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En n
 ationell strategi för
hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft
2015–2020
En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela S
 verige
inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som
på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva,
desto bättre för Sverige¹. För att åstadkomma detta krävs insatser och samverkan inom en rad olika s ektorer och på alla
samhällsnivåer – därför behöver Sverige en nationell strategi
som kan utgöra en gemensam utgångspunkt i arbetet för allas
möjligheter att bo, utvecklas och driva företag i hela landet. På
så sätt skapas förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och
ett Sverige som håller samman.

¹ Begreppet regioner avser i denna strategi ett samlingsbegrepp för olika typer av regioner som t.ex.
landsdelar eller funktionella regioner.

EN NATIONELLA STRATEGIN FÖR HÅLLBAR
REGIONAL TILLVÄXT OCH
ATTRAKTIONSKRAFT

är väg
ledande för a rbetet
med hållbar
regional tillväxt
och attraktions
kraft i hela landet fram till 2020 och ska bidra till
att uppnå målet med den regionala tillväxtpoli
tiken – Utvecklingskraft i alla delar av landet
med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
2015–2020

I STRATEGIN BESKRIVS FYRA SAMHÄLLSUTMANINGAR:

 emografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö
D
och energi samt Social sammanhållning. Detta är
aktuella utmaningar som regeringen bedömer
kommer att påverka Sveriges regioner och det
regionala tillväxtarbetet under en lång tid fram
över. Den regionala tillväxtpolitiken ska därför
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som
kan möta dessa utmaningar. Utmaningarna skapar
även möjligheter som är viktiga att ta till vara i
genomförande av den regionala tillväxtpolitiken,
såväl nationellt som regionalt.
till politikens mål och möta samhälls
utmaningarna identifierar regeringen fyra priori
teringar för det regionala tillväxtarbetet fram till
2020. Dessa har identifierats utifrån erfarenheter
av genomförd politik, olika kunskaps- och ana
lysunderlag samt i dialog med regionala och natio
nella aktörer. Prioriteringarna ska vara vägledande
i utvecklingen och genomförandet av regionala
utvecklingsstrategier samt andra strategier och
program inom det regionala tillväxtarbetet. De
ska även ligga till grund för de statliga myndig
heternas medverkan i arbetet.
FÖR ATT BIDRA

Den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 är vägledande för a rbetet
med hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i hela landet fram
till 2020.

Strategin är inriktad på att skapa goda förutsätt
ningar att bo, arbeta samt etablera företag och verk
samheter i hela landet och på så sätt skapa förutsätt
ningar för hållbar regional tillväxt och ett Sverige
som håller samman. Strategin ska också bidra till
regeringens tre prioriterade områden: att nå det
övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i EU
2020, att nå de nationella miljömålen och att sluta
jämställdhetsgapet. Strategin ersätter den tidigare
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
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För att bidra till målet för den regionala
tillväxtpolitiken behöver genomförandet
bli mer resultatinriktat.

PRIORITERINGARNA ÄR FÖLJANDE:

§ Innovation och företagande
§§
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
§§
Kompetensförsörjning
§§
Internationellt samarbete
och omfattar
politikområden där europeiska, nationella, regio
nala och lokala insatser och finansiella resurser
samordnas. Hållbarhetsdimensionerna – ekono
misk, social och miljömässig hållbarhet – ska vara
en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet
och ligga till grund för alla prioriteringar. Det är
genom att kombinera dessa perspektiv som en
långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling kan
åstadkommas.

PRIORITERINGARNA ÄR TVÄRSEKTORIELLA

Ett mer resultatinriktat genomförande
av den regionala tillväxtpolitiken
För att bidra till målet för den regionala tillväxt
politiken behöver genomförandet bli mer resulta
tinriktat. Det innebär att verktygen för politikens
genomförande behöver utvecklas samtidigt som
EU:s sammanhållningspolitik integreras på ett
tydligt sätt i det regionala tillväxtarbetet. Ett mer
resultatinriktat genomförande ställer också krav
på ett starkt regionalt ledarskap med ansvar för att
strategiskt leda och samordna arbetet för hållbar
tillväxt och attraktionskraft i länen.
STRATEGIN AVSER DÄRFÖR att

utveckla följande områden:
§§
Flernivå- och sektorsamverkan i det regionala
tillväxtarbetet
§§
Integrera EU:s sammanhållningspolitik i den
regionala tillväxtpolitiken
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§§
Den regionala tillväxtpolitikens verktyg
§§
Roller och ansvar inom det regionala
tillväxtarbetet
§§
Ett strategiskt arbete för lokal utveckling
och attraktionskraft
§§
Skapa tydligare fokus på resultat och
uppföljning, utvärdering, analys och lärande
§§
Stärka social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet
och utveck
lingsområden för ett mer resultatinriktat genom
förande beskrivs i avsnitt 4 och 5.

DEN REGIONALA TILLVÄXTPOLITIKENS VERKTYG

Regional tillväxtpolitik i Sverige – för attraktiva och
konkurrenskraftiga regioner
Regeringens övergripande mål är att Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Då behövs fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet. Ett land med hög
sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet blir rikare,
tryggare och öppnare. Hela landet ska bli bättre
att leva i. Att fler kvinnor och män finner ett jobb
är avgörande för att hålla ihop Sverige. Fler utrikes
födda kvinnor och män måste ges förutsättningar
att snabbt komma i arbete. En modern och aktiv
regional tillväxtpolitik för hela landet inriktas på
att regionerna ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl
i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som
är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.
Förbättrat stöd till näringslivsutveckling och till
gång till finansiering, en fungerande arbetskrafts
försörjning, tillgång till offentlig och kommersiell
service, utbildning samt investeringar i informa
tionsteknik och infrastruktur är väsentliga inslag
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i en modern regional tillväxt
politik. Det skapar i sin tur
förutsättningar för att kvinnor
och män ska kunna leva och
verka i hela landet.
HELA SVERIGES ATTRAKTIONSKRAFT,

En modern och aktiv regional tillväxt
politik för hela landet inriktas på att
regionerna ska ges möjligheter att
växa och utvecklas efter sina särskilda
förutsättningar.

tillväxtpotential och sysselsätt
ningsmöjligheter ska tas till
vara på ett sådant sätt att det
bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling.
Det innebär bl.a. att miljö-, jämställdhets- och
integrationsperspektiven på ett tydligt sätt integre
ras i det regionala tillväxtarbetet. Ett Sverige med
en jämn fördelning av makt och resurser mellan
kvinnor och män, där allas kompetenser tas till
vara oavsett bakgrund och ålder samt där hänsyn
tas till miljön och där klimatpåverkan minskas, är
ett Sverige som håller samman.
förutsättningarna för hållbar
tillväxt och utveckling skiljer sig åt över landet.
Befolkningsstruktur, utbildningsnivå, näringsli
vets sammansättning, tillgång till naturresurser,
närhet till marknader och större befolkningskon
centrationer samt andra territoriella förhållanden
är faktorer som varierar. Den regionala tillväxt
politiken tar utgångspunkt i dessa skillnader
i förutsättningar. Politiken genomförs i såväl
gles- och landsbygder som i små och medelstora
städer samt i storstadsområden. Tätorter samt
gles- och landsbygder drar nytta av varandra och
ska ses som sammanlänkade regioner. För att
uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken är
tvärsektoriell styrning av resurser inom i princip
samtliga politikområden av avgörande betydelse.
DE LOKALA OCH REGIONALA

10

Det innebär att åtgärder inom
flertalet utgiftsområden och
politikområden på nationell
nivå behöver ta hänsyn till
lokala och regionala förutsätt
ningar och prioriteringar.

SVERIGES HÅLLBARA TILLVÄXT och
utveckling är inte enbart be
roende av näringslivets villkor.
Den är också beroende av de miljöer människor
bor och verkar i. Tillgång till bl.a. utbildning,
tillgänglig infrastruktur, arbetsmarknad, service,
it, kultur och boende är viktiga förutsättningar
för en attraktiv miljö där människor och företag
kan verka och växa. Möjligheten att erbjuda goda
livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa
regioner som kan attrahera, behålla och utveck
la såväl kompetenser som företag och kapital.
Attraktivitet är därför en central förutsättning
för hållbar tillväxt och utveckling och därmed
en viktig utgångspunkt i det lokala och regionala
tillväxtarbetet.

och regionalt som attraktiva livs- och
boendemiljöer skapas och staten har ett ansvar att
skapa goda förutsättningar och verktyg för detta
arbete. Ett gemensamt ansvar och engagemang
mellan stat, aktörer med regionalt utvecklings
ansvar, kommun, näringsliv och civila samhällets
organisationer är en annan viktig förutsättning
för att Sverige ska vara ett attraktivt land att
besöka, bo och arbeta i.
DET ÄR LOKALT

FÖR GENOMFÖRANDET AV den regionala tillväxtpoliti
ken finns det flera strategier, handlingsprogram

och verktyg på såväl europeisk och nationell som
regional nivå. Genomförandet av politiken sker
genom samspel mellan EU-, nationell, regional
och lokal nivå, där utgångspunkten är de regionala
utvecklingsstrategierna.

Europeiska unionens sammanhållningspolitik
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varandra och så effektivt som möjligt bidra till
målen i Europa 2020-strategin. Inriktningen av
strukturfonds-programmen utgår även från de
prioriteringar som lagts fast i EU:s strategi för
Östersjöregionen.
att strukturfonderna ska
investera i tillväxt och sysselsättning och
§§
bidra med en europeisk dimension för att ut
veckla konkurrenskraftiga regioner, företag och
människor i Sverige,
§§
skapa mervärden i arbetsmarknadspolitiken och
den regionala tillväxtpolitiken,
§§
vara ledande för strukturförändrande insatser
inom de prioriterade områdena innovation,
entreprenörskap och en koldioxidsnål och grön
ekonomi, samt
§§
bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och
en varaktigt ökande sysselsättning på lång sikt.
REGERINGENS MÅLSÄTTNING ÄR

Europeiska unionens sammanhållningspolitik,
där strukturfondsprogrammen är instrumenten
för genomförandet, är en integrerad del i den
regionala tillväxtpolitiken. Sammanhållnings
politikens mål är att, genom att minska regionala
skillnader och ojämlikhet mellan människor bidra
till ekonomisk, social och territoriell sammanhåll
ning inom EU. Den syftar också till att undanröja
hinder för en väl fungerande inre marknad och
till utveckling och förbättrad konkurrenskraft
i Europas regioner. Sammanhållningspolitiken
finansieras med strukturfon
derna och genomförs inom
DE REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEnationella, regionala och
GIERNA utgör en av utgångs
Europeiska unionens sammanhållnings punkterna för prioriteringar
territoriella program. Såväl
politik, är en integrerad del i den
strukturfonderna som lands
inom de regionala struktur
regionala tillväxtpolitiken.
fondsprogrammen, de regi
bygdsprogrammet och havsonala handlingsplanerna för
och fiskeriprogrammet bidrar
landsbygdsprogrammet och
med betydande medel för
hållbar regional tillväxt och
för havs- och fiskeriprogram
attraktionskraft.
met samt för de regionala handlingsplanerna för
socialfondsprogrammet. Det lokala och regio
nala ansvaret för prioriteringar inom struktur
STRUKTURFONDSPROGRAMMENS INRIKTNING I Sverige är
fondsprogrammen säkerställs inom ramen för
tydligt kopplade till Europa 2020-strategin som
ska bidra till en smart, hållbar och inkluderande
strukturfondspartnerskapen i Sverige.
tillväxt för alla. Synergier ska främjas och över
lappning ska undvikas för att europeiska, natio
STRUKTURFONDSPROGRAMMEN SKA MEDVERKA till att
nella och regionala satsningar ska komplettera
genomföra den regionala tillväxtpolitiken. Detta
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sker genom att programmen medfinansierar insat
ser som bidrar till genomförandet av regionala ut
vecklingsstrategier och andra regionala strategier
och program. Strukturfondsprogrammen bidrar
också till ökad samverkan mellan län och mellan
länder som deltar i programmen. Uppföljningen
av strukturfondsprogrammen skapar också ett
ökat sektorsövergripande lärande både nationellt
och regionalt.
Partnerskapsöverenskommelse för Sverige
Partnerskapsöverenskommelsen för Sverige är en
överenskommelse mellan Sverige och Europeis
ka kommissionen för Sveriges användning av de
europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Partnerskapsöverenskommelsen anger hur Sverige
ska använda EU-medel inom ramen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska social
fonden, Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden
och Europeiska havs- och fiskerifonden (d.v.s. de
europeiska struktur- och investeringsfonderna).
Partnerskapsöverenskommelsen ger ett ökat fokus
på EU2020-strategin och bidrar till att koppla
samman sammanhållningspolitiken, jordbruks
politiken samt havs- och fiskeripolitiken.
PARTNERSKAPSÖVERENSKOMMELSEN SKA FUNGERA som ett
övergripande ramverk och strategiskt dokument
för fondernas genomförande i Sverige. Genom
partnerskapsöverenskommelsen skapas en tydliga
re samordning av de fyra fonderna på nationell
nivå, vilket också skapar förutsättningar regionalt
för en ökad samordning mellan fonderna och
det övriga regionala tillväxtarbetet. De regionala
utvecklingsstrategierna ska vara en utgångspunkt
för genomförandet av strukturfonderna samt det
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regionala genomförandet av landsbygdsprogram
met. Detta syftar till att garantera att insatser
inom olika fonder lättare samordnas och samver
kar mot gemensamma mål.
i partner
skapsöverenskommelsen är:
§§
Främja konkurrenskraft, kunskap och
innovation
§§
Förstärka hållbart och effektivt nyttjande av
resurser för en hållbar tillväxt
§§
Öka sysselsättningen, främja anställningsbarhet
och förbättra tillgängligheten på arbetsmarknaden
SVERIGES ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR

DEN NATIONELLA STRATEGIN för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015–2020 och partnerskaps
överenskommelsens utmaningar och prioriteringar
sammanfaller till stora delar. Strategin komplet
terar partnerskapsöverenskommelsen inom
områden som är viktiga för svenska regioners
hållbara tillväxt och utveckling, men som inte
fokuseras tydligt i partnerskapsöverenskommelsen.
Exempel på sådana områden är kommersiell och
offentlig service samt fysisk planering och boende.
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Politiska styrmedel

EU 2020

EU-nivå

ÖSTERSJÖSTRATEGIN

PARTNERSKAPS
ÖVERENSKOMMELSEN

Nationell nivå

NATIONELL STRATEGI FÖR
HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT
OCH ATTRAKTIONSKRAFT

REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGIER

Regional nivå
STRUKTURFONDSPROGRAM

Lokal nivå

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
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2
Samhällsutmaningar
och möjligheter

EGERINGEN HAR IDENTIFIERAT FYRA SAMHÄLLS-

som
påverkar Sverige
och Sveriges regio
ner i arbetet med
att uppnå målet
med den regionala
tillväxtpolitiken. Utmaningarna är:
§§
Demografisk utveckling
§§
Globalisering
§§
Klimat, miljö och energi
§§
Social sammanhållning
UTMANINGAR

påverkar olika delar av landet på olika sätt. Under
de kommande decennierna riskerar Sverige att, i
likhet med stora delar av Europa, få problem med
en åldrande befolkning, minskande arbetskraft
och vikande skatteunderlag för att finansiera väl
färden. Andelen äldre ökar i relation till andelen
i arbetsför ålder, dvs. varje person som arbetar
måste försörja allt fler. Sverige har också en
mycket stark urbanisering. Yngre personer och
människor i arbetsför ålder flyttar i stor utsträck
ning till större städer, vilket medför en allt skevare
åldersstruktur i många län och kommuner. Gene
rellt sett flyttar kvinnor i mindre utsträckning
till landsbygdskommuner än vad män gör och
kvinnor flyttar från landsbygdskommuner till
större städer tidigare i livet. Det skapar en obalans
mellan andelen män och kvinnor i vissa kommuner.

mötas men de innebär
också betydande möjligheter för hållbar tillväxt
och utveckling. Därför krävs det en kraftsamling
och insatser från aktörer på lokal, regional, natio
nell och internationell nivå samt från både offent
MÅNGA REGIONER STÅR inför en ökande brist på arbets
lig och privat sektor. Samordnade insatser inom
kraft under de kommande decennierna, men
den regionala tillväxtpolitikens fyra prioriteringar
mindre och perifert belägna och befolknings
ska bidra till att möta samhällsutmaningarna
mässigt små kommuner kommer sannolikt att få
och ta till vara de möjligheter som ligger i dessa.
den största bristen. Under perioden 2010–2025
Med långsiktiga prioriteringar och insatser kan
beräknar Arbetsförmedlingen att endast tre län
Sveriges regioner bidra genom
– Uppsala län, Stockholms län
regionala utvecklingsstrategier
och Västra Götalands län –
för att hantera utmaningarna
kommer att ha fler ungdomar
Samordnade
insatser
inom
den
och ta till vara möjligheterna.
som tillträder arbetsmarkna
regionala tillväxtpolitikens fyra
den än personer som av ålders
prioriteringar ska bidra till att möta
skäl lämnar den. Skåne län
Demografisk utveckling
samhällsutmaningarna och ta till vara
beräknas få ungefär lika många
de
möjligheter
som
ligger
i
dessa.
Sverige genomgår en snabb
unga som tillträder och äldre
demografisk utveckling som
som lämnar arbetsmarknaden.
drivs av flera faktorer och som
I övriga län kommer pensions
DESSA UTMANINGAR BEHÖVER

16

Samhällsutmaningar och möjligheter

avgångarna vara större än tillträdet av unga på
arbetsmarknaden. Flyttmönster kan ytterligare
påverka denna utveckling.
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kompetens, kreativitet och entreprenörskap i hela
landet är centralt. Det är också viktigt att tillvarata
och utveckla kompetensen hos de kvinnor och
män som i dag står utanför arbetsmarknaden, i
synnerhet hos de ungdomar och unga vuxna som
inte deltar i vare sig utbildning eller arbetsliv. Det
behövs även nya lösningar för att klara behoven av
service och välfärd. It kan vara ett viktigt verktyg
i denna utveckling. Förändrad efterfrågan från
den ökande och åldrande delen av befolkningen
kan också skapa affärsmöjligheter och ökad syssel
sättning genom nya innovativa
tjänster och produkter.

SAMTIDIGT ÖKAR BEFOLKNINGEN i landet som helhet
troligen snabbare än någonsin i modern tid. Under
perioden 2015–2020 väntas antalet invånare i
landet öka med 676 000 personer. Av ökningen
utgörs 420 000 av utrikes födda. En betydande
andel av dessa förväntas vara flyktingar och anhö
riginvandrare. De flesta som invandrar till Sverige
är i yrkesaktiv ålder samtidigt
som andelen äldre är myck
et lägre än i befolkningen i
Att arbeta för integration och tillvara
övrigt. En tredjedel förväntas
tagande av alla människors kompetens, DE ÖVRIGA NORDISKA länderna står
ha eftergymnasial utbild
inför en liknande demografisk
kreativitet och entreprenörskap i hela
ning, men andelen med kort
utveckling. Därför är det ange
landet är centralt.
utbildning är också högre än
läget att fortsätta utveckla det
nordiska samarbetet för att
bland befolkningen i ö
 vrigt.
utbyta erfarenheter och ut
Den höga invandringen av
veckla strategier för att hantera den demografiska
personer i arbetsför ålder kan ge ett betydande
utvecklingen. En ökad samverkan över gränserna
bidrag till hanteringen av utmaningarna som en
skapar förutsättningar för att gemensamt nyttja
åldrande befolkning medför. Ökningen av antalet
exempelvis vårdcentraler och annan välfärdsser
nyanlända under de närmaste åren kommer att
vice för medborgare som lever i glest befolkade
innebära såväl stora möjligheter som utmaningar
nordiska gränsområden.
för mottagande kommuner och län. Utlandsfödda
kommer att utgöra en betydande arbetskrafts
potential som måste tillvaratas, särskilt i områden
STORSTADSREGIONERNA OCH ÖVRIGA större städer med
med arbetskraftsbrist. Om flyktingar och anhöriga
omland växer medan framför allt glesbygds
huvudsakligen bosätter sig på samma orter som
kommuner och andra befolkningsmässigt mindre
tidigare nyanlända, koncentreras dock befolk
kommuner tappar i befolkning. En tilltagande
ningsökningen till större stadsområden. Även om
urbanisering skapar såväl utmaningar som möjlig
arbetsmarknaden för nyanlända ofta är bättre i
heter för att åstadkomma en miljömässigt, socialt
dessa områden medför en fortsatt snabb befolk
och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. För att
ningsökning också utmaningar för bl.a. bostads
hantera detta och åstadkomma en hållbar utveck
försörjning och skola.
ling av städerna, stadsregionerna samt deras
omland krävs långsiktig planering och sektors
övergripande lösningar. Städerna har särskilda,
FÖR ATT MÖTA den framtida demografiska verklig
heten och att ta vara på den kompetens som
men också varierande förutsättningar och
finns i hela den potentiella arbetskraften krävs
utmaningar beroende på bl.a. geografisk och
åtgärder för att få fler i arbete, för att förlänga
befolkningsmässig storlek, geografiskt läge och
arbetslivet under flexibla former, för att synliggöra
näringsstruktur. Det är viktigt att skapa goda
kompetens och för att fler ska kunna etablera sig
och hållbara tillväxtförutsättningar för såväl
tidigare på arbetsmarknaden. Lyckas detta ökar
storstäder och storstadsområden som för små
såväl antalet arbetade timmar som skatteintäkter,
och medelstora städer. I Sveriges större städer för
dessutom stärks förutsättningarna för en stabil
urbaniseringen med sig en växande bostadsbrist.
arbetskraftsförsörjning. Det bidrar också till
En hållbar stadsutveckling och ett ökat byggande
ett Sverige som håller samman. Att arbeta för
behövs för att ta till vara den utvecklingspotential
integration och tillvaratagande av alla människors
som en ökad koncentration av befolkning, företag
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och kapital till våra städer och stadsregioner
skapar. Gles- och landsbygdsdominerade län
innehåller ofta både områden som växer i befolk
ning och områden som minskar. Det kan även
finnas ekonomiskt mycket viktiga verksamheter
i områden där befolkningen minskar. Där är det
en stor utmaning att möta behoven av kompe
tensförsörjning och samhällsservice.

Globalisering

hämtas snarare på en global marknad. Annan
kunskap, ofta benämnd tyst kunskap, är erfaren
hetsbaserad och praktisk och främjas bl.a. i lokala
eller regionala nätverk och är betydlig trognare
den lokala geografin. Företagens konkurrenskraft
är bl.a. beroende av hur väl de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta
detta i nya varor och tjänster på marknader som
i ökande utsträckning är globala. Globaliseringen
påverkar också hur kultur, livsåskådningar och
värderingar formas.

