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Sammanfattning 

Den regionala tillväxtpolitiken har stora möjligheter att bidra till lös-
ningar på samhällets prioriterade utmaningar. Styrningen av den reg-
ionala tillväxtpolitiken förefaller dessutom vara inne i ett skifte när det 
gäller hållbarhetsarbetet. Ett skifte där en mer holistisk syn på hållbar 
utveckling tar plats, jämfört med tidigare.  
 
Hittills har styrning, genomförande och uppföljning av den regionala 
tillväxtpolitiken utgått från de fyra prioriteringar som är identifierade i 
en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015–2020. Tanken är att de fyra prioriteringarna ska bidra till att 
möta samhällsutmaningarna som adresseras i strategin och ta tillvara 
de möjligheter som finns. Prioriteringarna agerar idag dessvärre rela-
tivt isolerat från samhällsutmaningarna och kopplingen dem emellan 
blir därmed otydlig.  

Sätt samhällsutmaningarna i fokus 

Istället för att styra utifrån prioriteringarna rekommenderar Tillväxt-
verket regeringen att styra med samhällsutmaningarna i fokus genom 
att utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik. Styrning-
ens inriktning bör tydliggöras i den kommande nationella strategin för 
politikområdet där hållbar utveckling, omställning och insatser som 
bidrar till att lösa samhällsutmaningarna bör utgöra strategins fokus. 
En sådan styrning och utformning av politikområdet utgör även en 
naturlig följd av att målet för den regionala tillväxtpolitiken har änd-
rats.  

Styrningen behöver stöd av andra arbetssätt 

Det räcker dessvärre inte med att endast se över styrningen för att 
stärka hållbarhetsarbetet inom politikområdet. Styrningen bedöms 
behöva stöd av systemorienterade arbetssätt för att kunna bidra till 
den samhällsomställning som krävs för att nå målet1 om utvecklings-
kraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar ut-
veckling i alla delar av landet. Det kommer att krävas en mobilisering 
för samhandling mellan en bredd av aktörer och nivåer – från regering 
till civilsamhälle - för att hållbarhetsarbetet inom den regionala till-
växtpolitiken ska kunna lyckas. Samtidigt är tiden knapp. Decenniet för 
handling är nu, 2030 behöver de globala målen vara uppnådda. Reso-
nemang om hur systemorienterade arbetssätt kan operationaliseras 
och testas inom en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik bör 
därför initieras inom kort.  
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Tydliga mål, syften och förväntade effekter 

Regeringen har de senaste åren gett Tillväxtverket och regionerna 
särskilda uppdrag/erbjudanden som syftat till att stärka hållbarhets-
arbetet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är svårt att utforma 
nationella uppdrag/erbjudanden som faller väl ut i samtliga regioner. 
De regionala förutsättningarna skiljer sig åt i så hög utsträckning att de 
särskilda uppdragen antingen kan vara helt nödvändiga för att få kraft 
i hållbarhetsarbetet eller uppfattas överflödiga. Det som går att kon-
statera är däremot att tydlighet är centralt i styrningen av hållbarhets-
arbetet. Hållbarhetsarbetets bredd gör att tydliga mål, syften och för-
väntande effekter blir nödvändigt för att underlätta genomförandet. 
Ett sätt att tydliggöra kan vara att koppla uppdragen/erbjudanden till 
den/de samhällsutmaningar som regeringen vill att uppdra-
get/erbjudandet ska bidra till att lösa.  
 
För att stärka den demokratiska förankringen av det regionala utveckl-
ingsansvaret menar Tillväxtverket att regionerna bör ges ett större 
handlingsutrymme. Regeringen behöver vara tydlig i styrningen av vad 
som ska åstadkommas men regionerna behöver ges beslutsmandat 
över hur de ska arbeta för att nå uppdragets mål, syfte och förväntade 
effekter.  

En hållbar utveckling behöver utgöra riktningen 

Många av de insatser som bedrivs inom den regionala tillväxtpolitiken 
och det regionala tillväxtarbetet leder idag till resultat såsom kun-
skapsutveckling, metodutveckling och stärkt samverkan. Nog så vik-
tiga pusselbitar för hållbarhetsarbetet men frågan är om det är till-
räckligt för att kunna utgöra en kraft i det omställningsarbete som 
krävs för att nå målet om utvecklingskraft med stärkt lokal och region-
al konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Till-
växtverket menar att om besluten fortsätter att tas på samma grunder 
och med samma riktning som idag, om vi fortsätter att arbeta som vi 
alltid har gjort och vi följer upp på samma sätt då kommer det att bli 
svårt att bidra till samhällsomställningen. Tillväxtverket anser att det 
behövs en annan riktning, andra beslut, andra arbetssätt och en annan 
uppföljning än de som tillämpas idag. Det är också det som Tillväxt-
verkets rekommendationer syftar till.  

Tillväxtverket rekommendationer till regeringen 

För att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken 
rekommenderar Tillväxtverket regeringen: 
 

 Att utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik. 
 Att förstärka nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på 

hållbar utveckling. 



  

 Att formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av re-
geringsuppdrag och överlåta huret till regionerna. 

 Att tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta sam-
hällsutmaningarna.  

 Att nyttja befintliga forum för ett lärande avseende arbetet 
med hållbar regional utveckling. 

 Att följa upp med fokus på omställning till en hållbar utveckl-
ing. 
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1 Uppdraget 
Regeringen har de senaste åren haft en tydlig ambition att stärka håll-
barhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det har bland an-
nat tagit sig uttryck i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft 2015–2020 där det framgår att de tre hållbarhets-
dimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig – ska vara en inte-
grerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla 
prioriteringar2. Även förordningar har fått förstärkta hållbarhetsskriv-
ningar. Exempelvis förordning (2017:583) för regional tillväxt där §4 
tydligt uttrycker krav på integrering av hållbarhetsdimensionerna i det 
regionala tillväxtarbetet3. I december 2019 beslutade riksdagen om ett 
nytt mål4 för den regionala tillväxtpolitiken: 
 
Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en 
hållbar utveckling i alla delar av landet. 
 
Med en hållbar utveckling avses här en social, ekonomisk och 
miljömässig hållbar utveckling. Det nya målet innebär en större 
samstämmighet mellan målet för den regionala tillväxtpolitiken och 
målen i de regionala utvecklingsstrategierna, som i många fall har 
kopplingar till Agenda 2030-målen. Likaså har justeringen av målet 
bidragit till en större samstämmighet med målen för landsbygds-
politiken, vilka har en tydlig utgångspunkt i Agenda 2030-målen5.  
 
Den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft löper ut 2020. En ny nationell strategi för politikom-
rådet kommer att tas fram.  
 
Regeringen har sedan tidigare gett Tillväxtverket och regionerna fler-
talet uppdrag som syftar till att stärka hållbarhetsarbetet på regional 
nivå. Uppdragen Jämställd regional tillväxt, Miljödriven näringslivsut-
veckling och Regionala handlingsplaner för att stärka klimat- och mil-
jöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet, är några exempel.  
 
1.1 Om uppdraget 

I augusti 2018 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att lämna för-
slag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan 
stärkas. Regeringsuppdraget har sin bakgrund i den nationella hand-
lingsplanen för Agenda 2030 (Fi2018/02412/SFÖ).  
 
 
 

                                                             
2 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 2015-2020, sid 9 
3 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 
4 Det tidigare målet för den regionala tillväxtpolitiken löd ”Utvecklingskraft i alla delar av landet 
med stärkt lokal och regional konkurrenskraft” 
5 Prop. 2019/2:1 Utgiftsområde 19 
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1.2 Uppdragets syfte 

 
 Att ge förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala 

tillväxtpolitiken kan stärkas.  
 Att följa upp och analysera hur arbetet med de tre hållbarhets-

dimensionerna inom den regionala tillväxtpolitiken har ut-
vecklats mellan 2014–2018 samt att bedöma vad insatserna 
lett till för resultat. Erfarenheter från Tillväxtverkets genomfö-
rande av strukturfondsprogrammen ska beaktas.  

 Att tillvara erfarenheter och lärdomar från pågående och tidi-
gare uppdrag som syftar/syftat till att stärka hållbarhetsar-
betet inom den regionala tillväxtpolitiken hos regioner och 
Gotlands kommun6.  

 
Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket föra dialog med och in-
hämta erfarenheter från ett antal relevanta myndigheter, från region-
erna och från ett urval av länsstyrelser.  
 

1.3 Metod 

Uppdraget har genomförts med en utforskande och iterativ ansats för 
att besvara följande frågeställningar:  
 

 Vilka är ramarna för de tre hållbarhetsdimensionerna inom 
den regionala tillväxtpolitiken? 

 Vilken effekt har den nationella styrningen haft på hållbarhets-
arbetet inom den regionala tillväxtpolitiken mellan 2014–
2018? 

 Vilket är det önskvärda tillståndet för hållbarhetsarbetet inom 
den regionala tillväxtpolitiken år 2030?  

 
De metoder som Tillväxtverket tillämpat är:  
 

 Backcasting inom ramen för den tankesmedja7 som 
Tillväxtverket formerade för genomförandet.  

 En regional testprocess för en prototyp av ett villkorsbeslut 
med tydligare skrivning om hållbar utveckling och omställning.  

 Avrop tillsammans med Naturvårdsverket av uppföljning och 
analys av hur hållbarhetsarbetet inom den regionala 
tillväxtpolitiken utvecklats mellan 2014–2018.  

 En sammanställning av regionernas återrapporteringar av 
villkorsbeslutet för 2014 samt 2018 med fokus på regionernas 
hållbarhetsarbete.  

                                                             
6 Hädanefter benämnda regioner 
7 Tankesmedjan har bestått av representanter från regionerna, ett urval av nationella 
myndigheter samt forskare inom hållbar utveckling. 
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 En sammanställning av de utvärderingar8 som gjorts av de nio 
svenska regionalfondsprogrammen och som anknyter till 
integrering av hållbarhetsaspekter.  

 En sammanställning av Tillväxtverkets erfarenheter från 
genomförandet av för uppdraget relevanta regeringsuppdrag 
som tidigare getts myndigheten.  

 En översikt av roller och ansvar för hållbarhetsdimensionernas 
sakområden på regional nivå.  

 Dialog och erfarenhetsutbyte med relevanta myndigheter och 
aktörer. 

 

                                                             
8 De utvärderingar som hade publicerats i september 2019 när sammanställningen skrevs var: 
Tematiskt mål (TM1) - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, delrapport 1 och 2, 
Tematiskt mål (TM3) - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, delrapport 1 och 
2, Tematiskt mål (TM4) - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, delrapport 1, 
Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden, delrapport 1, Temautvärdering Regionalfonden – en 
regional analys och nationell syntes 
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2 Slutsatser 
Hela system behöver förändras för att samhället ska klara klimatut-
maningen och den sociala sammanhållningen i framtiden. Exempelvis 
krävs att rådande energi- och transportsystem ersätts med nya9. Och 
det behöver ske snabbt. Decenniet för handling är nu, 2030 behöver de 
globala målen vara uppnådda. Den regionala tillväxtpolitiken liksom 
det regionala tillväxtarbetet behöver möta de prioriterade samhälls-
utmaningarna genom riktade insatser samt fokusera på den omställ-
ning som krävs för att en hållbar utveckling ska bli möjlig. Detta kom-
mer bland annat att innebära ett behov av ett större systemtänk inom 
den regionala tillväxtpolitiken.  

Fokus på samhällsutmaningar för att möjliggöra omställningen 

Samhällsutmaningarna10 som adresseras i en nationell strategi för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 har haft en 
relativt undanskymd roll i styrningen av politikområdet. Fokus har 
istället legat på de prioriteringar11 som finns i strategin. Samtidigt fö-
refaller ett skifte pågå. Styrningen av den regionala tillväxtpolitiken 
verkar gå mot en mer holistisk syn på hållbar utveckling jämfört med 
tidigare och med ett tydligare fokus på samhällsomställning. För att 
möjliggöra omställningen bör samhällsutmaningarna ges en mer fram-
trädande roll inom politikområdet. Behovet av en styrning baserad på 
samhällsutmaningarna i den regionala tillväxtpolitiken var också ett av 
resultaten av den backcastingprocess som genomfördes inom den tan-
kesmedja som Tillväxtverket formerade för uppdragets genomförande.  
 
Utifrån ovanstående anser Tillväxtverket att, om ambitionen är att 
stärka hållbarhetsarbetet inom politikområdet, måste samhällsutma-
ningarna stå i fokus för styrning, genomförande och uppföljning av den 
regionala tillväxtpolitiken. Det kommer behövas andra beslut, andra 
arbetssätt och en annan uppföljning än de som tillämpas idag. Om be-
sluten fortsätter tas på samma grunder och med samma riktning som 
idag, om vi fortsätter att arbeta som vi alltid har gjort och vi följer upp 
på samma sätt, kommer det bli svårt att bidra till samhällsomställ-
ningen.  

Tydliga mål, syften och förväntade effekter 

Eftersom begreppet hållbar utveckling är väldigt brett är tydlighet 
avgörande. Slutsatsen dras bland annat från det arbete som skedde 
inom ramen för backcastingprocessen liksom utifrån de erfarenheter 
myndigheten tillförskansat sig genom tidigare regeringsuppdrag kopp-
lade till hållbarhetsarbetet. Eventuella framtida regeringsupp-

                                                             
9 Holmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin 
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf) 
10 Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi, Social sammanhållning 
11 Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Inter-
nationellt samarbete 
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drag/erbjudanden med fokus på hållbar utveckling bör därför utfor-
mas med distinkta mål, syfte och förväntade effekter för att underlätta 
genomförandet. Ett sätt kan vara att koppla uppdragen till den/de 
samhällsutmaningar som regeringen vill bidra till att lösa med upp-
draget. För att stärka den demokratiska förankringen av det regionala 
utvecklingsansvaret bör regeringen överlåta till regionerna att besluta 
hur de väljer att genomföra arbetet när uppdraget också avser ett er-
bjudande till regionerna. 

Stöd för att operationalisera hållbarhetsintegreringen 

Hållbarhetsintegrering har länge utgjort ett verktyg inom den region-
ala tillväxtpolitiken liksom i genomförandet av strukturfondspro-
grammen för att stärka hållbarhetsarbetet. Trots det är det svårt att, 
generellt sett, se några större reella resultat av arbetet med hållbar-
hetsintegrering i genomförandet av exempelvis strukturfondspro-
grammen. Tillväxtverkets slutsats är att hållbarhetsintegrering är ett 
relativt svagt styrmedel för att möjliggöra en samhällsomställning. 
Däremot är det ett viktigt stöd för att säkerställa ett hållbarhetsper-
spektiv i både styrning, genomförande och uppföljning. De vertikala 
styrprocesserna inom den regionala tillväxtpolitiken behöver därför 
stärkas upp för att kunna stödja arbetet med hållbarhetsintegrering 
och operationaliseringen av densamma. 

Vi behöver göra på andra sätt än vi gör idag 

Av de regeringsuppdrag som tilldelats Tillväxtverket med fokus på 
olika hållbarhetsdimensioner har resultat i form av kunskapsutveckl-
ing, kunskapsspridning, metodutveckling och stärkt samordning upp-
nåtts. Liknande resultat ser vi i sammanställningen av regionernas 
återrapporteringar av hållbarhetsarbetet. Det redovisas få direkta re-
sultat av det regionala hållbarhetsarbetet. Det som i allmänhet saknas i 
regionernas återrapportering av villkorsbeslutet är redovisning av 
konkreta åtgärder som behövs för att styra i riktning mot ökad håll-
barhet såsom ändrade arbetssätt eller ändrade prioriteringar vid för-
delning av medel. Det skulle exempelvis kunna handla om på vilka 
grunder företagsstöden fördelas. För att öppna upp för fler och kanske 
nya branscher krävs ändrade arbetssätt och andra prioriteringar. 
 
