna många gånger är globala och inte bara påverkar Sverige och
dessutom finns inom en rad olika områden, behövs ett bredare perspektiv och ett
systemorienterat arbetssätt för att ta sig an samhällsutmaningarna.

8

SAMHÄLLSUTMANINGAR PÅVERKAR REGIONERNA

Sammanfattning
Samhällsutmaningarna:

• Nuvarande utmaningar är aktuella även kommande år
• Utmaningarna är till stor del samma i hela landet med små skillnader
• Resiliens och samhällets ”robusthet”, det vill säga förmåga att hantera
snabba förändringar och kriser ges ett större utrymme
• Förutsättningar att hantera utmaningarna skiljer sig mellan regionerna
• Ett bredare systemperspektiv efterfrågas för att hantera utmaningarna
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Kapitel 3

Sveriges regioner
prioriterar relativt lika
För att bidra till politikens mål och möta samhällsutmaningarna
lyfter den nuvarande nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft ett antal centrala prioriteringar. De
är innovation och företagande; attraktiva miljöer och tillgänglighet; kompetensförsörjning och internationellt samarbete.
Regionernas redovisningar visar att prioriteringarna fortfarande
är relevanta. I det här kapitlet tittar vi närmare på de tre första.
I redovisningarna som vi summerar i den här rapporten ser Tillväxtverket att de
utpekade framtida prioriteringarna är desamma som i nuvarande strategi. Vi bedömer
också att vi inte kan vänta oss några större skillnader de kommande åren. Prioriteringarna är också relativt lika i landets alla regioner, trots att regionerna uttrycker stora
skillnader i regionala förutsättningar, till exempel när det gäller ekonomiska och
organisatoriska resurser. Vi tycker att det är intressant att fundera över varför det ser ut
så här. Kanske är det först när insatserna genomförs som de regionala skillnaderna blir
tydligare. Men det väcker också frågan om prioriteringarna och deras insatsområden
kanske inte i nog hög grad speglar de platsspecifika förutsättningar och skillnader som
regionerna ofta lyfter fram eller vikten av en territoriellt anpassad regional tillväxtpolitik
som de ofta pekar på.
I det här kapitlet kommer vi att titta på de tre första prioriteringarna i den nuvarande
nationella strategin: innovation och företagande; attraktiva miljöer och tillgänglighet
och slutligen kompetensförsörjning. Den fjärde som handlar om internationellt samarbete
tar vi istället upp under avsnittet om samarbete över läns- och landsgränser.

Innovation och företagande
Alla regioner lyfter att satsningar inom innovation och företagande är viktiga. Tillväxtverket ser att de insatser som regionerna prioriterar inom det här området stämmer
väl överens med nuvarande strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
Regionernas prioriteringar innehåller därför inga stora överraskningar eller nyheter.
Men regionerna pekar på att deras utgångslägen och till viss del utmaningar skiljer sig
åt beroende på bland annat geografi, avstånd, demografi, täthet och resurser. Det
innebär att det till viss del skiljer sig åt mellan regioner eller regiontyper, som till
exempel storstadsregioner och mer glest befolkade områden; inland och kust.
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Trots det är målen som regionerna önskar uppnå snarlika i alla regioner, liksom utgångs
punkten att nya och växande företag, entreprenörskap och omställningsförmåga är
viktigt för en framtida välfärd.
Ofta beskrivs ett nära samband mellan regionens möjligheter att växa och dess
innovationsförmåga och näringslivsutveckling. Innovationsmiljöerna beskrivs därför
också ofta som tillväxtmotorer. Samtidigt är samhällsutmaningar en drivkraft för
innovationsarbete med nya varor, tjänster, arbetsformer och lösningar. Innovation
prioriteras genomgående högt i alla regioner och beskrivs också som viktigt i förnyelsen
och omställningen av näringslivet. Här nämner regionerna olika former av innovationer
som nya arbetsformer, varor, tjänster och processer. Några regioner lyfter särskilt fram
sociala innovationer, som kan möta sociala behov och samhällsproblem. Framför allt
lyfter de dock innovationers möjligheter när det gäller utveckling av hållbara arbetssätt, varor och tjänster.
Smart specialisering4, som metod för att både ta fram regionala innovationsstrategier
och för att identifiera områden för framtida konkurrenskraft, får en central roll hos en
stor majoritet av regionerna. En anledning till detta kan vara att framtagandet av en
regional strategi för smart specialisering har varit ett krav för att få söka stöd hos
struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014–2020. Strategierna
har dock på många håll även bidragit till ett fokus på prioritering och en identifiering
av regionala spetsområden.
Satsningar på regionala kluster5, främjandet av regionala innovationssystem6 och
finansiering av miljöer och mötesplatser för ökad innovationsförmåga och företagsamhet
förekommer också ofta i regionernas prioriteringar. I princip alla regioner pekar på vikten
av samverkan och samarbetsarenor, där näringsliv, högskolor/universitet, offentlig sektor
och andra aktörer kan mötas. Här nämns också forskning och utveckling, institut och
testbäddsarenor.
4 Smart specialisering är ett verktyg för regional utveckling. Begreppet är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och alla medlemsstater ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s
regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet med Smart specialisering är att förstärka regioners
konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt.
5 Kluster beskrivs ofta som specifika, täta miljöer inom regionala styrkeområden, bestående av etablerade
företag och aktörer inom forskning och offentlig sektor som ofta är geografisk avgränsade.
6 Innovationssystem är nätverk, där samspelet mellan de ingående aktörerna från olika samhällssektorer är centralt.
Detta leder ofta till att innovationer utvecklas och ny kunskap tas fram, sprids och används.
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Vikten av näringslivets förmåga till strukturomvandling och förnyelse är ett aktuellt
insatsområde för i princip alla regioner. De satsar på att få fler och växande företag,
att öka exportindustrin och att höja internationaliseringsgraden. Omställningsarbetet
fokuserar också på en koldioxidneutral ekonomi som tar hänsyn till utsläpp och
upptagande av koldioxid. Det handlar om prioriteringar av satsningar på ett hållbart
bruk av förnybara naturresurser från jord och skog för att skapa energi, varor och
tjänster, som kan bidra till en grön omställning. En omställning mot fossiloberoende
och en hållbar konsumtion och resurshantering.
Regionerna trycker mycket på att de regionala förutsättningarna ska stå i fokus och att
det ska vara en territoriellt anpassad regional tillväxtpolitik. Det rimmar möjligen lite illa
med att i princip alla regioner har så pass lika prioriteringar och insatsområden inom
innovation och företagande – stor som liten, gammal som ny, nordlig som sydlig. Detta
väcker frågan hur stor öppenheten för oliktänkande är? Eller styrs mycket genom
aktuella policybegrepp och ekonomiska incitament som bland annat lanseras av
EU-kommissionen och OECD? Begrepp som till exempel smart specialisering och
nationella satsningar på kluster och regionala innovationssystem. Finns det risker
med en relativt stor likriktning? Eller tyder det tvärtom på en enad väg framåt med
stor samsyn, där olikheterna får plats på nästa nivå?