Globalisering är en process som gör att gränsernas
betydelse minskar då kommunikation, handel och
GLOBALISERINGENS MÖJLIGHETER ÄR stora samtidigt som
tillgänglighet till andra länder ökar och arbets
förutsättningarna för företag och branscher snabbt
marknader och ekonomier integreras allt mer.
kan förändras, vilket gör att utvecklingen är svår
Detta innebär såväl möjligheter som utmaningar.
att förutsäga. Samtliga Sveriges regioner påverkas
Arbetskraften blir mer rörlig, inte minst inom
av globaliseringen, men de regionala effekterna
Norden och mellan EU-länderna där ett fritt
avseende omvandlingstryck och företags möjlighet
och förmåga att växa varierar beroende på bl.a.
tillträde till arbetsmarknaden råder. Det innebär
vidare ett inflöde av utländsk arbetskraft till den
näringslivsstruktur och regionstorlek. I regioner
svenska arbetsmarknaden, samtidigt som många
med ett utpräglat kunskaps- eller exportintensivt
svenskar väljer att arbeta utomlands. Den globala
näringsliv, exempelvis fordonsindustri och dess
ekonomiska konkurrensen ökar omvandlings
underleverantörer, eller råvaruutvinning i form
trycket i ekonomin. Samtidigt ökar kapitalflöden
av malm och skog är globaliseringens effekter
och investeringar, liksom handel, resande och
tydliga och regionen kan påverkas snabbt vid
migration. Dessutom sker ett tätare utbyte av
globala ekonomiska kriser. Sammantaget ställer
information och teknologi.
globaliseringen stora krav på
I takt med att nya interna
landets regioner att ta vara på
tionella aktörer tillkommer
nya möjligheter och att göra
Sammantaget ställer globaliseringen
förändras också spelplanen
strategiska och långsiktiga
stora krav på landets regioner att ta
för de svenska företagen.
satsningar som främjar den
vara på nya möjligheter och att göra
Globaliseringen skapar också
regionala attraktiviteten och
strategiska och långsiktiga satsningar.
en ökad tillgänglighet till nya
konkurrenskraften.
import- och exportmarknader,
samtidigt som handelns inne
Klimat, miljö och energi
håll och geografi kontinuerligt förändras. En stärkt
Klimatförändringen är en av vår tids störs
samordning mellan olika internationaliseringsoch exportfrämjande aktörers insatser är därför
ta u
 tmaningar och kräver globala, nationella,
väsentligt.
regionala och lokala åtgärder för att begränsa
utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället
till ett förändrat klimat. Det övergripande målet
DIGITALISERINGEN AV SAMHÄLLET och ekonomin har varit
för miljöpolitiken, det så kallade generationsmålet
och är en bidragande faktor till en fortsatt ökande
och de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen ställt
globaliseringstakt. Det är viktigt att uppmärk
sig bakom förutsätter en ambitiös miljöpolitik
samma möjligheterna som informations- och
i Sverige på nationell, regional och lokal nivå,
kommunikationsteknologin skapar för att minska
liksom inom EU och internationellt. Svenska
geografins betydelse. För många företag innebär
miljöproblem ska lösas utan att orsaka ökade
det stora möjligheter att nå ut på en internationell
marknad. Viss kunskap som är relevant för före
miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser.
tagen är inte begränsad av nationens gränser utan
Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i
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De högt ställda målen för den svenska
klimat, miljö och energipolitiken
kräver ett aktivt och långsiktigt arbete
för en hållbar utveckling på alla
politiska nivåer, inte minst regional
och kommunal nivå.

att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären. De högt ställda målen
för den svenska klimat-, miljö- och energipoliti
ken kräver ett aktivt och långsiktigt arbete för
en hållbar utveckling på alla politiska nivåer, inte
minst regional och kommunal nivå. Regioner och
kommuner har därför ett stort ansvar att aktivt
bidra till en grön resurseffektiv ekonomi, vilket
utgör en viktig del i arbetet för att nå generations
målet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att
nå miljömålen är viktigt för en långsiktigt hållbar
regional tillväxt. Samtidigt innebär utmaningen
möjligheter till hållbar tillväxt genom den sam
hällsomställning som krävs för att nå målen.
miljökvalitetsmålen och bidra till de
energipolitiska målen behöver produktions- och
energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den
negativa miljöpåverkan från transportsektorn
minskas och en energieffektiv samhällsutveckling
främjas. Samtidigt behövs långsiktiga och stabila
villkor både för de som producerar och de som
konsumerar energi. Andra miljöutmaningar är
också stora och ställer krav på en hållbar utveck
ling. Det betyder att den nuvarande generationens
behov uppfylls utan att de kommande generatio
nernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras.
Att bevara den biologiska mångfalden är av stor
vikt, detta eftersom fungerande ekosystem är en
förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen
för en mångfald av de ekosystemtjänster som kan
bidra till hållbar tillväxt. En hållbar utveckling
ställer också krav på effektiva och giftfria krets

Samhällsutmaningar och möjligheter

arbetet med att nå en hållbar utveckling inter
nationellt. Riksdagen ställde sig i samband med
klimatpropositionen (prop. 2008/09:162) bakom
regeringens bedömningar, inklusive visionen om

2

lopp, hushållning med naturresurser och hållbara
konsumtionsmönster.

energiutmaningarna utgör
s amtidigt en drivkraft för teknik-, varu- och
tjänsteutveckling i alla branscher och därmed en
miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för svenska företag i och med den
växande globala efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar
energi och produktion med låga utsläpp till luft,
mark och vatten. För att styra mot en hållbar eko
nomi krävs affärsmodeller, system och metoder
som främjar bl.a. förändrad och förbättrad teknik
och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor
och förbättrade kretsloppsflöden. Miljöpåverkan
uppstår både innan, under och efter det att en
produkt eller tjänst konsumeras. Påverkan kan
vara såväl lokal som global. Konsumtionsmönstren
av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt, vilket också är i enlig
het med generationsmålet.
KLIMAT-, MILJÖ- OCH

EN UTMANING ÄR att minska den klimatpåverkan som
resor och transporter innebär och att utveckla ett
hållbart transportsystem. Det innebär exempelvis
att insatserna för att nå en fordonsflotta som är fri
från fossila bränslen ska intensifieras, att förut
sättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik
behöver stärkas och att godstransporter i större

FÖR ATT NÅ

Klimat, miljö och energiutmaningarna
utgör samtidigt en drivkraft för teknik,
varu och tjänsteutveckling i alla
branscher och därmed en miljödriven
näringslivsutveckling.

utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss
i stället för på väg. Samtidigt behövs ett stärkt
underhåll av järnvägssystemet så att tågtrafiken
kan bli mer tillförlitlig och arbetet för en hållbar
stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att
säkerställa en effektivare kollektivtrafik. Dessutom
är det angeläget att samhällsplaneringen g
 enerellt
och i ökad utsträckning främjar en hållbar och
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Social sammanhållning
transportsnål samhällsutveckling. Samtidigt inne
Arbetet för ett Sverige som håller samman berör
bär detta en möjlighet att utveckla innovationer
hela landet. Ett Sverige som håller samman är bl.a.
som kan leda till hållbar regionförstoring och
beroende av att välfärden kommer alla till del, att
regionintegrering, bl.a. med hjälp av olika d
 igitala
människor känner delaktighet, ges möjligheter att
lösningar och en utvecklad kollektivtrafik. De
delta i samhällslivet, kan påverka sin livsmiljö och
täta miljöerna i städerna är viktiga för att skapa
kan forma sina liv utifrån sina förutsättningar.
innovationsmiljöer kopplade till hållbara och
En social sammanhållning, där hela befolkningens
resurseffektiva varor, tjänster, tekniklösningar och
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas
produktionssystem. De områden som inte är lika
till vara är en viktig förutsättning för att skapa
tätbefolkade måste dock kopplas samman med
dessa innovationsmiljöer. I gles- och landsbygder
konkurrenskraftiga regioner och möta den demo
grafiska utmaningen. Aktörer på både nationell,
finns många av de förnybara resurser som behövs
för en positiv samhällsutveckling. I Sverige finns
regional och lokal nivå står inför en stor u
 tmaning
goda förutsättningar att ersätta fossilt baserade
då alltför många människor varken arbetar, stu
produkter med förnybara råvaror från biomassa.
derar eller på annat sätt deltar i samhällslivet.
Innovativa lösningar som ökad användning av ma
Klyftorna mellan olika grupper i samhället, såväl
terial med biologiskt ursprung istället för fossilin
som mellan olika delar av landet, tenderar o
 ckså
tensiva material har potential att bidra till hållbar
att öka vilket hämmar utvecklingen både natio
regional tillväxt. En utökad
nellt och regionalt. I detta
produktion av vindkraft, ökad
sammanhang är också boende
användning av bioenergi från
segregationen och behovet
En social sammanhållning, där hela
av att rusta upp framför allt
jord- och skogsbruket och
befolkningens
kompetens,
kreativitet
storstadsregionernas miljon
andra förnybara energislag
och erfarenheter tas till vara är en
programsområden en viktig
bidrar till en hållbar och re
viktig förutsättning för att skapa
utmaning.
surseffektiv energiförsörjning
konkurrenskraftiga regioner och möta
med låga utsläpp av växthus
den demografiska utmaningen.
gaser. I detta arbete har glesI INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE har
Sverige en mycket hög andel
och landsbygder en viktig roll.
förvärvsarbetande i relation till
befolkningen, men variationen
KLIMATANPASSNINGSARBETET HANDLAR
är stor mellan olika delar av landet liksom mellan
BÅDE om förebyggande arbete för att minska de
olika grupper i samhället. En del unga vuxna har
risker som ett förändrat klimat innebär och att
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
skapa ett tryggt, robust och säkert samhälle som
Framöver kommer cirka en tredjedel av den ar
har förmåga att möta extrema väderhändelser.
betsföra befolkningen att ha utländsk bakgrund.
Konsekvenserna
Utrikes födda har i dag en lägre sysselsättnings
av ett förändrat klimat varierar mycket över
grad än personer födda i Sverige; särskilt markant
landet, bl.a. beroende på geografiska skillnader.
är detta för kvinnor. Att ungefär 55 procent av
Anpassningsåtgärder och prioriteringar behöver
alla sysselsatta utrikes födda akademiker med
därför utgå från samt anpassas till regionala
utländsk utbildning har ett arbete som de är över
förutsättningar. Detta sker bl.a. genom regionala
kvalificerade för är ytterligare en utmaning. Där
handlingsplaner för klimatanpassning. Klimat
till är arbetsmarknaden i Sverige könssegregerad,
anpassning är en samhällsutmaning som bl.a.
dvs. kvinnor och män jobbar ofta i olika branscher
kräver olika typer av tekniska lösningar. Svenska
och sektorer och har olika löneläge. Det är viktigt
företag har en god potential att leda utvecklingen
att både kvinnor och män har möjlighet att välja
av sådana lösningar, vilket kan öppna upp för nya
utbildning och yrke utifrån intresse, kompetens
jobb och marknader.
och efterfrågan på arbetsmarknaden.

20

DEN TILLVÄXT SOM genereras ska komma alla med
borgare till del i form av bl.a. ökad sysselsättning,
ökade reallöner, förbättrad service, skola och om
sorg och ökad folkhälsa. Social sammanhållning
handlar även om att minska diskrimineringen
på arbetsmarknaden och synliggöra eller stärka
kompetensen hos arbetslösa för att möta arbets
givarnas behov bl.a. genom validering, utbildning
och praktik. Att öka människors deltagande på
arbetsmarknaden och delaktighet i samhällslivet
samt arbeta för en jämställd tillväxt är en förut
sättning för social sammanhållning och hållbar
tillväxt. Inom det regionala tillväxtarbetet ska
alla kvinnor och män, oavsett ålder, bakgrund och
boendeort, ha samma rätt och möjlighet till infly
tande och tillgång till resurser. I arbetet för ökad
social sammanhållning har kultur- och förenings
livet viktiga roller för att främja demokrati och
deltagande i samhällslivet.

Samhällsutmaningar och möjligheter

med generellt sett låg arbetslöshet
kan unga samt nyanlända kvinnor och män ha
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden,
särskilt de som saknar fullgjord utbildning på
grundskole- och gymnasienivå. Inkomstnivån och
sysselsättningsgraden är också lägre i vissa stads
delar i storstadsregionerna än genomsnittet i riket.
Insatser som stärker och synliggör kompetens och
bidrar till att arbetsgivare i högre utsträckning ser
kompetensen hos utrikes födda, liksom insatser
som lyfter arbetskraftsdeltagandet hos dem som
står längst ifrån arbetsmarknaden, kan få bety
dande effekter på den regionala tillväxten.
ÄVEN I REGIONER

2

DET ÄR ÄVEN viktigt att ungdomar och marginali
serade grupper får en starkare röst i den politiska
processen och i samhället i stort. Den nationella
ungdomspolitiken är inte formellt styrande för
den lokala ungdomspolitiken, men en ambition är
att kommuner och landsting ska finna de natio
nella målsättningarna relevanta även på lokal
och regional nivå, dvs. att alla ungdomar ska ha
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen. Allt fler
kontakter med offentliga myndigheter och företag
sker via digitala kanaler. Befolkningens d
 igitala
kompetens samt ökad tillgång till bredband är
därför betydelsefullt för att skapa likvärdiga
förutsättningar för privatpersoner att ha kontakter
med myndigheter och möjligheter till samhälls
engagemang.
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3
Nationella
prioriteringar för
det regionala
tillväxtarbetet

ÖR ATT BIDRA TILL POLITIKENS
MÅL HAR REGERINGEN
IDENTIFIERAT FYRA PRIORI

för det regio
nala tillväxtarbetet
fram till 2020. Priorite
ringarna ska bl.a. bidra
till att möta samhälls
utmaningarna och ta till vara de betydande
möjligheter som finns i dessa. Prioriteringarna ska
vara vägledande i utarbetandet och genomföran
det av regionala utvecklingsstrategier samt andra
strategier, program och insatser inom det regio
nala tillväxtarbetet. EU:s strukturfondsprogram
är en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet.
Prioriteringarna ska även, inom ramen för respek
tive myndighets verksamhetsområden, ligga till
grund för de statliga myndigheternas medverkan
i det regionala tillväxtarbetet.
TERINGAR

det regionala
t illväxtarbetet:
§§
Innovation och företagande
§§
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
§§
Kompetensförsörjning
§§
Internationellt samarbete
REGERINGENS PRIORITERINGAR FÖR

Prioritering 1
– Innovation och företagande
Ett bra näringslivsklimat underlättar och ökar
intresset för att starta, driva och utveckla fram
gångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse
för jobb, välfärd och en hållbar regional tillväxt
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och attraktionskraft. Innovations-, företags- och
entreprenörskapsklimatet har en avgörande
betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Det
är därför betydelsefullt att främja olika typer av
innovationer, bl.a. i små och medelstora företag
samt en miljödriven näringslivsutveckling inom
alla branscher. Det är dessutom angeläget att
utveckla starka regionala forsknings- och inno
vationsmiljöer. Universitet och högskolor har en
viktig roll för utvecklingen av innovationer och
ett stärkt samarbete mellan lärosäten, företag och
det omgivande samhället är viktigt för att möta
den ökande internationella konkurrensen. Ett mer
strategiskt samarbete för innovation, företagande
och entreprenörskap behövs inom alla sektorer
och på alla nivåer i samhället. Av stor betydelse är
även att utifrån ett långsiktigt perspektiv forma
ett strategiskt arbete för att ta vara på den kun
skap och entreprenöriella potential som finns hos
utrikes födda. Inom denna grupp finns även stora
möjligheter att utveckla ett stöd för en internatio
nalisering av små och medelstora företag.

Innovation
Innovationer är viktiga för att stärka regioners för
nyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft.
En viktig utgångspunkt för arbetet med att stärka
de regionala innovationsmiljöerna är regionala
utvecklingsstrategier kombinerat med regionala
innovationsstrategier eller motsvarande. Dessa
behöver samspela med nationella strategier och
initiativ, exempelvis det nationella innovationsråd
som regeringen har inrättat för att stödja reger

ingens arbete med innovationsfrågor. Regeringen
anser att ett utvecklat regionalt innovationsar
bete är en viktig förutsättning för det nationella
innovationsarbetet. Därför är det viktigt med väl
fungerande länkar mellan det regionala och natio
nella innovationsarbetet. I detta sammanhang är
regeringens innovationsråd betydelsefullt. Även
andra strategier, handlingsplaner och program,
bl.a. regionala handlingsplaner för genomförandet
av landsbygdsprogrammet och regionala digitala
agendor, är viktiga i innovationsarbetet.

och stimulera företag att växa, kan de regionala
innovationsmiljöerna utveckla sina förmågor att
bidra till strukturförändringar som leder till håll
bar regional tillväxt och utveckling.

Det finns många aktörer på regional och nationell
nivå, såväl inom offentlig sektor som i näringslivet
och civilsamhället, som har viktiga roller för att
främja Sveriges innovationskraft. Eftersom inno
vationsprocesser är komplexa, krävs en samsyn
avseende gemensamma strategiska och långsiktiga
insatser. Genom smart specialisering, internatio
nalisering och ett ökat fokus på att underlätta för

Samverkan inom och mellan innovationsmiljöer
kan ta många olika former där nätverk, kluster,
inkubatorer, forskningsparker samt universitet
och högskolor är betydelsefulla arenor. Denna
samverkan är central för att skapa attraktiva inno
vativa miljöer för både kvinnor och män. Det kan
handla om att främja samarbete mellan företag
som ingår i samma bransch eller kluster och andra
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mellan olika aktörer på
olika nivåer är också viktigt. På regional nivå
har universitet och högskolor viktiga roller för
utvecklingen av innovationer. Det är angeläget
att den entreprenöriella kompetensen, liksom
förutsättningarna för universitet och högskolor
att stödja forskares och studenters nyttiggörande
av forskningsbaserad kunskap, stärks. Ett fort
INNOVATIONER ÄR FRAMTAGANDE eller införande av nya
satt samarbete mellan lärosäten, företag och det
eller förbättrade lösningar som svarar mot behov
omgivande samhället i övrigt ska främjas. Detta
och efterfrågan i vardagen och omvärlden, exem
bidrar till den regionala attraktiviteten och är
pelvis varor, tjänster, organisationssätt, tekniska
centralt för att möta den ökande internationella
lösningar eller utveckling av design-, affärs- och
konkurrensen. För att främ
organisationsmodeller. Detta
ja de innovationer som sker
skapar värden för samhälle,
löpande i små och medelstora
företag och individer, värden
Innovationer är viktiga för att s tärka
företag är det betydelsefullt att
som uppstår i nyttiggörandet
regioners förnyelseförmåga och
dessa företag kan få stöd i form
och tillämpningen av idéer.
n

äringslivets
konkurrenskraft.
av t.ex. nätverk, kompetens,
Det kan vara såväl ekonomis
ka, sociala som miljömässiga
kapital samt stöd till varu- och
värden. Det är således viktigt
tjänsteutveckling utifrån deras
att anlägga ett brett perspek
unika behov. Här spelar bl.a.
tiv i arbetet med innovationer för att involvera
innovationskontor, forskningsparker och inku
såväl kvinnor som män samt olika organisationer
batorsverksamhet en viktig roll i de regionala
och företag. Värdeskapande som utgår från forsk
innovationssystemen för att stimulera framväxten
ning och utveckling är viktigt, men en stor del av
av nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag.
innovationerna sker löpande i företagen genom
andra processer. Innovationsarbete är alltid för
FÖR ATT STÄRKA samarbetet mellan näringslivet och
knippat med risker – alla satsningar kommer inte
forskningsaktörer, även på EU-nivå, är det viktigt
att vara lönsamma. Samtidigt måste risker tas för
att dra nytta av olika EU-instrument. Det kan
att framsteg ska kunna göras. Sverige måste satsa
vara att arbeta med strategiska förberedande
offensivt för att näringslivet ska bibehålla och
insatser i syfte att öka deltagandet i EU-program
utveckla sin konkurrenskraft i den allt snabbare
som exempelvis EU:s ramprogram för forskning
globala utvecklingen.
och innovation Horisont 2020 och europeiska
innovationspartnerskap.
Samverkan för att stärka näringslivets
Attraktiva mötesplatser och innovationsnätverk
innovations- och konkurrenskraft
ATT FRÄMJA SAMVERKAN

EN NATIONELL STRATEGI FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT 2015–2020

25

aktörer men det kan också handla om att stärka
kopplingen mellan olika branscher, kluster och
kunskapsområden. Life Science och miljö- och
klimatinnovationer är exempel på strategiskt
viktiga områden som regeringen avser att stödja.
Utveckling av innovationer kan även handla om
processer. Därför är exempelvis stöd till olika
typer av nätverk och samarbeten i innovativa
miljöer viktigt, exempelvis affärsdrivna företags
nätverk eller kluster. Det är viktigt att utveck
la samarbeten över regiongränser och mellan
branscher utifrån omvärlds- och branschanalyser
eftersom kopplingen mellan branscher, kluster
och kunskapsområden både är regionala, nationella
och internationella. Att skapa mötesplatser som
kan bli attraktiva noder i globala kunskaps- och
innovationsnätverk och plattformar är därför
betydelsefullt. Det är även centralt att tillgänglig
göra och optimera användningen av test- och
demonstrationsanläggningar i hela landet.
Regionala innovationsmiljöer och
företagens internationalisering

verktyg i arbetet med att strategiskt koppla ihop det
regionala och det nationella innovationsarbetet för
att bidra till att nå internationell konkurrenskraft.
främja utvecklingen av innovativa
företag och företag som arbetar med hållbara varor
och tjänster behöver stärkas, eftersom detta kan
vara en förutsättning för vidare exportsatsningar.
Det är också viktigt att främja efterfrågan på mark
nader för innovativa och hållbara varor och tjänster.
Det är vidare betydelsefullt att utveckla olika typer
av systemlösningar där företag, aktörer med regio
nalt utvecklingsansvar, kommuner, landsting och
andra aktörer deltar utifrån sina kompetenser. Att
kunna sälja systemlösningar är viktigt för att kunna
erbjuda intressanta och samordnade exporterbju
danden samt för att företagen ska vara konkurrens
kraftiga vid offentliga upphandlingar i Sverige och
internationellt.