Det nationella uppföljningssystemet för projektverksamhet finansi-
erad av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är i nuläget inte explicit 
kopplat till hållbar utveckling på ett genomgripande plan, men syste-
mets uppbyggnad kan möjliggöra en sådan ingång. Tillväxtverket be-
dömer att det exempelvis vore möjligt att klassificera de aktörer som 
beviljas medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder per samhälls-
utmaning. På så sätt skulle uppföljningen av anslaget kunna göras uti-
från samhällsutmaningarna och därmed följa Tillväxtverkets rekom-
mendation av modell för en nationell strategi för hållbar regional ut-
veckling.  
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För att kunna möta samhällsutmaningarna och stärka hållbarhetsar-
betet inom den regionala tillväxtpolitiken krävs inte enbart ett ändrat 
fokus i styrningen av politikområdet. En utmaningsdriven styrning av 
den regionala tillväxtpolitiken kommer behöva stöd av ett systemori-
enterat arbetssätt som möjliggör samordning och samhandling över 
politikområdena.  
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3 Rekommendationer 
Tillväxtverket lämnar sex rekommendationer till regeringen på hur 
hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas:   
 

 Utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik. 
 Förstärk nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på håll-

bar utveckling. 
 Formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av rege-

ringsuppdrag och överlåt huret till regionerna. 
 Tillämpa ett systemorienterat arbetssätt för att möta sam-

hällsutmaningarna.  
 Nyttja befintliga forum för ett lärande avseende arbetet med 

hållbar utveckling. 
 Följ upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling.  

 
Rekommendationerna utvecklas nedan.  
 
3.1 Utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik 

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att utforma en utmanings-
driven regional utvecklingspolitik som sätter samhällsutmaningarna i 
centrum för politikens genomförande. 
 
I Tillväxtverkets rapport Regionalt tillväxtarbete efter 2020 är en slut-
sats att den regionala tillväxtpolitiken kanske inte beaktar hållbar-
hetsaspekterna i tillräckligt hög grad. Samtidigt som hållbarhet får ett 
allt större utrymme på regional nivå. Tillväxtverket menar i ovan 
nämnda rapport att prioriteringarna i den regionala tillväxtpolitiken 
bör hantera utmaningar som till sin natur är globala och som går på 
tvärs över politikområden. Detta kräver ett större systemtänk liksom 
att målkonflikter hanteras12. Samma slutsats dras i denna slutrapport. 
Med anledning av detta bör regeringen överväga att den regionala 
tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik. Begreppet 
”regional tillväxtpolitik” blir för snävt, för att stå i överensstämmelse 
med det nya målet för politikområdet samt rekommendationerna som 
lämnas i denna rapport, och bör därför bytas ut mot ”regional utveckl-
ingspolitik”.  
 
Med en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik utgör samhälls-
utmaningarna utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkors-
beslut och strategiska dokument inom politikområdet utformas, vilket 
skapar riktning och tydligt fokus. Genom att tydligare peka på vad som 
är allra viktigast och vad resurserna bör läggas på kan vi kraftsamla 
kring de utmaningar som, om de inte bemöts, kommer förhindra det 
nationella genomförandet av Agenda 2030 och omställningen till en 

                                                             
12 Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020 
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hållbar utveckling. En styrning som tar sin utgångspunkt i samhälls-
utmaningarna bör följa Agenda 2030, särskilt utmaningsmässigt och 
tidsmässigt samt ha fokus på den omställning som behöver åstad-
kommas. Mål kopplade till utmaningarna kan tydliggöra riktningen. 
 
Insatserna som genomförs i en utmaningsdriven regional utvecklings-
politik ska syfta till att lösa de av regeringen adresserade samhällsut-
maningarna och bidra till regeringens vision om att Sverige ska bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Insatser som kan leda till nega-
tiva effekter på exempelvis klimat och miljö ska inte genomföras. Det 
här kommer att kräva andra beslut och andra arbetssätt än de som 
idag sker inom den regionala tillväxtpolitiken liksom inom det region-
ala tillväxtarbetet erfar Tillväxtverket. Målkonflikter mellan olika mål 
och samhällsutmaningar kommer att uppstå och kommer att behöva 
lyftas upp, synliggöras och vägas mot varandra.  
 
Stora skillnader inom och mellan olika regioner skapar behov av en 
regionalt och lokalt anpassad politik. Regionerna är de som har bäst 
överblick över sina regionala förutsättningar. De politiska majoriteter 
som styr i de olika regionerna har också många gånger olika syn på 
vilka insatser som bäst möter samhällsutmaningarna. För att skapa 
regionalt handlingsutrymme och stärka den demokratiska förankring-
en av det regionala utvecklingsansvaret bör regionerna ges större in-
flytande över hur utmaningarna ska mötas regionalt.  
 
Rekommendationen om att politikområdet regional tillväxtpolitik 
övergår till en regional utvecklingspolitik ligger i linje med övriga re-
kommendationer i denna slutrapport och är en naturlig följd av att 
målet för den regionala tillväxtpolitiken har ändrats. Till följd av det 
bör även vissa språkliga justeringar göras. Exempelvis bör det region-
ala tillväxtarbetet benämnas regionalt utvecklingsarbete och anslag 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala ut-
vecklingsmedel. Vi tar dock, i denna rapport, inte ställning till om poli-
tikområdets innehåll och/eller anslag behöver breddas eller inte med 
anledning av övergången. Vi tar inte heller ställning till om det region-
ala utvecklingsansvaret bör breddas eller inte med anledning av re-
kommendationen. Tillväxtverket har däremot i tidigare uppdrag re-
kommenderat regeringen att överväga att se över syfte och mål för 
utgiftsområde 19, exempelvis när det gäller innehåll, mandat och 
finansiering13.  
 
För enkelhetens skull använder Tillväxtverket nuvarande namn på 
politikområdet, regional tillväxtpolitik, i rapporten, utom där föränd-
ringen behandlas explicit.  

                                                             
13 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 
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3.2 Förstärk nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på 
hållbar utveckling 

För att stärka genomslaget för arbetet med hållbar utveckling och tyd-
liggöra styrningen av den regionala tillväxtpolitiken rekommenderar 
Tillväxtverket regeringen att förstärka de vertikala styrprocesserna 
genom tydligare skrivningar i bland annat lag (2010:630) om regionalt 
utvecklingsansvar och i förordning (2017:583) om regionalt tillväxt-
arbete samt genom ett ändrat fokus i den kommande nationella strate-
gin för den regionala tillväxtpolitiken. Vi ger även förslag på hur ett 
villkorsbeslut, med utgångspunkt i rekommenderade ändringar i ovan 
nämnda lag, förordning och nationella strategi, skulle kunna utformas.  
 
Integrering av hållbarhetsaspekter har länge använts som styrmedel 
för att stärka hållbarhetsarbetet i den regionala tillväxtpolitiken lik-
som i genomförandet av strukturfondsprogrammen. Redan i förord-
ning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete fanns krav på att 
beakta hållbarhetsaspekter14. Inom jämställdhetspolitiken har jäm-
ställdhetsintegrering alltsedan 1994 varit den strategi som tillämpas 
för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Trots att arbetet med 
jämställdhetsintegrering bedrivits i över tjugo års tid är det svårt att se 
bestående avtryck inom den offentliga verksamheten15. Samma möns-
ter kan ses när det gäller hållbarhetsintegrering.  
 
I rapporten Tre strategier för hållbar utveckling16 från 2005 konstate-
ras att målen för miljö, jämställdhet och integration inte beaktas i den 
utsträckning som vore önskvärt i strukturfondsprogrammen. Samma 
slutsatser dras i de utvärderingar av de nio svenska regionalfondspro-
grammen som hade publicerats i september 201917. Den samlade be-
dömningen av de hittills publicerade utvärderingarna är att hållbar-
hetsaspekterna inte integrerats tillfredsställande i relation till den 
satta ambitionsnivån i programdokumenten. Miljödimensionen verkar 
ha fått ett något bättre genomslag i projekten jämfört med jämställd-
het, likabehandling och icke-diskriminering. I rapporten Temautvärde-
ring regionalfonden – en regional analys och nationell syntes konstate-
rar följeforskarna att hållbarhetsaspekterna måste tas på allvar och ses 
som drivkrafter i genomförandet. Något som de menar sällan har 
skett18.  
 

                                                             
14 Då specifikt uttryckt som ekologisk hållbarhet och jämställdhet 
15 Alnebratt och Rönnblom (2016), Feminism som byråkrati, Leopard förlag 
16 NUTEK (2005), Tre strategier för hållbar utveckling 
17 De utvärderingar som hade publicerats i september 2019 när sammanställningen skrevs var: 
Tematiskt mål (TM1) - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, delrapport 1 och 2, 
Tematiskt mål (TM3) - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, delrapport 1 och 
2, Tematiskt mål (TM4) - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, delrapport 1, 
Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden, delrapport 1, Temautvärdering Regionalfonden – en 
regional analys och nationell syntes 
18 Tillväxtverket (2019), Sammanfattning hållbarhetsaspekterna inom ERUF (ej publicerad rap-
port) 
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Att integrera olika tvärsektoriella perspektiv i ordinarie arbete tycks 
således vara ett relativt svagt styrmedel och gör ofta att arbetet med 
hållbarhet kommer långt ner i de operativa processerna. Det är trolig-
en för svagt för att kunna utgöra det främsta styrmedlet i en samhälls-
omställning.  
 
Ovan till trots så bör arbetet med hållbarhetsintegrering fortfarande 
utgöra den strategi som syftar till att förstärka hållbarhetsperspektivet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. Arbetet med hållbarhetsintegre-
ring är väl förankrat i det regionala tillväxtarbetet och många insatser 
pågår för att utveckla arbetet. Men för att stärka genomslaget för arbe-
tet med hållbar utveckling och tydliggöra styrningen av den regionala 
tillväxtpolitiken menar Tillväxtverket att de vertikala styrprocesserna 
behöver förstärkas. Förstärkta vertikala styrprocesser skapar troligen 
även bättre förutsättningar för att intensifiera operationaliseringen av 
den hållbarhetsintegrering som skett inom ramen för den regionala 
tillväxtpolitiken liksom det regionala tillväxtarbetet. 
 
Nedanstående rekommendationer till förändringar i de rådande styr-
dokumenten förs i linje med det nya målet för den regionala tillväxtpo-
litiken, det vill säga ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”. 
 
Några juridiska konsekvensanalyser har inte gjorts med anledning av 
nedanstående förslag till förändringar.  

3.2.1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
Paragrafer i lagstiftningen som enbart berörs med anledning av försla-
get att regeringen bör överväga att benämna regionalt tillväxtarbete 
för regionalt utvecklingsarbete samt att anslag 1:1 Regionala till-
växtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala utvecklingsmedel19 
redovisas inte nedan.  
 
Rekommenderade skrivningar återfinns i sin helhet i bilaga 1. 
 
 
Nuvarande skrivning Förslag till skrivning 
2 § Med regionalt tillväxtarbete 
avses i denna lag insatser för att 
skapa en hållbar regional tillväxt 
och utveckling. 

2 § Med regionalt utvecklingsarbete 
avses i denna lag insatser för att 
skapa en hållbar regional utveckl-
ing. 

5 § En region ska 
1. utarbeta och fastställa en 

strategi för länets utveckl-
ing och samordna insatser 

5 § En region ska 
1. utarbeta och fastställa en 

strategi för länets hållbara 
utveckling samt leda och 

                                                             
19 Vilket går i linje med att Tillväxtverket rekommenderar regeringen att överväga att den region-
ala tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik  
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för genomförandet av stra-
tegin, 

2. trots 2 kap. 8 § andra 
stycket kommunallagen 
(2017:725) besluta om an-
vändningen av vissa stat-
liga medel för regionalt till-
växtarbete, och 

3. följa upp, låta utvärdera 
och årligen till regeringen 
redovisa resultaten av det 
regionala tillväxtarbetet. 

samordna insatser för ge-
nomförandet av strategin, 

2. trots 2 kap. 8 § andra 
stycket kommunallagen 
(2017:725) besluta om an-
vändningen av vissa stat-
liga medel för regionalt ut-
vecklingsarbete, och  

3. följa upp, låta utvärdera 
och årligen till regeringen 
redovisa hur resultaten av 
det regionala utvecklings-
arbetet bidrar till en hållbar 
regional utveckling. 

8 § En region ska samverka med 
- länets kommuner, och  
- länsstyrelsen och övriga 

berörda statliga myndig-
heter. 

8 § En region ska samverka med 
- länets kommuner, och 
- länsstyrelsen och övriga 

berörda statliga myndig-
heter 

i syfte att bidra till en hållbar reg-
ional utveckling. 

10 § Statliga myndigheter som 
bedriver verksamhet i länet ska 
beakta den strategi som fastställts 
för länets utveckling. 
 
Länsstyrelsen och övriga statliga 
myndigheter ska inom sina verk-
samhetsområden lämna regionen 
det biträde som den behöver för 
regionalt tillväxtarbete och region-
al transportinfrastrukturplanering. 
De ska också löpande informera 
regionen om pågående och plane-
rade verksamheter som har bety-
delse för länets utveckling.   
 

10 § Statliga myndigheter som 
bedriver verksamhet i länet ska 
beakta den strategi som fastställts 
för länets hållbara utveckling. 
 
Länsstyrelsen och övriga statliga 
myndigheter ska inom sina verk-
samhetsområden lämna regionen 
det biträde som den behöver för 
regionalt utvecklingsarbete och 
regional transportinfrastruktur-
planering. De ska också löpande 
informera regionen om pågående 
och planerade verksamheter som 
har betydelse för länets hållbara 
utveckling.   

 

3.2.2 Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete 
Paragrafer i förordningen som enbart berörs med anledning av försla-
get att regeringen bör överväga att benämna regionalt tillväxtarbete 
för regionalt utvecklingsarbete samt att anslag 1:1 Regionala till-
växtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala utvecklingsmedel20 
redovisas inte nedan. 

                                                             
20 Vilket går i linje med att Tillväxtverket rekommenderar regeringen att överväga att den region-
ala tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik  
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Rekommenderade skrivningar återfinns i sin helhet i bilaga 2. 
 
Nuvarande skrivning Förslag till skrivning 
2 § Med regionalt tillväxtarbete 
avses i denna förordning insatser 
för att skapa hållbar regional till-
växt och utveckling. 

2 § Med regionalt utvecklingsar-
bete avses i denna förordning 
insatser för att skapa hållbar reg-
ional utveckling. 

3 §   Det regionala tillväxtarbetet 
ska bedrivas i syfte att uppfylla 
målen för den regionala tillväxt-
politiken och EU:s sammanhåll-
ningspolitik. 
 
Den nationella strategin för håll-
bar regional tillväxt och attrakt-
ionskraft 2015–2020 ska vara 
vägledande för det regionala till-
växtarbetet. 

3 § Det regionala utvecklingsar-
betet ska bedrivas i syfte att upp-
fylla målen för den regionala ut-
vecklingspolitiken och EU:s sam-
manhållningspolitik. 
 
Den nationella strategin för håll-
bar regional utveckling xxxx21–
2030 ska vara vägledande för det 
regionala utvecklingsarbetet. 

4 § Ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet ska vara en 
integrerad del i analyser, strate-
gier, program och insatser i det 
regionala tillväxtarbetet 

4 § Ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet ska som helhet 
vara en integrerad del i analyser, 
strategier, program och insatser i 
det regionala utvecklingsarbetet 

7 § Den som har ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet ska 
 

1. utarbeta och fastställa en 
strategi för länets utveckl-
ing (regional utvecklings-
strategi) och samordna 
insatser för att genomföra 
strategin, 
 

2. besluta om användningen 
av vissa statliga medel för 
regionalt tillväxtarbete, 
och  

3. följa upp, låta utvärdera 
och årligen redovisa resul-
taten av det regionala till-
växtarbetet till regering-
en. 