Sammanfattning

Innovation och företagande:
• Prioriteringen och insatsområdena stämmer väl överens med nuvarande
strategi
• Inte så mycket nyheter och överraskningar, men högprioriterat
• Stor likriktning mellan regionerna
• Smart specialisering, innovationsmiljöer, innovationsstrategier och
samverkan står i fokus
• Går finansieringsmöjligheter före faktiska behov?
• De regionala och lokala platsspecifika förutsättningarna återspeglas
kanske inte i tillräckligt hög grad

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Regionernas redovisningar visar att prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet är
fortsatt högst aktuell i det regionala tillväxtarbetet. Alla regioner redovisar utmaningar
och insatser inom området. Det är en bred prioritering som täcker in flera områden. Ofta
delar regionerna upp insatserna inom prioriteringen i två huvudområden, ett med fokus
på attraktiva miljöer och regional fysisk planering och ett annat med fokus på infrastruktur
och tillgänglighet. Fysisk planering får generellt ett större utrymme och lyfts fram av flera
regioner som ett verktyg för regional hållbar utveckling, framför allt i Östra Mellansverige
och i storstadsregionerna. Det kan röra sig om bebyggelseplanering, planläggning av
mark och liknande. Utöver transportinfrastruktur och fysisk planering redovisar regionerna
också behov av digital infrastruktur, framför allt i landsbygder samt prioriteringar kring
kommersiell service och kultur. Samtidigt syns här vissa skillnader över landet.
I norra och mellersta Sverige fokuserar regionerna i första hand på infrastruktur. Vissa
län, till exempel Jämtland Härjedalen, lyfter fram infrastruktur som ett så avgörande
område för länets utveckling att det beskrivs som en central utmaning.
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I dessa län, med något undantag, beskrivs bristen på funktionell infrastruktur, till
exempel bristfälligt underhållna vägar och avsaknaden av satsningar på till exempel
snabbtåg, som jämförbar med storstadsregionernas överbelastning på infrastrukturen,
framför allt gällande järnvägar, men också flaskhalsar i vägnätet.
Gemensamt för samtliga regioner är att de beskriver infrastruktur som avgörande för
regional utveckling, både när det gäller person- och godstransporter. Med hjälp av en
god infrastruktur kopplas olika delar av länet samman och knyts närmare omgivande
län och omvärlden. Infrastruktur minskar också sårbarheten genom att öka tillgängligheten till bredare arbetsmarknader samt ökar företagens tillgång till fler och större
marknader. Regionerna redovisar också fortsatta behov av att stärka infrastrukturen,
även om de enskilda behoven och transportslagen skiljer sig åt.
Flera regioner redovisar att det i framtiden krävs en mer effektiv och sammanhållen
transportplanering som kopplar ihop olika transportslag. De anser även att det behövs
ett välfungerande, effektivt och sammanhållet infrastruktursystem för transporter av
såväl person- som godstrafik. Ett sådant system beskrivs skapa förutsättningar för mer
hållbara transporter med mindre klimatpåverkan från transportsektorn. En majoritet av
regionerna redovisar i sina prioriteringar att en omställning till ett fossilfritt transport
system är prioriterat.

Regional fysisk planering
När det gäller det andra huvudområdet regional fysisk planering, beskriver ett flertal
regioner att det finns ett behov av ökad samverkan i samhällsplaneringen över både
kommun- och regiongränser. Detta för att underlätta för bättre fungerande boenden,
transporter, service och tillgång till arbetsmarknader, vilket skapar förutsättningar för
smarta och attraktiva regioner. Flera av de regioner som har redovisat prioriteringar
kopplade till fysisk planering beskriver vikten av att ha en fysisk dimension i det regionala
tillväxtarbetet samt att knyta ihop planeringen av samhälls- och bebyggelseplanering
med infrastruktur och kollektivtrafik. Det finns också behov av kart- och analysmaterial
som kan underlätta för kommunernas planläggning av mark.
Flera regioner beskriver fysisk planering som ett verktyg för att skapa hållbara och
attraktiva livsmiljöer genom ett hållbart samhällsbyggande. Tillväxtverket ser på det stora
hela att hållbarhetsaspekterna ges ett större utrymme inom prioriteringen, framför allt när
det gäller sociala och miljömässiga delar.
Regionernas redovisningar speglar också de skilda förutsättningar som finns för att främja
attraktiva och tillgängliga miljöer. Det gäller mellan regionerna, men framför allt inom olika
delar av respektive region. Frågor som bristande bredbandsutbyggnad och digital
infrastruktur, tillgänglighet genom kollektivtrafik och tillgång till grundläggande offentlig
och kommersiell service samt till kultur i landsbygderna genomsyrar här redovisningarna.
Samtidigt framgår det att det parallellt finns växande utmaningar i större städer och
tätorter, i synnerhet kring bostadsbrist, segregation, hög belastning och bristande
kapacitet i transportsystemet. En framtida regional tillväxtpolitik behöver balansera dessa
skilda utmaningar och förutsättningar vad gäller attraktivitet och tillgänglighet. Den
behöver ta hänsyn till såväl skilda regionala förutsättningar och behov mellan regionerna,
som till de skilda behov och förutsättningar som finns inom regionerna. Det gäller inte
minst skillnader mellan städer och landsbygder.
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Tillväxtverket ser ett behov av att en framtida regional tillväxtpolitik i ännu högre
utsträckning än idag, behöver ta hänsyn till de förutsättningar och utmaningar som
finns för att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer inom regionerna; mellan städer
och landsbygder.