ARBETET MED ATT

Innovation i offentlig sektor

Den demografiska utmaningen innebär stora
krav på innovation och förnyelse för att utveckla
samhällstjänster med effektivitet och kvalitet
Det är angeläget att utvecklingen av starka regio
inom ramen för det offentliga åtagandet, oavsett
nala innovationsmiljöer i Sverige sker med ett
om de utförs i privat eller offentlig regi. Genom
strategiskt förhållningssätt till den internationella
innovationsupphandlingar kan offentlig sektor
utvecklingen och att den potential som finns inom
bidra till att stimulera ett innovativt företagande,
gruppen utrikes födda tillvaratas. Särskilt viktigt
miljödriven näringslivsutveckling samt innovativa
är det att stimulera sådana miljöer för små och
offentliga verksamheter. För att
medelstora företag. Det förut
innovationsupphandlingar ska
sätter en starkare samverkan
kunna få ett bredare genomslag
och strategiska partnerskap
Det är angeläget att utvecklingen av
i Sverige måste kompetens och
mellan aktörer på regional
förmåga hos offentliga aktörer
nivå, näringsliv, universitet och starka regionala innovationsmiljöer
i
Sverige
sker
med
ett
strategiskt
utvecklas. Utvecklad samver
högskolor, forskningsinstitut
förhållningssätt till den internationella
kan och utbyte av erfarenheter
och aktörer inom offentlig
utvecklingen och att den potential
mellan upphandlare är en viktig
sektor. Samverkan mellan
som finns inom gruppen utrikes födda
del i detta. Det är också viktigt
innovationsmiljöer i olika
tillvaratas.
att upphandlingsfrågan lyfts
länder kan stärka små och
till en strategisk nivå, som berör
medelstora företags interna
ledningsgrupper inom offentlig
tionalisering och konkurrens
verksamhet. Regeringen avser
kraft. För att Sverige ska kunna
att ta fram en upphandlingsstrategi, där miljö
utveckla sin konkurrensförmåga globalt krävs att
mässiga och sociala hänsyn samt innovation är
Sverige och berörda regionala aktörer tar utgångs
centrala perspektiv.
punkt i identifierade styrkeområden och därefter
söker så starka samarbeten som möjligt, inom
Ökad tillgänglighet till forsknings- och
landet såväl som internationellt. I detta arbete är det
viktigt att regioner arbetar strategiskt med smart
innovationsinfrastruktur för alla regioner
specialisering. Detta kan vara ett betydelsefullt
Forsknings- och innovationsinfrastrukturer är
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Det är angeläget att ytterligare
underlätta tillväxt i befintliga företag
och att stärka tillväxtorienterade
företags utveckling, liksom att fortsatt
främja entreprenörskap och företagande
i hela landet.

aktörer på regional nivå. Särskilt viktigt är det att
små och medelstora företag, som i många fall har
begränsade resurser, ges möjlighet att ta del av
dessa infrastrukturer. Genom att främja insatser
som involverar forskningsinstitut, forsknings
parker, universitet och högskolor i företagens
utveckling, kan forsknings- och innovations
infrastruktur tillgängliggöras och innovations
kraften i näringslivet stärkas.

Företagande och entreprenörskap
Jobbskapandet i ekonomin är allt mer beroende
av tillväxt i små och medelstora företag. Sam
tidigt innebär ökad internationell konkurrens att
svenska företag ständigt måste arbeta för att öka
förädlingsvärdet, stärka sin konkurrenskraft, vara
innovativa och hitta nya marknader. Det är ange
läget att ytterligare underlätta tillväxt i befintliga
företag och att stärka tillväxtorienterade företags
utveckling, liksom att fortsatt främja entrepre
nörskap och företagande i hela landet.
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viktiga för en hållbar regional tillväxt. En ökad
tillgänglighet till dessa kan locka fler företag,
entreprenörer och forskare att förlägga eller
utveckla sina verksamheter i Sverige. I detta
sammanhang kommer det vara betydelsefullt
med insatser för att skapa samverkan mellan de
miljöer där denna infrastruktur finns lokalt och
regionalt samt med näringsliv, statliga myndig
heter och a ndra aktörer i de delar av landet som
saknar detta. För att tillgängliggöra och optimera
användningen av test- och demonstrationsanlägg
ningar i hela landet finns det behov av gemen
samma d
 ialoger mellan bl.a. forskningsinstitut,
forskningsparker, universitet och högskolor samt
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att främja entreprenörskap och
 äxande företag omfattar ramvillkor, incitament
v
och riktade insatser. Sverige behöver ett närings
klimat där många människor, oavsett ålder, kön,
boendeort eller bakgrund, ser möjligheter och
vågar ta risker, men också har tillgång till de
resurser och stöd de kan behöva i kritiska utveck
lingsskeden. Förmågan att förenkla för företagen,
att attrahera, behålla och utveckla kompetens,
skapa tillgång till kapital och att ta till vara inter
nationella kontakter är av central betydelse för
den regionala utvecklingskraften. Vidare är goda
förutsättningar för generations- och ägarskiften
betydelsefullt för jobbskapandet. Det behöver
skapas möjligheter för nya generationer ägare att
fortsatt driva befintliga företag, utveckla dem och
göra dem mer innovativa.
EN POLITIK FÖR

ETT EFFEKTIVT FRÄMJANDESYSTEM på lika villkor förut
sätter hög kompetens och lärande i berörda
organisationer och program, för att kunna möta
behoven även från nya branscher, nya affärs
modeller och olika grupper. Det kan till exempel
finnas behov av ökad kunskap om social e konomi,
digitaliserade tjänster och digitalt baserade före
tag, cirkulära affärsmodeller och kunskap om nya
näringars förutsättningar och potential för att
anpassa program och kommunikationsinsatser.
För att nå ökat genomslag av insatserna är det
viktigt att utgå från regionala förutsättningar, att
samverka över programgränser och att kombinera
entreprenörskaps- och innovationsåtgärder.

är centralt för att starta
nya företag, utveckla företag och för entrepre
nöriella processer. Enskilda entreprenörer och
innovatörer är ofta starkt kopplade till de miljöer
de bor och lever i. Samtidigt blir både globala
nätverk samt lokala och regionala samarbeten
allt viktigare för entreprenörskap och för att öka
spridningen av innovationer. Det är viktigt att
ha ett lokalt och regionalt perspektiv på innova
tions- och näringsfrämjande insatser eftersom
nya företag nästan alltid startas på den ort där
entreprenören redan har störst nätverk, är bosatt
och arbetar.
KONTAKTER OCH NÄTVERKANDE
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Det ska vara enkelt att vara företagare
i alla delar av landet

GENOM DE REGIONALA strukturfondsprogrammen har
projekt med finansiella instrument inriktade på
ägarkapital etablerats i alla regioner. Detta har
förbättrat engagemanget när det gäller privat med
finansiering till företag i tidig fas. Under program
perioden 2014–2020 kommer insatserna vidareut
vecklas inom befintlig struktur på regional nivå.
I det nationella regionalfondsprogrammet plane
ras bl.a. ett projekt för så kallade fond-i-fondin
vesteringar som syftar till att ytterligare förbättra
möjligheterna för företag i tidig fas att få tillgång
till riskkapital. Därutöver planeras en s.k. grön
investeringsfond för investeringar i företag vars
affärsmodeller bidrar till ett bättre klimat.

En viktig del i ett förbättrat företagsklimat är
arbetet med att göra det enkelt att starta och driva
företag, vilket syftar till bättre service och mer
ändamålsenliga regler. Ett prioriterat område är
att bredda arbetet med att förenkla för företag och
i högre grad utgå från företagens behov. En majo
ritet av alla företag har regelbundna kontakter
med myndigheter på lokal och regional nivå i
samband med tillämpning av regler. Det är därför
angeläget att förenklingsarbetet får ökat genom
slag även på dessa nivåer. Att minska vänte- och
handläggningstider, liksom att förbättra service
och bemötande, är viktiga beståndsdelar. Det är
Rådgivning och information med företagarfokus
även viktigt att information och rådgivning är till
För företagare och blivande företagare kan
gänglig för utrikes födda. Att förenkla regelverk
tillgången till affärsrådgivning, information om
kräver långsiktigt arbete om det ska ge bestående
regelverk, stöd och annan
effekter, men de som lyckas
service ha stor betydelse
stärker sina möjligheter att
för beslut om att starta
attrahera kompetens och
En väl fungerande kapitalförsörjning
eller utveckla en verksam
investeringar till regionen.
och
utveckling
är
avgörande
för
start
Vidare är det viktigt att
het. Den innovations- och
av företag.
främja insatser inom både
affärsrådgivning som
befintliga och potentiella
finansieras med offentliga
tillväxtområden.
medel bör utgå från före
tagets/ individens behov
Marknadskompletterande kapitalförsörjning
oavsett kön, ålder och bakgrund. Vidare ska den
vara marknadskompletterande, kostnadseffek
En väl fungerande kapitalförsörjning är avgörande
tiv och anpassad till regionala förutsättningar.
för start och utveckling av företag. Företags behov
Att upphandla specialiserad rådgivning, erbjuda
av externt kapital ska i första hand tillgodoses av
konsultcheckar, mentorskap m.m. är olika sätt att
den privata marknaden. De viktigaste förutsätt
bättre svara upp mot företagets/individens olika
ningarna för en väl fungerande kapitalmarknad
behov av rådgivning. Det är dessutom angeläget
är goda ramvillkor och tydliga regelverk för såväl
att öka samverkan mellan rådgivningsaktörer
de aktörer som tillhandahåller kapital som för
på lokal och regional nivå för att bättre möta
de företag som är i behov av kapital. Det finns
entreprenörernas behov och öka effektiviteten i
dock skäl för staten att tillhandahålla marknads
systemet. Lättillgängliga, myndighetsgemensam
kompletterande finansiering där det finns ett
ma servicefunktioner, t.ex. webbplatsen verksamt.
samhällsekonomiskt motiv för insatser som leder
se, underlättar också för företagare att hitta och ta
till hållbar tillväxt och förnyelse. Det finns bety
del av information och rådgivning. Tjänsterna kan
dande regionala skillnader i fråga om strukturella
även vidareutvecklas med regional information
förutsättningar samt tillgång till och behov av
för ytterligare relevans.
kapital. Marknadskompletterande insatser i tidiga
utvecklings- och tillväxtfaser är därför fortsatt ett
Förutsättningar för små och medelstora
prioriterat område. En välutvecklad samverkan
företags internationalisering
mellan lokala, regionala och nationella nätverk
och aktörer kan vara av stor betydelse för att
entreprenörer ska få tillgång till kapital.
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Globaliseringen och digitaliseringen påverkar
Sverige på många sätt, inte minst vad gäller före
tagens villkor, arbetskraftens rörlighet, men också
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inom områden som klimat, miljö, energi och kul
tur. Sverige har en omfattande export samtidigt
som små och medelstora företag har en relativt
låg internationaliseringsgrad. Samtidigt som den
svenska marknaden är begränsad blir konkurrensen
i allt större utsträckning global. Företagens förmåga att konkurrera och nå ut på internationella
marknader är därför av stor betydelse för deras
möjligheter att växa och utvecklas.

3

inte minst
 ellan nationella och regionala aktörer, är
m
centralt för att företag lätt ska kunna få den
hjälp de behöver. Det nationella stödet behöver
även vara flexibelt och regionalt anpassat för att
möta de förutsättningar som råder i olika delar av
Sverige. I ett tillväxtperspektiv är det också viktigt
att attrahera utländska investeringar till Sverige
och därmed öka dessa.
SAMVERKAN MELLAN FRÄMJANDEAKTÖRER,

stärka företag erbjuds bl.a. genom
EU:s program för territoriellt samarbete, EU:s
strategi för Östersjöregionen, Europeiska innova
tionspartnerskapen (EIP), COSME och Horisont
2020 och i det nordiska samarbetet. Det är viktigt
att underlätta för små och medelstora företag att
dra nytta av de möjligheter som erbjuds i dessa
olika initiativ. I detta sammanhang är det myck
et viktigt med samordning mellan olika aktörer
på olika nivåer för att på det sättet dra nytta av
varandras kompetenser, resurser och effektivisera
genomförandet.

INSATSER FÖR ATT

Ökad export, men även ökade
utländska investeringar i Sverige, bidrar
till sysselsättning och regional tillväxt.

öka sin närvaro på växande
globala marknader, inte minst med tanke på att
utvecklingen i många tillväxtländer leder till ökad
efterfrågan på varor och tjänster inom områden
där svenska företag ligger långt framme. Inter
nationalisering behöver bli ett naturligare steg i
företagens utveckling, både på hemmaplan och
utomlands. En stor utmaning ur ett nationellt och
regionalt perspektiv är ett strategiskt, långsiktigt
och målmedvetet arbete för att öka internationa
liseringen i svenska små och medelstora företag
och att öka närvaron på framtidens marknader.
Det finns därför anledning att i det regionala
tillväxtarbetet utveckla ett långsiktigt arbete i
den riktningen.

SVENSKA FÖRETAG BEHÖVER

även ökade utländska investeringar
i Sverige, bidrar till sysselsättning och regional
tillväxt. För att ta till vara denna tillväxtpotential
är det viktigt med offentliga marknadskomplet
terande insatser som stärker små och medelstora
företags förmåga och vilja till internationalisering.
Exempel på detta är vidareutveckling av den regio
nala exportrådgivningen inom Sveriges export- och
investeringsråd (Business Sweden) samt möjlig
heter till exportrådgivning och information om
affärsmöjligheter för svenska företag på den
internationella marknaden. Ytterligare ett viktigt
insatsområde är att uppmuntra företag att anställa
personer med bakgrund i andra länder och på så
vis få ökad kunskap om bl.a. lokala marknader,
affärskontakter, affärskultur och språk.
ÖKAD EXPORT, MEN

It-användningen i små och medelstora företag
I en digitaliserad och globaliserad ekonomi är
det viktigt att it:s potential tas till vara för att
möta samhällsutmaningarna och bidra till att öka
företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel.
E-handel är ett viktigt område i sammanhanget.
Användningen av it bland företag är generellt sett
hög, men samtidigt finns studier som visar att
särskilt mindre företag inte fullt ut nyttjar den
potential som it erbjuder och att it-användningen
varierar beroende på var företaget är lokaliserat
och i vilken bransch det verkar. Störst effekt når
de företag som kombinerar investeringar i digital
teknik och tjänster med en tydlig strategi för
verksamheten, kompetensutveckling, fokus på
användaren och en kontinuerlig uppdatering och
anpassning av genomförandet. Många av dessa

På lokal och regional nivå bör it:s roll
för företagens utvecklingsmöjligheter,
innovationsförmåga och konkurrenskraft uppmärksammas.
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mindre företag skulle kunna utveckla sina verk
samheter och förenkla sin vardag med hjälp av it.
En förutsättning för detta är tillgång till bredband
med hög överföringshastighet och tillförlitlighet i
alla delar av landet.
PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ bör it:s roll för företagens
utvecklingsmöjligheter, innovationsförmåga och
konkurrenskraft uppmärksammas. Kunskaps
spridning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer
på lokal, regional och nationell nivå är viktigt för
att öka effektiviteten i genomförandet av åtgärder.

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaning
arna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt
näringsliv krävs det förändringar i näringslivet.
Det krävs såväl strukturella förändringar, inklu
sive en övergång till förnybara resurser, som ökad
resurseffektivitet i termer av effektiv användning
av energi, råvaror och ekosystemresurser. Detta är
även viktiga åtgärder för att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen. Genom att hållbart nyttja
landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad
samhällsekonomi utvecklas, som alternativ till
den fossilbaserade ekonomin. Utmaningarna
utgör även en möjlighet för utveckling av hållbara
och resurseffektiva varor, tjänster, tekniklösningar
och produktionssystem i alla branscher. Den växande
globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva
varor och tjänster skapar a ffärsmöjligheter för
svenska företag samtidigt som den möjliggör
för miljövänliga produktionsmetoder att spridas
globalt. Restaurering av skadade ekosystem och
utveckling av ekosystemtjänster kan även det skapa
affärsmöjligheter för svenska företag. Ny och
miljövänlig teknik efterfrågas i allt högre grad,
till exempel när energi- och transportsystem ska
ställas om för att möta miljö- och klimatutma
ningarna. Miljödriven näringslivsutveckling har
potential i alla branscher och kan därmed bidra
till ökat företagande, exportmöjligheter och syssel
sättning i både stads- och landsbygdsregioner. Det
är därför viktigt att främja utvecklingen av små
och medelstora företag som vill utveckla ett mer
hållbart företagande.
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Insatser på både utbuds- och efterfrågesidan
Det regionala tillväxtarbetet ska främja en miljö
driven näringslivsutveckling i alla branscher och
bidra till att företag använder miljöhänsyn som
medel för att stärka sin konkurrenskraft. Såväl
utbudsorienterade insatser, t.ex. forskning och
utvecklingsstöd, kapitalförsörjning, test- och
demoanläggningar, som åtgärder riktade mot
efterfrågesidan, bl.a. offentlig upphandling, är
i sammanhanget betydelsefulla på nationell och
regional nivå. Cirkulära affärsmodeller har
betydelse för att bidra till en resurseffektivare
ekonomi som minimerar uttaget av naturresurser,
framför allt ändliga sådana, och samtidigt minskar
material- och energiflöden. De regionala företags
stöden, den så kallade gröna investeringsfonden
inom det nationella regionalfondsprogrammet
2014–2020 och energimyndighetens villkorslån är
några viktiga marknadskompletterande instru
ment för företagens kapitalförsörjning. Även lands
bygdsprogrammet rymmer viktiga möjligheter till
att finansiera miljödrivna företag.
Samverkan mellan nivåer och sektorer för att
främja en miljödriven näringslivsutveckling
Komplexiteten i klimat-, miljö- och energi
utmaningarna ställer krav på ökad samverkan
mellan aktörer på olika nivåer med olika kompe
tens, verktyg och resurser. Viktiga aktörer är
bl.a. aktörer med regionalt utvecklingsansvar,
näringslivet, forskningsinstitut, forskningsparker,
kommuner, statliga myndigheter och de regionala
miljötekniksamarbetena, varav många är samlade
inom Föreningen Svensk miljöteknik (ASSET).
Exempel på samverkansområden är näringslivs
utveckling, kompetensförsörjning, förnybar energi,
fysisk planering, hållbar stads- och landsbygds
utveckling och hållbar råvaruförsörjning. Att
stärka kopplingen mellan olika kunskapsområden
och kluster, där bl.a. näringslivet involveras, är i
detta sammanhang betydelsefullt. Forskningsoch utvecklingsinsatser vars resultat bidrar till
att utveckla och tillämpa nya miljöanpassade
lösningar för hållbar produktion och konsumtion
är viktiga. För att ta till vara forskning och
utveckling samt främja kunskapsuppbyggnad, nya
hållbara affärsmöjligheter och innovationer är det
även betydelsefullt att främja samverkansprojekt
mellan universitet och högskolor, forsknings
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institut, forskningsparker, näringsliv och offent
lig sektor. EU:s ramprogram för forskning och
innovation, Horisont 2020, kommer här att spela
en viktig roll. Även de Europeiska innovations
partnerskapen är viktiga för att bl.a. främja ecoinnovation och att skapa samverkan mellan olika
aktörer och sektorer. Genom att främja ett sam
arbete mellan regioner med olika förutsättningar
och styrkeområden kan arbetet med miljödriven
näringslivsutveckling stärkas. En förutsättning
för detta är dock uppföljningar, utvärderingar och
analyser av olika regioners förutsättningar. Det
nordiska samarbetet kan också främja en miljödri
ven näringslivsutveckling.
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Regionalt och lokalt strategiarbete för en
miljödriven näringslivsutveckling

Arbetet i kommuner och landsting avseende
regionala och lokala strategier, program och
mål inom klimat-, miljö- och energiområdena
är viktigt. Strategier och planer för en uthållig
och energieffektiv samhällsplanering lokalt och
regionalt samt för att minska negativ miljöpåverkan
från transportsektorn gynnar energibesparing
och förnybar energi. Syftet med de regionala
klimat- och energistrategierna är att genom bred
samverkan, med bl.a. näringslivet, minska klimat
förändringarna, främja hållbar energianvändning,
öka andelen förnybar energi samt främja energi
effektivisering och ett effektivare transportsystem.
Hållbara innovationer inom energiområdet
Att stärka kopplingen mellan de regionala energiInsatser för energieffektivisering och teknik
och klimatstrategierna eller andra liknande regio
utveckling är betydelsefulla åtgärder för att stödja
nala och lokala strategier och program respektive
miljödriven näringslivsutveckling är ett sätt att
små och medelstora företag. Vidare bör insatser
främja innovation, företagande och sysselsättning.
inriktade mot att främja användningen av för
I detta sammanhang ska erfarenheterna av det
nybar energi i företag stödjas. Ny teknik och nya
produkter kan främjas genom
uppdrag som genomfördes av
långsiktigt gynnsamma
de tre pilotlänen för grön ut
veckling, och som redovisades
spelregler och finansiering
Insatser för energieffektivisering
till Regeringskansliet 2013, tas
av demonstrationsanlägg
och teknikutveckling är betydelsefulla
till vara. Detsamma gäller det
ningar och testverksamhet.
å

tgärder
för
att
stödja
små
och
medelarbete och de erfarenheter som
Det är viktigt att öka förut
stora företag.
gjorts inom ramen för strate
sättningarna för kommer
gin för utveckling och export
sialisering av innovationer
av miljöteknik 2011–2014. Inom
på energiområdet. Ett sätt
ramen för denna strategi har
att göra detta är att stärka
de statliga myndigheterna utvecklat ett samarbete
utbudet av riskkapital inom området, t.ex. genom
med varandra, men samarbetet med aktörer på
den så kallade gröna fonden inom det nationella
regional nivå behöver stärkas. Det är väsentligt att
regionalfondsprogrammet 2014–2020. Samverkan
det strategiska planeringsarbetet går vidare i sam
inom energiområdet mellan nationell, regional
verkan med berörda aktörer på olika nivåer samt
och lokal nivå, näringslivet och andra aktörer ska
att dialogen med näringslivet förstärks.
stärkas då detta kan ge utväxling i form av delade
erfarenheter och synergier mellan insatser.

EN NATIONELL STRATEGI FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT 2015–2020

31

Regionalfondsprogrammen ska bidra med följande till prioriteringen
Innovation och företagande
§§Främja entreprenörskap och tillväxt i befintliga
företag samt stärka tillväxtorienterade företags
utveckling.
§§Främja företagsanpassad rådgivning och kompetensutveckling, samverkan samt vilja och förmåga
till internationalisering för små och medelstora
företag.
§§Utveckla forsknings- och innovationsmiljöer för
ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och
högskolor och offentliga aktörer.
§§Beakta jämställdhet, integration och mångfald i
insatser för innovation och företagande.
§§Främja olika typer av innovationer, särskilt i små
och medelstora företag.
§§Utveckla starka regionala kluster, forskningsoch innovationsmiljöer inklusive forsknings

infrastruktur, samt demonstrationsanläggningar
och testbäddar.
§§Stärka små- och medelstora företags förmåga
till nyttiggörande och kommersialisering av ny
kunskap, inklusive forskning.
§§Främja en miljödriven näringslivsutveckling inom
alla branscher.
§§Stimulera kapitalförsörjning och finansierings
tekniska instrument för små och medelstora
företag där marknaden inte fungerar tillfreds
ställande, inklusive en riktad satsning till företag
som bidrar till en grön omställning.
§§Bedriva insatser som syftar till att dra nytta av
och utveckla innovationsupphandling.
§§Främja innovationer inom området förnybar energi
och öka energieffektiviseringen.