7 § Den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet ska 
 

1. utarbeta och fastställa en 
strategi för länets hållbara 
utveckling (regional ut-
vecklingsstrategi) samt 
leda och samordna insat-
ser för genomförandet av 
strategin, 

2. besluta om användningen 
av vissa statliga medel för 
regionalt utvecklingsar-
bete, och  

3. följa upp, låta utvärdera 
och årligen till regeringen 
redovisa hur resultaten av 
det regionala utvecklings-
arbetet bidrar till en håll-
bar regional utveckling. 

8 § Den regionala utvecklingsstra-
tegin ska vara en samlad och sek-

8 § Den regionala utvecklingsstra-
tegin ska vara en samlad och sek-

                                                             
21 Det är än så länge inte helt fastställt när den nya nationella strategin kommer att lanseras 
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torsövergripande strategi för det 
regionala tillväxtarbetet i ett eller 
flera län och innehålla mål och 
långsiktiga prioriteringar för det 
regionala tillväxtarbetet. 
 
 
 
 
[…] 
 
Om flera län utarbetar en gemen-
sam utvecklingsstrategi, ska det 
som sägs om ett län i denna för-
ordning i stället gälla alla län som 
omfattas av strategin. 

torsövergripande strategi för det 
regionala utvecklingsarbetet i ett 
eller flera län och innehålla mål 
och långsiktiga prioriteringar som 
stödjer länets omställning till en 
hållbar utveckling. 
 
[…] 
 
Om flera län utarbetar en gemen-
sam utvecklingsstrategi, ska det 
som sägs om ett län i denna för-
ordning i stället gälla alla län som 
omfattas av strategin.  

9 §   Den regionala utvecklings-
strategin ska upprättas utifrån en 
analys av de särskilda förutsätt-
ningarna för hållbar regional till-
växt och utveckling i länet. Ana-
lysen ska ta hänsyn till funktion-
ella regionala samband såväl 
inom som över läns- och lands-
gränserna samt till olika typer av 
landsbygder och tätorter. 

9 § Den regionala utvecklingsstra-
tegin ska upprättas utifrån en 
analys av de särskilda förutsätt-
ningarna för en hållbar utveckling 
i länet. Analysen ska ta hänsyn till 
funktionella regionala samband 
såväl inom som över läns- och 
landsgränserna samt till olika 
typer av landsbygder och tätorter.  

11 § När den regionala utveckl-
ingsstrategin tas fram ska föl-
jande särskilt beaktas: 

- EU:s strategi för Östersjö-
regionen, 

- havs- och fiskeripro-
grammet, 

- kommunala översiktspla-
ner inklusive havsområ-
den, 

- kommunala riktlinjer för 
bostadsförsörjning, 

- landsbygdsprogrammet, 
- länsplaner för regional 

transportinfrastruktur 
och regionala trafikför-
sörjningsprogram, 

- regionala bredbands- och 
digitaliseringsstrategier 
eller motsvarande, 

- regionala klimat- och 
energistrategier, 

- regionala kulturplaner, 

11 § När den regionala utveckl-
ingsstrategin tas fram ska föl-
jande särskilt beaktas: 

- EU:s strategi för Östersjö-
regionen, 

- havs- och fiskeripro-
grammet, 

- kommunala översiktspla-
ner inklusive havsområ-
den, 

- kommunala riktlinjer för 
bostadsförsörjning, 

- landsbygdsprogrammet, 
- länsplaner för regional 

transportinfrastruktur 
och regionala trafikför-
sörjningsprogram, 

- länens jämställdhetsstra-
tegier,  

- regionala bredbands- och 
digitaliseringsstrategier 
eller motsvarande, 

- regionala klimat- och 
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- regionala serviceprogram, 
- regionplaner enligt 7 kap. 

plan- och bygglagen 
(2010:900) och 

- åtgärdsprogram för reg-
ionala miljömål och för 
vattenförvaltning 

 
 
 
 
 
Även andra strategier och pro-
gram som är relevanta för region-
en bör beaktas.  

energistrategier, 
- regionala kulturplaner, 
- regionala serviceprogram, 
- regionplaner enligt 7 kap. 

plan- och bygglagen 
(2010:900) och 

- åtgärdsprogram för reg-
ionala miljömål och för 
vattenförvaltning 

 
 
Även andra strategier och pro-
gram som är relevanta för region-
en bör beaktas.  

13 § När den regionala utveckl-
ingsstrategin har fastställts eller 
uppdaterats ska den lämnas till 
regeringen och till följande stat-
liga myndigheter och aktörer:  
 

1. Almi Företagspartner AB,  
2. Arbetsförmedlingen, 
3. Boverket, 
4. Försäkringskassan, 
5. Havs- och vattenmyndig-

heten, 
6. länsstyrelserna, 
7. Myndigheten för tillväxt-

politiska utvärderingar 
och analyser, 

8. Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhälles-
frågor, 

9. Myndigheten för yrkes-
högskolan, 

10. Naturvårdsverket, 
11. Post- och telestyrelsen, 
12. Riksantikvarieämbetet, 
13. Riksarkivet, 
14. Rådet för Europeiska so-

cialfonden i Sverige, 
15. Sametinget, 
16. Skogsstyrelsen, 
17. Statens energimyndighet, 
18. Statens jordbruksverk, 
19. Statens kulturråd, 
20. Statens skolverk, 
21. Svenska Filminstitutet, 

13 § När den regionala utveckl-
ingsstrategin har fastställts eller 
uppdaterats ska den lämnas till 
regeringen och till följande stat-
liga myndigheter och aktörer:  
 

1. Almi Företagspartner AB,  
2. Arbetsförmedlingen, 
3. Boverket, 
4. Delegationen mot segre-

gation, 
5. Försäkringskassan, 
6. Havs- och vattenmyndig-

heten, 
7. Jämställdhetsmyndigheten, 
8. länsstyrelserna, 
9. Myndigheten för tillväxt-

politiska utvärderingar 
och analyser, 

10. Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhälles-
frågor, 

11. Myndigheten för yrkes-
högskolan, 

12. Naturvårdsverket, 
13. Post- och telestyrelsen, 
14. Riksantikvarieämbetet, 
15. Riksarkivet, 
16. Rådet för Europeiska so-

cialfonden i Sverige, 
17. Sametinget, 
18. Skogsstyrelsen, 
19. Statens energimyndighet, 
20. Statens jordbruksverk, 
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22. Sveriges export- och inve-
steringsråd, 

23. Sveriges geologiska 
undersökning, 

24. Tillväxtverket, 
25. Trafikanalys, 
26. Trafikverket, 
27. Universitetskanslersäm-

betet, 
28. Verket för innovationssy-

stem, och  
29. berörda universitet och 

högskolor. 
 
 
 
 
Sådana andra regionala strategier 
och program som avses i 8 § ska 
när de fastställs eller uppdaterats 
lämnas till Tillväxtverket och 
andra berörda statliga myndig-
heter.  

21. Statens kulturråd, 
22. Statens skolverk, 
23. Svenska Filminstitutet, 
24. Sveriges export- och inve-

steringsråd, 
25. Sveriges geologiska 

undersökning, 
26. Tillväxtverket, 
27. Trafikanalys, 
28. Trafikverket, 
29. Universitetskanslersäm-

betet, 
30. Verket för innovationssy-

stem, och  
31. berörda universitet och 

högskolor. 
 
Sådana andra regionala strategier 
och program som avses i 8 § ska 
när de fastställs eller uppdaterats 
lämnas till Tillväxtverket och 
andra berörda statliga myndig-
heter.  

14 § Den som har ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet ska sam-
ordna insatserna för genomfö-
randet av den regionala utveckl-
ingsstrategin. Samordning ska ske 
med berörda kommuner, regioner 
samt länsstyrelser och andra be-
rörda statliga myndigheter. Även 
näringslivet och det civila sam-
hällets organisationer i länet ska 
erbjudas möjligheter till samver-
kan. 

14 § Den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet ska 
leda och samordna insatserna för 
genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. Samordning 
ska ske med berörda kommuner, 
regioner samt länsstyrelser och 
andra berörda statliga myndig-
heter. Även näringslivet och det 
civila samhällets organisationer i 
länet ska erbjudas möjligheter till 
samverkan.  

16 § Den som har ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet ska följa 
utvecklingen i länet och analy-
sera, följa upp och utvärdera det 
regionala tillväxtarbetet i länet. I 
detta arbete ska den uppföljning 
och utvärdering som gjorts av 
Europeiska struktur- och investe-
ringsfonderna tas till vara om den 
har betydelse för länet. Arbetet 
med analyser, uppföljning och 
utvärdering ska ske löpande, sys-
tematiskt och långsiktigt. 
 

16 § Den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet ska 
följa utvecklingen i länet och ana-
lysera, följa upp och utvärdera 
hur det regionala utvecklingsar-
betet bidrar till en hållbar utveckl-
ing i länet. I detta arbete ska den 
uppföljning och utvärdering som 
gjorts av Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna tas till vara 
om den har betydelse för länet. 
Arbetet med analyser, uppföljning 
och utvärdering ska ske löpande, 
systematiskt och långsiktigt.  
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Uppföljningen och utvärderingen 
ska göras utifrån ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. 
Statistik ska redovisas med kön 
som övergripande indelnings-
grund, om det inte finns särskilda 
skäl mot detta. 

 
Analyser, uppföljning och utvär-
dering ska göras utifrån ekono-
misk, social och miljömässig håll-
barhet som helhet. Statistik ska 
redovisas med kön som övergri-
pande indelningsgrund, om det 
inte finns särskilda skäl mot detta.  

18 § Statliga myndigheter ska 
inom sina verksamhetsområden 
verka för att målet för den reg-
ionala tillväxtpolitiken uppnås. 
När det är lämpligt ska myndig-
heterna i sin verksamhet i så stor 
utsträckning som möjligt ta hän-
syn till regionala förutsättningar. 
 
I myndigheternas verksamhets-
planering ska insatser som bidrar 
till att uppnå målen i de regionala 
utvecklingsstrategierna och till 
det regionala tillväxtarbetet i öv-
rigt beaktas. 

18 § Statliga myndigheter ska 
inom sina verksamhetsområden 
verka för att målet för den region-
ala utvecklingspolitiken uppnås. 
När det är lämpligt ska myndig-
heterna i sin verksamhet i så stor 
utsträckning som möjligt ta hän-
syn till regionala förutsättningar.  
 
I myndigheternas verksamhets-
planering ska insatser som bidrar 
till att uppnå målen i de regionala 
utvecklingsstrategierna och till 
det regionala utvecklingsarbetet i 
övrigt beaktas.  

19 § Statliga myndigheters med-
verkan i det regionala tillväxtar-
betet ska grundas på prioritering-
arna i den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och at-
traktionskraft 2015–2020 samt 
på prioriteringarna i de regionala 
utvecklingsstrategierna. Myndig-
heternas medverkan ska ske i 
samverkan med den som har det 
regionala utvecklingsansvaret. 
Tillväxtverket ska stödja andra 
statliga myndigheters medverkan 
i det regionala tillväxtarbetet. 

19 § Statliga myndigheters med-
verkan i det regionala utveckl-
ingsarbetet ska grundas på priori-
teringarna i den nationella strate-
gin för hållbar regional utveckling 
xxxx22–2030 samt på prioritering-
arna i de regionala utvecklings-
strategierna. Myndigheternas 
medverkan ska ske i samverkan 
med den som har det regionala 
utvecklingsansvaret. Tillväxtver-
ket ska stödja andra statliga myn-
digheters medverkan i det reg-
ionala utvecklingsarbetet.  

20 § Statliga myndigheter ska 
1. samråda med den som har 

ansvaret för det regionala 
tillväxtarbetet i frågor som 
är av väsentlig betydelse för 
en regions hållbara tillväxt 
och utveckling, 

2. löpande informera den som 
har ansvaret för det region-

20 § Statliga myndigheter ska 
1. samråda med den som har 

ansvaret för det regionala 
utvecklingsansvaret i syfte 
att stärka arbetet för en 
hållbar regional utveckl-
ing, 

2. löpande informera den 
som har ansvaret för det 

                                                             
22 Det är än så länge inte helt fastställt när den nya nationella strategin kommer att lanseras 
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ala tillväxtarbetet om på-
gående och planerade verk-
samheter som har betydelse 
för hållbar regional tillväxt 
och utveckling i länet, 

[…] 

regionala utvecklingsar-
betet om pågående och 
planerade verksamheter 
som har betydelse för en 
hållbar utveckling i länet,  

 
[…] 

21 § Länsstyrelsen ska inom sitt 
ansvarsområde främja andra stat-
liga myndigheters medverkan i 
det regionala tillväxtarbetet.  
 

21 § Länsstyrelsen ska inom sitt 
ansvarsområde främja andra stat-
liga myndigheters medverkan i 
det regionala utvecklingsarbetet i 
syfte att stärka en hållbar regional 
utveckling. 

 

3.2.3 Andra relevanta förordningar med behov av översyn 
Som en följd av ovanstående förslag rekommenderar Tillväxtverket 
regeringen att se över: 
 

 Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom 
den regionala tillväxtpolitiken. 

 Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja 
små och medelstora företag. 

 Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investe-
ringar. 

 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.  
 
Även andra förordningar kan vara relevanta för en översyn.  
 
3.2.4 Ett villkorsbeslut med fokus på omställningen till en hållbar 

samhällsutveckling 
I enlighet med vårt förslag på nya skrivningar i lag (2010:630) om reg-
ionalt utvecklingsansvar, förordning (2017:583) om regionalt tillväxt-
arbete samt nedanstående rekommendation till modell för en nationell 
strategi för hållbar regional utveckling rekommenderar Tillväxtverket 
regeringen att utforma regionernas villkorsbeslut med fokus på om-
ställningen till en hållbar utveckling.  
 
Det innebär bland annat:  
 

 Att insatserna inom det regionala tillväxtarbetet bör relateras 
till de prioriterade samhällsutmaningarna,  

 Att återrapporteringen av villkorsbeslutet i högre utsträckning 
bör beskriva hur insatserna har bidragit till omställningen till 
en hållbar regional utveckling, 

 Att regionerna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits 
för att hantera de målkonflikter som har uppstått i det på-
gående omställningsarbetet.   



 

 28 

 
Det finns givetvis många aspekter att beakta vid utformandet av ett 
nytt villkorsbeslut. Tillväxtverkets förslag ska därför betraktas som ett 
stöd för det fortsatta arbetet som behöver göras på Regeringskansliet 
för att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.  
 
När Tillväxtverkets prototyp för ett förändrat villkorsbeslut skrevs 
pågick ett resonemang inom uppdragets tankesmedja avseende fram-
tida samhällsutmaningar som delvis skiljde sig från de som uppdraget 
sedan landade i. De samhällsutmaningar (som vreds om till priorite-
ringar enligt ovanstående modell för en nationell strategi för hållbar 
regional utveckling) som diskuterades då var territoriell sammanhåll-
ning, social sammanhållning samt klimat och biologisk mångfald. Terri-
toriell sammanhållning hade dels till syfte att föra landsbygdspolitiken 
och den regionala tillväxtpolitiken närmare varandra i en kommande 
nationell strategi för hållbar regional utveckling. Dels att belysa inom-
regionala skillnader. Den bifogade protypen har fått ett par mindre 
justeringar efter återkopplingarna från regionerna.  
 
Prototypen på villkorsbeslut återfinns i bilaga 323.  

3.2.5 En nationell strategi för hållbar regional utveckling 
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att utforma en nationell 
strategi för hållbar regional utveckling där samhällsutmaningarna bör 
utgöra fokus för den regionala tillväxtpolitikens genomförande. Om-
ställningen, som ska möjliggöra för samhället att möta utmaningarna, 
bör också vara centralt i strategin. En tydlig riktning gör det lättare för 
den regionala nivån att genomföra insatser inom det regionala tillväxt-
arbetet som svarar upp mot den nationella politikens ambitioner.   
 