Sammanfattning

Attraktiva miljöer och tillgänglighet:
• Prioriteringen och insatsområdena är högst aktuella i det regionala
tillväxtarbetet
• Hållbarhetsaspekterna är allt tydligare i prioriteringen
• Fysisk planering får ett allt större utrymme som ett verktyg för hållbar regional
utveckling (jämfört med den andra underkategorin infrastruktur
och tillgänglighet)
• Inom infrastruktur och tillgänglighet läggs stor vikt vid att knyta ihop olika regioner
och att knyta ihop städer och landsbygder – digitalt och via transporter

Kompetensförsörjning
En väl fungerande kompetensförsörjning, som bland annat innebär en god matchning
mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, ger möjligheter att möta flera centrala
samhällsutmaningar. Exempel på detta är den demografiska utvecklingen och en ökad
flyttström till städerna. Kompetensförsörjning handlar också om att kunna möta
klimat-, miljö- och energiutmaningarna och de utmaningar som följer av g
 lobaliseringen,
men också att ta tillvara dess möjligheter. Även digitaliseringen innebär nya m
 öjligheter,
men också utmaningar som behöver hanteras. Det innebär att det blir än viktigare att
ta tillvara kompetenser, kreativitet och erfarenheter från hela arbetskraften, oavsett
bakgrund och härkomst, kön, ålder eller boendeort.
De utmaningar och insatsområden som regionerna lyfter fram i sina redovisningar
stämmer till stor del väl överens med de utmaningar som lyfts fram i den nuvarande
nationella strategin. Tillgången till arbetskraft och kompetens, innebärande en god
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, ses från regionernas sida som
en utmaning inom många branscher. Det som bland annat nämns i sammanhanget är att
fler ungdomar behöver få de förutsättningar som krävs för att kunna ta de arbeten som
växer fram, framför allt genom att klara gymnasieskolan. Utbildningssystemet som
sådant har en utmaning i att matcha utbildningar mot arbetslivets kompetensbehov och
att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Även socialt finns det enligt regionerna
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en rad olösta utmaningar, inte minst när det gäller integration och utbildning.
Några regioner pekar på validering som ett särskilt inriktningsområde inom prioriteringen
kompetensförsörjning. De pekar på ett behov av att etablera effektiva strukturer för
validering. De punkter som många regioner också lyfter fram handlar om att samverkan
mellan skola/utbildning och arbetsliv behöver utvecklas. Utbildningsutbudet behöver
motsvara arbetsgivarnas kompetensbehov. Det kan till exempel handla om ett stärkt
regionalt inflytande över regional utbildningsplanering och dimensionering av yrkes
högskole-, gymnasie- och vuxenutbildning. Ett flertal regioner lyfter fram att förutsättningarna och möjligheterna till ett livslångt lärande behöver stödjas och stärkas.
Regionerna efterfrågar också kunskaps-, prognos- och underlagsmaterial och därtill
även kompetensförsörjningsstrategier inom området.
Övriga insatser som regionerna ser behov av i relation till en förbättrad kompetensförsörjning rör bland annat unga som saknar fullgjord gymnasieutbildning, en förstärkning
av nyanländas och anhöriginvandrares ställning på arbetsmarknaden, ett ökat inträde
för personer med funktionsnedsättningar och en mer jämställd och jämlik
arbetsmarknad.
Regionerna lyfter även att det finns behov av förändrade förutsättningar för kompetensförsörjningen inom den regionala tillväxtpolitiken. I redovisningarna lyfts det bland annat
fram att det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i förordningen
om regionalt tillväxtarbete. Detta för att skapa långsiktiga hållbara strukturer i länen.
Vidare lyfter regionerna att regeringen behöver tydliggöra relevanta myndigheters
samverkansuppdrag inom området och skapa en tydligare nationell samordning mellan
myndigheter och departement. Detta för att skapa en sammanhållen kompetensförsörjningspolitik för Sverige. Regionernas mandat och ägarskap när det gäller kompetens
försörjningsarbetet behöver också tydliggöras av regeringen.

Sammanfattning
Kompetensförsörjning:

• Stämmer väl överens med utmaningarna i den nationella strategin
• Behov av att etablera effektiva strukturer för validering
• Samverkan mellan skola/utbildning och arbete behöver utvecklas och
utbildningsutbudet behöver matcha arbetsgivarnas kompetensbehov
• Behov av en regional struktur för matchning mellan utbildning och arbetsmarknad
• Ett livslångt lärande behöver stödjas och stärkas; ett anpassningsbart och
flexibelt utbildningssystem efterfrågas för omställningar och snabba
förändringar på arbetsmarknaden
• Behov av förändrade förutsättningar för kompetensförsörjningen inom den
regionala tillväxtpolitiken lyfts, till exempel:
- det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i
förordningen om regionalt tillväxtarbete, för att skapa långsiktiga hållbara
strukturer i länen
- regeringen behöver tydliggöra relevanta myndigheters samverkansuppdrag inom området och skapa en tydligare nationell samordning mellan
myndigheter och departement, i syfte att skapa en sammanhållen
kompetensförsörjningspolitik för Sverige
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Kapitel 4

Hållbarhet allt
viktigare
Hållbarhet får ett allt större utrymme i både prioriteringarna
och i det regionala tillväxtarbetet mer generellt. Med Agenda
2030 som utgångspunkt i många regioners arbete, finns det
skäl att fråga sig hur den regionala tillväxtpolitiken kan stärka
sitt fokus på hållbarhet.
Regionerna lyfter vikten av att mål och insatser knyter an till Agenda 20307. Detta
eftersom regionerna själva nu kommit långt med hållbarhetsarbetet i sina regionala
utvecklingsstrategier. Utifrån regionernas redovisningar bedömer Tillväxtverket
därför att en kommande nationell strategi bör ta sin utgångspunkt i Agenda 2030, då
majoriteten av nyligen reviderade regionala utvecklingsstrategier utgår från dessa mål.
Prioriteringarna i den regionala tillväxtpolitiken ska hantera utmaningar som till sin
natur är globala och som går på tvärs över flera politikområden. Detta kräver ett
större systemtänk och att målkonflikter kan adresseras och hanteras.