Landsbygdsprogrammet ska bidra med följande till prioriteringen
Innovation och företagande
§§Genomföra insatser för att stödja investeringar
inom lantbruket och andra landsbygdsföretag
för att öka konkurrenskraften och främja syssel
sättningen.
§§Stödja start av nya verksamheter för unga
l antbrukare.

§§Främja kompetensutveckling och rådgivning för
företagare så att företagen utvecklas affärsmässigt och ökar sitt bidrag till en förbättrad miljö.
§§Bidra till ett utvecklat samarbete mellan företag
samt mellan företag och universitet och högskolor
för att främja innovationer och stärka konkurrenskraften.

Havs- och fiskeriprogrammet ska bidra med följande till prioriteringen
Innovation och företagande
§§Främja produktiva investeringar, modernisering
och diversifiering inom vattenbruk.
§§Stödja etableringar av nya vattenbruksföretag.
§§Främja innovationer, nätverksbyggande och kunskapsöverföring mellan forskare och näringarna
med koppling till fiske och vattenbruk.
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§§Stödja investeringar som ökar produktionsvärde
och lönsamhet inom fiske och vattenbruk.
§§Stödja investeringar inom beredningsindustrin
för att öka konkurrenskraften och främja syssel
sättningen.

Prioritering 2 – Attraktiva
miljöer och tillgänglighet
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla
kompetenser, företag och kapital är avgörande för
att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga
regioner och kommuner. Det är människor som
bidrar med kompetens, som driver företag och
som investerar kapital. De söker en livsmiljö som
ger möjligheter att kombinera ett bra boende
med bl.a. arbete, service, omsorg och fritid. Det
är väsentligt att kommuner tillsammans med
regionala och nationella aktörer arbetar gemen
samt och systematiskt med att utveckla attraktiva
miljöer som både kvinnor och män vill leva, bo,
besöka och driva företag i. Ett sådant arbete ska ta
utgångspunkt i de särskilda förutsättningar som
finns lokalt och regionalt. Detta arbete behöver
bedrivas i nära samverkan med näringslivet och
det är även viktigt att det engagemang som finns
inom det civila samhället tas till vara.

Förmågan att attrahera, behålla och
utveckla kompetenser, företag och
kapital är avgörande för att utveckla
attraktiva och konkurrenskraftiga
regioner och kommuner.

arbetsmarknad, kommersiell
och offentlig service, kultur och naturupplevelser
samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attrak
tiv miljö. En god tillgänglighet skapas bl.a. genom
effektiva och hållbara transportsystem. Dessa är
en förutsättning för att utvidga och knyta ihop
arbetsmarknadsregioner och att stärka koppling
arna mellan tätorter och omgivande landsbygder.
Genom samplanering och ändamålsenlig mark
användning kan hållbara fysiska och transport
snåla samhällsstrukturer och en minskad negativ
miljöpåverkan från transportsektorn åstadkommas
i hela landet. Informationsteknik och att dra
nytta av digitaliseringens möjligheter är också
centralt för att skapa en god tillgänglighet.
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FÖR ATT SKAPA attraktiva regioner som människor
oavsett kön, ålder och bakgrund vill vistas, verka
och växa i behövs en helhetssyn och sektors
samordning. Det finns ett behov av att förbättra
samordningen av olika insatser och åtgärder inom
områden som regional tillväxt, transporter, infor
mationsteknik, klimat, miljö, och energi, fysisk
planering, kompetensförsörjning, näringslivs
utveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor. Det krävs
även en utvecklad dialog och samverkan mellan
såväl lokal, regional och nationell nivå, som
mellan offentlig och privat sektor och civila sam
hällets organisationer. Aktörer på lokal och regio
nal nivå behöver i detta sammanhang se sin roll
i ett större perspektiv, såväl regionöverskridande
som internationellt. Insatser som genomförs ska
bidra till en hållbar utveckling som tar hänsyn till
ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv.
Genom att kombinera dessa perspektiv kan håll
bara miljöer åstadkommas.

Tillgänglighet genom transportsystemet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grund
läggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft
i hela landet. Infrastruktur knyter ihop landet
och är en central förutsättning för en växande
ekonomi, ökad befolkning, förbättrade möjligheter

GOD TILLGÄNGLIGHET TILL

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka
till att ge alla en g rundläggande
tillgänglighet med god kvalitet
och a nvändbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.

till pendling, besök och ökad sysselsättning. Ett väl
fungerande transportsystem är en förutsättning
för att företagen ska kunna verka i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska bidra till att miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan nås och till att de övriga
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miljökvalitetsmålen och generationsmålet nås
så att Sverige ska kunna bli ett mer miljömässigt
hållbart samhälle. Sverige har ett i grunden väl
utbyggt transportsystem. Väg- och järnvägsnät, flyg och sjöfart skapar goda möjligheter till
inom- och mellanregionala kommunikationer för
medborgare, näringsliv och besökare. I ett glest
befolkat land som Sverige, där avstånden ofta är
långa, är utmaningarna stora för att möta olika
behov av transporter och bidra till ett hållbart
transportsystem. Medborgarnas resor bör förbättras genom bl.a. ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet. Vidare bör kvaliteten för näringslivets transporter förbättras vilket stärker den
internationella konkurrenskraften. För att skapa
utvecklingskraft och regional konkurrenskraft är
det centralt att tillgängligheten förbättras inom
och mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.

En grundläggande tillgänglighet och transport
försörjning i hela landet
Utvecklingen av transportsystemet måste även
möta andra behov än arbetspendling. Människor
behöver exempelvis kunna få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin
och persontransporter för tjänstenäringar som
besöksnäringen. Det är angeläget att finna väl
fungerande och hållbara transportlösningar för
människor och företag i landets alla delar, såväl
landsbygder som städer. Samtidigt är det ange
läget att samhällsplaneringen generellt och i ökad
utsträckning främjar en hållbar och transportsnål
samhällsstruktur.

varierar avsevärt
mellan olika delar av landet. Kapacitetsbrister och
bristande funktion i transportsystemet i vissa städer och längs stora stråk är påtagliga och påverkar
Hållbar regionförstoring, regionintegrering och
såväl näringsliv som människor negativt. Samtiförbättrad interregional tillgänglighet
digt gör olika delar av näringslivet stora investeringar runt om i landet, vilket också ställer krav
Genom att på ett hållbart sätt förbättra tillgängpå bättre fungerande transportsystem. I sådana
ligheten och därmed pendlingsmöjligheterna
områden kan även mindre
inom en region (regionintepersontransportflöden
grering), eller så att regionen
bli strategiskt viktiga som
förstoras (regionförstoring),
en nyckelfråga för regionens
är det möjligt att utveckla väl
För att skapa utvecklingskraft och
attraktivitet och försörjning
sammanbundna och större
regional konkurrenskraft är det centralt
av rätt kompetens, för ett
funktionella regioner. Detta
att
tillgängligheten
förbättras
inom
och
ger bl.a. en bättre matchning
ekonomiskt sett betydelsefullt
mellan regioner samt mellan Sverige
av utbud och efterfrågan på
näringsliv. Bland annat den
och andra länder.
arbetskraft samt en mer difväxande besöksnäringen har
ferentierad och dynamisk arbehov av god tillgänglighet
betsmarknad. Detta möjliggör
även i landets mer glest befoläven en ökad specialisering
kade områden. Vissa verksamav näringsliv, arbetskraft och utbildning inom fler
heter såsom produktion och bearbetning av råvabranscher. Det är viktigt eftersom så många av de
ror, t.ex. gruvindustrin och skogsbruket innebär
funktionella regionerna i Sverige är geografiskt
tunga transporter och stora volymer, vilket bl.a.
stora men med liten befolkning, särskilt i jämföställer krav på fungerande järnvägs- och vägsystem.
relse med resten av Europa. Ett fokus på interregiFör jord- och skogsbruk är även det finmaskiga
onal tillgänglighet som knyter samman funktiovägnätet viktigt.
nella regioner är också centralt, bl.a. ur ett socialt
hållbart perspektiv för människor som behöver
FÖR EN FÖRBÄTTRAD och hållbar tillgänglighet behöver
pendla över stora avstånd. Regionförstoring kan
såväl det nationella järnvägsnätet som den regiomedföra ökade transportbehov, vilket innebär att
nala spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya
hänsyn behöver tas till hållbara och energieffektiva
stambanor för höghastighetståg. Därtill behöver
transportlösningar.
järnvägsunderhållet förstärkas och transportsystemets tillförlitlighet ökas. Flyget spelar en viktig
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FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR TRANSPORTER

Ett hållbart och effektivt transportsystem
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roll för tillgängligheten inom Sverige och internationellt samt är en förutsättning för näringslivets
konkurrenskraft. Även om inrikesflygets andel av
transportsektorns utsläpp av växthusgaser är förhållandevis liten, behöver flygets energieffektivitet
fortsätta att förbättras och utsläppen minska.
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reser kvinnor mer kollektivt än män och ungdomar reser mer kollektivt än vuxna. En sådan
medvetenhet kan därför bidra till ökad jämställdhet. De prioriteringar som görs vid drift, underhåll och utveckling av transportsystemet påverkar
därför olika grupper på olika sätt. Trafiksäkerhet
är en viktig aspekt för att skapa trygga och därigenom attraktiva livsmiljöer men också för att
åstadkomma en hållbar regionförstoring och
regionintegrering. Intelligenta transportsystem
(ITS) är ett viktigt instrument för att öka effektiviteten och kvaliteten i transportsystemet.

Transportsystemet behöver förbättras och utvecklas till att bli mer yt- och kostnadseffektivt
samt miljömässigt hållbart för att möta ökande
krav från resenärer och godskunder, men också
för att möta klimat-, miljö- och energiutmaningSamordnad planering av transportsystemet
arna. Behovet att utveckla ett långsiktigt hållbart
transportsystem utgör en viktig katalysator för
Eftersom ansvaret för transportsystemet är fördeny teknik och växande företag. Fyrstegsprincipen
lat på flera olika aktörer på olika nivåer i samhälär en utgångspunkt vid utvecklingen av translet samt mellan offentlig och privat sektor krävs
portsystemet. De två första stegen handlar om att
en god samordning. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i respektive
optimera nyttjandet av befintlän har en central roll i arbetet
lig infrastruktur genom att
med transportsystemet. De har
t.ex. påverka behovet av transansvar för länsplanerna och ska
porter och val av transportsätt De regionalt utvecklingsansvariga
a

ktörerna
i
respektive
län
har
en
central
delta i arbetet med den natioeller att styra trafiken. Steg
roll i arbetet med transportsystemet.
nella transportplanen och har
tre handlar om mindre omäven ansvar för att samordna
byggnationer. Först därefter
insatser från olika sektorer och
ska steg fyra genomföras, dvs.
aktörer på olika nivåer och ta fram samlade strastörre ombyggnationer eller nybyggnation. Ett väl
tegier för att skapa hållbar regional tillväxt och
fungerande transportsystem nyttjar alla trafikslag
utveckling. Därigenom har de en god kunskap om
på ett effektivt sätt. Därför är ett trafikslagsöverbehoven hos brukarna av transportsystemet. Den
gripande synsätt angeläget vid utvecklingen av
transportsystemet.
kunskapen är central för arbetet med länsplanerna och måste tas till vara på nationell nivå, detta
genom att samverkan mellan nationell och regional
FÖR ATT UPPNÅ ett långsiktigt hållbart transport
nivå systematiseras och fortsätter utvecklas. Det
system är det nödvändigt med en ökad användning av kollektiva färdmedel tillsammans med
är angeläget att fortsätta utveckla ett transportförbättrade förutsättningar för förflyttningar till
system som är bättre samordnat och väl integrerat
fots och med cykel. Möjligheter till gång och cykmed andra berörda områden bl.a. regional tillväxt.
Det ökar synergierna av de satsningar som görs.
ling i en trygg trafikmiljö skapar möjligheter till
I många länder, även Sverige, har utvecklingen av
goda livsvillkor lokalt. Aspekter som kan förbätttransportsystemet traditionellt sett haft ett natiora förutsättningarna för det kollektiva resandet
nellt fokus vad avser såväl infrastrukturplanering
är bl.a. fler avgångar, kortare restider och god
som användande samt reglering av systemet. Detta
komfort. Här krävs en god dialog och samverkan
har förändrats, men det gränsregionala perspektimellan kommuner som bl.a. ansvarar för planfråvet och internationella samarbetet mellan länder
gorna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna,
kan stärkas än mer.
de företag som driver kommersiell trafik samt
aktörer med regionalt utvecklingsansvar och därigenom även kunder och näringsliv. Det krävs även
en medvetenhet om att transportsystemet nyttjas
olika av olika grupper i samhället, exempelvis
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gör det även svårare för den enskilde att studera
Fysisk planering och boende
vid universitet och högskolor. Ökad nyprodukFör att skapa hållbara och effektiva fysiska struktion av bostäder och bättre utnyttjande av det
turer som stärker sambanden inom och mellan
befintliga beståndet är således angelägna åtgärder
regioner krävs en utvecklad mellankommunal,
för att möta människors behov, såväl i städer och
regional och sektorsövergripande samverkan och
tätorter som i gles- och landsbygder. Med växande
samplanering, som utgår ifrån ekonomiskt, socialt
funktionella regioner och förbättrad tillgängligoch miljömässigt hållbara perspektiv. Särskilt
het ökar dessutom behovet av ett regionalt och
behöver frågor om fysisk planering och boende
regionöverskridande perspektiv i den fysiska
miljöer tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet.
planeringen och i planeringen av bostadsförsörjDet är också viktigt att planeringen integreras
ningen. Här kan kommande slutsatser och förslag
med utvecklingen av bl.a. hållbara transportsysfrån Bostadsplaneringskommittén (N S 2013:12) få
tem. Hur den f ysiska miljön utformas har stor
betydelse för ökad samordning på den regionala
betydelse för såväl näringslivets utveckling och
nivån.
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. Detta är inte minst en
Strategiskt arbete för frågor
viktig utmaning för att nå det av riksdagen besluom fysisk planering och boende
tade miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och
Det behövs en ökad medvetenhet om den fysiska
att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Det
planeringens betydelse för hållbar regional tillväxt
handlar även om att skapa strukturer som knyter
och attraktiva livs- och boendemiljöer hos aktörer
samman tätorter och omgivande landsbygder.
med regionalt utvecklingsanHär finns bl.a. möjligheter att
svar. Samtliga regionalt utveckinom EU:s strukturfondsprolingsansvariga aktörer bör till
gram genomföra insatser för
Det behövs en ökad medvetenhet om
2020 ha integrerat ett rumsligt
att utveckla hållbara system
den fysiska planeringens betydelse för
perspektiv i det regionala
lösningar inom klimat-,
hållbar regional tillväxt och attraktiva
tillväxtarbetet genom ett mer
miljö-, energi- och transportlivsoch
boendemiljöer
hos
aktörer
strategiskt arbete med dessa
områdena. Att förbättra boenmed regionalt utvecklingsansvar.
frågor. Det rumsliga perspektidemiljön i de s.k. miljonprovet är bl.a. viktigt för att samgramsområdena är också ett
hällets insatser inom ett visst
angeläget insatsområde, som
område ska kunna samordnas på ett ändamålsenbåde rymmer stora utmaningar och möjligheter.
ligt och hållbart sätt, men också för att synliggöra
Behovet av att upprusta och energieffektivisera
olika utvecklingsalternativ. Då de regionala förutdet befintliga bostadsbeståndet innebär även
sättningarna varierar över landet kan inriktningen möjlighet till förnyelse med utgångspunkt
en och formerna variera, men utgångspunkten är
från bl.a. ett socialt, kulturellt, miljömässigt och
att de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna
ekonomiskt perspektiv. I arbetet för en hållbar
bör lägga större vikt vid en utvecklad inom- och
utveckling av Sveriges städer och stadsregioner är
mellanregional samverkan och dialog rörande
Plattformen för hållbar stadsutveckling ett viktigt
dessa frågor. Det kräver en medveten och långsikforum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan
tig dialog och planering kring olika utvecklingsalaktörer på lokal, regional och nationell nivå samt
ternativ inom respektive län och mellan regionalt
mellan olika sektorsområden.
utvecklingsansvariga i angränsande län. I detta
BOSTADSFÖRSÖRJNING OCH TILLGÅNG till attraktiva och
arbete är olika former av analysunderlag, regionala
ändamålsenliga bostäder i attraktiva lägen är en
struktur- och målbilder, strategier för samhandangelägen fråga i alla delar av landet. Brist på
ling och nätverk för erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning särskilt betydelsefulla. I vissa
bostäder riskerar att bli ett hinder för hållbar tilllän har arbetet kommit längre genom att arbeta
växt och utveckling, bl.a. för att näringslivet får
svårt att hitta rätt kompetens om människor inte
för en tydligare koppling mellan de kommunala
ges goda boendeförutsättningar. Bristen på bostäder
översiktsplanerna och den regionala utvecklings-
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strategin, t.ex. genom särskilda regionala dialoger
och regionala struktur- och målbilder. Det stärker
förutsättningarna för att tillväxtpotentialen i alla
delar av en region kan tas tillvara.

3

konkurrens- och innovationskraft som utvecklingen ger. Det är även viktigt för att kunna utöva
sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
bidrar till nya möjligheter
till kompetensutveckling och kompetensförsörjning och den är även avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera samhällsutmaningarna. För att det ska vara
möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster
krävs att det finns god tillgång till bredband i
hela landet. Det är viktigt att svenska företag och
hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de
möjligheter som tillgång till bredband med hög
överföringskapacitet ger för att arbetsmetoder
ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.

TILLGÅNGEN TILL BREDBAND

aktörerna är sedan
2011 en formell instans vid samrådet om kommu
nala översiktsplaner och har sedan 2014 även
möjlighet att yttra sig över riktlinjer för kommunernas bostadsförsörjning. Dessa roller behöver
tydligare prioriteras på regional nivå, för att kunna
bidra med ett regionalt utvecklingsperspektiv i
kommunernas arbete med översiktsplaner och
bättre integrera ett fysiskt perspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna. I detta arbete är det
viktigt att hitta en balans mellan bevarande och
utveckling för att åstadkomma en hållbar regional
tillväxt. Det är dessutom av stor betydelse att
aktörer med regionalt utvecklingsansvar hittar
former för dialog och samverkan med länsstyrelsen
i dessa frågor.
DE REGIONALT UTVECKLINGSANSVARIGA

Strategiskt arbete på regional nivå inom it-området

Det är centralt att aktörer inom såväl it-området
som aktörer inom det regionala tillväxtarbetet
samverkar aktivt. Att identifiera behov, kartlägga
brister och i partnerskap finna samverkanslösTillgänglighet genom informationsteknik
ningar för att tillgodose behoven görs i många
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digifall bäst på lokal och regional nivå. Det är därför
taliseringens möjligheter och fyra strategiska
viktigt med ett strategiskt it-politiskt arbete på
områden har lyfts fram som särskilt angelägna
regional nivå. Aktörer med regionalt utvecklingsur ett användarperspektiv. Det är behovet av en
ansvar samt länsstyrelserna har fått en möjlighet
väl fungerande infrastruktur i hela landet, lätt och
att bli signatärer till en digital agenda för Sverige,
säkert att använda, tjänster
dvs. att ställa sig bakom den
som skapar nytta samt it:s
digitala agendans mål och ta
roll för samhällsutvecklingen.
fram en regional digital agenda
Tillgång till bredband är en förutsättDigitaliseringen påverkar alla
i bred samverkan med olika
ning för att öka it-användningen i
delar av samhället och driver
samhällsaktörer, bl.a. näringss

amhället
och
därmed
för
att
kunna
bo
fram utveckling av nya lösliv, intresseorganisationer och
och driva företag i hela landet.
ningar och strukturer. I takt
kommuner. Samtliga 21 län har
med förnyelse och utveckling
anslutit sig till arbetet med att
av teknik, tjänster, digitaliseta fram egna digitala agendor.
rade arbetssätt, produktionsDet strategiska arbetet inom
sätt av tjänster och varor och användarmönster
it-området bör tydligt kopplas till de regionala
samt att detta får spridning så ökar digitaliseutvecklingsstrategierna i varje län. För mindre
ringens bidrag till hållbar tillväxt, social välfärd
kommuner kan regional samverkan med andra
och en bättre miljö. Digitaliseringen är en central
kommuner vara avgörande för möjligheten att
del i utvecklingen av offentlig sektor och digitala
kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter
tjänster är ofta en viktig del i offentliga tjänster.
och för att hantera sina åtaganden i ett allt mer
Tillgång till bredband är en förutsättning för att
digitaliserat samhälle.
öka it-användningen i samhället och därmed för
att kunna bo och driva företag i hela landet samt
för att kunna ta till vara de möjligheter till ökad
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Tillgång till bredband i hela landet

Digitala tjänster i offentlig sektor skapar
attraktiva miljöer, företagande och innovation

För att kunna använda sig av digitaliseringens
möjligheter, möta utmaningar och bidra till hållGenom att utveckla digitala tjänster inom den
bar regional tillväxt och utveckling krävs säkert,
offentliga sektorn kan vardagen förenklas för
robust och tillgängligt bredband. Målet är att
privatpersoner och företag. Det handlar om tjänster
Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla
som är utformade efter användarnas skiftande
hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
behov, som är enkla och säkra att använda och
använda sig av elektroniska samhällstjänster och
som är lätta att hitta. Öppen och standardiserad
service via bredband. Enligt regeringens bredtillgång till information, öppna data, och standarbandsstrategi bör även minst 90 procent av alla
diserade gränssnitt för digitala tjänster kan bidra
hushåll och företag ha tillgång till bredband om
till innovation och företagande. Det kan även
minst 100 Mbit/s år 2020. Det är först och främst
bidra med ett utbud av tjänster som kompletterar
marknadens uppgift att göra investeringar i
den offentliga sektorns tjänste- och serviceutbud.
infrastruktur, men förutsättningarna för att bygga
Vidare ökar publicering av offentlig information
ut bredbandsinfrastruktur skiljer sig åt i olika
via internet och användning av sociala medier
delar av landet. Därför finns det behov av riktade
möjligheterna till insyn och delaktighet för medinsatser för att hushåll och företag som finns i
borgare. Standardiserad informationshantering,
mer glesbefolkade områden ska få liknande möjförbättrad informationssäkerhet och digitaliserade
ligheter som de som bor och verkar i övriga delar
processer ökar också kvaliteten och effektiviteten
inom offentlig sektor. Samtiav landet. Stöd till bredbands
digt behöver hänsyn tas till
utbyggnad med hög överföatt många människor av olika
ringskapacitet kan därför ges
Genom
att
utveckla
digitala

t
jänster
anledningar inte kan tillgodoi områden där kommersiella
göra sig digitala lösningar fullt
förutsättningar för utbyggnad inom den offentliga sektorn kan
vardagen förenklas för privatpersoner
ut. Det är därför viktigt att den
av bredband saknas.
och företag.
digitala delaktigheten ökar och
Tillgång till mobiltelefoni
att digitala tjänster utformas
så användbart och tillgängligt
Väl fungerande mobiltelefoni
som möjligt.
och snabbt mobilt bredband
är av stor betydelse för att kunna bo och verka i
hela landet. Offentliga aktörer på nationell, regio
HUR STATSFÖRVALTNINGEN SKA arbeta med dessa frågor
beskrivs i regeringens strategi Med medborgaren
nal och lokal nivå har en viktig roll i att skapa
i centrum – Regeringens strategi för en digitalt
goda förutsättningar för marknaden att bygga ut
samverkande statsförvaltning från 2012. Att aktödenna infrastruktur. Det handlar bland annat om
rer på regional och lokal nivå arbetar strategiskt
att frigöra radiofrekvenser för mobila kommu
med dessa frågor är lika centralt. Bättre service
nikationstjänster. De lägre frekvenserna har
och en ökad digital delaktighet bidrar till att skapa
egenskaper som gör dem lämpliga för en utbyggattraktiva miljöer för medborgare och företag.
nad av modern mobiltelefoni och snabbt mobilt
Det skapar dessutom möjligheter till företagande
bredband som täcker stora geografiska ytor. I om
och innovationer inom näringslivet.
råden där det saknas kommersiella förutsättningar
för utbyggnad kan statliga yttäckningskrav i de
lägre frekvensbanden spela en viktig roll. För att
Kommersiell och offentlig service
öka möjligheterna till etablering av infrastruktur
Tillgänglighet till olika typer av service är en
i kommersiellt mindre attraktiva områden är det
förutsättning för hållbar regional tillväxt och
viktigt att på lokal och regional nivå samman
utveckling i alla delar av landet. Vissa områden
föra teleoperatörer med berörda aktörer som kan
har dock förutsättningar som gör det svårare för
medverka och stödja utbyggnaden, exempelvis i
såväl offentliga som kommersiella aktörer att
dialoger där Post- och telestyrelsen kan bistå med
bidra till en god tillgång till service. Det handlar
kunskap.