I den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 är fyra samhällsutmaningar24 adresserade 
liksom fyra prioriteringar25. Tanken är att de fyra prioriteringarna ska 
bidra till att möta samhällsutmaningarna och ta tillvara de möjligheter 
som finns26. Tillväxtverkets bedömning är dock att samhällsutmaning-
arna, som det regionala tillväxtarbetet ska bidra till att lösa, har fått en 
relativt undanskymd roll i styrningen av politikområdet. Det blir syn-
ligt genom exempelvis hur utformningen av villkorsbesluten till reg-
ionerna ser ut liksom hur prioriteringarna dominerar de dialoger som 
förs i Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020. Att fokus ligger på att återrapportera insatser som syftar till att 
stärka innovation och företagande eller kompetensförsörjningen på 
regional nivå är givetvis inget fel i sig. Men om syftet är att priorite-

                                                             
 
24 Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi, Social sammanhållning 
25 Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Inter-
nationellt samarbete 
26 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, sid 24 
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ringarna ska bidra till att lösa adresserade samhällsutmaningar då 
behöver kopplingen mellan samhällsutmaningarna och prioriteringar-
na tydliggöras. Den tydliga kopplingen menar Tillväxtverket inte finns 
i dagens styrning.  
 
Samma slutsats drar Ramboll Management Consulting (hädanefter 
Ramböll) i sin analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala till-
växtpolitiken. De konstaterar att samhällsutmaningarna har funnits 
definierade i den nationella strategin som kom 2015 men att de inte 
verkar ha fått ett tydligt genomslag i styrning och uppföljning27.  

En modell för en nationell strategi för hållbar regional utveckling 

I nedanstående förslag till modell för en nationell strategi för hållbar 
regional utveckling ramar det nya målet för den regionala tillväxtpoli-
tiken in vad som avses med en hållbar utveckling. Behovet av en sam-
hällsomställning för att uppnå målet blir centralt i modellen. Ett ut-
vecklat resonemang om samhällsomställning återfinns nedan. De fyra 
prioriteringarna i modellen återspeglar de samhällsutmaningar som är 
adresserade i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och at-
traktionskraft 2015–2020.  
 
Syftet med att låta dagens samhällsutmaningar utgöra framtidens pri-
oriteringar är att förstärka den utmaningsdrivna ansats som Tillväxt-
verket föreslår för den regionala tillväxtpolitiken. Med en sådan om-
svängning kan dessutom den nuvarande styrningens utformning ligga 
kvar avseende exempelvis villkorsbeslutens utformning och uppfölj-
ningen av desamma. Den stora skillnaden är att prioriteringarna i Till-
växtverkets förslag utgörs av de samhällsutmaningar som insatserna 
inom den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till att lösa. På detta sätt 
får styrningen av hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpoliti-
ken en tydlig riktning liksom ett fokus på hållbar utveckling som där-
med går i linje med målet för politikområdet.  

                                                             
27 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala 
tillväxtpolitiken 
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Källa: Tillväxtverket 

Utvecklingskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet 

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken 
i december 2019 ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional kon-
kurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”. För att 
förstå hela målets intention har regeringen tydliggjort innebörden av 
”utvecklingskraft” samt ”stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.  
 
Med utvecklingskraft avses kraft att skapa en social, miljömässig och 
ekonomisk hållbar utveckling som också främjar en hållbar struktur-
omvandling och utveckling av näringslivet. Stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft innebär att skapa förutsättningar för näringslivet att 
stärka både sin produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya och 
hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den regionala 
tillväxtpolitiken ska dels främja utvecklingen av hållbara och effektiva 
lokala och regionala institutioner och innovationsmiljöer, dels mer 
direkt främja en ökad konkurrenskraft i företagen, exempelvis genom 
kapitalförsörjning28. Att särskilt notera är att regeringen har ett sär-
skilt mål för jämställd regional tillväxt29.  
 
En samhällsomställning behövs 
Stora globala och nationella samhällsutmaningar hotar förutsättning-
arna för hållbar utveckling, tillväxt och välfärd. Agenda 2030 är värl-
dens svar på de utmaningarna. Om 10 år behöver målen vara upp-
fyllda. För att lyckas med det behöver samhällen och system ställa om. 
Det kräver handling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är 
nödvändigt att förhållningssätt och beteenden förändras på både indi-

                                                             
28 Prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 19 
29 Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet 
och få tillgång till tillväxtresurser  
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vid – och samhällsnivå30. Det är samtidigt viktigt att omställningen inte 
får ske på bekostnad av de människor som idag och i framtiden vill bo 
och verka i Sveriges landsbygder. 
 
För att bromsa klimatförändringarna och hantera effekterna av ett 
varmare globalt klimat krävs att omställningen går snabbt. Bland an-
nat behöver konsumtionsmönster och produktionsprocesser föränd-
ras31. Samtidig menar Tillväxtverket att klimatomställningen är en stor 
möjlighet för Sverige och svenska företag eftersom våra klimatsmarta 
innovationer och vår forskning kommer att efterfrågas på global nivå.  
 
Framtidens konkurrenskraft för företag, regioner och nationer kom-
mer att avgöras av deras förmåga att bidra till lösningar på samhälls-
utmaningar, detta eftersom de stora samhällsutmaningarna är globala. 
En snabbt växande efterfrågan på sådana lösningar kommer att gene-
rera starka drivkrafter som kommer att bidra till framtida tillväxt och 
jobbskapande32.  
 
För genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken kan fokus på 
omställning komma att innebära att det behöver göras ompriorite-
ringar inom det regionala tillväxtarbetet. Det kommer behövas andra 
beslut liksom andra arbetssätt och en annan uppföljning än de som 
tillämpas idag. Arbetet för en hållbar utveckling behöver vara styrande 
i beslut om vilka projekt och företag som beviljas stöd, det behöver 
utgöra utgångspunkt i upprättandet av planer och det behöver genom-
syra den kunskapsutveckling som regionerna bedriver. Om besluten 
fortsätter tas på samma grunder och med samma riktning som idag, 
om vi fortsätter att arbeta som vi alltid har gjort och vi följer upp på 
samma sätt kommer det bli svårt att bidra till samhällsomställningen.  

Vilka samhällsutmaningar bör utgöra politikområdets prioriteringar? 

I arbetet med uppdraget har Tillväxtverket utgått från de samhällsut-
maningar och prioriteringar som återfinns i en nationell strategi för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Vilka sam-
hällsutmaningar som blir relevanta för en kommande nationell strategi 
är en central frågeställning för en utmaningsdriven regional tillväxtpo-
litik. Tillväxtverket utgår i nedanstående resonemang från rapporten 
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 liksom de analyser och priorite-
ringar som regionerna lämnat in till Näringsdepartementet33. 
 

                                                             
30 Agenda 2030-delegationen (2019), Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens 
möjlighet, SOU 2019:13 
31 Naturvårdsverket (2019), Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till rege-
ringen från myndigheter i samverkan 
32 Vinnova (2019), Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid, Rapport 2019:08 
33 Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020 – Regionernas framtida prioriteringar 
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I ovanstående rapport lyfter Tillväxtverket fem megatrender som be-
döms ha stor betydelse för den regionala tillväxtpolitiska målbilden 
om utvecklingskraft i alla delar av landet. De är:  
 

 Demografiska förändringar innebärande en åldrande befolk-
ning och urbanisering. 

 Teknologiska förändringar innebärande digitalisering, automa-
tisering samt att fysiska, digitala och biologiska system flätas 
samman.  

 Globalisering innebärande ett ökande och ofta ömsesidigt be-
roende mellan platser, alltifrån länder till regioner, städer och 
tätorter.  

 Miljömässiga förändringar innebärande tilltagande resursbrist 
och klimatförändringar. 

 Värdeförskjutningar genom till exempel ett ökat missnöje hos 
delar av befolkningen och generation z34. 

 
De samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i den nuva-
rande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktions-
kraft 2015–2020 kommer vara aktuella även kommande år enligt de 
analyser och prioriteringar som regionerna lämnat in till Näringsde-
partementet. Tillväxtverkets bedömning är att det inte finns någon 
större diskrepans mellan de fem megatrenderna och de inspel som 
regionerna har lämnat in till Näringsdepartementet. Hur samhällsut-
maningarna formuleras i en kommande nationell strategi för hållbar 
regional utveckling kan dock behöva utvecklas.  

Vilka insatsområden35 blir relevanta? 

Tillväxtverket menar att den regionala tillväxtpolitiken bör prioritera 
insatser som kan möta utmaningar som till sin natur är globala och 
som går på tvärs över politikområden. Detta kräver ett större system-
tänk liksom att målkonflikter hanteras36.   
 
Regionerna har lämnat inspel kring framtida behov och prioriteringar 
till Näringsdepartementet. I de analyser och prioriterade insatsområ-
den som regionerna har lämnat in har relativt likartade bedömningar 
gjorts. Till stora delar känns prioriteringarna igen från nuvarande nat-
ionella strategi. I rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 före-
slås följande framtida prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken: 
 

 Innovationssatsningar i företag, organisationer och offentlig 
verksamhet. 

 Främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

                                                             
34 Generation z avser personer som föddes 1995–2014 
35 Det som idag benämns ”prioritering” i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 
36 Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020 
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 Främja tillgång till infrastruktur inklusive tillgång på kommer-
siell och offentlig service genom infrastruktursatsningar. 

 
I rapporten påtalas att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
behöver genomsyra förslagen till prioriteringar och åtgärder. Vilka 
strategiska insatsområden37 som i framtiden bör gälla för att möta 
samhällsutmaningarna bör fortsättningsvis utformas tillsammans med 
regionerna och andra relevanta aktörer. Utgångspunkt bör tas i de 
ovannämnda analyser och prioriteringar som regionerna lämnat in till 
Näringsdepartementet liksom rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 
2030. Tillväxtverket menar att det kan vara relevant att sätta dem i 
relation till de fokusområden38 som regeringen har beslutat om för 
Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det kan även vara aktuellt att 
beakta regeringens kommande beskrivning av en samlad inriktning för 
arbetet med att genomföra och följa upp Agenda 2030.  

Hållbarhetsintegrering 

Hållbarhetsintegrering bör kvarstå som strategi för att fortsätta stärka 
hållbarhetsperspektivet inom den regionala tillväxtpolitiken, vilken 
den vänstra pilen i ovanstående modell symboliserar. Arbetet med att 
operationalisera hållbarhetsintegreringen bör intensifieras. Ett arbete 
som Tillväxtverket bedömer kan få stöd genom de rekommendationer 
som överlämnas i denna rapport.  
 
 

3.3 Formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av 
regeringsuppdrag och överlåt huret till regionerna 

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att formulera tydliga mål, 
syften och förväntade effekter av regeringsuppdrag/erbjudanden och 
låta dessa utgå från de samhällsutmaningar som regeringen vill att det 
regionala tillväxtarbetet ska bidra till att lösa. Samt att överlåta åt reg-
ionerna att besluta hur de väljer att arbeta för att bidra till målet, syf-
tena och förväntade effekter. Ett exempel på ett regeringsuppdrag som 
haft ett tydligt mål, en tydlig avgränsning och tydliggjorda förväntade 
effekter är uppdraget till Tillväxtverket att utveckla och stödja arbetet 
för en jämställd regional tillväxt39.  
 
Det är svårt att ge en generell rekommendation vad gäller styrning, 
genom enbart allmän policy eller styrning genom en kombination av 
allmän policy och särskilda uppdrag, för hållbarhetsarbetet inom den 
regionala tillväxtpolitiken. I och med den regionala tillväxtpolitikens 
tvärsektoriella utformning och dess existens i ett flernivåsystem är det 
en intrikat uppgift att helt och hållet isolera ett visst regeringsuppdrag 
                                                             
37 Benämnda i dagens strategi som ”prioriteringar” 
38 Ett jämlikt och jämställt samhälle, Hållbara samhällen, En samhällsnyttig, cirkulär och biobase-
rad ekonomi, Ett starkt näringsliv med hållbart företagande, Hållbar och hälsosam livsmedels-
kedja, samt Stärkt kunskap och innovation 
39 Uppdrag att utveckla och stödja arbetet för jämställd regional tillväxt, N2015/08643/RTS 
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och peka på dess enskilda mervärde för hållbarhetsarbetet. Många 
faktorer samspelar. Inom det regionala tillväxtarbetet sker insatser: 
 

 Regionalt på grund av nationell styrning. 
 Regionalt där den nationella styrningen har viss påverkan på 

att genomförandet sker och dess utformning. 
 Regionalt utan påverkan av nationell styrning. 

 
Därtill skiljer sig de regionala förutsättningarna åt, vilket ger skilda 
kontextuella arenor för att styra mot en hållbar regional utveckling. En 
konsekvens är att samma nationella styrningsinsats kan har väldigt 
olika effekt regionalt. Det gör att det är svårt att utforma den nation-
ella styrningen så att den svarar mot de varierande behov och förut-
sättningar som finns. Flera regioner uppger, ändå, att de särskilda 
uppdragen och dess finansiering är helt avgörande för regionernas 
möjlighet att arbeta med den fråga som uppdraget adresserar. I de fall 
regionerna bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, oavsett den nation-
ella styrningen, kan de särskilda regeringsuppdragen istället uppfattas 
som svåra att passa in i den ordinarie verksamheten. I de fallen upp-
levs den nationella styrningen många gånger överflödig och med ett 
begränsat mervärde40.  
 
Tillväxtverket menar att om styrning genom särskilda uppdrag och 
regleringsbrev ska tillämpas bör styrningen utvecklas så att den i 
högre utsträckning avspeglar att det statliga regionala utvecklingsan-
svaret förts över till den regionala nivån. Genom att ge regionerna ett 
ökat handlingsutrymme över hur arbetet ska utformas stärks också 
den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsansvaret. 
 

3.4 Tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta sam-
hällsutmaningarna 

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att tillämpa systemoriente-
rade arbetssätt inom den regionala tillväxtpolitiken och det regionala 
tillväxtarbetet för att möta samhällsutmaningarna. Tiden är knapp. 
Decenniet för handling är nu, 2030 behöver de globala målen vara 
uppnådda. Vi menar att nya arbetssätt behöver utvecklas och börja 
användas relativt snart.  
 
För att kunna möta samhällsutmaningarna och stärka hållbarhetsar-
betet inom den regionala tillväxtpolitiken krävs inte enbart ett ändrat 
fokus i styrningen av politikområdet. Tillväxtverkets bedömning är att 
även ändrade arbetssätt krävs för att möjliggöra samhällsomställning-
en och åstadkomma andra resultat än dem som nuvarande arbetssätt 
medför. Dagens samhällssystem utgör en stor del av problemet och har 
en mängd inlåsningseffekter vilket gör att det inte är särskilt lätt för 

                                                             
40 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala 
tillväxtpolitiken 
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nya idéer att bryta sig in och förändra de stora strukturerna. Enskilda 
aktörer förmår inte att skapa transformativa förändringar, vilket gör 
att omställningen kommer kräva samhandling av en bredd av aktörer, 
och ofta med aktörer som vi kanske inte är vana att arbeta tillsammans 
med41. Den här, för omställningen, oumbärliga samverkan mellan nat-
ionella och regionala policyaktörer medför ett behov av att inrätta 
särskilda processer för att åstadkomma kraftsamlingar mellan olika 
sektorer och politikområden. De särskilda processerna är nödvändiga 
eftersom olika aktörers huvudsakliga fokus vanligtvis brukar riktas 
mot relativt avgränsade sektors- eller branschutmaningar42.  
 