Sammanfattning

Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet:
• Allt större fokus på området, speciellt på social och miljömässig hållbarhet
• Den regionala tillväxtpolitiken beaktar kanske inte hållbarhetsaspekterna
i tillräckligt hög grad
• Agenda 2030 är integrerat i flertalet reviderade regionala utvecklingsstrategier och
bör vara utgångspunkten för en ny nationell strategi och regional tillväxtpolitik.
• Alla tre dimensioner - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – behöver
integreras i insatser och initiativ
• Prioriteringarna i den regionala tillväxtpolitiken ska hantera utmaningar
som till sin natur är globala och som går på tvärs över politikområden.
Detta kräver ett större systemtänk och att målkonflikter hanteras

7 I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030
för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
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Kapitel 5

Sammanhållnings
politik i fokus
Regionerna ser EU:s sammanhållningspolitik som ett viktigt
verktyg och en viktig finansieringskälla för att möta sina utmaningar och för att kunna arbeta med sina prioriteringar. I det
här kapitlet ser vi närmare på hur regionernas identifierade
utmaningar relaterar till EU:s framtida sammanhållningspolitik.
EU-kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2021–2027 utgår från fem
politiska mål som är indelade i ett antal särskilda mål. De fem målen handlar om:
1. Ett smartare Europa genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och
stöd till små och medelstora företag.
2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom energiomställning, gröna och
blå (vattenrelaterade frågor) investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering.
3. Ett mer sammanlänkat Europa, med strategiska och hållbara transporter och
digitala nät.
4. Ett mer socialt Europa som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala
rättigheter och stödjer bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering
och en jämlik hälso- och sjukvård.
5. Ett Europa som står närmare medborgarna genom hållbar och integrerad
utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden.
Målen föreslås styra inriktningen på de investeringar som ska genomföras genom bland
annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden
(ESF) under den kommande programperioden.
Tillväxtverket ser att regionerna efterfrågar ett bredare helhetsperspektiv och en ökad
territoriell anpassning av fonderna. De lyfter även vikten av flexibilitet och långsiktighet
inom sammanhållningspolitiken. De redovisade analyserna och prioriteringarna är
ganska breda och rymmer de flesta politiska och särskilda mål som sammanhållningspolitiken utgår från. Men främst lyfter regionerna fram utmaningar inom innovation,
näringsliv, digitalisering, energi och klimat, infrastruktur och kompetensförsörjning.
Det finns i allmänhet stora likheter mellan regionerna och deras behov och prioriteringar
inom sammanhållningspolitiken, precis som inom den generella regionala t illväxtpolitiken.
De inomregionala skillnaderna är tydliga och verkar vara större än skillnaderna mellan
olika regioner. Tillväxtverket anser därför att sammanhållningspolitiken 2021–2027
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bör underlätta en mer integrerad utveckling i städer och på landsbygder. Det är också
viktigt att öka synergier med nationell politik både för att uppnå mervärden och lång
siktiga resultat, men även för att stärka medfinansieringen av investeringar inom
sammanhållningspolitiken.
Tillväxtverket anser, baserat på regionernas redovisningar, att sammanhållningspolitiken
2021–2027 bör stödja investeringar inom politiskt mål 1, 3 och 4. Regionalfonden bör
stödja innovation, företagande, digitalisering och kompetensutveckling inom politiskt
mål 1. Tillväxtverkets uppfattning är att en hållbarhetsdriven utveckling inom politiskt
mål 1 och politiskt mål 3, avgränsat till hållbara transporter, rymmer nödvändiga
investeringar inom miljö- energi- och klimatområdet och skapar förutsättningar för
synergier med nationell politik.

Sammanfattning

Framtida sammanhållningspolitiken:
• Sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för att hantera utmaningarna
• Investeringar bör fokusera på politiskt mål 1, 3 och 4
• Behov av regional anpassning och flexibilitet
• Stärka kopplingen med nationell politik för styrning, resultat och
medfinansiering
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Kapitel 6