38

Nationella prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet

framför allt om gles- och landsbygdsområden med
långa avstånd och litet befolkningsunderlag, men
det kan även handla om områden i eller i närheten
av städer. Service är ett brett begrepp och tjänsterna har mycket olika karaktär. Viss service kan
med fördel skötas på distans och kräver då väl
fungerande telefoni, mobiltäckning och tillgång
till bredband och ibland även post- eller paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska besök på
serviceställen, sällan eller ofta. Då blir det centralt
var servicestället lokaliseras och hur transport
systemet fungerar.

3

Samverkan samt lokalt och regionalt anpassade
innovativa lösningar

Eftersom det finns ett stort antal aktörer inom
olika servicesektorer är en god samverkan och
samordning mellan sektorer och samhällsnivåer
nödvändig för att på ett effektivt sätt uppnå en
god servicenivå. I detta ingår även betydelsen
av en god samordning och samverkan mellan
kommersiell och offentlig service, framför allt för
den typ av service som kräver en närhet i vardagen
och särskilt i områden som är sårbara och utsatta
vad gäller tillgänglighet till service. Regeringen
anser att där det är ändamålsenligt ska samverkan
stärkas. I detta sammanhang ska det regionala
I VISSA SÄRSKILT sårbara och utsatta glesbygder är
tillväxtarbetet ha en främjande roll, bl.a. genom
förutsättningarna begränsade för att kommer
de regionala serviceprogramsiella aktörer ska kunna bidra
men och processen runt dessa.
till att skapa en god tillgång
Här är det angeläget att även
till service. I dessa områden
Tillgänglighet
till
olika
typer
av
service
utveckla lokalt och regionalt
bör staten ta ett särskilt
är en förutsättning för hållbar regional
anpassade innovativa lösningar
ansvar för att medborgare
tillväxt och utveckling i alla delar av
som tar hänsyn till varierande
och näringsliv också fortsättlandet.
förutsättningar och behov, men
ningsvis ska ha tillgång till en
också att finna mer generella
grundläggande nivå av kommetoder som kan fungera i alla
mersiell service. Så kallade
delar av landet.
servicepunkter på landsbygden behöver också utvecklas. Det kan till exempel
Tillgång till kommersiell service i alla delar
handla om samordning av dagligvaror, drivmedel,
av landet
post, grundläggande betaltjänster och apoteksomInom ramen för såväl den regionala tillväxtpolibud. Denna basservice är grunden för attraktivitet
tiken som inom landsbygdsprogrammet finns det
och en förutsättning för jobb och hållbar regional
möjligheter att främja en grundläggande komtillväxt.
mersiell service. Detta sker genom insatser för att
Väl fungerande marknad, upphandling
stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
och utjämningssystem
samt genom olika insatser för att stärka samordning av olika typer av service med strategisk betyEn stor del av serviceutbudet erbjuds av företag på
delse. De medel som finns inom regional tillväxt
kommersiella villkor. Därför är en väl fungeranför service avsätts främst till detta och för arbetet
de marknad med god konkurrens central för att
finns förordningen (2000:284) om stöd till komskapa en god servicenivå med en god tillgänglighet.
mersiell service. I Sveriges landsbygdsprogram
En annan del av serviceutbudet tillhandahålls av
offentliga aktörer på såväl statlig, regional som
2014–2020 finns betydande medel avsatta för att
kommunal nivå. Även i dessa fall är det ibland
stärka tillgänglighet till service i gles- och landsföretag som är leverantörer. Här är väl fungerande
bygder. På regeringens uppdrag har också regioupphandling, inklusive innovationsupphandling,
nala serviceprogram för perioden 2014–2018 tagits
inom offentlig sektor en central faktor. Det
fram i varje län. Dessa program ska samordna
kommunalekonomiska utjämningssystemet för
aktörer och styra vilka insatser som ska prioriteras
kommuner och landsting är viktigt för att en
i arbetet med att skapa en god tillgänglighet till
likvärdig offentlig service ska kunna erbjudas
kommersiell och offentlig service. Utvecklingen
i landets olika delar.
inom området gör att behovet av lösningar med
koppling till det c ivila samhället ökar. Det finns
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dessutom ett behov av mötesplatser som inte
bara utgår från kommersiell och offentlig service,
utan även har ett uttalat socialt och kulturellt
syfte. En samlande punkt för service fyller ofta
rollen som mötesplats, vilket i sig ökar platsens
attraktivitet.
fick en särskild utredare i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till
kommersiell och viss offentlig service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta.
För att både kvinnor och män som bor och verkar
i dessa områden ska ha tillgång till service måste
verktyg och metoder utvecklas på såväl nationell
som regional och lokal nivå. Regeringen anser att
i dessa områden bör staten ta ett särskilt ansvar
för att medborgare och näringsliv också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå
av kommersiell service.
I JANUARI 2014

INOM RAMEN FÖR politiken för informationssamhället
främjar staten en god postservice och grundläggande betaltjänster. Regeringen kommer även
fortsatt att säkerställa att det finns en posttjänst
av god kvalitet i hela landet. I dag sker detta
genom att regeringen ställer långtgående krav i
tillståndsvillkoren för den utsedda tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten,
Post Nord AB. Det statliga åtagandet för grundläggande betaltjänster omfattar endast de orter
och landsbygder där marknaden inte tillgodoser
behovet. Länsstyrelserna ansvarar för att göra
en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov samt för
att utforma och genomföra regionala stöd- och
utvecklingsinsatser för att trygga behovet. Arbetet
sker i samarbete med Post- och telestyrelsen.

glesbygd finns det en möjlighet att söka
bidrag genom förordningen (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd. Genom ett avtal med Apoteket
AB säkerställdes även de så kallade apoteksombuden i glesbygd till och med den 30 juni 2015. Rege
ringen avser att inom ramen för socialpolitiken
hitta lösningar som säkrar den tillgänglighet
som dessa ombud bidrar med även efter detta
datum.
FÖR APOTEK I
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Likvärdig tillgång till statlig service
Utgångspunkten för statliga myndigheter och
statligt ägda bolag är att de så långt som möjligt
ska erbjuda en likvärdig tillgång till service för
alla medborgare och företag. För att nå detta krävs
bl.a. stärkt samverkan med varandra och med
andra berörda aktörer, bättre uppföljning samt
utveckling och ökad användning av ny teknik och
distansoberoende lösningar. Utvecklade tjänster
via servicekanaler som it och telefoni kan i många
fall ge medborgare och företag en god tillgång till
service. Samtidigt krävs det en genomtänkt lokalisering för den statliga service som måste besökas, i
synnerhet för den som besöks ofta. Utvecklingen
av lokala servicekontor och annan kontorsnärvaro bör präglas av balans mellan möjligheter till
samordning, lokala förutsättningar samt möjligheter till och utveckling av service genom de
andra kanaler som nämns ovan. Staten har också
en viktig roll för att främja utvecklingen av de
verktyg som är en förutsättning för att få en god
tillgänglighet till service, exempelvis transportsystem, mobiltelefoni och bredband samt vid behov
ställa tydligare service- och tillgänglighetskrav på
berörda myndigheter och statligt ägda bolag.

Kultur och fritid
Förutom frågor om tillgänglighet till bl.a. service
och transporter är även livsstilsfaktorer något som
både kvinnor och män värderar högt i en god och
attraktiv livsmiljö, t.ex. ett rikt utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Ett levande kulturliv är
viktigt för välfärden och demokratin. Kulturens
och föreningslivets betydelse är stor för en hållbar
samhällsutveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur, kulturarv och naturmiljöer har viktiga roller
för både individers utveckling och för regioners
hållbara tillväxt och utveckling, sysselsättning,
attraktivitet samt konkurrenskraft. Kultur- och
fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors
kreativitet vilket är av betydelse för förnyelse
och innovationsförmåga i glesbygd, landsbygd,
tätorter, städer och storstäder. Därför är det
viktigt att i utvecklingen av innovativa miljöer
och ett breddat näringsliv ta till vara naturmiljöer,
främja kultur och fritidssektorn samt kulturarvet.

Kultur och kulturmiljöer skapar
utveckling och förnyelse
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som på landsbygden. De kulturella och kreativa
näringarna verkar ofta i ett globalt sammanhang
och har i ett ekonomiskt perspektiv också betydelse för utvecklingen av globala värdekedjor.

Regeringen anser att alla människor ska ha tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Det innebär
att alla oavsett bakgrund, ålder eller kön ska
kunna ta del av och utforska kultur och fritids
DEN SVENSKA KULTURSAMVERKANSMODELLEN innebär att
landstingen har fått ett ökat ansvar för och frihet
intressen i olika former. Kulturarvet ger perspekatt fördela statliga medel till kulturverksamheter
tiv på samhället och dess utveckling och berikar
i länen. Modellen möjliggör bl.a. att kulturen i
människors liv. Kulturlivet tillhör alla och bör ses
högre grad kan samspela och vara en del i det
som en kraft i samhället som kan fördjupa samregionala innovativa tillväxtarbetet.
hörighet mellan människor och mellan människa
och miljö, men också bidra till utveckling och
förnyelse. Nya samhällsfrågor, utmaningar och
BESÖKSNÄRINGEN HAR UTVECKLATS starkt under 2000möjligheter växer fram och kulturen och kulturtalet. Antalet besökare har ökat stadigt vilket
arvet, såväl det materiella som det immateriella,
lett till både ökad omsättning och sysselsättning.
präglas allt mer av mångfald. Landskapet med
Besöksnäringen bidrar också till lokal, regional
dess historiska spår och olika
och nationell attraktionskraft.
kulturmiljöer utgör attraktiva
För att öka konkurrenskraften
miljöer för såväl företagani besöksnäringen och få fler
Kulturens och föreningslivets betydelse
de, besökande som boende.
besökare behövs ett utvecklat
är stor för en hållbar samhällsutveckGenom vård, utveckling och
samarbete mellan olika aktöling vad gäller mångfald, jämställdhet,
tillgängliggörande av kultur
rer på olika nivåer i samhället
miljö
och
social
sammanhållning.
och kulturmiljöer kan en
inom bl.a. natur- och kulturgrund för ökad diversifiering
miljö, evenemang, kulturella
av näringslivet, med fokus på
verksamheter, värdskap, fysisk
besöksnäring och kulturella
miljö och infrastruktur. Den
och kreativa näringar, byggas.
stora utmaningen inom turismsektorn globalt
såväl som nationellt är att utveckla en hållbar
Kulturella och kreativa sektorn samt besöks
besöksnäring.
näringen bidrar till innovativ näringslivsutveckling
Kulturella och kreativa näringar och besöksnäring
är exempel på områden som kan koppla samman
branscher, kompetenser och kunskapsområden
på nya sätt för att addera ett estetiskt, socialt och
miljömässigt värde. Detta kan öppna dörren till
nya marknader och ge framgång i andra näringar.
näringar kan få ökad
betydelse för Sveriges ekonomi och bidrar till
att koppla samman branscher och kunskapsområden på nya sätt. Företag inom exempelvis
mode, design, musik, litteratur, digitala spel och
film växer starkt i Sverige och bidrar till Sveriges
internationella attraktionskraft. Digitaliseringen
är en faktor som är betydande för näringarnas
frammarsch, både när det gäller användandet
och pådrivandet av den digitala utvecklingen.
Nya samarbeten mellan kunskapsområden och
branscher sker i alla delar av landet, såväl i städer

KULTURELLA OCH KREATIVA

och fritid som t.ex. arrangeras av idéburna organisationer och idrottsföre
ningar, bidrar till social sammanhållning och är
betydelsefullt för att livsmiljön och bostadsorten
ska upplevas som attraktiv. För att ta tillvara de
möjligheter som kulturen och föreningslivet kan
ge nationellt och internationellt, lokalt och regionalt är det angeläget att synliggöra och vidareutveckla kulturens och föreningslivets betydelse och
potential i det regionala tillväxtarbetet.
AKTIVITETER INOM KULTUR
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Regionalfondsprogrammen ska bidra med följande till prioriteringen
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
§§Bidra till att stärka regioners möjligheter att ta del
av och vara en del av det framväxande e-samhället.
§§Utveckla tillgänglighet och implementering av
offentliga digitala tjänster samt öka användningen
av dessa.
§§Bygga ut och uppgradera ortssammanbindande
bredbandsnät.

§§I delar av programområdet, stärka p
 rioriterade
transportstråk, bl.a. TEN-T och nationella
i nfrastruktursatsningar.
§§Främja utvecklingen av koldioxidsnåla och energi
effektiva infrastrukturer för transporter.
§§Bedriva insatser som främjar effektiva byten
mellan transportslag och multimodala transporter.

Landsbygdsprogrammet ska bidra med följande till prioriteringen
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
§§Bidra till utbyggnad av snabb och säker bredbandsinfrastruktur som ger förbättrade möjlig
heter att bo och verka på landsbygden.
§§Främja utvecklingen av kommersiell och offentlig
service för ett utökat serviceutbud på landsbygden.

§§Förbättra förutsättningarna för turism och
rekreation bl.a. genom utbyggnad av småskalig
infrastruktur för detta.
§§Främja tillgången till kultur och fritid på
l andsbygden.

Programmen för lokalt ledd utveckling (LLU) ska bidra med följande till prioriteringen
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
§§Främja lokal utveckling, lokala initiativ och samarbeten avseende bl.a. servicelösningar, besöksnäringen,
kultur och fritid.

Prioritering 3
– Kompetensförsörjning
I den globala kunskapsekonomin är tillgången
till kunskap och kompetens i bred bemärkelse
en viktig konkurrensfaktor för Sveriges regioner.
Det är en avgörande faktor för att nå regeringens
mål om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Att se, ta tillvara och utveckla
hela befolkningens kompetens är centralt för att
främja företagande, entreprenörskap för att kunna
utveckla nya varor, tjänster, organisationssätt eller
tekniska lösningar. Tillgång till arbetskraft med
relevant kompetens är därför en förutsättning för
en fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig
verksamhet. En väl fungerande kompetensförsörjning, som bl.a. innebär en god matchning
mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, ger
möjligheter att möta de utmaningar som följer
av den demografiska utvecklingen och en kraftig
urbanisering. Det handlar också om att kunna
möta klimat-, miljö och energiutmaningarna samt
de utmaningar som följer av globaliseringen, men
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också att ta tillvara dess möjligheter. Även digitaliseringen innebär nya möjligheter, men också
utmaningar, som behöver hanteras. Efterfrågan på
arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att
uppstå, vilket stärker individers behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga
till omställning. Det skapar även ett behov av
att inom utbildningssektorn kunna möta snabbt
skiftande utbildningsbehov, för att fullt ut kunna
nyttja den potential som digitaliseringen medför.
NÄR DEN GLOBALA konkurrensen stärks måste Sverige
kunna konkurrera med kunskap och kompetens
samt förmåga till organisatorisk och teknisk inno
vation och utveckling. Kompetensförsörjning
är följaktligen en prioritering i denna nationella
strategi. För att kunna möta de nämnda utmaningarna och ta till vara möjligheterna som följer av
dessa kommer det bli än viktigare att ta till vara
kompetenser, kreativitet och erfarenheter från
hela arbetskraften, oavsett bakgrund och här
komst, kön, ålder eller boendeort. En f ungerande
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med varandra och med det omgivande samhället,
kompetensförsörjning är en långsiktig grund för
inte minst med näringslivet. På regional nivå
att säkra välfärden och för att utveckla en bättre
kan de regionala kompetensplattformarna vara
social sammanhållning i hela landet. Här kommer
centrala verktyg för samverkan inom kompetensregeringens satsning på Kunskapslyftet att vara
försörjning och utbildningsplanering på kort och
central. Det är en bred och långvarig satsning som
lång sikt. De bidrar därmed till bättre matchning
syftar till att stärka arbetskraftens kompetens och
av utbud och efterfrågan på kompetens genom
möjligheter på arbetsmarknaden samt bidra till att
att bl.a. sammanföra utbildningsanordnare med
förkorta tiden för etablering i samhället och på arprivata och offentliga arbetsgivare.
betsmarknaden för många nyanlända. Inom ramen
för Kunskapslyftet görs satsningar på ett ökat antal
platser inom högskoleutbildning och folkhögskolan
DE REGIONALA KOMPETENSPLATTFORMARNA arbetar framför
samt inom både allmänna ämnen och yrkesämnen
allt med matchning utifrån det utbud och den
i den kommunala vuxenutbildningen (Komvux).
efterfrågan som finns i länet. Givet de demografiska
Regeringen avser dessutom att återkomma om
förändringarna, prognosticerat behov av komutökade platser i yrkeshögskolan. Kunskapslyftet
petens och hög invandring i vissa delar av landet
omfattar reformer inom olika politikområden,
kommer det inte räcka att enbart beakta utbudet
inte minst utbildnings- och arbetsmarknadspoliav befintlig arbetskraft. För flertalet län kommer
tiken, och kan även komma
det vara centralt att jobba med
att innefatta en utveckling av
ett strukturerat synliggörande
roller såväl som möjligheter till
och tillvaratagande av komI den globala kunskapsekonomin är
samverkan hos myndigheter,
petens hos utrikes födda och
tillgången till kunskap och kompetens i
kommuner och län.
andra grupper som i dag inte
bred bemärkelse en viktig konkurrenstas tillvara på arbetsmarknafaktor för Sveriges regioner.
den, samt att fullt ut dra nytta
KUNSKAPSLYFTET KOMMER ATT
av digitaliseringens möjligheutvecklas i nära samverkan
ter. Det kommer också behövas
mellan den regionala tillväxt
ett strategiskt arbete kring
politiken, utbildningspolitiinflyttning och invandring, boende och skola samt
ken, arbetsmarknadspolitiken och näringspolitimottagande av enskilda personer och familjer.
ken under perioden. Jämsides med utvecklingen
En långsiktig strategi för kompetensförsörjning
av Kunskapslyftet behöver även samverkan mellan
måste även inkludera planer för förbättrad dagsberörda parter på lokal och regional nivå utvecklas
och veckopendling och därmed bidra till hållbar
vidare. Viktiga områden är regional samverkan
regionförstoring och regionintegrering. Detta
kring utbudet av utbildningar på gymnasial nivå,
utvecklas även i avsnitt 2.
utbildningars koppling till lokalt och regionalt
näringsliv, tillgång till vägledning och validering
etc. Det är i detta sammanhang viktigt att berörda
REGERINGEN HAR INLETT ett reformarbete för att momyndigheter inom kompetensförsörjningsområdernisera och utveckla Arbetsförmedlingen till att
det, enskilt och gemensamt, även fortsättningsvis
bli en professionell matchningsspecialist och därbidrar till arbetet på regional nivå.
igenom i förlängningen stärka arbetsmarknadens
funktionssätt. Arbetsförmedlingen ska samverka
Matchning på arbetsmarknaden
med andra aktörer vars uppdrag eller verksamhet
För en bättre matchning på arbetsmarknaden
kompletterar Arbetsförmedlingens. Det gäller
behöver aktörer på nationell, regional och lokal
t.ex. arbetsmarknadens parter, kommunerna,
nivå arbeta aktivt och strategiskt med kompeaktörer med regionalt utvecklingsansvar, tryggtensförsörjning och utbildningsplanering, såväl
hetsorganisationerna, marknadens många aktörer
för den egna verksamheten som för arbetsmarkoch det civila samhällets organisationer. Även den
naden i övrigt. Förutsättningar för en fungerande
lokala samverkan, inte minst med kommunerna,
kompetensförsörjning skapas om utbildnings- och
behöver öka.
arbetsmarknadssystemets olika delar samverkar
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Utbildning, kompetensutveckling och livslångt
lärande för ökad konkurrenskraft
En strategi för att bättre ta tillvara befintlig
arbetskraft är att skapa fungerande strukturer för
utbildning, kompetensutveckling och livslångt
lärande. Utbildningens infrastruktur i form av
utbildningsinstitutioner, fysiska eller digitala, där
människor kan få tillgång till utbildning är central och här skiljer sig förutsättningarna åt mellan
olika delar av landet. Yrkesutbildning på gymnasial nivå samt de utbildningar som ingår i yrkes-

På regional nivå kan de regionala
kompetensplattformarna vara centrala
verktyg för samverkan inom kompetens
försörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt.

högskolan har särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen i många regioner då de liksom
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar
har en direkt koppling till näringslivets behov av
arbetskraft. Även högskolor och universitet har
en viktig roll i att utbilda för såväl näringslivets
som den offentliga sektorns kompetensbehov.
Regeringen anser att det är viktigt att de regionala
skillnader som finns avseende befolkningens utbildningsnivå minskar. Det gäller bl.a. övergångsfrekvenser från gymnasieskola till universitet och
högskola. En generell höjning av utbildningsnivån
och utveckling av det livslånga lärandet är viktigt
om Sverige ska kunna bli en ledande kunskapsnation. Att minska antalet personer som inte har
en avslutad gymnasial utbildning och att höja
utbildningsnivån bland dem med lägst utbildning
är två av de viktigaste faktorerna för en hållbar
regional tillväxt.
är av stor betydelse för att öka
tillgängligheten till utbildning på såväl grundläggande nivå som gymnasial och eftergymnasial
nivå i hela landet. Detsamma gäller folkbildningen
som når många deltagare med sin verksamhet,
även de grupper som andra utbildningsformer kan
ha svårt att nå. Folkbildningen är därför en viktig

SÅ KALLADE LÄRCENTRA
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resurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället, synliggöra mångfaldens potential och öka
den sociala sammanhållningen. De regionalt utveck
lingsansvariga aktörerna bör därför i högre grad
än i dag ta tillvara folkbildningen som en resurs i
det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
på arbetsmarknaden gör
att de som redan arbetar behöver kontinuerlig
kompetensutveckling och komplettering av tidigare utbildning. Socialfondsprogrammet är ett av
flera verktyg för att bidra till kompetensutveckling men också för att hantera omställning och
mildra konsekvenserna av strukturomvandlingen
i näringslivet, vilket är särskilt utmanande bl.a. i
län som domineras av en ensidig näringslivsstruktur. Detta i en tid när de snabba förändringarna
– med ökade krav på såväl generella som specifika
kompetenser – innebär att arbetskraft med låg
utbildning riskerar att få strukturella svårigheter
på arbetsmarknaden. I detta sammanhang är även
regeringens satsning på ett stadigvarande kunskapslyft med permanenta utbildningsplatser centralt
för utvecklingen vad gäller arbetet med att stärka
arbetskraftens kompetens och möjligheter på
arbetsmarknaden. Kunskapslyftet kommer även
bidra till att förkorta tiden för etablering i samhället och på arbetsmarknaden för många nyanlända.
DEN SNABBA UTVECKLINGEN

Ökat utbud av arbetskraft
genom integration och mångfald
För att antalet personer som arbetar, liksom att
antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka, är ett
ökat arbetskraftsdeltagande centralt. Ett fortsatt
nära samarbete mellan berörda politikområden,
särskilt arbetsmarknads-, utbildnings- och den
regionala tillväxtpolitiken kan bidra till detta.
Ett sätt att göra detta är att bättre ta tillvara
äldres kompetens, bl.a. genom att möjliggöra för
människor att under flexibla former arbeta längre

Högskolor och universitet har en
viktig roll i att utbilda för såväl
näringslivets som den offentliga
sektorns kompetensbehov.
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att de fullföljer en utbildning på ett nationellt
program i gymnasieskolan. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, samt för de unga själva, är det
även viktigt att åstadkomma en snabbare genomströmning i utbildningssystemet och en ökad
kvalitet i utbildningen.
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väntas vara hög. Etablering och mottagande av
nyanlända ställer därför krav på en regional samverkan, bl.a. inom områden som boende, skola och
utbildning. I denna samverkan bör såväl företag
och ideell sektor involveras.