Agenda 2030-delegationen visar i sitt slutbetänkande på behovet av 
samordning över politikområden och mellan den nationella, regionala 
och lokala nivån. Samordningen utgör en viktig faktor för att bland 
annat kunna hantera målkonflikter och ta tillvara synergier43. Viktiga 
faktorer för att regionernas arbete med hållbar utveckling ska lyckas 
bedöms enligt Ramböll vara regionernas förmåga att driva förändring 
bland annat genom att mobilisera och utveckla aktörer som gemen-
samt kan skapa en hållbar utveckling44. I Tillväxtverkets tankesmedja 
påtalades behovet av ökad samordning på Regeringskansliet för att 
skapa bättre förutsättningar för det regionala hållbarhetsarbetet. Den 
sammantagna innebörden är att det krävs en mobilisering för sam-
handling mellan en bredd av aktörer och mellan olika förvaltningsni-
våer för att hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken ska 
kunna lyckas.  
 
Svårigheten med dagens förvaltningspolitiska logik, uppdelningen i 
olika sektorer när istället tvärsektoriella lösningar för samhället är 
nödvändiga, har länge påtalats. Kanske blir detta särskilt kännbart i ett 
tvärsektoriellt politikområde, som den regionala tillväxtpolitiken, där 
beroendet av andra politikområdens resurser, verktyg och mandat är 
särskilt stort. Finns de inte lätt tillgängliga, riskerar politikområdets 
möjlighet att bidra till att lösa samhällsutmaningarna att begränsas.  
 
Vinnova har länge påtalat behovet av systeminnovation för att lösa 
samhällsutmaningarna. Systeminnovationer är ofta utmaningsdrivna 
och har många gånger en koppling till hållbar utveckling. För att möj-
liggöra systeminnovationer kan backcasting som metod fungera väl. 
Backcasting rekommenderas bland annat av FN för Agenda 2030-
arbetet45. Tillväxtverket har arbetat med backcasting som metod inom 
ramen för den tankesmedja som har varit verksam under genomfö-

                                                             
41 Holmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin 
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf) 
42 Vinnova (2019), Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid, Rapport 2019:08 
43 Agenda 2030-delegationen (2019), Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning – världens 
möjlighet, SOU 2019:13 
44 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala 
tillväxtpolitiken 
45 Holmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin 
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf) 
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randet av detta regeringsuppdrag. Myndighetens liksom regionernas 
erfarenhet av arbetet är mycket positivt46. Arbetet skedde förvisso i 
liten skala men Tillväxtverket ser att det finns stora möjligheter att 
utveckla arbetssättet för tvärsektoriella samarbeten som kan bidra till 
att lösa samhällsutmaningarna.  

3.4.1 Ett systemorienterat arbetssätt för insatsområdena47? 
De förslag till insatsområden för den framtida regionala tillväxtpoliti-
ken, som återfinns i denna rapport, bedömer Tillväxtverket skulle 
kunna vara lämpliga för ett systemorienterat arbetssätt. Ser vi exem-
pelvis till kompetensförsörjning så utgör tillgången till kunskap och 
kompetens en viktig konkurrensfaktor för Sveriges regioner samtidigt 
som det är ett område där mycket av resurserna, mandaten och verk-
tygen ligger inom andra politikområden än den regionala tillväxtpoli-
tiken. Samhandling från fler sektorer och aktörer är därför nödvändigt 
för att kunna lösa frågan om tillgång till rätt kompetens till företagen.  
 
Tillväxtverket kommer inte föreslå någon modell för ett systemorien-
terat arbetssätt i denna slutrapport men menar att det blir relevant att 
följa det mission-orienterade arbetssätt som bland annat EU-
kommissionen och Vinnova driver. Bredden av aktörer är central - från 
regering till civilsamhälle. Resonemang om hur systemorienterade 
arbetssätt kan operationaliseras och testas inom den regionala till-
växtpolitiken bör initieras inom kort.  
 
Arbetet med missions baserar sig på följande modell: 
 

 
 

                                                             
46 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala 
tillväxtpolitiken 
47 Det som i nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020 benämns prioriteringar 
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Ett systemorienterat arbetssätt kommer troligen innebära stora utma-
ningar för alla involverade aktörer. Men också många möjligheter. Lä-
randet och experimenterandet blir centralt. Tillväxtverket bedömer att 
arbetet med ett systemorienterat arbetssätt skulle kunna utgöra de 
”hängrännor” som länge har efterfrågats för att möjliggöra en effektiv 
regional tillväxtpolitik.  
 

3.4.2 Vem ska leda processen? 
För att möjliggöra ovanstående arbetssätt krävs någon som leder, pla-
nerar, faciliterar och utvecklar processen. Processen behöver ett öppet 
och inkluderande förfaringssätt. Det är bredden av aktörer som möj-
liggör att rätt lösningar hittas. När det gäller samhällsutmaningar som 
kräver samhandling från flera politikområden på nationell nivå menar 
Tillväxtverket att den som leder, planerar, faciliterar och utvecklar 
processen bör vara en statlig myndighet eller flera statliga myndighet-
er i samverkan.  

3.4.3 Samordning, samhandling och möjligheter 
Ett arbetssätt enligt ovan kräver samordning av personella, kun-
skapsmässiga liksom finansiella resurser hos en bredd av aktörer. Det 
blir därför fortsatt viktigt att klargöra ansvar, mandat och roller hos 
olika aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken liksom inom det reg-
ionala tillväxtarbetet. Detta för att kunna bygga tydliga strukturer för 
ett systemorienterat arbetssätt för att kunna möta samhällsutmaning-
arna och bidra till en hållbar utveckling.  
 
Ett systemorienterat arbetssätt som möjliggör strategisk samordning 
och samhandling över politikområden kommer att beröra samtliga 
aktörer i det flersamverkansystem som den regionala tillväxtpolitiken 
är satt att verka inom. Från Regeringskansliet till lokal nivå. Det kom-
mer innebära en stor utmaning att bryta sig ur det sektorsorienterade 
arbetssätt som är uppbyggt idag. Men det kommer också skapa möjlig-
heter till bredare angreppssätt på de samhällsutmaningar som vi står 
inför.  
 
 
3.5 Nyttja befintliga forum för lärande avseende arbetet med 

hållbar regional utveckling 

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att använda befintliga fo-
rum såsom Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, för 
lärande och erfarenhetsutbyte avseende hur den regionala nivån arbe-
tar för att möta de gemensamt definierade samhällsutmaningarna. 
Tillväxtverket menar att det är viktigt att lärandet och erfarenhetsut-
bytet sker genom hela styr- och ansvarskedjan och inte överlämnas till 
strateger och handläggare.  
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Att hantera målkonflikter är en svår men viktig uppgift i hållbarhets-
arbetet. Hur målkonflikter ska hanteras, vilka avvägningar som bör 
göras i relation till olika mål, är frågor som behöver diskuteras på alla 
nivåer i genomförandet av politiken. Forum för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft skulle kunna utgöra en (1) arena för att utbyta 
erfarenheter och lärdomar om hantering av målkonflikter inom håll-
barhetsarbetet.  
 
Ett lärande och erfarenhetsutbyte om hållbar regional utveckling kan 
bli särskilt fruktbart om regionerna i högre utsträckning själva beslu-
tar om vilka insatser som ska tillämpas för att uppnå mål, syfte och 
förväntade effekter, avseende uppdrag/erbjudanden som regeringen 
ger/erbjuder myndigheter och regionerna.  
 
 
3.6 Följ upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling 

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ha fokus på omställ-
ningen till en hållbar utveckling i uppföljningen av den regionala till-
växtpolitiken och det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för detta 
regeringsuppdrag har vi främst tittat på återrapporteringen av vill-
korsbeslutet, liksom vilka möjligheter som finns inom det nationella 
uppföljningssystemet för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder, att följa upp utifrån en sådan premiss. Hur 
politikområdet och det regionala tillväxtarbetet i stort kan följas upp 
med fokus på omställningen till en hållbar utveckling bör analyseras 
vidare.  
 
Arbetet med hållbar regional utveckling är långsiktigt och komplext. 
Det är svårt att påvisa konkreta samband mellan insats och resultat, 
särskilt inom ramen för ettåriga rapporteringar. Flera utva rderingar 
och rapporter48 har pa visat sva righeter att skapa en effektiv styrning 
av den regionala tillva xtpolitiken och pa talat brister i befintlig uppfo lj-
ning avseende ba de relevans och trova rdighet. Fo rutsa ttningarna fo r 
systematisk kunskapsbildning och la rande har da rmed ansetts bristfa l-
liga vilket i fo rla ngningen riskerar att fo rsvaga politikomra dets legiti-
mitet. I Rambölls analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala till-
växtpolitiken bekräftas svårigheten med att påvisa resultat och att det 
inte finns några tydliga svar på hur resultaten bäst kan fångas upp.  
 
Tillva xtverket har reviderat det nationella uppfo ljningssystemet fo r 
projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Regionala tillva xta tga rder. 
Syftet har varit att sta rka uppfo ljnings- och utva rderingsbarheten av 

                                                             
48 Bland annat; Statskontoret (2016) Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder – Med fokus på resulta-

ten, Rapport 2016:28; Riksrevisionen (2014) Förvaltningen av regionala projektmedel – delat ansvar, 
minskad tydlighet?, RiR 2014:10; Tillväxtanalys (2013) Att utveckla regioners lärande, Rapport 

2013:02  
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medlen samt fra mja relevans och la ngsiktighet49. Uppfo ljningssystemet 
a r i nula get inte explicit kopplat till ha llbar utveckling pa  ett genom-
gripande plan, men systemets nya uppbyggnad kan sto dja en sa dan 
inga ng.  
 
I nuläget klassificeras de aktörer som beviljas projektmedel från an-
slag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder efter prioritering50, fokusområde 
och inriktning. Att istället klassificera per samhällsutmaning och vi-
dare ned i ledet i enlighet med Tillväxtverkets rekommenderade mo-
dell för en nationell strategi för hållbar regional utveckling bedöms 
möjligt.  
 
Den tidigare nämnda revideringen av uppföljningssystemet implemen-
terades i början av 2019. I det har fyra resultatkedjor definierats för 
att tydliggöra förväntade resultat. Att utveckla motsvarande resultat-
kedjor för innehållet i politiken med utmaningarna i fokus och med en 
grund i hållbar utveckling stärker ett nytt perspektiv och en ny inrikt-
ning för den regionala tillväxtpolitiken. I resultatkedjorna går prestat-
ionerna att ta ut ur Nyps51, men för att följa upp resultat på kort-, me-
dellång- och lång sikt behöver indikatorer definieras. Kopplat till det 
ramverk som resultatkedjorna innebär kan ett arbete initieras för att 
ta fram indikatorer som mäter omställningen till en hållbar utveckling 
i det regionala tillväxtarbetet. Det kan finnas indikatorer som går att 
använda i dagsläget, men det kan även krävas att nya indikatorer tas 
fram. Exempel på underlag som behöver analyseras och utvecklas vi-
dare är BRP+ och den indikatorsamling SCB tagit fram för Agenda 
2030. 
 
Därtill menar Tillväxtverket att regeringens mål- och resultatdialoger 
med regionerna bör nyttjas för att följa upp möjligheter och eventuella 
hinder och målkonflikter i arbetet med omställningen till en hållbar 
regional utveckling. För att följa upp hur statliga myndigheter inom 
sina verksamhetsområden bidragit till en hållbar utveckling bör rege-
ringen använda befintliga myndighetsdialoger. 

                                                             
49 Tillväxtverket (2019), Uppföljning med fokus på resultat – Nytt system för uppföljning av 
projekt inom regional tillväxtpolitik, dnr Ä2018-160 
50 Prioritering i enlighet med en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015–2020 
51 Nyps är ett ärendehanteringssystem som används för hantering av stöd inom det regionala 
utvecklingsområdet 
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4 Genomförande och resultat 
 

4.1 En tankesmedja 

Som stöd i genomförandet av uppdraget formerade Tillväxtverket en 
tankesmedja bestående av representanter från regionerna, ett urval av 
nationella myndigheter samt forskare inom hållbar utveckling. Därut-
över har John Holmberg, professor i fysisk resursteori samt en UNE-
SCO-professur i lärande för hållbar utveckling, utgjort metodstöd inför 
tankesmedjans backcastingprocess. Tankesmedjan har bidragit med 
det regionala perspektivet på den nationella styrningen av hållbar-
hetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.  
 
Tankesmedjan har träffats vid sammantaget två tillfällen. Varje träff 
har omfattat två heldagar.  
 
De regioner som medverkat är: Gotlands kommun, Region Blekinge, 
Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Kalmar län, 
Region Kronoberg, Region Skåne, Region Uppsala, Region Värmland, 
Region Västerbotten, Region Västernorrland.  
 
Från statlig nivå deltog representanter från Tillväxtverket, Natur-
vårdsverket, Formas, representant från länsstyrelsen i Blekinge och 
Näringsdepartementet. Liksom en forskare från Chalmers tekniska 
högskola.  
 
Arbetet inom tankesmedjan bedrevs inom ramen för en backcasting-
process.  
 

 
 
Syftet var att identifiera och utveckla strategier som snabbt kunde 
förflytta hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken från 
nuläget till den önskvärda framtiden. Arbetet bedrevs i två steg. Vid 
första tillfället togs ett önskvärt läge fram liksom en beskrivning av 
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nuläget. Utifrån dessa identifierades ett gap och fyra insatsområden, 
som bedömdes kunna utgöra hävstänger för en förflyttning till det 
önskvärda läget. De fyra insatsområdena var:  
 

 En utmaningsdriven politik för omställning/nationellt nöd-
läge/nationell strategi för hållbar utveckling som leder ut-
vecklingen/beslutsprocesser utan egennytta och stuprör. 

 En tydlig styrning mot hållbar utveckling.  
 Det offentliga ska gå före i omställningen till en hållbar utveckl-

ing (upphandling). 
 Skapa en nationell data- och analysfunktion för hållbar region-

al utveckling. 
 
Dessa vidareutvecklades därefter internt inom Tillväxtverket med 
syftet att särskilt prioritera insatsområden som regeringsuppdraget 
hade störst rådighet över. De omarbetade insatsområdena förankrades 
hos tankesmedjans deltagare. De insatsområden som tankesmedjan i 
slutändan kom att vidareutveckla och fördjupa resonemangen kring 
var: 
 

 En nationell styrning som utgår från identifierade samhällsut-
maningar. 

 Tillitsbaserad styrning inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 Ett förtydligande av hållbarhetsdimensionerna som bidrar till 

en hållbar regional utveckling. 
 Arbetssätt för omställning till en hållbar utveckling inom det 

regionala tillväxtarbetet. 
 
 

4.2 Regionalt test av prototyp av villkorsbeslutet52 
Som en följd av det arbete som gjordes inom tankesmedjan utformade 
Tillväxtverket en prototyp till ett villkorsbeslut utifrån: 
 

 Att förstärka hållbarhetsskrivningar i lag (2010:630) om reg-
ionalt utvecklingsansvar. 

 Att förstärka hållbarhetsskrivningar i förordning (2017:583) 
om regionalt tillväxtarbete. 

 Ett förslag till en modell för en kommande nationell strategi för 
hållbar regional utveckling. 

 
Prototypen utformades med ett tydligare fokus på hållbar utveckling 
än i dagens villkorsbeslut och med intresse för regionernas förflyttning 

                                                             
52 Regionerna styrs genom så kallade villkorsbeslut. De kommer årligen och anger villkoren för 
användningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Villkorsbeslutet ska årligen återrappor-
teras i februari 
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i omställningsarbetet. Fem regioner53 genomförde det regionala testet 
av prototypen.  
 
Syftet var bland annat att ge Tillväxtverket en uppfattning om hållbar-
hetsarbetet inom det regionala tillväxtarbetet kunde stärkas genom 
tydligare skrivningar i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
samt i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och därmed 
också i villkorsbeslutet.  
 