Gränsöverskridande
samarbete
Internationellt samarbete är en av de fyra prioriteringarna för
dagens regionala tillväxtarbete och regeringen beskriver det
som en förutsättning för att kunna möta samhällsutmaningar.
Regionerna visar att så fortfarande är fallet.
Att prioriteringen internationellt samarbete fortfarande är aktuell framgår av regionernas
rapporteringar som lyfter samverkan som viktig. Även nationell samverkan över länsgränser beskrivs som en förutsättning för att bedriva det regionala tillväxtarbetet.
Det vanligaste sättet att samverka är deltagande i någon form av samverkansplattform
eller nätverk, och deltagande i projekt. Nätverk lyfts som viktiga för att diskutera
sakfrågor, men också för lobbyingverksamhet och kunskapsutbyte.
Utifrån redovisningarna om samverkan tolkar Tillväxtverket det som att de flesta
regioner vill behålla nuvarande programgeografier för de regionala strukturfondsprogrammen. Detta bland annat med utgångspunkt i att det finns ett inarbetat arbetssätt
för samverkan där. Samtidigt framgår att mycket samverkan sker utanför program
geografin och flera regioner lyfter betydelsen av att underlätta för samverkan mellan
programgeografier, både nationellt och internationellt. Utifrån dessa inspel från
regionerna anser Tillväxtverket att det är viktigt att både EU-finansiering och nationell
finansiering har ett regelverk som ger möjlighet att rigga och genomföra projekt över
läns- och nationsgränser inom alla områden.
Frekvent återkommande är att regionerna efterfrågar flexibilitet för att kunna utforma
programmen, utifrån regionala och lokala behov och för att kunna anpassa efter
oförutsedda händelser.
Övervägande delen av samverkan inom Sverige sker med angränsande regioner. När
det gäller samverkan över nationsgränser nämns oftast samarbete med närliggande
grannar. För Interreg blir det tydligt då det framför allt är de gränsregionala programmen
som lyfts. De transnationella och interregionala programmen som omfattar större
regioner, nämns inte lika ofta.
Eftersom frågan i erbjudandet till regionerna ställdes som att de skulle ”redogöra för
gränsöverskridande samarbete” så har få regioner prioriterat bland de program som
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de i dagsläget ingår i. De har snarare beskrivit pågående arbete. Det är oklart hur vi ska
tolka att program omnämns eller inte och om det kan ses som en värdering. Vi vet att
EU-medlen till strukturfonderna kommer att minska och att prioriteringar därmed
krävs. För Interreg-programmen behövs därför en fortsatt diskussion med regionerna.
Svaren på frågan om inom vilka prioriteringar som regionerna samarbetar är något
oklara. Inom Sverige verkar samarbete främst ske inom infrastruktur, transport,
pendlingsmöjligheter och arbetsmarknad. Över nationsgränser är de två största
områden som nämns av flertalet infrastruktur och smart specialisering. Infrastruktur
och transport är tydliga exempel på när regioner måste samverka, då behovet inte tar
slut vid länsgräns eller landgräns. För smart specialisering handlar det däremot om att
samarbeta med dem som har liknande förutsättningar, snarare än de som finns
geografiskt nära.
Många regioner förefaller positiva till den nya finansieringsmöjligheten för Interregionala
innovationsinvesteringar (Komponent 5)8 och möjligheten att samarbeta med andra
regioner i Europa inom ramen för smart specialisering. Men den budget som finns för
Komponent 5 är ganska begränsad och det är möjligt att regionerna sätter för stort
hopp till att den här finansieringen ska kunna användas i bred bemärkelse. Sett till
budgetens storlek, blir det tydligt att det här instrumentet inte kommer kunna finansiera
samtliga regioner i Europa. Det verkar finnas ett behov av ett förtydligande av vilka
möjligheter Komponent 5 kan ge.
Kompetensförsörjning är en av de största samhällsutmaningarna och en förutsättning
för hållbar utveckling. I rapporterna framgår att mycket görs inom Socialfonden och att
regionerna där ser behov av att enkelt kunna samverka med andra regioner inom Sverige
för att hantera kompetensförsörjningsfrågan.
8 Interregionala innovationsinvesteringar (Komponent 5) innebär en möjlighet att samarbeta med andra regioner
i Europa inom ramen för smart specialisering.
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För en del av utmaningarna som pekas ut av regionerna nämns inte så mycket kring
samverkan, trots att detta är frågor som med fördel skulle kunna lösas gemensamt.
Exempelvis när det gäller el- och vattenförsörjning och frågor kopplade till ohälsa
borde regionerna kunna dra fördel av samverkan.
Parallellt med processen att ta fram en ny nationell strategi och förhandlingarna kring
kommande sammanhållningspolitik så pågår även en revidering av handlingsplanen för
EU:s strategi för Östersjöregionen. Det är viktigt att ta hänsyn även till detta arbete så
att det finns synergier mellan olika strategier, regelverk och finansieringsmöjligheter.

Sammanfattning

Gränsöverskridande samverkan:
• Samarbete är en grundläggande del i att bedriva regionalt utvecklingsarbete
• Samverkan sker främst med närliggande regioner/länder
• Samverkan över länsgränser styrs både av programgeografier och av
funktionella samband
• Få regioner gör en prioritering inför framtiden utan beskriver snarare nuläget
• För Interreg-programmen krävs en fortsatt dialog kring geografier och
inriktning på programmen
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Kapitel 7

Ändrad styrning
och samverkan
Mycket har hänt sedan riksdagen 2003 röstade igenom den
proposition som lägger grunden för det nuvarande regionala
uppdraget. Inte minst har regionernas roll stärkts i hela landet.
Nästan alla regioner lyfter önskemål om en bred översyn av det
regionala utvecklingsuppdraget.
Regionerna har i sina redovisningar lämnat inspel som rör både styrning och samverkan.
Från och med 2019 omfattar det regionala utvecklingsansvaret samtliga landsting9 och
hela Sverige är indelat i en regional nivå med lagstadgat utvecklingsansvar. Samtidigt
har mycket förändrats sedan riksdagen 2003 röstade igenom den proposition som utgör
grunden för det nuvarande regionala uppdraget. Nästan alla regioner lyfter i sina
redovisningar önskemål om en bred översyn av det regionala utvecklingsuppdraget när
det gäller såväl omfattning som finansiering och ekonomisk styrning. De efterfrågar
också ett förtydligande av uppdraget i sig.
Regionerna påpekar att ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar och en regional till
växtpolitik som spänner över flera politikområden, ställer höga krav på flernivåsamverkan
och samverkan över politik- och sektorsgränser. Regionerna efterfrågar en ökad
koordinering av sektorpolitik på flera nivåer och en starkare koppling till de regionala
utvecklingsstrategierna.
De ser även att regionerna, som regionalt utvecklingsansvariga, bör ansvara för de
verktyg för utveckling som finns på regional nivå. Landsbygdspolitiken lyfts här särskilt
fram. För att stärka förutsättningarna för flernivåsamverkan och tydliggöra roller och
ansvar mellan regioner och myndigheter ser också Tillväxtverket ett behov av ett
beslut och ett tydliggörande i frågan. Vi anser att det behövs en enhetlighet i systemet
avseende den regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken.