DE FÖRETAG, MYNDIGHETER och organisationer som
vill öka sin innovationsförmåga kan tjäna på att
rekrytera bredare och skapa en mindre homogen
personalstyrka. I synnerhet bör offentliga arbetsgivare verka som föredömen för att alla människors
kompetenser, kunskaper och erfarenheter ska tas
tillvara. Ett fortsatt aktivt jämställdhetsarbete
behövs också för att ta till vara hela befolkningens
kompetens och förmåga. På sikt riskerar könsuppdelningen i fråga om studie- och yrkesval
att skapa ökade hinder för en
väl fungerande matchning på
arbetsmarknaden.

FÖR ATT ÖKA arbetskraftsutbudet är det avgörande
att på ett bättre sätt inkludera de grupper som i
dag står utanför arbetsmarknaden, inte minst de
människor som har svårt att varaktigt etablera
sig på arbetsmarknaden. I denna grupp återfinns
exempelvis unga kvinnor och män som saknar en
fullföljd gymnasieutbildning, nyanlända och anhöriginvandrare samt personer med olika former
av funktionsnedsättningar.
Många i dessa grupper måste
bl.a. få möjlighet att snabbare
För att öka arbetskraftsutbudet är
komplettera och validera sin
det avgörande att på ett bättre sätt
utbildning och sina yrkeskunINGEN ENSKILD NIVÅ eller sektor
inkludera de grupper som i dag står
skaper. Även en väl fungerankommer ensam att kunna lösa
utanför arbetsmarknaden.
de studie- och yrkesvägledde utmaningar vi står inför på
ning är viktig eftersom den
kompetensförsörjningsområbidrar till minskade avhopp
det. En fungerande samverkan
och förbättrar matchningen
och dialog avseende strategiska
genom bättre kunskap om vilka val som ger störst
frågor inom kompetensförsörjningsområdet mellan
chans på arbetsmarknaden. I allt högre grad är
lokal, regional och nationell nivå, liksom mellan
även den kommunala vuxenutbildningen och
berörda politikområden, kommer därför vara
folkbildningen av betydelse för att ge utrikes
avgörande.
födda en möjlighet till utbildning som leder till
arbete och tillräckliga kunskaper i svenska språket
för att kunna delta i samhällslivet. Dessa och
andra verktyg kommer att bli än viktigare under
de kommande åren då invandringen till Sverige

Socialfondsprogrammet ska bidra med följande till prioriteringen
Kompetensförsörjning
§§Bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och
en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt.
§§Stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.
§§Stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

§§Öka övergångarna till arbete bland kvinnor och
män som står långt ifrån arbetsmarknaden.
§§Underlätta unga kvinnors och mäns etablering
i arbetslivet och deltagande i utbildning.
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Prioritering 4
– Internationellt samarbete
Internationellt samarbete, både i Sveriges närområde, inom EU och i ett större globalt perspektiv,
är en förutsättning för att bättre kunna möta
samhällsutmaningarna som Sverige och svenska
regioner står inför på grund av bl.a. ökad global
konkurrens, den demografiska utvecklingen samt
klimat-, miljö- och energifrågorna. Samarbete
internationellt och i närområdet är också viktigt
för att kunna genomföra övriga prioriteringar
i denna strategi.
viktigare för näringslivet att dra nytta
av globaliseringens möjligheter och därmed ökar
även betydelsen av internationella samarbeten.
Företag och regionala aktörer bör etablera strate
giska partnerskap inom Sverige och i andra länder.
Det är därför av stor betydelse att det finns ett
internationellt perspektiv i arbetet med en hållbar
regional tillväxt. När företagandet blir mer gränsöverskridande behöver alla relevanta politikområden och myndigheter ha ett gränsöverskridande
perspektiv.
DET BLIR ALLT

för många frågor av
vikt för hållbar regional tillväxt och utveckling.
Detta gäller exempelvis inom områden som miljö,
offentlig upphandling och handel, där gemensam
lagstiftning reglerar hur utvecklingsarbetet kan
bedrivas. Även de olika fonder och program som
initieras på EU-nivå för att främja exempelvis regional utveckling, innovation eller företagsutveckling påverkar förutsättningarna för det regionala
arbetet. De gemensamma förutsättningarna inom
EU har även påverkan på hur företag och regioner
kan verka globalt.
EU-SAMARBETET SÄTTER RAMARNA

hand. Mervärden skapas främst genom kunskapsoch erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem, gemensamma strukturer och
skapande av en större kritisk massa, t.ex. genom
att kompletterande kompetenser och näringslivsstrukturer förs samman. Det är angeläget att det
regionala tillväxtarbetet är tydligt resultatorienterat och strävar efter att utveckla samarbeten och
kunskapsutbyte internationellt.

Internationellt samarbete
Dra nytta av globaliseringens möjligheter
Globaliseringen innebär stora möjligheter för alla
delar av Sverige att utvecklas, bl.a. genom starkare
delaktighet i s.k. globala värdekedjor. Produktionen av varor och tjänster är i dag tätare sammanlänkad i den internationella konkurrensen, vilket
samtidigt innebär att den också har blivit alltmer
fragmenterad och utspridd över världen. Skiftet
från en internationell ekonomi baserad på handel
med färdiga produkter till en ekonomi som i allt
högre grad är baserad på globala värdekedjor, innebär även att regioner och företag i olika delar av
världen påverkar varandra i större utsträckning än
tidigare. Globala värdekedjor skapar nya möjligheter för bl.a. småföretag på regional nivå att delta i
de globala marknaderna, t.ex. som underleverantörer eller leverantörer av specialiserade insatsvaror. Skiljelinjen mellan tillverkning och tjänster
urvattnas också alltmer, och värdet av tillverkade
produkter blir mer och mer beroende av tjänster
som säljs tillsammans med varorna. Innovation
och s.k. kunskapsbaserat kapital kommer alltmer
i förgrunden. Globaliseringen ställer således nya
krav på näringslivets och samhällets förmåga att
utvecklas för att möta de utmaningar som finns
lokalt, regionalt, nationellt och
globalt.

INTERNATIONELLT SAMARBETE ÄR ett
verktyg för att kunna genomDet blir allt viktigare för näringslivet att
föra övriga prioriteringar i
FÖR ATT REGIONALT kunna ta
dra nytta av globaliseringens möjlig
nationella strategin och att
tillvara på möjligheterna
heter och därmed ökar även betydelsen krävs bättre internationella
bättre kunna möta samhälls
kontaktnät, omvärldsbevakutmaningarna som Sverige och av internationella samarbeten.
ning och kunskapsutveckling
svenska regioner står inför.
Genom internationella saminom det regionala tillväxarbeten på både nationell och
tarbetet och hos företagen
regional nivå går det ofta att uppnå bättre resultat
själva. En större internationell utblick kan frigöra
än genom att adressera utmaningarna på egen
utvecklingspotentialen i små och medelstora
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kräver internationellt
samarbete. Europeiska unionen är i detta sammanhang viktig för att t.ex. arbeta med förutsättningar för relevant lagstiftning och gemensamma
LÄNDERNA I SVERIGES närområde – i Norden, runt
överenskommelser inom bl.a. klimat-, miljö- och
Östersjön och i övriga Europa – är och kommer
energiarbete, offentlig upphandling och hållbar
fortsätta vara centrala marknader för Sveriges
regional tillväxt och utveckling. EU:s strukturfonhandel och samarbeten. En stor potential finns
också för företag i hela landet att ännu bättre nå
der och andra program har öppnat möjligheter för
ut till de växande marknaderna i Asien, Afrika
kommuner och landsting att söka medel för samoch Sydamerika. Genom fokuserade och väl
verkansprojekt med andra länder för att möta de
koordinerade insatser för internationalisering på
stora samhällsutmaningarna. För att på bästa sätt
regional nivå i nära samarbete
främja svenska företags möjligmed aktörer som har kunskap
heter att finna nya marknader
och närvaro på marknaderna,
för innovativa lösningar bör
Internationellt
samarbete
är
ett
verktyg
kan företag få bättre möjligman säkerställa väl förankrade
för att kunna genomföra övriga prio
heter att ta till vara på den
insatser och spridning av resulriteringar i nationella strategin och att
outnyttjade potential som
tat, nätverk och erfarenheter
bättre kunna möta samhällsutmaningfinns. Regeringens exportbland relevanta aktörer i regioarna
som
Sverige
och
svenska
regioner
strategi kommer att utgöra en
nen. Internationellt samarbete
står inför.
plattform för arbetet med att
och internationella organisastärka näringslivets internationer är också betydelsefulla
tionalisering i alla Sveriges
för att skapa erfarenhets
regioner.
utbyten mellan länder med
gemensamma utmaningar, bl.a. genom att ta fram
gemensamma planeringsunderlag. Exempel på
GENOM ETT ÖKAT samarbete mellan innovations-,
detta är EU-kommissionens plattform för smart
näringslivs- och handelsfrämjande kan intresset
specialisering, S3, i Sevilla och OECD som verkar
från omvärlden att bedriva handel med, samarbeta
för utbyte av idéer och erfarenheter inom områmed och investera i svenska företag öka. En ökad
den som påverkar den ekonomiska utvecklingen.
koordinering mellan olika främjandeinsatser är
Dessa möjligheter till projekt, kunskapsbyggnad
grundläggande för att bidra till att skapa ett interoch nätverk används redan idag av många svenska
nationellt konkurrenskraftigt näringsliv samtidigt
regionala aktörer och är en möjlighet som med
som överlappningar undviks.
fördel kan användas av fler aktörer.
Internationaliserade regioner för
konkurrenskraftiga lösningar
Närområdet – både handel och stärkt samarbete
Sveriges regioner behöver vara internationellt
konkurrenskraftiga för att kunna attrahera kompetens, företag och kapital. Konkurrenskraftiga
regioner står också bättre rustade för att möta
bl.a. konjunktursvängningar och olika samhällsutmaningar. Därför är det viktigt att regioner
profilerar sig och gör den egna regionen attraktiv
för utländska företag, investerare, forskare, studenter, arbetskraft och besökare. Många regionala
aktörer har utarbetat strategier för att hantera
dessa frågor. Ett väl fungerande samarbete över
sektorsgränser medför även ett ökat mervärde av
regionala, nationella och europeiska insatser och
ger förutsättningar att uppnå varaktiga resultat.

DE FLESTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

I det internationella arbetet för hållbar regional
tillväxt och utveckling är samarbete i Sveriges
närområde av största vikt. Utbyte av kunskap och
idéer avtar ofta med ökande avstånd. Det är därför
av stor vikt att ta tillvara möjligheter till kritisk
massa och föra samman kompletterande verksamheter och kunskap i en geografisk närhet. Speciellt
gäller det för områden med låg befolkningstäthet
och demografiska utmaningar som Norden och
Östersjöregionen.
TACK VARE NÄRHET och likhet i t.ex. konsumtionsmönster, kultur och klimat kan närområdet ofta
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utgöra ett värdefullt första steg i en internationa
lisering av små- och medelstora företag, och ge
möjlighet att nå ut till en större marknad. Genom
strategiska partnerskap mellan bl.a. aktörer på
regional nivå, innovationsmiljöer och kluster kan

Sveriges regioner behöver vara inter
nationellt konkurrenskraftiga för att
kunna attrahera kompetens, företag
och kapital.

samarbetet i närområdet också utvecklas mot att
bli en plattform för förbättrad konkurrenskraft
på tillväxtmarknader. Såväl spets som mångfald
av branscher är styrkor som krävs för att kunna
utveckla attraktiva miljöer och starka kluster
som kan bli mer synliga och hävda sig i en globalt
tilltagande konkurrens.
I DET REGIONALA tillväxtarbetet innebär närområdet
möjligheter till fördjupat samarbete inom ett stort
antal områden, som delad forskningsinfrastruktur,
integrerad arbetsmarknad, transport- och logistiklösningar, service för befolkning och näringsliv
samt havsfrågor med koppling till blå tillväxt. Blå
tillväxt avser en hållbar tillväxt inom områden
med stor potential inom havs- och sjöfartssektorerna, t.ex. kust- och havsturism, havsbaserad
energi och marin bioteknik. Det finns också
många gemensamma samhällsutmaningar utifrån
delade territoriella förutsättningar som kräver
ett vidareutvecklat samarbete, bl.a. energiförsörjning, klimatanpassning och havsmiljön där EU:s
integrerade havspolitik skapar förutsättningar för
samordnat beslutsfattande över nationsgränser.
De nordiska länderna och deras regioner delar
många av de utmaningar och möjligheter de står
inför och har mycket att lära av varandra. Det
nordiska samarbetet bör utgöra en strategisk
plattform för konkreta samarbetsprojekt för att
bl.a. möta samhällsutmaningarna och ett gemensamt arbete att avveckla gränshinder som står i
vägen för en djupare integration.
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EU:S STRATEGI FÖR Östersjöregionen utgör en viktig
strategisk referensram för djupare samarbete i
närområdet. Strategin ger en viktig vägledning för
valet av insatser och mobiliserar fler aktörer att
bidra i samarbetet i Östersjöområdet. Strategin
kännetecknas av ett tydligt flernivåsamarbete där
dialog kring samordning och fokusering av insatser möjliggör långsiktiga resultat. Aktörer på lokal,
regional och nationell nivå bör använda de möjligheter som strategin ger i form av gemensamma
mål, uppdrag samt samordning och synergier.
Samarbetsprojekt bör i ökad utsträckning genomföras i samverkan mellan relevanta nivåer och
sektorer. Projektaktörer kan också via strategin
koppla sina insatser till en större strategisk helhet
och därmed få ett ökat genomslag.

Sammanhållningspolitiken som verktyg för
samarbete och internationalisering
Regeringens inriktning är att strategiskt använda
de möjligheter som finns inom sammanhållnings
politiken för att finansiera och genomföra sam
arbetsprojekt med partner i andra medlemsstater
och tredje land. I detta arbete är de 13 programmen för territoriellt samarbete som Sverige deltar
i av stor betydelse. Programmen utgör inte bara en
finansieringsmöjlighet utan är i sig också strategiska forum för diskussioner om prioriteringar
och konkreta insatser både över gränser och mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Det är
viktigt att de projekt som finansieras av programmen ingår som en integrerad del av arbetet för
hållbar regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
fokus på innovation och små och medelstora företag i många program samt möjligheten till privat
medfinansiering i flertalet program ger verktyg
för internationalisering.

Regeringens inriktning är att strategiskt
använda de möjligheter som finns inom
sammanhållningspolitiken för att finansiera och genomföra samarbetsprojekt
med partner i andra medlemsstater och
tredje land.

till EU:s strategi för Östersjöregionen och det är
viktigt att de utökade möjligheterna för trans
nationellt samarbete i programmen används för att
nå strategins mål och att bidra till Europa 2020.

Gränsregionala och transnationella program ska bidra med följande till prioriteringen
Internationellt samarbete
och kulturmiljöer samt skydd av miljö, kust
§§
Stärka gränsöverskridande innovations
och ekosystem.
system och insatser för att bygga upp kritisk
massa inom forskning och innovation samt
§§
Främja anpassning till energi-, miljö- och
klusterutveckling.
klimatutmaningar.
§§
Främja konkurrenskraft hos näringslivet i
§§
Bidra till hållbara transporter genom
gränsregionerna.
stärkt planering av infrastruktur och
§§
Utveckla unika gränsöverskridande naturkommunikationer.

Nationella prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet

och landsbygds
programmet ska användas för samarbete med
andra länder. Samtliga program inom europeiska
struktur- och investeringsfonderna ska bidra
ÄVEN ÖVRIGA STRUKTURFONDSPROGRAM

3

Ett resultatinriktat
genomförande
av den regionala
tillväxtpolitiken
EGERINGEN ANSER ATT
FÖRUTSÄTTNINARNA
FÖR ETT MER RESULTAT
INRIKTAT GENOMFÖRANDE

av den regionala
tillväxtpolitiken
behöver utvecklas
och stärkas. Poli
tikens verktyg och förutsättningar för genom
förandet behöver därmed utvecklas. Det h
 andlar
t.ex. om att skapa en bättre uppföljning av använd
ningen av regionala tillväxtmedel och att utveckla
återkommande utvecklingsdialoger om det regio
nala tillväxtarbetet. Att tydliggöra roller och
ansvar i det regionala tillväxtarbetet, att utveckla
dialogformerna mellan nationell och regional nivå
samt att främja statliga myndigheters medverkan i
tillväxtarbetet är också v
 iktigt. Dessutom behöver
det skapas förutsättningar för ett kunskapsbaserat
regionalt tillväxtarbete där lärdomar tas till vara i
ökad utsträckning.
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Ansvar och roller
Det regionala utvecklingsansvaret innefattar
ansvar för det regionala tillväxtarbetet och trans
portinfrastrukturplanering. Det är regeringens
uppfattning att roller och ansvarsfördelning inom
det regionala tillväxtarbetet ska vara tydliga. Aktö
rer med regionalt utvecklingsansvar i respektive
län leder och utvecklar det regionala arbetet för
hållbar tillväxt och utveckling. Dessa aktörer
utgörs av vissa länsstyrelser, landsting, samverkans
organ samt Gotlands kommun. I det regionala
tillväxtarbetet ingår bl.a. att utarbeta och genom

Regeringen anser att förutsättningarna
för ett mer resultatinriktat genomförande
av den regionala tillväxtpolitiken
behöver utvecklas och stärkas.

inom sina verksamhets
områden, verka för att målen för den regionala
tillväxtpolitiken uppnås. Samtliga länsstyrelser
representerar ett statligt helhetsperspektiv med
en sektorsövergripande kompetens på regional
nivå och ansvarar för en mängd olika verksam
hetsområden med betydelse för hållbar regional
tillväxt och utveckling. Länsstyrelserna har ett
övergripande ansvar att främja länets utveckling i
alla sina verksamhetsområden och är också viktiga
aktörer i de regionala partnerskapen.

STATLIGA MYNDIGHETER SKA,

Det är regeringens uppfattning att roller
och ansvarsfördelning inom det regionala
tillväxtarbetet ska vara tydliga.

regionalt tillväxtarbete förut
sätter även nära samverkan med näringslivet och
det civila samhällets organisationer. Dels för att
ansvariga offentliga aktörer ska kunna prioritera
rätt åtgärder, som kan få företag att utvecklas och
växa, dels för att genomföra konkreta insatser
och att kanalisera medborgarnas engagemang för
exempelvis regional utveckling, kultur, lärande
och social sammanhållning.

ETT VÄL FUNGERANDE

Regionalt ledarskap
Regionalt ledarskap är en viktig framgångsfaktor
för en regions tillväxt och utveckling. Ett ökat

Ett resultatinriktat genomförande av den regionala politiken

föra en regional utvecklingsstrategi och andra
strategier, program och insatser inom t.ex. samman
hållningspolitiken, kommersiell service och inno
vationsområdet. I det regionala tillväxtarbetet ingår
även att ansvara för regionala företagsstöd, medel
för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet
har aktörer med regionalt utvecklingsansvar ett
uppdrag att inom ramen för regionala kompetens
plattformar utveckla samverkan inom kompetens
försörjning och utbildningsplanering på kort och
lång sikt. I transportinfrastrukturplaneringen ingår
att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur.

4

regionalt ansvar och inflytande över det regionala
tillväxtarbetet ställer höga krav på ett starkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på
både kort och lång sikt.

Regionalt ledarskap är en viktig
framgångsfaktor för en regions tillväxt
och utveckling.

om att
§§
företräda regionala intressen,
§§
samla aktörer från lokal, regional och nationell
nivå, däribland näringsliv, universitet och
högskolor samt det civila samhället,
§§
skapa samarbeten och erfarenhetsutbyte med
andra län och länder,
§§
göra prioriteringar på kort och lång sikt,
§§
utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta
fram en långsiktig och strategisk planering för
att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner,
§§
ta initiativ till och kunna fatta strategiska och
snabba beslut, samt
§§
leda, samordna och koordinera utvecklings
processer i länet.
REGIONALT LEDARSKAP HANDLAR

kräver både legitimitet
och mandat för att samla aktörer och att utveckla
och driva det regionala tillväxtarbetet. Legitimitet
och mandat att leda arbetet ges den regionalt
utvecklingsansvariga aktören genom ett tydligt
uppdrag följt av resurser från regeringen samt för
troende från bl.a. kommunerna i länet. Närings
livet, statliga myndigheter inklusive universitet
och högskolor samt det civila samhället har också
viktiga roller att, inom ramen för sina verksam
hetsområden, medverka i det regionala tillväxt
arbetet och skapa fungerande samverkansformer.