I och med att endast fem regioner deltog i det regionala testet kan inte 
Tillväxtverket dra några generella slutsatser avseende prototypen. 
Däremot konstaterade samtliga regioner som deltog att den regionala 
tillväxtpolitikens fokus på hållbar utveckling blev tydligare i prototy-
pen jämfört med nuvarande villkorsbeslut. Samt att ett villkorsbeslut 
utformat enligt prototypen mest sannolikt skulle stärka hållbarhetsar-
betet som bedrivs inom det regionala tillväxtarbetet. 
 
 

4.3 Uppföljning och analys av hur hållbarhetsarbetet inom den 
regionala tillväxtpolitiken utvecklats mellan 2014–2018 

Tillväxtverket anlitade Ramböll för att följa upp och analysera hur ar-
betet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom den reg-
ionala tillväxtpolitiken har utvecklats under de senaste åren. I uppdra-
get ingick även att bedöma vad pågående och genomförda insatser 
enskilt och sammantaget lett till för resultat. Avropet gjordes i samar-
bete med Naturvårdsverket.  
 
Tillväxtverket har sammanställt regionernas återrapporteringar av 
villkorsbeslutet för 2014 och 2018 med fokus på vad regionerna rap-
porterat avseende sitt hållbarhetsarbete och eventuell förändring mel-
lan åren. Därtill har vi också tittat på vilka bedömningar de hittills pub-
licerade utvärderingarna av de nio strukturfondsprogrammen gjort, 
när det gäller arbetet med hållbarhetsaspekter i programmen.  

4.3.1 Resultat av analys 
Nedanstående är kortfattat beskrivet de slutsatser som Ramböll drar i 
sin analys av hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpoliti-
ken utvecklats de senaste åren: 
 

 Styrningen utformas mot en mer holistisk syn på hållbarhet. 
Agenda 2030 har bidragit till det.  

 Den nationella styrningen präglas i stor utsträckning av en de-
legerad och tillitsbaserad styrning.  

 En nationell hållbarhetsstyrning måste passas in i de regionala 
sammanhangen. 

                                                             
53 Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Gotland, Region 
Skåne 
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 Regionerna har en viktig uppgift i att återföra lärdomar till nat-
ionell nivå. 

 Behov av att fokusera mer på hur i implementering av styr-
ningen, dvs vad hållbarhet betyder och hur det kan förverkli-
gas inom respektive regionala kontext och inom ramen för det 
regionala utvecklingsansvaret.  

 Det finns en uppfattning om att hållbarhetsarbetet inte ger re-
sultat. Med en mer holistisk syn på hållbarhet riskerar det att 
bli svårare att peka på vad som är önskvärda resultat.  
 

Rambölls bild är att utformningen av den nationella styrningen utgör 
en viktig beståndsdel i att säkerställa att det regionala tillväxtarbetet 
bidrar till en hållbar utveckling. Det är dock inte enbart den nationella 
styrningen som avgör om hållbarhetsarbetet kommer skapa avsedda 
resultat och effekter. För att regionernas arbete för en hållbar utveckl-
ing ska lyckas krävs även att regionerna har förmåga att driva på för-
ändring, mobilisera och utveckla aktörer som gemensamt kan skapa en 
hållbar utveckling.  

4.3.2 Resultat regionernas återrapporteringar av villkorsbeslutet 
Tillväxtverket har sammanställt regionernas återrapporteringar av 
villkorsbeslutet för 2014 och 2018 med fokus på vad regionerna rap-
porterat avseende sitt hållbarhetsarbete. Enligt sammanställningen 
arbetade många av regionerna i stort sett inom samma områden och 
med samma utmaningar 2018 som 2014. Redovisningarna har däre-
mot en tydligare koppling mellan utmaningar, möjligheter, insatser 
och hållbarhetsdimensionerna 2018 jämfört med 2014.  
 
Exempelvis beskrevs arbetet med kompetensförsörjning 2014 som 
något som påverkar företagens konkurrenskraft och att arbetslöshet 
utgör ett problem. I redovisningarna från 2018 har kopplingen till 
hållbarhetsarbetet utvecklats och arbetet med kompetensförsörjning 
relateras till den sociala hållbarhetsdimensionen. Utbildning, integrat-
ion, mångfald, personlig hälsa, inkludering och attraktivitet skildras i 
relation till arbetet med kompetensförsörjning och arbetslöshet. Re-
dovisningen av hållbarhetsarbetet verkar ha utvecklats i riktning mot 
att vara ett syfte i sig, mot att tidigare redovisats som ett verktyg för 
att främja förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt.  
 
Orsaker till utvecklingen kan vara ökade krav på hur hållbarhetsar-
betet ska återrapporteras. I 2014 års villkorsbeslut skulle regionerna 
redovisa hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven hade 
beaktats i det regionala tillväxtarbetet. 2018 skulle regionerna redo-
visa hur hållbarhetsarbetet integrerats i verksamheten och vilka resul-
tat som uppnåtts. En annan bidragande faktor kan vara en samhälls-
debatt med stort fokus på hållbar utveckling.  
 
Slutsatserna från sammanställningen redovisas kortfattat nedan: 
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 Vilka områden som är föremål för hållbarhetsarbetet, omfatt-
ningen och bredden på insatserna varierar mellan regionerna.  

 Ett antal regioner rapporterar hållbarhetsarbete inom i stort 
sett alla delar av sitt regionala tillväxtarbete, medan andra 
rapporterar väldigt lite. 

 Inom den miljömässiga dimensionen rapporterar alla regioner 
hur de arbetar med miljömässig hållbarhet.  

 Insatser inom den miljömässiga hållbarhetsdimensionen sker 
inom en rad områden: transporter, kollektivtrafik, bioenergi, 
miljöteknik, energieffektivisering, fysisk planering, smarta stä-
der, livsmedel, cirkulära affärsmodeller, digitalisering, kust, 
hav och vatten.  

 Alla regioner beskriver hur de arbetar med social hållbarhet. 
Antingen som ett mål eller ett medel, för att främja regional 
tillväxt, eller både och.  

 Insatser inom den sociala hållbarhetsdimensionen sker inom 
främst jämställdhet, integration och mångfald. Men även inom 
attraktivitet, tillgänglighet, hälsa, social rättvisa, inflytande, 
jämlik tillgång till kultur och deltagande. 

 Ingen region redovisar direkta insatser för att främja ekono-
misk hållbarhet.  

 Resultat uppnås främst i form av ökad kunskap samt medve-
tenhet och attitydförändringar i relation till hållbarhetsdi-
mensionerna.  

 Resultat i form av stärkta förutsättningar för hållbarhetsar-
betet redovisas också. De stärka förutsättningarna verkar 
främst uppnås genom olika insatser av hållbarhetsintegrering.  

 Det redovisas få direkta resultat av det regionala hållbarhets-
arbetet. Det förefaller som att direkta resultat främst relateras 
till den interna verksamheten. Regioner som verkar bedriva ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete rapporterar däremot att 
exempelvis antalet ansökningar från kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund som driver företag har ökat liksom att 
antalet beviljade beslut om stöd har ökat.  

 Det som i allmänhet saknas i regionernas villkorsrapportering 
är konkreta åtgärder som behövs för att styra i riktning mot 
ökad hållbarhet såsom ändrade arbetssätt eller ändrade priori-
teringar vid fördelning av medel. 

4.3.3 Resultat Tillväxtverkets genomförande av strukturfondspro-
grammen 

Tillväxtverket har även sammanställt de utvärderingar som gjorts av 
de nio svenska regionalfondsprogrammen och som anknyter till inte-
grering av hållbarhetsaspekter54. Den samlade bedömningen som 
framkommer i de hittills publicerade utvärderingarna av de nio pro-

                                                             
54 Tillväxtverket (2019), PM om integrering av hållbarhetsaspekter i regionala utvecklingsfonden 
2014–2020 (ej publicerad rapport) 
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grammen är att hållbarhetsaspekterna (bättre miljö, likabehandling 
och icke-diskriminering) inte integreras tillfredsställande i relation till 
den satta ambitionsnivån i programdokumenten. Utvärderarna kon-
staterar att: 
 

 Det saknas kunskap hos många av projekten om vad hållbar-
hetsaspekterna innebär, hur och varför de ska integreras i 
verksamheten. 

 Att projekten inte får tillräckliga anvisningar för hur de ska 
göra för att integrera hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet. 
En konsekvens är otydlighet för projekten om vad som ska ge-
nomföras och hur det ska ske för att uppnå en godkänd nivå för 
arbetet med hållbarhetsaspekterna.  

 Det görs ingen systematisk uppföljning av projektens tillämp-
ning av hållbarhetsaspekterna vilket försvårar styrningen av 
projekten. 

 
Inom tematiskt mål fyra ges miljökriteriet ett tydligare genomslag än 
jämställdhet och icke-diskriminering. Med tanke på att målet handlar 
om att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sek-
torer är resultat kanske inte särskilt förvånande. Samtidigt konstaterar 
utvärderarna att jämställdhet och icke-diskriminering sällan ges en 
strategisk roll i den verksamhet som bedrivs och det saknas ofta kon-
kreta åtgärder för hur projekten ska omsätta kriterierna i den prak-
tiska verksamheten. Resultatet ger ytterligare en indikation på svårig-
heten med att integrera hållbarhetsaspekter och att målstyrning kan 
ge tydligare resultat.  
 
Ovanstående resultat från utvärderingarna är relevant när vi försöker 
få en uppfattning om resultatet av regionernas hållbarhetsarbete, ef-
tersom en relativt stor andel av det regionala utvecklingskapitalet 
kommer från regionala utvecklingsfonden. I de utvärderingar som 
gjorts av regionalfondsprogrammen under innevarande programpe-
riod, såväl som tidigare programperioder, framgår att många av de 
projekt som fått stöd generellt sett har svaga resultat av att integrera 
hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Det beror till viss del på att det 
råder brist på kunskap om hållbarhetsaspekternas innebörd och kopp-
lingen till de insatser som projektet har beviljats stöd för. Arbetet är 
allt för ofta avhängigt enskilda personers insatser och engagemang.  
 
Insatserna inom arbetet med Hållbar stadsutveckling bör nämnas sär-
skilt. Här är utvärderarnas preliminära bedömning att regionalfonden 
har lyckats utifrån uppsatt ambition55. Insatserna varierar mellan pro-
jekten men handlar bland annat om förstärkta resurser för planering-
en av stadsbyggnadsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv liksom 
näringslivsinriktade projekt som syftar till att skapa jobb i utanför-

                                                             
55 Att stärka den sociala hållbarheten genom bland annat insatser för hållbar stadsutveckling 
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skapsområden och därmed bidrar till att lösa utmaningar relaterat till 
segregation.  
 
 
4.4 Erfarenheter från tidigare och pågående uppdrag 

Tillväxtverket har sammanställt erfarenheter från särskilt relevanta 
regeringsuppdrag i en särskild redovisning som bifogas slutrapporten. 
Nedan är en kortare sammanfattning.  
 
Det är svårt att svara på om styrningen av hållbarhetsarbetet inom den 
regionala tillväxtpolitiken enbart ska ske genom allmän policy eller om 
kombinationen allmän policy och särskilda uppdrag är det mest opti-
mala. De regionala förutsättningarna skiljer sig åt och ger olika kontex-
tuella arenor för arbetet med en hållbar utveckling. Det gör att den 
nationella styrningen i form av särskilda uppdrag kan uppfattas över-
flödig i en region medan det i en annan region kan vara helt centralt 
för att få saker att hända. Flera regioner menar att de särskilda upp-
dragen och dess finansiering är helt avgörande för regionernas möjlig-
het att arbeta med den fråga som uppdraget adresserar. Jämställd reg-
ional tillväxt har nämnts särskilt56.  
 
Att utforma den nationella styrningen så att den svarar mot de varie-
rande behov och förutsättningar som finns regionalt är svårt. Detta 
gäller inte minst när det gäller riktade uppdrag för att stärka en viss 
aspekt av hållbarhet. Regionerna upplever många gånger att de sär-
skilda uppdragen är svåra att passa in i verksamheten. Korta genomfö-
randeperioder försvårar möjligheten att synkronisera och integrera 
utvecklingsprojektets resultat tydligt i ordinarie verksamhet. Trots det 
är ändå uppfattningen hos Tillväxtverket att de insatser som har gjorts 
inom ramen för aktuella regeringsuppdrag inneburit en utveckling av 
arbetet på regional nivå. De resultat som uppnås är ofta: utvecklad 
kunskap, metodutveckling och förstärkt samverkan. Regionerna upp-
ger även resultat i form av ökad förmåga, ändrade attityder och ökad 
medvetenhet i relation till olika hållbarhetsdimensioner, främst in-
ternt hos regionerna själva.  
 
Oavsett hur regeringen väljer att styra är behovet av tydlighet centralt 
i hållbarhetsarbetet. Det innebär att formulera tydliga mål, syften och 
förväntade effekter av uppdrag. Om mål, syfte och förväntade effekt 
dessutom kopplar an till de samhällsutmaningar som Sverige och värl-
den står inför upplevs uppdraget mer begripligt och lättare att kom-
municera. 

                                                             
56 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhet inom det regionala tillväxtarbe-
tet  
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4.5  En översikt av roller och ansvar för hållbarhetsdimensioner-
nas sakområden på regional nivå 

Utgångspunkten för översikten var att försöka identifiera eventuella 
glapp/överlappningar i den nationella styrningen av den regionala 
nivån avseende det regionala tillväxtarbetet. Med regional nivå avses 
här regioner och länsstyrelser. Fokus låg på hållbarhetsdimensioner-
na. En slutsats från översikten är att det finns ett antal otydligheter 
avseende de mandat, roller och ansvar som nationell nivå har tilldelat 
regioner och länsstyrelser relaterat till det regionala utvecklingsan-
svaret. Otydligheterna framkommer i form av snarlika formuleringar 
och begrepp, i lite skilda kontexter, men med likvärdigt innehåll. Att 
definiera och tydliggöra dessa liknande formuleringar och begrepp, 
aktörerna sinsemellan, kan troligen ge mer kraft och intensitet i det 
regionala tillväxtarbetet.  

 
4.6 Dialog och erfarenhetsutbyte 

Tillväxtverket har fört dialog och inhämtat erfarenheter från Verket 
för innovationssystem (Vinnova), Jämställdhetsmyndigheten, Natur-
vårdsverket, Delegationen mot segregation, Riksantikvarieämbetet, 
Statens kulturråd och Statens energimyndighet. Naturvårdsverket och 
Delegationen mot segregation bjöds in att delta i Tillväxtverkets tan-
kesmedja. Naturvårdsverket valde att delta i arbetet.  
 
Tillväxtverket identifierade ytterligare myndigheter som betydelse-
fulla för uppdraget och har haft kontakt även med dessa. De var Same-
tinget, Arbetsförmedlingen, Trafikverket samt Myndigheten för ung-
doms och civilsamhällesfrågor. Dialog och erfarenhetsutbyte har skett 
både via enskilda möten och via Tillväxtverkets myndighetsnätverk för 
hållbar regional utveckling och landsbygdspolitik57.  
 
Tillväxtverket träffade, i ett relativt tidigt skede, länsstyrelsernas nät-
verk för hållbar tillväxt. Nätverket samlar chefer på länsstyrelserna 
som arbetar med hållbar tillväxt. Representant från länsstyrelserna 
bjöds även in att delta i Tillväxtverkets tankesmedja för uppdraget. En 
representant från länsstyrelsen Blekinge län deltog. Dialog med reg-
ionerna har skett genom hela genomförandet och genom olika forum 
såsom Regional kontakt, Tjänstemannaforum, Reglabs RUS-nätverk 
och Hållbarhetsnätverk.  
 
Den viktigaste arenan för att få in regionernas synpunkter, kunskap 
och erfarenheter har varit tankesmedjan. Som tidigare nämnts har 
även fem regioner deltagit i Tillväxtverkets testprocess av en prototyp 
till ett villkorsbeslut.