9 Alla landsting använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma och har därför
föreslagit att termen landsting ändras till region. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Merparten av
lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Se beslut https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/
betankande/en-ny-beteckning-for-kommuner-pa-regional-niva_H701KU3
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Regionerna lägger stor vikt vid samverkan med statliga myndigheter och beskriver
flernivåsamverkan som en förutsättning för det regionala tillväxtarbetet. Några
regioner har redovisat behov av utvecklade strukturer för samverkan och mer dialog
med myndigheter inom olika områden. Detta kräver enligt flera regioner en stärkt
styrning av myndigheter att samverka med regionerna.
Regionerna redovisar att nationella myndigheter brister i förståelsen för dels det
ansvar som samtliga regionerna nu har, dels för de olika förutsättningar och behov
som finns regionalt och lokalt. Det handlar om att skapa utveckling i hela landet utifrån
dessa olika territoriella behov och förutsättningar.
Både regionerna och Tillväxtverket ser värdet av en ökad regional kunskapsproduktion,
genom att fler nationella myndigheters statistik, uppföljningar och kunskap bryts ner
på regional och lokal nivå och tillgängliggörs för regioner och kommuner.
Ett antal regioner lyfter att gemensamma uppdrag och en förståelse för varandras
respektive uppdrag och förutsättningar är det starkaste incitamentet för samverkan
mellan statliga myndigheter och regioner.
Det territoriella perspektivet hos myndigheterna behöver stärkas. Tillväxtverket vill
därför återigen, liksom i vår rapport10 om statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet, rekommendera regeringen att tydliggöra förväntningar och
krav på samverkan i de regeringsuppdrag, regleringsbrevsuppdrag eller återrapporteringar som lämnas till myndigheter inom lämpliga områden. Tillväxtverket kan stödja
myndigheterna i deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet och för att nå målen i
landsbygdspolitiken.
För att stärka förutsättningarna för flernivåsamverkan ser Tillväxtverket även, liksom
regionerna, att regionerna bör ansvara för de verktyg som finns för utvecklingsinsatser
på regional nivå. Det tror vi underlättar för myndigheter, regioner och kommuner att
förstå vilka roller och vilket ansvar respektive aktör har inom sina verksamhetsområden
och i förlängningen också för samverkan mellan aktörerna, över såväl sektors- som
förvaltningsgränser.

Sammanfattning

Styrning och samverkan:
• Regionerna efterfrågar en ökad koordinering av sektorpolitik på flera nivåer
samt en starkare koppling till de regionala utvecklingsstrategierna
• En bred och sektoröverskridande översyn av den regionala tillväxtpolitiken
efterfrågas
• Regionerna, som regionalt utvecklingsansvariga, anser att de bör ansvara
för de verktyg för utveckling som finns på regional nivå och lyfter fram
landsbygdspolitiken
• Regionerna efterfrågar en större förståelse från statliga myndigheter för
det ansvar, de olika förutsättningar och behov som finns regionalt och lokalt
• Viktigt att stärka systemperspektivet i det regionala tillväxtarbetet
• Behovet av att tydliggöra förväntningar och krav på samverkan i de
regleringsbrev och regeringsuppdrag som lämnas till relevanta myndigheter
inom lämpliga områden lyfts

10 Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, Dnr Ä2018-165. Tillväxtverket, 2018.
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Kapitel 8

Generella slutsatser
Tidsramen för den regionala tillväxtpolitikens centrala styr
dokument En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 närmar sig sitt slut. Det betyder
dock inte att dess identifierade utmaningar och prioriteringar
börjar passera bäst-före-datum. Tvärtom.
Denna publikation visar att både utmaningarna och prioriteringarna fortfarande till stor
del är aktuella och kvarstår på regionernas agendor. I tillägg till d
 enna slutsats, redo
visar Tillväxtverket i detta avsnitt några centrala, generella slutsatser från regionernas
redovisningar samt myndighetens egen syn på frågeställningarna.
Från och med 1 januari 2019 har regionerna med sitt lagstadgade enhetliga utvecklingsansvar, i teorin, mer eller mindre samma verktyg för att möta sina utmaningar och
prioriteringar och för att driva utvecklingen i sina regioner. Verkligheten är dock delvis
en annan. Beskrivningarna av regionernas arbete och förutsättningar tyder på stora
skillnader i organisatorisk kapacitet och resurser, såväl mellan regioner som inom. Trots
dessa skillnader i resurser, visar redovisningarna att de flesta regioner mer eller mindre
har samma samhällsutmaningar och måste hitta verktyg för att hantera dem.

Utmaningarna är fortsatt aktuella
Redovisningarna visar att regionerna i mångt och mycket är samstämmiga när det
gäller identifierade framtida utmaningar i det regionala tillväxtarbetet. Det är också
tydligt att utmaningarna för att nå en hållbar regional tillväxt finns representerade i
hela landet. Baserat på det, bedömer Tillväxtverket att utmaningarna i den nuvarande
nationella strategin fortfarande är relevanta. Redovisningarna pekar på att det som
skiljer mellan regionerna är snarare möjligheterna och resurserna att ta sig an utmaningarna på ett sätt som ger god utväxling. Tillväxtverket noterar också en förskjutning
eller förändring i beskrivningen av utmaningarna, där ord som samhällets robusthet
och resiliens nu ges större utrymme och där samhällets förmåga att kunna hantera
större förändringar och kriser får en mer central roll.