ETT FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Styrning och anslagsmedel för regionala
t illväxtåtgärder
Det regionala tillväxtarbetet styrs genom förord
ningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. För
ordningen innehåller bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete, regionala utvecklingsprogram och
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statliga myndigheters roll i det regionala tillväxt
arbetet. Regeringen anslår årligen särskilda medel
för regionala tillväxtåtgärder. Medlen kommer från
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgifts
område 19 Regional tillväxt och kan bl.a. användas
till att finansiera projektverksamhet, regionala
företagsstöd samt stöd till kommersiell service.
Medlen fungerar som kata
lysator som gör att strategiska
insatser kan komma till stånd.

utvecklingsdialoger om det regionala tillväxt
arbetet. Utvecklingsdialogerna ska ha sin utgångs
punkt i genomförandet av den nationella strategin
och respektive regional utvecklingsstrategi, dvs.
länens långsiktiga mål och strategi för hållbar re
gional tillväxt och utveckling. Fokus för dialogen
ska vara prioriteringar, resultat från genomförda
insatser, uppföljningar och
utvärderingar av regionala
utvecklingsstrategier och andra
Genom den regionala utvecklingsstrategier, program och insat
strategin skapas förutsättningar för
ser. Det ska resultera i en tyd
samordning och gemensam inriktning
ligare dialog om prioriteringar
för sammanhållningspolitiken och den
och användningen av medel
regionala tillväxtpolitiken samt andra
avseende den del av anslaget 1:1
politikområden med betydelse för
Regionala tillväxtåtgärder som
hållbar regional tillväxt.
tilldelas länen.

DEN STÖRSTA DELEN av medlen från
anslaget beslutas regionalt i
samverkan mellan olika aktörer
på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Insatserna
medfinansieras ofta av Europe
iska regionala utvecklingsfon
den. Projektverksamheten är
dessutom medfinansierad av
bl.a. statliga myndigheter, samverkansorgan, lands
ting, kommuner och privata aktörer. Insatser som
finansieras av anslaget stödjer samordnade processer
och medför att investeringar sker mer samlat och
sektorsövergripande. En del av medlen disponeras
även av Tillväxtverket respektive av Kammarkolle
giet. De medel som Kammarkollegiet disponerar
beslutas av regeringen.

tydliggöra styrningen av de
regionala tillväxtmedlen, bl.a. för att åstadkomma
en ökad transparens i hur medlen används samt
hur medlen fördelas mellan länen. Vid den läns
visa fördelningen av de regionala tillväxtmedlen
ska en utgångspunkt vara de strukturella och
dynamiska utmaningar som finns i respektive
län. Utmaningarna ska värderas utifrån indika
torer som mäter gleshet och avstånd, demografi,
kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och
företagande, arbetsproduktivitet samt regional
dynamik. Vid fördelningen ska det även tas
hänsyn till behovet av medfinansiering av EU:s
strukturfonder och stödområdestillhörighet för
regionala företagsstöd.
REGERINGEN AVSER ATT

i en utvecklad styrning samt bättre
uppföljning och dialog om prioriteringar och
genomförda insatser har Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) infört kontinuerliga
SOM ETT LED
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Utveckling av verktyg med betydelse för den
r egionala tillväxtpolitiken
För att genomföra den regionala tillväxtpolitiken
finns en rad verktyg på såväl EU-nivå som natio
nell och regional nivå. Nedan beskrivs verktyg
som regeringen ser som centrala för genom
förandet och utvecklingen av den regionala
tillväxtpolitiken:
§§
Regionala utvecklingsstrategier
§§
Regionalfondsprogrammen
§§
Program för Europeiskt territoriellt samarbete
2014–2020
§§
Socialfondsprogrammet
§§
Landsbygdsprogrammet
§§
Havs- och fiskeriprogrammet
§§
Regionala företagsstöd
§§
Projektverksamhet
§§
Regionala serviceprogram
§§
Regionala kompetensplattformar
§§
Jämställd regional tillväxt
§§
Regionala lärandeplaner
UTÖVER DESSA FINNS det ytterligare ett antal verktyg
som är viktiga för den regionala tillväxtpolitikens
genomförande, exempelvis åtgärdsplaner för
regional transportinfrastruktur, regionala digitala
agendor, regionala innovationsstrategier eller
motsvarande och klimat- och energistrategier eller
liknande.

Regionala utvecklingsstrategier

Ett resultatinriktat genomförande av den regionala politiken

4

utvecklingsstrategierna behöver även utvecklas
avseende frågor om fysisk planering. Det handlar
De regionala utvecklingsstrategierna innehåller
bl.a. om att skapa en tydligare samordning mellan
visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för
de regionala utvecklingsstrategierna och kommu
genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i syfte
nernas översiktsplaner, riktlinjer för bostadsför
att uppnå en hållbar regional tillväxt och utveck
sörjning och andra relevanta strategier, program
ling. De regionala utvecklingsstrategierna är därför
och planer inom länet. Här är en ökad inom
inriktningsgivande för andra strategier, program,
regional dialog särskilt angelägen.
insatser och utvecklingsprocesser i det regionala
tillväxtarbetet. De fungerar också som en plattform
för dialog och samverkan mellan aktörer på lokal,
DE REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIERNA behöver även
regional och nationell nivå och gentemot aktörer
tydliggöras gentemot statliga myndigheter. Ett
i andra länder. Genom den regionala utvecklings
gott samspel och samarbete mellan aktörer på
strategin skapas förutsättningar för samordning
olika nivåer skapar förutsättningar för bättre
och gemensam inriktning för sammanhållnings
resultat inom det regionala tillväxtarbetet. Statliga
politiken och den regionala
myndigheter får genom ökad
tillväxtpolitiken samt andra
kunskap om regionala förut
politikområden med betydelse
sättningar och prioriteringar
Det nationella regionalfondsprogrammet utvecklade möjligheter att
för hållbar regional tillväxt.
ska tillföra mervärden för det regionala
Vid utarbetandet av program
beakta dessa i berörda delar av
tillväxtarbetet och för genomförandet
och strategier inom samman
sin egen verksamhet samt vid
av sammanhållningspolitiken.
hållningspolitiken och den re
sin medverkan i det regionala
gionala tillväxtpolitiken är den
tillväxtarbetet.
regionala utvecklingsstrategin
Regionalfondsprogram inom målet för
därför en central utgångpunkt.
investeringar för tillväxt och sysselsättning
uppfattning att de regionala
utvecklingsstrategiernas roll behöver tydliggöras
gentemot både nationell och lokal nivå. Regionala
prioriteringar i strategierna ska vara väl förankrade
lokalt och vara vägledande vid statliga myndig
heters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
DET ÄR REGERINGENS

FÖR ATT DE regionala utvecklingsstrategierna ska
få en tydligare roll gentemot den lokala nivån
krävs att samordningen av kommunernas arbete
med regionala tillväxtfrågor stärks ytterligare på
regional nivå, bl.a. genom en utvecklad dialog
och samverkan med länets kommuner. Enskilda
kommuner är alltför små inom många utveck
lingsområden för att de ska kunna påverka de
förutsättningar som bidrar till hållbar tillväxt
och utveckling. Därför behövs en strategisk
samverkan på regional nivå där utveckling och
samordning av gränsöverskridande och sektors
övergripande frågor kan ske. Exempel på sådana
tillväxtfrågor är kompetensförsörjning, regionala
innovationssystem och kluster, åtgärder för att
skapa attraktiva miljöer samt utveckling av
effektiva och hållbara transporter. De regionala

För perioden 2014–2020 finns inom regionalfonden
åtta regionala strukturfondsprogram samt ett
nationellt program. Programmen ska genomföras
inom ramen för målet Investeringar för tillväxt
och sysselsättning 2014–2020. Tillväxtverket är
ansvarig myndighet för det nationella regional
fondsprogrammet och de regionala strukturfonds
programmen. Det regionala inflytandet i de regionala
strukturfondsprogrammen säkerställs genom de
åtta regionala strukturfondspartnerskapen.
mervärden inom
den regionala tillväxtpolitiken och vara ledande
för strukturförändrande insatser inom de priori
terade områdena innovation, entreprenörskap och
grön ekonomi. Inom ramen för regionalfonden
kan medel i viss utsträckning även användas inom
områdena infrastruktur och informations- och
kommunikationsteknik.
REGIONALFONDSPROGRAMMEN SKA SKAPA

ska tillföra
mervärden för det regionala tillväxtarbetet och
för genomförandet av sammanhållningspolitiken,
som inte kan uppnås inom ramen för de regionala

DET NATIONELLA REGIONALFONDSPROGRAMMET
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strukturfondsprogrammen. Det nationella regio
nalfondsprogrammet innehåller därför insatser
för att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation med särskilt fokus på forskningsinfra
struktur, ökad konkurrenskraft hos små och
medelstora företag samt att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi.

samma lösningar på gemensamma problem och
överbrygga gränshinder i syfte att skapa hållbar
tillväxt och utveckling.

handlar om att utveckla samarbete över nations
gränserna och består av tre typer av program;
gränsregionala-, transnationella- och interregionala.
Sverige deltar i 13 territoriella samarbetsprogram.
De gränsregionala programmen är Öresund-Katte
gatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica,
Nord, Mellersta Östersjön och Södra Östersjön.
De transnationella samarbetsprogrammen är
Nordsjöregionen, Östersjöregionen samt Norra
Periferin och Arktis. Östersjöregionen är det
enda program som omfattar hela Sveriges yta. De
interregionala samarbetsprogrammen är Interreg
Europa, Urbact, Espon och Interact och omfattar
hela EU.

Inom Europeiska socialfonden ska under perioden
2014–2020 ett nationellt program för investering
för tillväxt och sysselsättning genomföras. Inom
ramen för programmet ska det finnas dels två
nationella handlingsplaner för övergripande
prioriteringar på nationell nivå, dels åtta regio
nala handlingsplaner för en närmare anpassning
av programmets prioriteringar till regionala
förutsättningar. Rådet för Europeiska socialfonden
i Sverige är ansvarig myndighet för det nationella
socialfondsprogrammet och det regionala inflytan
det i genomförandet säkerställsgenom de regionala
handlingsplanerna och de åtta regionala struktur
fondspartnerskapen. Socialfondsprogrammet ska
syfta till att stimulera kompetensutveckling, för
stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
öka övergångarna till arbete bland personer som
står långt från arbetsmarknaden och underlätta
ungas etablering på arbetsmarknaden och deras

DE EUROPEISKA TERRITORIELLA samarbetsprogrammen
som Sverige deltar i inriktas på att arbeta med
utmaningar och möjligheter som identifierats
gemensamt i respektive programområde. Det kan
vara utmaningar som begränsad tillgänglighet,
FÖR ETT EFFEKTIVT genomförande av regionalfonds
svagt företagsklimat, brist på service och anpass
programmen krävs ökad återföring av erfaren
heter och kunskapsspridning. Det behövs större
ning till miljö- och klimatutmaningar. Möjligheter
resultatfokus, vilket kan ske
finns i outnyttjade potentialer
genom en fortsatt utveckling
inom forskning och innovation
av utvärderingar och läran
och unika gränsöverskridande
Mervärdet
av
de
territoriella
samarbetsdesystem. Ett effektivare
kultur, natur- och kulturmiljö
programmen ska öka genom ökat fokus er. I de nordligaste regionerna
genomförande kräver även en
på resultat och starkare kopplingar till
ökad samverkan med soci
kan det också handla om att
övrigt regionalt tillväxtarbete.
alfonden, programmen för
tillvarata och utveckla de
territoriellt samarbete samt
samiska näringarna. Att arbeta
tillsammans i gränsöverskri
övriga relevanta EU-program.
dande program och projekt
Näringslivets medverkan och
ökar våra förutsättningar att hitta smarta och
deltagande i genomförandet ska också stärkas.
kreativa lösningar på samhällsutmaningarna.
DEN TOTALA BUDGETEN för regionalfondsprogrammen
2014–2020 är, inklusive nationell medfinansiering,
DEN TOTALA EU-BUDGETEN för de gränsregionala och
cirka 16 miljarder kronor.
transnationella samarbetsprogrammen som Sverige
deltar i är cirka 8 miljarder kronor.
Program för Europeiskt territoriellt samarbete
2014–2020
Nationellt socialfondsprogram inom målet för
investeringar för tillväxt och sysselsättning
De europeiska territoriella samarbetsprogrammen

territoriella samarbetsprogrammen
ska öka genom ökat fokus på r esultat och starkare
kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete. In
riktningen är att lära tillsammans, hitta gemen
MERVÄRDET AV DE
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serviceutveckling och företags
deltagande i utbildning. EU:s
utveckling i ett brett perspek
sysselsättningsinitiativ för
Det
svenska
landsbygdsprogrammet
tiv. Av landsbygdsprogrammets
unga, som i Sverige omfattar
har en bred och ambitiös ansats för att
budget kommer drygt 60 pro
mellersta Norrland, norra
främja landsbygdens utveckling.
cent att användas för insatser
Mellansverige och Sydsverige,
inom unionsprioritering 4 och
utgör en del av program
5, vilka är de prioriteringarna
met. En utgångspunkt är att
socialfondsprogrammet ska
som tydligast kopplar till miljöförstärka och utveckla den nationella arbets
och klimatrelevanta insatser. En satsning på stöd
marknadspolitiken och bidra till att nå Europa
till kommersiell service och lokal serviceutveckling
kommer också att göras med 750 miljoner kronor
2020-målen. Mervärden skapas bl.a. genom att
fram till 2020 inom landsbygdsprogrammet under
underlätta insatser som förutsätter kopplingar
perioden 2014–2020. Det handlar dels om att stötta
mellan politik- och insatsområden som ofta är
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer och dels
organisatoriskt åtskilda. Mervärde kan även skapas
genom att inkludera grupper i verksamheter där
om lokal serviceutveckling.
dessa annars inte har lika stort fokus.
DEN TOTALA BUDGETEN för landsbygdsprogrammet
under perioden 2014–2020, inklusive nationell
DEN TOTALA BUDGETEN för socialfondsprogrammet
medfinansiering, uppgår till cirka 36 miljarder
2014–2020, inklusive nationell medfinansiering, är
kronor. Resurserna används till insatser i ett
cirka 13,2 miljarder kronor, varav cirka 1,1 miljarder
nationellt program och inom ramen för EU:s
kronor för sysselsättningsinitiativet för unga.
landsbygdsförordnings sex unionsprioriteringar.
Landsbygdsprogram
Havs- och fiskeriprogram
Landsbygdsprogrammet bidrar också till den
regionala tillväxtpolitikens genomförande. Det
svenska landsbygdsprogrammet har en bred
och ambitiös ansats för att främja landsbygdens
utveckling. Programmet utgörs av ekonomiska
styrmedel som spänner över såväl ekonomiska
som biologiska och sociala system. Landsbygds
programmets insatser syftar till att stärka en håll
bar utveckling för landsbygden. Landsbygdspro
grammet ska stärka lantbrukets konkurrenskraft
och förutsättningarna för jobb på landsbygden,
understödja miljö- och klimatarbete och bidra till
en hållbar förvaltning av naturresurser. Genom
detta främjas ett öppet landskap, vilket bidrar till
att utveckla den biologiska mångfalden i jord- och
skogsbruket. Insatserna medverkar därigenom till
att nå miljökvalitetsmål. Landsbygdsprogrammet
bidrar också till att utveckla landsbygden och ge
utrymme för den lokala initiativkraften. Läns
styrelserna har i uppdrag att implementera det
nationella programmet på länsnivå.
på hållbar utveckling
på landsbygden och då främst inom jordbrukspro
duktionen, men också inom andra områden som
har koppling till regional tillväxt, exempelvis lokal
LANDSBYGDSPROGRAMMET HAR FOKUS

Havs- och fiskeriprogrammet är ett nationellt
operativt program för genomförande av den
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för
perioden 2014–2020. Havs- och fiskeriprogrammet
möjliggör finansiering av åtgärder som understöd
jer dels genomförandet av den nya gemensamma
fiskeripolitiken och en del av EU:s integrerade
havspolitik, dels företagandet inom både fisket
och vattenbruket.
att skapa allmänna mervärden
för samtliga programmets målgrupper, bidra till
att åstadkomma både en hållbar förvaltning och
ett konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk samt
uppnå ett bredare och mer strategiskt angreppsätt
som värnar om den akvatiska miljön och dess
resurser och kunna möjliggöra uppnåendet av olika
EU-miljödirektivs mål. Statens jordbruksverk är för
valtande myndighet för programmet vars totala bud
get för perioden uppgår till ca 1,5 miljarder kronor.
PROGRAMMETS AMBITION ÄR

Regionala företagsstöd
Syftet med de regionala företagsstöden är att
främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed
en hållbar regional tillväxt. Stöden fyller en viktig
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funktion i områden där marknaden inte fungerar
tillfredsställande eller som viss kompensation för
kostnadsnackdelar i områden med mer permanenta
nackdelar som exempelvis mycket långa avstånd.
FÖRETAGSSTÖDEN INOM DEN

regionala tillväxtpolitiken

utgörs av följande:
§§
Stöd till regionala investeringar
§§
Stöd för att regionalt främja små och medelstora
företag
§§
Transportbidrag
§§
Regionalt nedsatta socialavgifter
fortsatt utvecklas för att
ge bättre möjligheter för det regionala tillväxt
arbetet. Det handlar om att skapa möjligheter
att arbeta med de regionala och inomregionala
skillnaderna i syfte att utveckla näringslivet. De
regionala företagsstöden ska även utvecklas för
att tydligare bidra till en hållbar utveckling med
fokus på jämställdhet, integration och miljö. För
att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna
kan de regionala företagsstöden användas för att
bidra till en miljödriven näringslivsutveckling i
alla branscher. Regeringen kommer fortsatt att
arbeta för en jämställd fördelning av företags
stöden mellan kvinnor och män.
REGIONALA FÖRETAGSSTÖD SKA

nationell nivå. Det innebär att utvecklingsprocesser
och investeringar samordnas, vilket skapar förut
sättningar för ett effektivt g
 enomförande. Det stora
antalet involverade aktörer ställer krav på ett starkt
regionalt ledarskap, ett väl fungerande partnerskap
såväl regionalt som nationellt samt strategier för att
bibehålla ett långsiktigt perspektiv.
uppföljningen av projektverk
samheten behöver utvecklas och förbättras. Uppföljningen behöver ge en bättre bild av projektverk
samhetens inriktning och dess resultat, t.ex. hur
fördelningen ser ut mellan män och kvinnor.
Det handlar också om att den kunskap som
projektverksamheten genererar ska spridas till
berörda aktörer, lokalt, regionalt och nationellt.
Uppföljningen av projektverksamheten ska
utvecklas genom att bättre ta till vara erfarenhet
er av uppföljningar, utvärderingar och lärande
i ordinarie verksamhet, lokalt, regionalt och
nationellt hos statliga myndigheter.
REGERINGEN ANSER ATT

Regionala serviceprogram

Regionala serviceprogram ska samordna de aktörer
och de insatser som genomförs i syfte att öka till
gängligheten till service för medborgare och företag
i gles- och landsbygder. De utarbetas och genomförs
på regional nivå av berörda länsstyrelser, landsting,
samverkansorgan och kommuner. Målet är att
VIDARE ANSER REGERINGEN att de regionala företagsstöd
programmen ska skapa en helhetssyn kring frågor
som bara kan beviljas i det särskilda stödområdet
som rör kommersiell och offentlig service och dess
ska utvecklas för att bättre hantera gleshetsproble
betydelse för möjligheterna att vistas, verka och
matiken med permanenta nackdelar som exem
växa i alla delar av landet. Programmen ska bygga
pelvis långa avstånd till större marknader, sämre
på en analys av behoven i länen och utformas för att
möjligheter att ta del av riskvilligt kapital och brist
samverka med övriga program för hållbar regional
på kompetent arbetskraft. Oavsett konjunktur
tillväxt och utveckling. Lokalt anpassade lösningar
läget är det förhållanden som påverkar företagen.
som även involverar kommuner, kommersiella
Projektverksamhet
aktörer och det civila samhällets organisationer
Projektverksamheten inom
skapar ökade möjligheter för sam
ordnad kommersiell och offentlig
den regionala tillväxtpolitiken
service och ökad attraktivitet.
ska bidra till arbetet med att
De regionala serviceprogrammen
genomföra regionala utvecklings Projektverksamheten inom den
r

egionala
tillväxtpolitiken
ska
bidra
till
gäller för perioden 2014–2018.
strategier och andra strategier
och program inom det regionala arbetet med att genomföra regionala
utvecklingsstrategier och andra
tillväxtarbetet, såsom struktur
REGERINGEN ANSER ATT metoden som
strategier och program inom det
fondsprogrammen. Insatserna
tillämpas i de regionala service
r egionala tillväxtarbetet.
genomförs i samverkan mellan
programmen framöver även ska
ett stort antal olika aktörer på lo
användas som verktyg på länsnivå
kal, regional, nationell och inter
för att möta problemen med
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roll som
dialogforum mellan utbildningssamordnare och
näringsliv syftar bl.a. till att stärka utbildningarnas
arbetsmarknadsanknytning, vilket i förlängningen
Regionala kompetensplattformar
kan bidra till en bättre matchning mellan utbud
Regionala kompetensplattformar har etablerats i
och efterfrågan på arbetskraft. Kompetensplatt
varje län. Kompetensplattformarnas främsta syfte
formarna bör även fortsättningsvis ha en funk
är att bidra till en väl fungerande kompetens
tion som arena för information och framtagande
försörjning som matchar
av regionala analyser och
arbetsmarknadens behov
prognoser gällande framtida
genom bl.a. bättre samverkan
kompetensbehov. Ett relevant
De regionala kompetensplattformarna
och planering inom utbild
analysunderlag spelar en viktig
bidrar till att stärka samverkan mellan
ningsområdet. Etableringen
roll vid beslut om inriktning
har skett utifrån respektive läns lokal och regional nivå.
på lokala och regionala utbild
förutsättningar och priorite
ningar. Ett sådant kunskaps
ringar, vilket också varit en
underlag kan vidare vara av
framgångsfaktor i arbetet. De
stor betydelse för studie- och
huvudsakliga aktörerna i arbetet är aktörer med
yrkesvägledares kunskaper om arbetsmarknaden
regionalt utvecklingsansvar i länen, utbildnings
och deras möjligheter att förmedla kunskap till
aktörer, näringslivsrepresentanter och nationella
elever som står inför studie- respektive yrkesval.
myndigheter. Berörda myndigheter som exempel
vis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkes
VIKTIGA OMRÅDEN SOM kan utvecklas ytterligare inom
högskolan, Tillväxtverket samt Statistiska cen
ramen för de regionala kompetensplattformarna är:
tralbyrån bidrar enskilt och gemensamt med sin
§§
Regional samordning inom bl.a. gymnasie
kompetens och vissa myndigheter använder också
området och yrkesvux samt en utvecklad
de regionala kompetensplattformarnas kunskaper
samverkan med folkbildningen, yrkeshögskolan
i sina egna analyser om arbetsmarknadens behov.
samt högskolor och universitet.
Viktiga aktörer på den lokala nivån är bl.a. utbild
§§
Utbildningsaktörernas samverkan med privata
ningsförvaltningar, arbetsmarknadens parter samt
och offentliga arbetsgivare, bl.a. genom de s.k.
collegekoncepten eller motsvarande.
studie- och yrkesvägledare. De regionala kompe
§§
Analyser och prognoser, t.ex. de regionala
tensplattformarna behöver i högre grad verka för
matchningsindikatorerna, för bättre regional
att högskolor och universitet involveras mer i det
anpassning och dimensionering av utbildnings
regionala kompetensförsörjningsarbetet.
utbudet.
§§
Samordning av kommunernas arbete avseende
KOMPETENSPLATTFORMARNA HAR BIDRAGIT till att
en minskad ungdomsarbetslöshet samt vid varsel
branschnätverk skapats, ofta i samverkan med
och omställning.
de bransch- och programråd som finns inom
§§
Samordning kring utvecklingen av kommunernas
ramen för yrkesutbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Kompetensplattformarna
mottagande av nyanlända inom grund- och
spelar en viktig roll genom att stärka de lokala
gymnasieskola samt avseende samverkan kring
och regionala förutsättningarna för att kunna
sfi-undervisning.
möta exempelvis större varsel och konjunktur
§§
Validering samt studie- och yrkesvägledning
nedgångar. De regionala kompetensplattformarna
som strategiska verktyg för synliggörande av
kompetens hos hela arbetskraften, t.ex. utrikes
bidrar till att stärka samverkan mellan lokal- och
födda och personer som befinner sig i en
regional nivå, t.ex. för att säkra ett brett urval av
omställningssituation.
gymnasieprogram av god kvalitet även när års
§§
kullarna minskar.
De horisontella perspektiven integration,
mångfald och jämställdhet.
DE REGIONALA KOMPETENSPLATTFORMARNAS
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Regionala lärandeplaner