                                                             
57 Med anledning av Tillväxtverket uppdrag att stödja myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet 
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BILAGA 1 

Lag (xxxx:xxx) om regionalt utvecklingsansvar 

Lagens tillämpningsområde och definitioner 

1 § I denna lag finns besta mmelser om regionalt utvecklingsarbete, vad arbetet ska syfta 
till och om la nsplaner fo r regional transportinfrastruktur. 
 
2 § Med regionalt utvecklingsarbete avses i denna lag insatser fo r att skapa en hållbar 
regional utveckling.  
 
3 § Denna lag ga ller fo r regionerna. Lagen ga ller ocksa , med undantag fo r 8 § 1, fo r 
Gotlands kommun. Det som sa gs om en region i 5–10 §§ ga ller i sa dant fall kommunen.  
 
4 § Gotlands kommun fa r besluta att kommunfullma ktige och kommunstyrelsen ista llet 
fa r betecknas regionfullma ktige och regionstyrelsen. Det som sa gs i andra fo rfattningar 
om kommunfullma ktige och kommunstyrelsen ga ller i sa dant fall regionfullma ktige och 
regionstyrelsen.  
 
Vid genomfo rande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska 
beteckningen kommunfullma ktige anva ndas.  

Regionalt utvecklingsarbete 

5 § En region ska 
1. utarbeta och faststa lla en strategi fo r la nets hållbara utveckling samt leda och 

samordna insatser fo r genomfo randet av strategin, 
2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om 

anva ndningen av vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, och  
3. fo lja upp, la ta utva rdera och a rligen till regeringen redovisa hur resultaten av 

det regionala utvecklingsarbetet bidrar till en hållbar regional utveckling. 
 
6 § En region fa r utfo ra uppgifter inom ramen fo r EU:s strukturfondsprogram. 

Transportinfrastruktur 

7 § En region ska uppra tta och faststa lla la nsplaner fo r regional transportinfrastruktur.  

Samverkan och samråd 

8 § En region ska samverka med 
1. la nets kommuner, och  
2. la nsstyrelsen och o vriga bero rda statliga myndigheter 

 
i syfte att bidra till en hållbar regional utveckling. 
 
9 § En region ska samra da med fo retra dare fo r bero rda organisationer och na ringslivet i 
la net.  
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Statliga myndigheter 

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i la net ska beakta den strategi som 
faststa lls fo r la nets hållbara utveckling.  
 
La nsstyrelsen och o vriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsomra den 
la mna regionen det bitra de som den beho ver fo r regionalt utvecklingsarbete och 
regional transportinfrastrukturplanering. De ska ocksa  lo pande informera regionen om 
pa ga ende och planerade verksamheter som har betydelse fo r la nets hållbara utveckling.   
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BILAGA 2 

Förordning (XXXX:XXX) om regionalt utvecklingsarbete 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna fö rördning finns besta mmelser öm regionalt utvecklingsarbete öch statliga 
myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
2 § Med regionalt utvecklingsarbete avses i denna fö rördning insatser fö r att skapa en 
hållbar regional utveckling. 
 
3 § Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla ma len fö r den 
regionala utvecklingspolitiken öch EU:s sammanha llningspölitik. 
 
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling xxxx-2030 ska vara vägledande 
för det regionala utvecklingsarbetet. 
 
4 § Ekönömisk, söcial öch miljö ma ssig ha llbarhet ska som helhet vara en integrerad del i 
analyser, strategier, prögram öch insatser i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
5 § Det regiönala utvecklingsarbetet ska utförmas öch bedrivas i sektörsö vergripande 
samarbete mellan aktö rer pa  lökal, regiönal, natiönell öch internatiönell niva .  

Ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet 

6 § Regiönerna öch Götlands kömmun har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet 
i sina respektive la n. 
 
I lagen öm (2010:630) regiönalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter söm 
regiönerna öch Götlands kömmun har.  
 
7 § Den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet ska 

1. utarbeta öch faststa lla en strategi fö r la nets hållbara utveckling (regsamt leda 
öch samördna insatser fö r genömfö randet av strategin, 

2. besluta öm anva ndningen av vissa statliga medel fö r regionalt utvecklingsarbete, 
öch 

3. fö lja upp, la ta utva rdera öch a rligen till regeringen redövisa hur resultaten av 
det regiönala utvecklingsarbetet bidrar till en hållbar regional utveckling. 

Den regionala utvecklingsstrategin 

8 § Den regiönala utvecklingsstrategin ska vara en samlad öch sektörsö vergripande 
strategi fö r det regionala utvecklingsarbetet i ett eller flera la n öch inneha lla ma l öch 
la ngsiktiga priöriteringar söm stödjer länets omställning till en hållbar utveckling.  
 
Strategin ska bidra till sektörsö vergripande samverkan mellan la nen öch mellan aktö rer 
pa  lökal, regiönal, natiönell öch internatiönell niva . Den ska ligga till grund fö r 
strukturföndsprögrammen inöm ma let Investering fö r tillva xt öch sysselsa ttning öch 
inöm ma let Euröpeiskt territöriellt samarbete, öch beaktas na r andra regiönala 
strategier öch prögram tas fram.  
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Om flera la n utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det söm sa gs öm ett la n i 
denna fö rördning i sta llet ga lla alla la n söm ömfattas av strategin.  
 
9 § Den regiönala utvecklingsstrategin ska uppra ttas utifra n en analys av de sa rskilda 
fö rutsa ttningarna fö r en hållbar utveckling i la net. Analysen ska ta ha nsyn till 
funktiönella regiönala samband sa va l inöm söm ö ver la ns- öch landsgra nserna samt till 
ölika typer av landsbygder öch ta törter.  
 
10 § Den regiönala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berö rda 
kömmuner, regiöner samt la nsstyrelser öch andra berö rda statliga myndigheter. 
Strategin ska fö rankras va l lökalt öch regiönalt. A ven na ringslivet öch det civila 
samha llets örganisatiöner i la net ska erbjudas mö jligheter till samverkan.  
 
11 § Na r den regiönala utvecklingsstrategin tas fram ska fö ljande sa rskilt beaktas: 

‐ EU:s strategi fö r O stersjö regiönen, 
‐ havs- öch fiskeriprögrammet, 
‐ kömmunala ö versiktsplaner inklusive havsömra den, 
‐ kömmunala riktlinjer fö r böstadsfö rsö rjning, 
‐ landsbygdsprögrammet, 
‐ la nsplaner fö r regiönal transpörtinfrastruktur öch regiönala 

trafikfö rsö rjningsprögram, 
‐ länens jämställdhetsstrategier,  
‐ regiönala bredbands- öch digitaliseringsstrategier eller mötsvarande, 
‐ regiönala klimat- öch energistrategier, 
‐ regiönala kulturplaner, 
‐ regiönala serviceprögram, 
‐ regiönplaner enligt 7 kap. plan- öch bygglagen (2010:900) öch 
‐ a tga rdsprögram fö r regiönala miljö ma l öch fö r vattenfö rvaltning 

 
A ven andra strategier öch prögram söm a r relevanta fö r regiönen bö r beaktas.  
 
12 § Den regiönala utvecklingsstrategin ska uppdateras lö pande.  
 
Strategin ska ses ö ver a tminstöne en ga ng mellan varje val till landstings- öch 
kömmunfullma ktige.  
 
13 § Na r den regiönala utvecklingsstrategin har faststa llts eller uppdaterats ska den 
la mnas till regeringen öch till fö ljande statliga myndigheter öch aktö rer:  
 

1. Almi Fö retagspartner AB,  
2. Arbetsfö rmedlingen, 
3. Böverket, 
4. Delegationen mot segregation, 
5. Fö rsa kringskassan, 
6. Havs- öch vattenmyndigheten, 
7. Jämställdhetsmyndigheten, 
8. la nsstyrelserna, 
9. Myndigheten fö r tillva xtpölitiska utva rderingar öch analyser, 
10. Myndigheten fö r ungdöms- öch civilsamha llesfra gör, 
11. Myndigheten fö r yrkeshö gskölan, 
12. Naturva rdsverket, 
13. Pöst- öch telestyrelsen, 
14. Riksantikvariea mbetet, 
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15. Riksarkivet, 
16. Ra det fö r Euröpeiska söcialfönden i Sverige, 
17. Sametinget, 
18. Skögsstyrelsen, 
19. Statens energimyndighet, 
20. Statens jördbruksverk, 
21. Statens kulturra d, 
22. Statens skölverk, 
23. Svenska Filminstitutet, 
24. Sveriges expört- öch investeringsra d, 
25. Sveriges geölögiska undersö kning, 
26. Tillva xtverket, 
27. Trafikanalys, 
28. Trafikverket, 
29. Universitetskanslersa mbetet, 
30. Verket fö r innövatiönssystem, öch  
31. berö rda universitet öch hö gskölör. 

 
Sa dana andra regiönala strategier öch prögram söm avses i 8 § ska na r de faststa lls eller 
uppdaterats la mnas till Tillva xtverket öch andra berö rda statliga myndigheter.  
 
14 § Den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet ska leda öch samördna 
insatserna fö r genömfö randet av den regiönala utvecklingsstrategin. Samördning ska 
ske med berö rda kömmuner, regiöner samt la nsstyrelser öch andra berö rda statliga 
myndigheter. A ven na ringslivet öch det civila samha llets örganisatiöner i la net ska 
erbjudas mö jligheter till samverkan.  

Användningen av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete  

15 § Den regiönala utvecklingsstrategin öch, i fö rekömmande fall, EU:s 
strukturföndsprögram inöm ma let fö r Investering fö r tillva xt öch sysselsa ttning öch 
inöm ma let fö r Euröpeiskt territöriellt samarbete ska vara utga ngspunkt vid urvalet av 
insatser na r la nsstyrelserna öch den söm har ansvaret fö r det regionala 
utvecklingsarbetet fattar beslut öm statliga medel för regionalt utvecklingsarbete. 

Uppföljning, utvärdering och redovisning 

16 § Den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet ska fö lja utvecklingen i 
la net öch analysera, fö lja upp öch utva rdera hur det regionala utvecklingsarbetet bidrar 
till en hållbar utveckling i la net. I detta arbete ska den uppfö ljning öch utva rdering söm 
gjörts av Euröpeiska struktur- öch investeringsfönderna tas till vara öm den har 
betydelse fö r la net. Arbetet med analyser, uppfö ljning öch utva rdering ska ske lö pande, 
systematiskt öch la ngsiktigt.  
 
Analyser, uppfö ljning öch utva rdering ska gö ras utifra n ekönömisk, söcial öch 
miljö ma ssig ha llbarhet som helhet. Statistik ska redövisas med kö n söm ö vergripande 
indelningsgrund, öm det inte finns sa rskilda ska l möt detta.  
 
17 § Den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet ska a rligen till 
regeringen rappörtera resultatet av den analys, uppfö ljning öch utva rdering söm ska 
gö ras enligt 16 §.  

Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet 

18 § Statliga myndigheter ska inöm sina verksamhetsömra den verka fö r att ma let fö r 
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den regionala utvecklingspolitiken uppna s. Na r det a r la mpligt ska myndigheterna i sin 
verksamhet i sa  stör utstra ckning söm mö jligt ta ha nsyn till regiönala fö rutsa ttningar.  
 
I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser söm bidrar till att uppna  ma len i 
de regiönala utvecklingsstrategierna öch till det regiönala utvecklingsarbetet i ö vrigt 
beaktas.  
 
19 § Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet ska grundas pa  
priöriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional utveckling samt pa  
priöriteringarna i de regiönala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska 
ske i samverkan med den söm har det regionala utvecklingsansvaret. Tillva xtverket ska 
stö dja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
20 § Statliga myndigheter ska 

1. samra da med den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsansvaret i syfte 
att stärka arbetet för en hållbar regional utveckling, 

2. lö pande införmera den söm har ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet 
öm pa ga ende öch planerade verksamheter söm har betydelse fö r en hållbar 
utveckling i la net,  

3. inöm sina verksamhetsömra den ge det bitra de söm behö vs till den söm har 
ansvaret fö r det regionala utvecklingsarbetet, 

4. priöritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala utvecklingsarbetet, 
5. na r verksamhetsminskningar ö verva gs, samra da med den söm har ansvaret fö r 

det regionala utvecklingsarbetet, la nsstyrelsen öch andra berö rda statliga 
myndigheter, kömmuner, regiöner, na ringsliv öch örganisatiöner öm mö jligheter 
att genöm samördning eller samverkan uppra ttha lla eller utveckla 
verksamheten, öch 

6. beakta mö jligheterna till decentralisering na r de planerar sina verksamheter. 
 
21 § La nsstyrelsen ska inöm sitt ansvarsömra de fra mja andra statliga myndigheters 
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet i syfte att stärka en hållbar regional 
utveckling. 
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BILAGA 3 

Villkor m.m. för budgetåret xxxx för landstingen samt 
Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets 
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer 

 
Riksdagen har fö r budgeta ret xxxx beslutat öm anslag öch bemyndiganden öm 
ekönömiska a taganden vad ga ller utgiftsömra dena 1 Rikets styrelse (pröp. 2018/19:1, 
utg.ömr. 1, bet. 2018/19:KU1m rskr. 2018/19:79), 19 Regiönal tillva xt (pröp. 
2018/19:1, utg.ömr. 19, bet. 2018/19:NU2m rskr. 2018/19:72) öch 22 
Kömmunikatiöner (pröp. 2018/19:1, utg.ömr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 
2018/19:109). 
 
Regeringen beslutar att fö ljande ska ga lla fö r budgeta ret xx fö r landstingen öch 
Götlands kömmun vid anva ndandet av medel fra n anslaget 5:1 La nsstyrelserna m.m. 
under utgiftsömra de 1 Rikets styrelse öch fra n anslaget 1:1 Regiönala tillva xta tga rder 
under utgiftsömra de 19 Regiönal tillva xt samt fra n anslaget 2:5 Driftsa ker öch 
tillga nglig elektrönisk kömmunikatiön under utgiftsömra de 22 Kömmunikatiön. Det 
söm sa gs öm landsting i detta beslut ga ller a ven Götlands kömmun. 
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1 VERKSAMHET 
 
Landstingen ska la mna en redövisning till Regeringskansliet (Na ringsdepartementet) 
senast den xx februari xxxx, öm inget annat framga r. Redövisningen ska ske enligt de 
a terrappörteringskrav söm framga r av detta regeringsbeslut.  

Återrapportering 

Återrapportering 1 

Utifra n 5–7 §§ lagen (2010:630) öm regiönalt utvecklingsansvar i dess lydelse fr.ö.m. 
xxxx respektive 3–5, 8-10 §§ fö rördningen (2017:583) öm regiönalt utvecklingsarbete 
ska landstingen ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under a ret. 
Redövisningen ska inneha lla uppgift öm: 
 

• Hur genömfö rda insatser inöm den regiönala utvecklingsstrategin bidragit till 
regiönens uppsatta ma l öch la ngsiktiga priöriteringar fö r la nets ha llbara 
utveckling.  

• Hur insatsömra dena1 inöm det regiönala utvecklingsarbetet tilla mpats öch 
anva nts fö r att bidra till en ömsta llning söm stö djer la nets ha llbara utveckling.  

• Hur ekönömisk, söcial öch miljö ma ssig ha llbarhet söm helhet utgjört en 
integrerad del i analyser, strategier, prögram öch insatser i det regiönala 
utvecklingsarbetet.   

 
Inöm priöriteringen Territöriell sammanha llning ska regiönerna utö ver det söm anges 
övan, ge en sa rskild beskrivning av arbetet med att fra mja tillga nglighet till kömmersiell 
service i serviceglesa ömra den under a ret. Redövisningen ska a ven inneha lla en 
beskrivning av eventuella hinder fö r att na  faststa llda ma l i den regiönala 
utvecklingsstrategin, det regiönala serviceprögrammet respektive den regiönala 
handlingsplanen fö r genömfö randet av Landsbygdsprögram fö r Sverige 2014–2020.  
 