Prioriteringarna visar på stor likriktning
Tillväxtverket ser att de regionala prioriteringarna och deras insatsområden, som till
stor del är kopplade till utmaningarna, är relativt likriktade över hela landet. Detta kan
vara något överraskande med tanke på de platsunika förutsättningar och skillnader
som regionerna lyfter fram i redovisningarna liksom den betonade vikten av en
territoriellt anpassad regional tillväxtpolitik. Redovisningarna visar vidare på få nyheter
eller överraskningar. I förhållande till regeringens nuvarande strategi, är det mycket
som känns igen och de lösningar (prioriteringar) som har varit aktuella sedan 2015
anges som fortsatt relevanta även framöver. Tillväxtverket bedömer därför att prioriteringarna för de kommande åren, i stort liknar dem som anges i nationella strategin.
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Den relativt stora likriktningen, trots olika regionala förutsättningar och behov, väcker
en del frågor. I vilken mån påverkar och eventuellt begränsar utformningen av nationella
initiativ och utlysningar samt nuvarande nationella strategi inriktningen på regionernas
redovisningar? Är den nuvarande nationella strategin så övergripande formulerad att
den i princip passar alla och om så är fallet, hur vägledande är den då? Eller kommer
de platsspecifika variationerna fram i själva genomförandet genom det sätt regionen
förhåller sig till prioriteringen och skapar sina egna insatser och lösningar? Kanske är
det som ser lika ut i redovisningarna i realiteten inte nödvändigtvis så lika.
En annan intressant aspekt rör tillgången till finansiering, vilket leder till frågan om
insatserna snarare styrs av vad som är möjligt att finansiera än av faktiska behov. I
detta sammanhang är det rimligt att anta att nuvarande EU-politik med begrepp och
ekonomiska incitament som ofta kan härledas till EU-kommissionen eller OECD kan ha
stor påverkan på regionernas prioriteringar. Det är sannolikt ingen slump att i princip
samtliga regioner lyfter smart specialisering som ett viktigt insatsområde inom fältet
innovation och företagande. Vi vet att framtagandet av en regional strategi för smart
specialisering var ett förhandskrav för behörighet till struktur- och investeringsfonderna
under programperioden 2014–2020, bara för att nämna ett tydligt exempel. Därmed
inte sagt att smart specialiseringsstrategier inte kan vara värdefulla för regionernas
tillväxtarbete. Men det som är framgångsrikt för några regioner, behöver inte vara den
optimala vägen för alla.
Samtidigt som ett gemensamt språk och en stor samsyn regioner emellan kan utgöra
en styrka, kan det också vara viktigt att lyfta frågan om det finns risker med en för stor
likriktning. För även om till exempel en regions smart specialiseringsstrategi kan skilja
sig från en annans, så används ändå ett ramverk på ett liknande sätt i alla de regioner
som vill ta del av fonderna. Och vad säger regionernas prioriteringar egentligen om de
i för hög grad bygger på aktuella policybegrepp eller ”modeord”, ofta knutna till olika
finansieringsmöjligheter? Tillväxtverket väcker därför frågan om regionerna ges
tillräcklig möjlighet och tillräckliga förutsättningar att tänka utanför ramarna för att
tydligare bygga på platsspecifika förutsättningar och behov.
Tillväxtverket kan också konstatera att då det i stor utsträckning är samma utmaningar
och prioriteringar som identifierats som i nuvarande strategi så kan det vara motiverat
att fråga sig om nya arbetssätt och verktyg också kan behövas i det kommande
strategiarbetet med regionerna. Detta för att nå längre på vägen mot lösningar
som möter utmaningarna.
Vi ser också att regionernas identifierade utmaningar och prioriteringar stämmer väl
överens med de megatrender och förändringar som Tillväxtverket identifierar i
rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 2030.11 Denna rapport har ett övergripande
fokus på framtida utmaningar för regionala tillväxtpolitiken och går att ladda ner på
Tillväxtverkets hemsida.

11 Utvecklingskraft i hela Sverige 2030. Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt. Rapport 0292,
Tillväxtverket, 2019.
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Hållbarhet och Agenda 2030 är allt viktigare
Tillväxtverket noterar ett allt större fokus på hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet
och ser att det finns skäl att lyfta frågan om den platsbundna regionala tillväxtpolitiken
(ofta med fokus på konkurrenskraft, täthet, skalfördelar och ytterst tillväxt) i tillräckligt
hög grad beaktar hållbarhetsfrågorna. Inte minst social och miljömässig hållbarhet lyfts
mer frekvent.
Här bedömer Tillväxtverket att en kommande nationell strategi bör ta sin utgångspunkt
i Agenda 2030. Detta mot bakgrund av att flera nyligen reviderade regionala utvecklings
strategier utgår från målen i Agenda 2030 och att det hållbarhetsarbete som har
påbörjats i regionerna måste få ramar och verktyg att genomföras fullt ut. Hållbarhetsarbetet innehåller utmaningar som till sin natur ofta är globala och som går på tvärs
över politikområden. Tillväxtverket delar därför regionernas syn på att en ny nationell
strategi bör ha ett systemperspektiv, där alla tre dimensioner av hållbar utveckling
– ekonomisk, social och miljömässig – finns med och där även frågan om målkonflikter
adresseras.

Gränsöverskridande samarbete – en viktig del av utvecklingsarbetet
En grundläggande del i att bedriva regionalt utvecklingsarbete, vare sig det gäller
hållbarhetsfrågor eller något annat, är samarbete med andra. Detta framkommer av
redovisningarna, som visar att det främst är med geografiskt närliggande områden
som samverkan sker, både över läns- och nationsgränser.
Samverkan över länsgränser styrs både av programgeografier och av funktionella
samband, som till exempel ett delat vägstråk. Tillväxtverket ser därför vikten av att
regelverk för både EU- och nationell finansiering måste utformas så att gränsöver
skridande samverkan är möjligt. Programområdenas gränser får inte bidra till att
utesluta samverkan med andra regioner för att det blir ”för besvärligt” eller för att
programmens utformning och målbild hindrar detta.
Tillväxtverket noterar också att frågan kring gränsöverskridande samverkan som har
ställts till regionerna, saknar framtidsinriktning och istället utgår från en beskrivning
av nulägessituationen. Detta gör att Tillväxtverket bedömer att det finns behov för en
fortsatt dialog kring programmens geografier och inriktning, inte minst när det gäller
Interreg-programmen.
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EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt instrument
Regionerna ser EU:s sammanhållningspolitik som ett viktigt instrument för att möta
dagens utmaningar. Fonderna utgör en central finansieringskälla för genomförandet av
de regionala utvecklingsstrategierna. Tillväxtverket konstaterar att regionerna efterfrågar
helhetsperspektiv, territoriell anpassning, flexibilitet och långsiktighet inom sammanhållningspolitiken. De redovisade utmaningarna och prioriteringarna bedöms vara
förhållandevis breda och inkluderar flertalet politiska och särskilda mål i EU-kommis
sionens förordningsförslag. Regionerna lyfter utmaningar inom innovation, näringsliv,
digitalisering, energi och klimat samt infrastruktur och kompetensförsörjning som
Tillväxtverket sammantaget anser bör kunna adresseras inom politiskt mål 1, 3 och 4
i förordningsförslaget.
Det finns i allmänhet stora likheter mellan regionerna och deras behov och prioriteringar
inom sammanhållningspolitiken, precis som inom den generella regionala tillväxtpolitiken.
Även här är skillnaderna inom de respektive regionerna påfallande och beskrivs vara
större än skillnaderna mellan olika regioner. Tillväxtverket anser därför att sammanhållningspolitiken 2021–2027 bör underlätta en mer integrerad utveckling i städer och på
landsbygder samt i ökad utsträckning främja synergier mellan fonder och nationell
politik.

