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Bakgrunden



Lämna förslag på hur 
hållbarhetsarbetet inom 
den regionala 
tillväxtpolitiken kan stärkas



Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft 

Utvecklingskraft 

Skapa en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling samt 
skapa grundläggande förutsättningar för framför allt attraktiva miljöer, 
tillgänglighet och kompetensförsörjning

Riksdagsbundna målet för den regionala 
tillväxtpolitiken
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Stärkt lokal och regional konkurrenskraft 

Skapa förutsättningar för näringslivet att både stärka 
sin produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya 
och hållbara verksamheter, affärsmodeller och 
marknader



Uppdragets tre delar
Analysera

‐ Följa upp och analysera hur arbetet med ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet inom den regionala tillväxtpolitiken utvecklats under de senaste åren 
samt att bedöma vad pågående och genomförda insatser enskilt och sammantaget 
lett till för resultat.

‐ Särskilt beakta erfarenheter från relevanta uppdrag regeringen har gett 
myndigheten, från aktörer med regionalt utvecklingsansvar, erfarenheter från 
myndighetens arbete med genomförande av strukturfondsprogram

Föra dialog med och inhämta erfarenheter med andra relevanta myndigheter

Lämna förslag

‐ Lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan 
stärkas på nationell nivå



Genomförandet
Erfarenheter, lärdomar av andra regeringsuppdrag

Analysstöd

Tankesmedjan

‐ Backcasting

‐ Designprocess

Nationell hearing
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Deltagare Tankesmedjan
Experter: Martin Persson, Chalmers och Anna Kaijser, Formas

Regional nivå

‐ Region Blekinge

‐ Region Uppsala

‐ Region Gävleborg

‐ Region Kronoberg

‐ Region Västernorrland

‐ Region Västerbotten

‐ Region Skåne

‐ Region Jämtland Härjedalen

‐ Ersättare: Region Värmland

Nationell nivå

‐ Naturvårdsverket

‐ DELMOS

‐ Tillväxtverket

‐ Länsstyrelsen i Örebro



Hur ser en hållbar framtid ut? 
Hur kan den regionala 

tillväxtpolitiken bidra till en 
hållbar omställning? 

Hur säkerställs att de tre 
hållbarhetsdimensionerna 
adekvat integreras i den 

regionala tillväxtpolitiken och 
påverkar det regionala 

tillväxtarbetet? 

NULÄGE
Identifierade utmaningar

Prioriteringar
Trender

Bubblare/Svaga signaler

Backcastingen
1. Identifiera de krav som bör vara uppfyllda i 

en hållbar framtid
2. Identifiera gapet mellan framtidens krav och 

dagens situation
3. Identifiera viktiga insatsområden/åtgärder 

som kan överbrygga gapet
Designprocessen
1. Identifiera strategier som kan förverkliga 

åtgärderna
Kunskap

Teknik

Infrastruktur

Marknad

Lagar&Policy

Kultur&Normer

[Baserad på Holmberg, 1998 samt 
Holmberg&Larsson, 2018]

Mänskliga behov

Hävstänger/insatser och åtgärder 
som kan överbrygga gapet

Strategier som kan 
förverkliga åtgärderna

Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet



Önskar inspel kring
Regeringsuppdrag

‐ Vad karakteriserar ett bra erbjudande/uppdrag till er som regionalt 
utvecklingsansvariga?

‐ Ge gärna ex från pågående eller nyligen genomförda erbjudanden/uppdrag

Hållbarhetsarbete

‐ Hur kan hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken stärkas på nationell 
nivå? 

» Regeringsuppdrag/Förordningar/Lagtext/Villkorsbeslut/Strategier/Uppföljning

Övriga medskick/tänk på/beakta/glöm inte bort etc.