ARBETET FÖR EN jämställd regional
tillväxt är långsiktigt och än
Regionala lärandeplaner är
Genom att ta till vara både kvinnors
finns mycket kvar att göra för
strategier eller handlings
och mäns kunskaper, affärsidéer och
program för att utveckla
att uppnå detta mål. Regeringen
innovationsförmåga använder sig allt
och arbeta med lärande i det
avser därför att fortsatt följa
fler regioner i dag av jämställdhet som
regionala tillväxtarbetet.
upp det arbete som aktörer
ett
medel
för
att
uppnå
hållbar
Regeringen anser att det är av
med regionalt utvecklings
regional tillväxt.
mycket stor vikt att det sker
ansvar bedriver för att integrera
ett aktivt och systematiskt
ett jämställdhetsperspektiv
arbete med att vidareutveck
i samtliga verksamheter och
la och skapa ett strategiskt
program inom det regionala
lärande i det regionala tillväxtarbetet. Lärande
tillväxtarbetet.
planer syftar till att öka och skapa ett systema
tiskt lärande i det regionala tillväxtarbetet. Det
FÖLJANDE OMRÅDEN ANSER regeringen är särskilt bety
är centralt för att ta till vara lärdomar och goda
delsefulla för att nå en jämställd regional tillväxt:
effekter av arbetet och därmed nyttja de samlade
§§
Systematiskt ledningsarbete för att besluta
resurserna på ett effektivt sätt.
och integrera jämställdhetsmål och utgå från
genusanalys vid planering och genomförande av
det regionala tillväxtarbetet, inklusive budget,
I DET FORTSATTA arbetet med lärandeplanerna är det
framtagande av regionala utvecklingsstrategier
viktigt att:
(RUS) samt övriga strategier och program för
§§
lärandeplanerna kontinuerligt uppdateras för
att hållas aktuella,
t.ex. innovation, boende, transporter, attrak
§§
lärandeplanerna har ett långsiktigt perspektiv,
tivitet och kompetensförsörjning.
§§
ambitionsnivån och avgränsningar klargörs,
§§
Kartläggning och synliggörande av skillnader
§§
det planeras för olika typer av insatser för att
mellan kvinnor och män i regionen när det
gäller inkomst, sysselsättning, företagande,
stärka alla tre faserna; planerings-, genomför
företagsstöd, projektstöd, inflytande i tillväxt
ande- och avslutsfasen, samt reflektera kring
arbetet etc.
verksamhetens innehåll och resultat, samt
§§
Fortsatta insatser för att främja kvinnors före
§§
lärdomar från utvärderingar, inkl. löpande ut
tagande; öka utrikes födda kvinnors sysselsätt
värdering, inom strukturfondsprogrammen och
ning och företagande; jämställd fördelning av
övrig verksamhet hanteras och tas till vara i det
projektstöd och företagsstöd; minskad köns
samlade regionala tillväxtarbetet.
segregering på arbetsmarknaden.
Jämställd regional tillväxt
§§
Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering
Målet med jämställdhet i det regionala tillväxt
och genomförande av projekt inom regionalfonds
arbetet är att kvinnor och män ska ha samma för
programmen 2014–2020.
utsättningar att nå inflytande och få tillgång till
tillväxtresurser. Det tidigare uppdraget till aktörer
TILLVÄXTVERKET HAR ÄVEN fortsättningsvis en viktig roll
med regionalt utvecklingsansvar att ta fram och
som stöd i arbetet för jämställd regional tillväxt.
genomföra handlingsplaner för jämställd regional
Det handlar t.ex. om metodutveckling och att
tillväxt 2012–2014 har inneburit ett ökat fokus på
sprida inspirerande regionala exempel. Tillväxt
jämställdhet i planering och genomförande av
verkets strategi för lika villkor i företagsfrämjandet
program och projekt inom det regionala tillväxt
är också ett viktigt verktyg i detta arbete.
arbetet. Genom att ta till vara både kvinnors och
mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsför
måga använder sig allt fler regioner i dag av
jämställdhet som ett medel för att uppnå hållbar
regional tillväxt.
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nivåer måste därför ständigt utvecklas för att stärka
det regionala tillväxtarbetet.

För att främja en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i hela landet ser regeringen behov
Forum för hållbar regional tillväxt och
av att utveckla formerna för dialog och samverkan
attraktionskraft 2015–2020
i genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktions
Den regionala tillväxtpolitiken och det regionala
kraft 2015–2020 är en av regeringen skapad arena
tillväxtarbetet genomförs av aktörer på lokal, regio
för dialog och samverkan mellan regeringen och
nal och nationell nivå. Ett delat ansvar för politikens
aktörer med uppgifter i det regionala tillväxt
genomförande förutsätter en kontinuerlig dialog och
samverkan för att säkerställa att aktörerna verkar
arbetet, samt statliga myndigheter och vid behov
mot samma mål och därmed bidrar till att målet
andra berörda aktörer och organisationer. Syftet
med den regionala tillväxt
är att föra en kontinuerlig
politiken uppnås. Kontinuerliga
dialog om långsiktiga och
dialoger och samverkan mellan
strategiska f rågor av betydelse
Forum för hållbar regional tillväxt och
nivåer och sektorsområden
för hållbar r egional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 är en av
bidrar till att utveckla den
attraktionskraft. Genom ökade
regeringen skapad arena för dialog
strategiska i nriktningen för
möjligheter till dialog, samverkan,
och
samverkan
mellan
regeringen
och
det regionala tillväxtarbetet
lärande och kunskapsspridning
aktörer med uppgifter i det regionala
samt genomförandet av olika
kan det regionala tillväxtarbetet
tillväxtarbetet.
bli mer effektivt och resultatin
insatser. Erfarenhetsutbyte och
riktat.
samarbeten inom och mellan
regioner och olika samhälls

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020

Regeringskansliet och
andra myndigheter

Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015–2020
Politiker och tjänstemän på nationell och regional nivå

Kanslifunktion
Tillväxtverket och SKL

Analysgrupp med
statliga myndigheter
Nätverk och arbetsgrupper
Befintliga och nya nätverk och tematiska a rbetsgrupper
knyts till forumet
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FORUM FÖR HÅLLBAR regional tillväxt och attraktions
kraft 2015–2020 ersätter Nationellt forum för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Det nationella forumet
2007–2013 har bidragit till ett erfarenhetsutbyte
och lärande mellan regionala politiker och reger
ingen men även mellan regionerna. Forumet har
uppfyllt syftet med att vara ett instrument för en
samlad dialog mellan regeringen och den regionala
nivån om långsiktiga och strategiska frågor av
betydelse för regional tillväxt. Därigenom har
forumet även ökat möjligheterna till lokalt och
regionalt inflytande och ansvar.
INOM RAMEN FÖR Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015–2020 kommer dialog
och samverkan mellan både politiker och tjänste
män fortsatt att utvecklas. Forumet kan också
komma att omfatta tematiska arbetsgrupper som
vid behov tillsätts för olika frågor av strategisk
betydelse för det regionala tillväxtarbetet. Till
forumet knyts också redan befintliga arbetsgrup
per, nätverk och tjänstemannadialoger etc. som
bedöms relevanta för det regionala tillväxtarbetet.
Sedan tidigare har det också inrättats en analys
grupp för regional tillväxt och attraktionskraft,
som vid behov bl.a. ska fungera som berednings
organ och bidra med analysunderlag till forumet.

har särskilt stor betydelse
för det regionala tillväxtarbetet. Dessa myndigheter
ansvarar för frågor som är centrala och skapar
förutsättningar för det regionala tillväxtarbetet.
Dessa myndigheter är Tillväxtverket, Myndig
heten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys), Verket för innova
tionssystem (Vinnova), Statens energimyndighet,
Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska social
fonden i Sverige ( Svenska ESF-rådet), Trafikverket,
Post- och telestyrelsen, Myndigheten för yrkeshög
skolan, Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarie
ämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Svenska
filminstitutet, Statens jordbruksverk och Skogs
styrelsen. Sveriges export och investeringsråd
(Business Sweden), som ägs gemensamt av staten
och näringslivet, är en viktig aktör för export- och
investeringsfrämjande insatser i Sverige.
VISSA STATLIGA MYNDIGHETER

i det regionala
tillväxtarbetet ska, inom ramen för respektive
myndighets verksamhetsområde, grundas på
prioriteringarna i den nationella strategin för
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
och ske i samverkan med de aktörer som har det
regionala utvecklingsansvaret i länen.
STATLIGA MYNDIGHETERS MEDVERKAN

vidareutveckla sin medverkan i det
regionala tillväxtarbetet har ett flertal myndig
heter haft i regeringens uppdrag att ta fram en
Utveckling av statliga myndigheters medverkan i det
långsiktig strategi som ska utgöra ett verktyg för
regionala tillväxtarbetet
respektive myndighets medverkan i det regio
Regeringen anser att ett effektivt och lärande regio
nala tillväxtarbetet. Strategin ska bl.a. innehålla
nalt tillväxtarbete gynnas av en god samverkan och
en beskrivning av hur myndigheten ska beakta
dialog mellan regionala aktörer
regionala utvecklingsstrategier
och statliga myndigheter. Att
och regionala prioriteringar
de statliga myndigheterna har
vid pågående eller planerad
Ett effektivt och lärande regionalt
en god kunskap om, och med
verksamhet som har betydelse
tillväxtarbete
gynnas
av
en
god
utgångspunkt i sina verksam
för en eller flera regioners håll
samverkan och dialog mellan regionala
hetsområden beaktar regionala
bara tillväxt och utveckling.
förutsättningar och prioriterin aktörer och statliga myndigheter.
För andra myndigheter kan det
gar, bidrar också till att skapa
vara mer lämpligt att synlig
bästa möjliga effekter av myndig
göra myndigheternas gällande
heternas verksamhet regionalt och
uppdrag, dess regionala bäring och myndighetens
lokalt. Myndigheterna kan även, inom ramen för sina
pågående ordinarie arbete, inklusive myndighe
tens medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
verksamhetsområden, bidra med kunskap, metod
Det sistnämnda kan gälla exempelvis Arbetsför
utveckling och arenor för erfarenhetsutbyte i det
medlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i
regionala tillväxtarbetet. På detta sätt kan samverkan
mellan nationell och regional nivå vidareutvecklas.
Sverige och Myndigheten för yrkeshögskolan. För
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I SYFTE ATT

Stärka den lokala attraktionskraften
att utveckla vissa myndigheters medverkan i det
Förmågan att behålla, attrahera och utveckla
regionala tillväxtarbetet kan Forum för hållbar
kompetenser, företag och kapital är central för
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
regionernas konkurrenskraft och tillväxt. Varje
utgöra en viktig mötesplats. När det gäller gräns
invånare, besökare och före
överskridande samarbete för
tagare har, i en given situation,
hållbar regional tillväxt utgör
sin egen definition av en
nätverket för EU:s strategi för
Förmågan att behålla, attrahera och
Östersjöregionen ett exempel
attraktiv livs- och boendemiljö,
utveckla kompetenser, företag och
på en mötesplats mellan
men samtidigt går det att finna
kapital är central för regionernas
samband och gemensamma
nationell och regional nivå
konkurrenskraft
och
tillväxt.
faktorer som påverkar kvinnors
som fortsatt kan utvecklas.
och mäns val av plats för sitt
boende, företagande och besök.
ÅTGÄRDER FÖR ATT utveckla den
nationella och r egionala dia
logen i det regionala tillväxtarbetet är följande:
UNDER PERIODEN 2012–2014 skapades inom ramen för
§§
Nya och befintliga forum inom den regionala
Attraktionskraft Sverige en arena för dialog och
tillväxtpolitiken utvecklas genom en systema
samverkan med ett stort antal aktörer för att lyfta
tisk och kontinuerlig dialog mellan nationell
och utveckla de frågor som är centrala för lokal
och regional nivå, både vad avser politiker och
och regional attraktivitet. I det arbetet har en rad
tjänstemän.
framgångsfaktorer identifierats för att stärka arbetet
§§
Vissa statliga myndigheter ska utarbeta och
med att utveckla attraktiva livs- och boendemiljöer.
genomföra en långsiktig strategi för sin med
Det finns behov av att fortsätta utveckla framför
verkan i det regionala tillväxtarbetet.
allt den lokala nivåns arbete för attraktiva miljöer.
§§
Tillväxtverket ska fortsatt stödja myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
§§
Statliga myndigheter ska erbjudas kunskaps
höjande insatser om det regionala tillväxt
arbetet.

Ett resultatinriktat genomförande av den regionala politiken
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Kunskapsbaserad
politikutveckling
T VECKLINGEN AV DEN
REGIONALA TILLVÄXT

samarbeten, processer och
verktyg skapar förutsättningar för det samlade
lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Lärandet skapar i sin tur också förutsättningar för
en utvecklad sektorssamordning och bidrar till ett
effektivare genomförande av politiken.

ETT FLERTAL AKTÖRER,

POLITIKEN ska grundas på analyser
av territoriella
förutsättningar och
hållbar regional
tillväxt samt
RESULTAT OCH LÄRDOMAR från uppföljningar och utvär
relevant forskning. Det är regeringens ambition att
deringar av program- och projektverksamhet, regiouppföljningar och utvärderingar av genomförda
nala företagsstöd samt andra insatser ska utvecklas
insatser på regional, nationell och europeisk nivå
och tas till vara i det ordinarie arbetet nationellt och
ska bidra till utvecklingen av politiken. Sammantaget
regionalt för hållbar tillväxt och utveckling.
ska detta bidra till en kontinuerlig utveckling av den
FÖR ATT SKAPA ett lärande för
regionala tillväxtpolitiken och
utveckling av strategier, proUppföljningar och utvärderingar av
ett effektivare genomförande
gram, insatser och projekt
genomförda insatser på regional,
av den. Lärande och erfareninom det regionala tillväxt
nationell och europeisk nivå ska bidra
hetsutbyte behöver också ske
arbetet krävs följande:
till
utvecklingen
av
politiken.
över läns- och landsgränser
§§Analys
samt mellan olika samhälls§§Uppföljning av resultat
nivåer och sektorsområden.
och effekter
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Aktörer med regionalt utvecklings
ansvar har huvudansvaret för att skapa
en kontinuerlig och systematiserad
kunskapsutveckling i det regionala
tillväxtarbetet.

Regionala nivåns roll för utvecklat lärande
Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har
huvudansvaret för att skapa en kontinuerlig och
systematiserad kunskapsutveckling i det regionala
tillväxtarbetet. Lärandet ska främjas på alla nivåer,
i framtagande och genomförande av strategier,
program, insatser och projekt. Det förutsätter
goda regionala analyser som lägger grunden för
genomarbetade strategier, välgrundade prioriteringar, uppföljningsbara mål och en tydlig programlogik. Här spelar de regionala lärandeplanerna
en mycket viktig roll.
kontinuerligt och
långsiktigt, men också anpassas efter aktuella
behov inom och mellan olika sektorsområden.
Regionala samarbeten om kunskaps- och metod
utveckling för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor, såsom Reglab, skapar goda förutsättningar
för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
utifrån aktuella regionala behov.
KUNSKAPSUTVECKLING BEHÖVER SKE

REGERINGEN ANSER ATT det är viktigt att regionala
aktörer, inom sina respektive uppdrag, genomför följande åtgärder för att vidareutveckla och
stärka lärandet i genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken.
§§
Utvecklar sin analyskapacitet och kompetens
avseende såväl kvantitativa som kvalitativa
regionala analyser.
§§
Genomför de regionala lärandeplanerna, ser till
att de följs upp och utvärderas.
§§
Löpande genomför regionala uppföljningar och

Kunskapsbaserad politikutveckling

§§
Utvärdering, i vissa fall följeforskning
§§
Omsättning av resultat och lärdomar i ordinarie
verksamhet, nya insatser eller en omprövning av
insatser
§§
Erfarenhetsutbyte och spridning av resultat.
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utvärderingar av strategier, program och insatser
och projekt utifrån ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv.
§§
Tar till vara de lärdomar från uppföljningar och
utvärderingar som genomförs inom ramen för
regionala utvecklingsstrategier och strukturfondsprogram vid utformning och genomförandet av övriga strategier, program och insatser
inom det regionala tillväxtarbetet.
§§
Tar till vara och drar nytta av lärdomar från dialoger, analyser, uppföljningar och utvärderingar
som genomförs av statliga myndigheter.
§§
Fortsätter att utveckla erfarenhetsutbyte och
kunskapsutveckling mellan regioner i Sverige
och i andra länder genom olika internationella
samarbeten, bl.a. inom ramen för de territo
riella samarbetsprogrammen och det nordiska
samarbetet.
§§
Tar till vara de lärdomar och erfarenheter som
aktörer inom det civila samhället kan bidra med.

Nationella nivåns roll för ett utvecklat lärande
Den nationella nivån ansvarar för att skapa goda
förutsättningar för lärande, erfarenhetsutbyten
och kunskapsutveckling mellan olika sektorsområden på nationell och regional nivå. Det sker
huvudsakligen genom löpande dialog, analyser,
uppföljningar och utvärderingar av utvecklingen
i Sveriges regioner och inom olika sakområden.

Kunskaper om den regionala tillväxt
politiken och om vad som främjar
hållbar regional tillväxt och utveckling
kan behöva fördjupas hos vissa statliga
myndigheter.

förutsättningarna för att vidare
utveckla lärandet behöver stärkas. Det handlar
om metodstöd för utarbetande och tolkning av
regionala analyser, statistik, utvecklad styrning
och uppföljning av regionala företagsstöd och
projektverksamhet. Det handlar också om att
säkerställa att det i alla regioner finns kapacitet att
ta fram och använda analyser för ett strategiskt
REGERINGEN ANSER ATT

EN NATIONELL STRATEGI FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT 2015–2020
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tillväxt- och utvecklingsarbete. Analyskapaciteten
varierar mellan olika regioner.
regionala tillväxtpolitiken och
om vad som främjar hållbar regional tillväxt
och utveckling kan behöva fördjupas hos vissa
statliga myndigheter, bl.a. med ett stärkt regionalt
perspektiv i myndigheternas analyser och statistikarbete. För att öka erfarenhetsutbytet och kunskapsflödet mellan de statliga myndigheterna och
berörda aktörer på regional nivå är det centralt
med fortsatt och utvecklad dialog och samverkan
inom olika forum mellan regional och nationell
nivå. Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxt
politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) samt Analysgruppen för regional tillväxt och
attraktionskraft, där olika myndighetsrepresentanter deltar, har alla viktiga roller i detta arbete.
KUNSKAPER OM DEN

REGERINGEN ANSER ATT det är viktigt att nationella
aktörer, inom sina verksamhetsområden, genomför följande åtgärder för att vidareutveckla och
stärka lärandet i genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken
§§
löpande genomför uppföljningar och utvärderingar av strategier, program och insatser och
projekt utifrån ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv,
§§
bistår med metodstöd för uppföljning och
utvärdering,
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§§
ökar fokus på lärande, spridning av kunskap och
erfarenheter genom Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 mellan
olika sektorsområden och aktörer på lokal,
regional och nationell nivå där Regeringskansliets
(Näringsdepartementets) analysgrupp av myndig
heter har en viktig roll,
§§
utreder och genomlyser eventuella behov av
nationellt stöd för framtagande av regionala
analyser, regional statistik och utveckling av
analysmetoder där åtgärder ska anpassas till
regioners olika behov och kapacitet,
§§
genomför kunskapshöjande insatser riktade till
statliga myndigheter om den regionala tillväxtpolitiken och dess genomförande,
§§
utvecklar styrning och uppföljning av regionala
företagsstöd och projektverksamhet utifrån ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, samt
§§
följer upp genomförandet av, och vid behov
reviderar, den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Uppföljningen av strategins genomförande
ska även innefatta Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft samt tillhörande
kanslifunktion.

Kunskapsbaserad politikutveckling
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en nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och a
 ttraktionskraft

2015–2020 är

vägledande för arbetet med hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft i hela landet
fram till 2020. En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för
hela Sverige inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att
växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl
i s täder som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka
och e xpansiva, desto bättre för Sverige. För att å stadkomma
detta krävs insatser och samverkan inom en rad
olika sektorer och på alla samhällsnivåer. Därför
behöver Sverige en nationell strategi som kan
utgöra en gemensam utgångspunkt i arbetet
för allas möjligheter att bo, u
 tvecklas, arbeta
och driva företag i hela landet. På så sätt
skapas förutsättningar för en hållbar regional
tillväxt och ett Sverige som håller samman.