Efterfrågan på förändrad styrning och samverkan
Gemensamt för nästan samtliga regioner är att de identifierar ett behov av en bred och
sektoröverskridande översyn av den regionala tillväxtpolitiken. Regionerna efterfrågar en
ökad koordinering på flera nivåer och en starkare koppling till de regionala utvecklingsstrategierna, inte minst nu när samtliga Sveriges landsting har regionalt utvecklings
ansvar. De lyfter vidare att regionerna, som regionalt utvecklingsansvariga, bör ansvara
för de verktyg för utveckling som finns på regional nivå. Framför allt lyfts behovet av
att få möjlighet att utveckla hela länets territorium genom att få ansvar för landsbygdspolitiken. Det innefattar även de delar av landsbygdsprogrammet som avser utveckling.
Det ligger idag på länsstyrelserna. Tillväxtverket ser fördelar med den ökade tydlighet
som en sådan förändring skulle innebära. Tillväxtverket ser också behovet av ett beslut
och ett tydliggörande i frågan och anser att det behövs en enhetlighet i systemet.
Vidare efterfrågas en större förståelse från statliga myndigheter för det ansvar som
regionerna nu har i samtliga län, liksom för de olika förutsättningar och behov som
finns regionalt och lokalt. Flera regioner uttrycker att myndigheterna i högre grad bör
ha ett territoriellt perspektiv i sin verksamhet och förstärka de utvecklingsinsatser som
görs på regional nivå. Det är också viktigt att stödja att insatser på olika nivåer – nationell,
regional och lokal – förstärker och samspelar med varandra för att nå maximal effekt.
Tillväxtverket ser att det är viktigt att stärka systemperspektivet genom ett bredare
synsätt i det regionala tillväxtarbetet och vill liksom i tidigare rekommendationer12 till
regeringen lyfta behovet av att tydliggöra förväntningar och krav på samverkan
i relevanta regleringsbrev och regeringsuppdrag.

12 Tillväxtverkets rekommendationer i Tillväxtverket, 2018. Statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet, Dnr Ä2018-165.
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Den framtida regionala tillväxtpolitiken
Med både en strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som behöver
uppdateras och en ny period för sammanhållningspolitiken, väntar en tid med möjligheter för omtag och förnyelse. Även om regionernas identifierade utmaningar och
prioriteringar till stor del är desamma som i nuvarande strategiska arbete, lyfts behovet
av förändring tydligt – inte minst när det gäller styrning och regionernas uppdrag och
mandat. Tillväxtverkets tanke är att denna sammanställning och analys kan vara till god
hjälp i de fortsatta diskussionerna om utformningen av och inriktningen på framtidens
regionala tillväxtpolitik.
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Detta leder till att Tillväxtverket:
Bedömer att utmaningarna i den nuvarande nationella strategin fortfarande är
relevanta.
Bedömer att prioriteringarna för de kommande åren, i stort liknar dem som
anges i nuvarande nationell strategi.
Noterar en stor likriktning mellan regionernas prioriteringar och insatser och

konstaterar att dessa inte i hög grad återspeglar territoriella eller regionala
skillnader.
Väcker frågan om nya angreppssätt och verktyg kan behövas i det kommande

strategiarbetet med regionerna för att komma längre när det gäller lösningar
som möter utmaningarna.
Bedömer att en kommande nationell strategi bör ta sin utgångspunkt i Agenda

2030, då den hållbarhetsintegrering som har påbörjats i regionerna måste få
ramar och verktyg att implementeras fullt ut.
Bemöter regionernas redovisade behov av att få ett bredare ansvar för de

verktyg för utveckling som finns på regional nivå, framför allt landsbygdspolitiken,
med att Tillväxtverket ser fördelar med den ökade tydlighet som en sådan
förändring skulle innebära. Tillväxtverket ser också behov av ett beslut och ett
tydliggörande i frågan och anser att det behövs en enhetlighet i systemet.
Ser att det är viktigt att stärka systemperspektivet genom ett bredare synsätt i

det regionala tillväxtarbetet och vill lyfta behovet av att tydliggöra förväntningar
och krav på samverkan i de regleringsbrev och regeringsuppdrag som lämnas till
relevanta myndigheter där så är lämpligt.
Delar regionernas syn på att en ny nationell strategi bör ha ett systemperspektiv,

där alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig
– finns med och där även frågan om målkonflikter adresseras.
Ser vikten av att regelverk för EU- och nationell finansiering måste utformas så

att gränsöverskridande samverkan är möjligt.
Bedömer att det finns behov för en fortsatt dialog kring geografier och inriktning
på programmen, inte minst när det gäller Interreg-programmen.
Bedömer att det finns stora likheter mellan regionerna. Det är snarare de

inomregionala skillnaderna som förefaller vara större än skillnaderna mellan
olika regioner.
Anser att EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027 bör underlätta en mer

integrerad utveckling i städer och på landsbygder samt i ökad utsträckning
främja synergier mellan fonder och nationell politik.
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Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag,
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens
utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på
nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

