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Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 

   Då behövs fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 

Målet för den regionala  

tillväxtpolitiken   Utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt lokal 

   och regional konkurrenskraft  

 

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 
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• Vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet 

fram till 2020 

• Styrande för användning och uppföljning av anslag 1:1 

Regionala tillväxtåtgärder inom UO19 Regional tillväxt 

• Ska bidra till att uppnå målet för den regionala 

tillväxtpolitiken samt regeringens prioriterade 

områden om sysselsättning, miljö och jämställdhet 

• EU:s sammanhållningspolitik är en integrerad del i den 

regionala tillväxtpolitiken 
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Målgrupper: 

– Aktörer med regionalt utvecklingsansvar 

– Länsstyrelser 

– Nationella myndigheter 

– Civila samhällets organisationer 
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Samhällsutmaningar & möjligheter 

• Demografisk utveckling 
– Urbanisering, åldrande befolkning i stora delar av landet, 

kompetensförsörjning etc. 

• Globalisering 
– Ökad global konkurrens, kapitalflöden, handel, migration, 

digitalisering etc. 

• Klimat, miljö och energi 
– Klimatförändringar och klimatanpassning, biologisk 

mångfald, grön ekonomi, hållbara energisystem etc.  

• Social sammanhållning 
– Integration, mångfald och jämställdhet, tillvaratagande  

av hela befolkningens kompetens etc.  
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Regeringens prioriteringar för det 

regionala tillväxtarbetet 2015-2020 

1. Innovation och företagande 

2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

3. Kompetensförsörjning 

4. Internationellt samarbete 

 

 

Hållbarhet är en integrerad del i samtliga 

prioriteringar 

Näringsdepartementet 



1. Innovation och företagande 

Viktiga fokusområden: 

• Innovation och forskning – regionala 

innovationsmiljöer 

• Entreprenörskap och företagande 

• Miljödriven näringslivsutveckling i alla 

branscher och energifrågor 

• Kommersialisering och internationalisering 

• Kapitalförsörjning 
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Viktiga fokusområden: 

• Tillgänglighet genom transportsystemet och IT-

kommunikation 

• Kommersiell och offentlig service 

• Fysisk planering och boende 

• Kultur, fritid och besöksnäring 

 

2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet 



Viktiga fokusområden: 

• Matchning på arbetsmarknaden 

• Fungerande strukturer för utbildning, 
kompetensförsörjning och livslångt lärande 

• Tillvaratagande av hela arbetskraften – ökat 
arbetskraftsutbud genom integration och 
mångfald 

 

• Regionala kompetensplattformar – centrala 
verktyg för arbetet med samtliga fokusområden 
inom prioriteringen 
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3. Kompetensförsörjning 



4. Internationellt samarbete 

Viktiga fokusområden: 

• Utvecklat regionalt samarbete – både i 

närområdet och globalt 

• Export och handelsfrämjande 

• Erfarenhetsutbyte och lärande 

 

 

Näringsdepartementet 



Ett effektivt och resultatinriktat genomförande av den 

regionala tillväxtpolitiken 

• Regionalt ledarskap – mandat, tydliga roller, 
resurser och förmåga att samla aktörer för strävan 
mot samma mål 

 

• Samverkan – dialog, flernivå- och 
sektorssamverkan 

 

• Resultatfokus – styrning, analys, uppföljning, 
utvärdering och lärande 

 

• Hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig 
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Centrala verktyg för politikens 

genomförande 

• Regionala utvecklingsstrategier 

• Regionalfondsprogrammen 

• Program för Europeiskt territoriellt samarbete 

• Socialfondsprogrammet 

• Landsbygdsprogrammet 

• Havs och fiskeriprogrammet 

• Regionala företagsstöd 

• Projektverksamhet 

• Regionala serviceprogram 

• Regionala kompetensplattformar 

• Jämställd regional tillväxt 

• Regionala lärandeplaner 
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Läs mer om strategin och den 

regionala tillväxtpolitiken: 

www.regeringen.se/regeringens-

politik/regional-tillvaxt/  
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