Inöm priöriteringen Territöriell sammanha llning ska landstingen, utö ver det söm anges 
övan, öcksa  ge en sa rskild beskrivning av arbetet med att fra mja bredbandsutbyggnad 
under a ret. Redövisningen ska inneha lla uppgift öm det arbete söm har bedrivits utö ver 
det söm har utfö rts av de regiönala bredbandsköördinatörerna öch beskrivning av 
eventuella hinder fö r att fra mja bredbandsutbyggnaden.  

Återrapportering 2 

Utifra n 5 § lagen öm regiönalt utvecklingsansvar respektive 7 öch 15 §§ fö rördningen 
öm regiönalt utvecklingsarbete ska landstingen ge en beskrivning av arbetet med 
fö rdelningen av anslag 1:1 Regiönala tillva xta tga rder under utgiftsömra de 19 Regiönal 
tillva xt. Redövisningen ska inneha lla: 
 

• En fö rklaring till fö rdelningen av anslaget 1:1 Regiönala utvecklingsa tga rder 
mellan pröjektverksamhet, regiönala fö retagsstö d öch stö d till kömmersiell 
service.  

• En beskrivning av hur fö rdelningen av anslaget 1:1 Regiönala tillva xta tga rder 
har bidragit till la nets ha llbara utveckling utifra n priöriteringarna2 i den 
natiönella strategin fö r ha llbar regiönal utveckling.  

 
1 Fö rslag a r att de angivna insatsömra dena inöm det regiönala utvecklingsarbetet utgö rs av 
innövatiön öch fö retagande, attraktiva miljö er öch tillga nglighet, kömpetensfö rsö rjning öch 
internatiönellt samarbete 
2 Territöriell sammanha llning, Söcial sammanha llning, Klimat öch biölögisk ma ngfald 
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• En beskrivning av hur fö rdelningen av anslaget 1:1 bidragit till en ömsta llning 
söm leder till en ha llbar regiönal utveckling.  

Återrapportering 3 

Utifra n 5, 8 öch 9 §§ lagen öm regiönalt utvecklingsansvar respektive 5 § fö rördningen 
öm regiönalt utvecklingsansvar ska landstingen ge en beskrivning av hur samverkan 
med andra aktö rer i syfte att sta rka arbetet fö r en ha llbar regiönal utveckling har 
bedrivits under a ret. Redövisningen ska inneha lla uppgift öm: 
 

• Inöm vilka ömra den samverkan öch gemensam finansiering har skett med 
la nsstyrelsen respektive andra statliga myndigheter samt hur denna samverkan 
öch gemensamma finansiering har bidragit till att sta rka arbetet fö r la nets 
ha llbara utveckling.  

• Inöm vilka ömra den samverkan öch gemensam finansiering har skett med 
la nets kömmuner samt hur denna samverkan öch gemensamma finansiering 
har bidragit till att sta rka arbetet fö r la nets ha llbara utveckling.  

• Inöm vilka ömra den samra d öch gemensam finansiering har skett med berö rda 
örganisatiöner öch na ringsliv i la net.  

Återrapportering 4 

Utifra n 5, 8–9 §§ lagen öm regiönalt utvecklingsansvar öch 3, 4, 7–9, 14 §§ fö rördningen 
öm regiönalt utvecklingsarbete ska landstinget ge en beskrivning av: 
 

• Vilka a tga rder söm har vidtagits fö r att hantera ma lkönflikter söm uppsta tt fö r 
att bidra till en ömsta llning söm leder till en ha llbar regiönal utveckling.  

Återrapportering 5 

Utifra n 5 § lagen öm regiönalt utvecklingsansvar respektive 7, 9 öch 16–17 §§ 
fö rördningen öm regiönalt utvecklingsarbete ska landstingen ge en beskrivning av hur 
arbetet med analyser, fö lja upp öch utva rdera det regiönala utvecklingsarbetet har 
bedrivits under a ret. Redövisningen ska inneha lla uppgifter öm: 
 

• Hur analyserna, uppfö ljningarna öch utva rderingarna har skapat 
fö rutsa ttningar fö r att leda öch samördna insatser inöm det regiönala 
utvecklingsarbetet söm gynnar en ömsta llning till en ha llbar regiönal 
utveckling.  

• Vilka av dessa analyser, uppfö ljningar öch utva rderingar söm helt eller delvis 
har finansierats med anslaget 1:1 Regiönala tillva xta tga rder under 
utgiftsömra de 19 Regiönal tillva xt.  

Uppdrag 

Uppdrag 1 

Landstinget ska, i enlighet med Tillva xtverkets anvisningar, la mna uppgifter till 
myndigheten avseende utgiftsprögnöser, utfall öch besta llningsbemyndigande ga llande 
anslaget 1:1 Regiönala tillva xta tga rder under utgiftsömra de 19 Regiönal tillva xt.  

Uppdrag 2 

Landstingen ska bidra till att sa kersta lla natiönell uppfö ljning av det regiönala 
utvecklingsarbetet samt uppfö ljning av anslag 1:1 Regiönala tillva xta tga rder under 
utgiftsömra de 19 Regiönal tillva xt.  
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2 FINANSIERING 

Anslagen 5:1 Länsstyrelserna m.m. och 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

Landstingens medel fra n anslaget 5:1 La nsstyrelserna m.m. under utgiftsömra de 1 
Rikets styrelse framga r av villkör fö r respektive la nsstyrelses anslagspöst i 
regleringsbrev fö r budgeta ret xxxx avseende anslaget.  
 
Landstingets delar av anslaget 1:1 Regiönala tillva xta tga rder under utgiftsömra de 19 
Regiönal tillva xt framga r av regleringsbrev fö r budgeta ret xxxx avseende anslaget. 
Under anslagspösten 24. Söm dispöneras av Tillva xtverket, anges anslag, tilldelat 
bemyndigande, anslagsbeha llning söm fa r dispöneras öch anslagskredit fö r respektive 
beslutsfattare. Vidare framga r villkör samt vilka a ndama l under anslaget söm 
landstinget fa r besluta öm. 
 
 
 

3 Ö VRIGT 

Underlag till Tillväxtverket för årsredovisning och delårsrapport 

Landstingen ska fö rse Tillva xtverket med det underlag söm myndigheten bega r infö r 
arbetet med Tillva xtverkets a rsredövisning, budgetunderlag öch finansiella 
delrappörter. Vidare ska prögnöser fö r bemyndigande öch anslag la mnas i enligt med 
anvisningar fra n Tillva xtverket.  
 
 
 
 
 
 



 

Datum 
2020-01-09 

Upprättad av 
Anna Ebenmark 
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BILAGA 4 

Erfarenheter från genomförandet av vissa 
regeringsuppdrag  

Bakgrund 
I Tillvä xtverkets regeringsuppdräg Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den 
regionala tillväxtpolitiken kan stärkas1 ingä r ätt sä rskilt beäktä erfärenheter frä n 
uppdräg som regeringen gett myndigheten i syfte ätt stä rkä hä llbärhetsärbetet. En 
frä gestä llning, reläterät till de olikä regeringsuppdrägen, som värit äktuell ä r bälänsen i 
styrningen. Om syftet ä r ätt stä rkä hä llbärhetsärbetet bo r styrningen ske frä mst genom 
ällmä n policy eller bo r det värä en kombinätion äv ällmä n policy och sä rskildä 
regeringsuppdräg? 
 
Dennä redovisning syftär till ätt beskrivä erfärenheternä som Tillvä xtverket drägit frä n 
ärbetet med nedän nä mndä regeringsuppdräg. Sämt ett fo rso k ätt besvärä frä gän om 
vilken styrning som bo r tillä mpäs i enlighet med ovänstä ende frä gestä llning.  

Vilka regeringsuppdrag omfattas?  

Tidsperioden ä r 2014–2018 och de uppdräg som omfättäs äv uppdräget ä r:  
 
Uppdrag relevanta för Tillväxtverket 
• Uppdräg ätt sto djä äkto rer med regionält utvecklingsänsvär i deräs ärbete med 

smärt speciälisering sämt ätt spridä kunskäper och erfärenheter frä n det ärbetet.  
• Uppdräg ätt utvecklä och sto djä ärbetet fo r jä mstä lld regionäl tillvä xt.  
• Uppdräg ätt sto djä de regionält utvecklingsänsvärigä äkto rernäs ärbete med ätt tä 

främ regionälä händlingspläner fo r ätt integrerä och stä rkä klimät- och 
miljo perspektiven i det regionälä tillvä xtärbetet fo r perioden 2017–2020.  

• Uppdräg ätt sto djä de regionält utvecklingsänsvärigäs äkto rernäs ärbete med 
miljo driven nä ringslivsutveckling i ällä bränscher och energifrä gor.  

• Uppdräg ätt stä rkä integrätionsperspektivet i det regionälä 
kompetensfo rso rjningsärbetet 2018–2020.  

• Uppdräg ätt utvecklä de regionälä fo retägssto den ävseende jä mstä lldhet, 
integrätion och miljo , inklusive klimät.  

• Uppdräg ätt fo ljä upp och sto djä det fortsättä ärbetet fo r integrätion och mä ngfäld i 
det regionälä tillvä xtärbetet.  

 
Uppdrag relevanta för regionerna 
• Uppdräg ätt tä främ en regionäl händlingsplän fo r ätt integrerä och stä rkä klimät- 

och miljo perspektiven i det regionälä tillvä xtärbetet fo r perioden 2017–2020. 
• Uppdräg ätt redovisä hur ett strätegiskt och lä ngsiktigt ärbete fo r en jä mstä lld 

regionäl tillvä xt fortsätt bedrivits och utveckläts under ä ret.  

 
1 Uppdräg ätt lä mnä fo rsläg pä  hur hä llbärhetsärbetet inom den regionälä tillvä xtpolitiken kän stä rkäs, dnr Ä 2018-
1256 



 

2(12)  
 

 

• Uppdräg ätt redovisä hur ett strätegiskt och lä ngsiktigt ärbete fo r integrätion och 
mä ngfäld i det regionälä tillvä xtärbetet bedrivits och utveckläts under ä ret.  

Metod 

De underläg som änvä nts: 
 

• Releväntä uppdrägsformuleringär i regleringsbrev sämt sä rskildä uppdräg. 
• Tillvä xtverkets ä rsredovisningär dä r nä grä äv uppdrägen ä rligen redovisäs. 
• Sä rskildä uppfo ljningär äv genomfo rände äv vissä uppdräg dä  sä  här funnits 

tillgä ngligt.  
• Änteckningär frä n semistruktureräde intervjuer med progrämänsvärigä ält 

tjä nstepersoner frä n Tillvä xtverket som ärbetät med uppdräget. Värje intervju 
tog cä tvä  timmär.  

• Tillvä xtverkets sämmänstä llning äv regionernäs ä terräpporteringär äv 
villkorsbeslutet med sä rskilt fokus pä  hä llbärhetsäspekter.  

• I vissä fäll regionernäs enskildä ä terräpporteringär äv villkorsbeslutet.  
• Änälys äv hä llbärhetsärbetet inom den regionälä tillvä xtpolitiken, 

Konsulträpport, Rämbo ll Mänägement Consulting 

Olika typer av uppdrag, olika typer av styrning 
Uto ver läg och fo rordning här stäten mo jlighet ätt styrä stätligä myndigheter och 
regioner genom olikä former äv uppdräg eller erbjudänden (se nedän). Regionernä 
utgo r sekundä rä kommuner med eget politiskt styre vilket go r ätt direktä uppdräg frä n 
den stätligä nivä n till den regionälä nivä n inte ä r mo jlig i sämmä utsträ ckning som till 
den stätligä nivä n. Det regionälä utvecklingsänsväret, som innebä r ätt regionernä 
o vertägit det regionälä utvecklingsänsväret frä n den stätligä nivä n och tilldeläs medel 
frä n änsläg 1.1 Regionälä tillvä xtä tgä rder, styr regeringen genom regionernäs 
villkorsbeslut. 

Styrning av statliga myndigheter genom olika uppdrag 

Regeringen änvä nder sig äv olikä typer äv styrning till de stätligä myndigheternä. I 
myndigheternäs instruktioner, som utformäs genom fo rordningär, främgä r 
myndighetens huvudsäkligä uppgifter liksom ledningsformen fo r myndigheten. I 
instruktionen till myndigheten främgä r ä ven vilkä mä l fo r olikä politikomrä den som 
myndigheten skä bidrä till ätt uppnä . Instruktionernä till myndigheternä gä ller 
tillsvidäre.  
 
I regleringsbreven till myndigheternä, som ä r että rigä, främgä r hur mycket medel 
myndigheten här till sitt fo rfogände under ä ret sämt vissä uppdräg liksom kräv pä  
ä terräpportering till regeringen. Uppdrägen som stä r i regleringsbreven ä r formuleräde 
mycket kortfättät. 
 
Dä ruto ver kän regeringen beslutä om sä rskildä uppdräg, som ibländ ä ven innehä ller 
sä rskildä medel fo r genomfo rändet. Det ä r uppdräg som oftä riktär sig mot flerä 
myndigheter och äkto rer inklusive regionernä. Sä rskildä uppdräg ä r oftäst flerä rigä och 
omfättär mä ngä gä nger lä ngre och fo rdjupäde uppdrägsbeskrivningär. I de sä rskildä 
uppdrägen finns ocksä  mo jlighet ätt tydligäre beskrivä skä len till regeringens beslut 
jä mfo rt med ett regleringsbrevsuppdräg.  

Styrning av regionalt utvecklingsansvariga aktörer genom villkorsbeslut 

Regionernä styrs genom sä  källäde villkorsbeslut. De kommer ä rligen och änger 
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villkoren fo r änvä ndningen äv änsläget 1:1 Regionälä tillvä xtä tgä rder. Villkorsbeslutet 
skä ä rligen ä terräpporteräs i februäri.  
 
Villkorsbesluten kän omfättä uppdrägsformuleringär. Istä llet fo r uppdräg till den 
regionälä nivä n kän regeringen ge regionernä erbjudänden om ätt deltä i en specifik 
insäts eller genomfo rä olikä former äv progräm. Väd som utgo r ett uppdräg eller ett 
erbjudände ä r kopplät till väd som stä r i läg och fo rordning ävseende regionens uppgift i 
och med det regionälä utvecklingsänsväret liksom finänsieringen äv den regionälä 
tillvä xtpolitiken. Här insätsen en koppling till läg och fo rordning utformäs ett uppdräg. 
Om insätsen utgo r en del äv den regionälä tillvä xtpolitiken, men utän koppling till 
regionernäs uppdräg enligt läg och fo rordning, utformäs ett erbjudände. Om insätsen 
inte här nä gon äv ovänstä ende kopplingär till det regionälä utvecklingsuppdräget sä som 
det ä r formulerät i läg och fo rordning blir det värken ett uppdräg eller ett erbjudände. 
 
Det som regleräs i villkorsbeslutet mä ste hä sto d i läg och fo rordning.  

Vilken insats ger egentligen vilken effekt?  

I och med den regionälä tillvä xtpolitikens tvä rsektoriellä utformningen och dess verkän 
i ett flernivä system ä r det svä rt ätt helt och hä llet isolerä ett visst regeringsuppdräg och 
pekä pä  dess enskildä mervä rde fo r hä llbärhetsärbetet. Mä ngä fäktorer sämspelär. Inom 
det regionälä tillvä xtärbetet sker insätser: 
 

• Regionält pä  grund äv nätionell styrning 
• Regionält dä r den nätionellä styrningen här viss pä verkän pä  ätt genomfo rändet 

sker och dess utformning 
• Regionält utän pä verkän äv nätionell styrning 

 
Dä rtill skiljer sig de regionälä fo rutsä ttningärnä ä t vilket ger skildä kontextuellä ärenor 
fo r ätt styrä mot en hä llbär regionäl utveckling. En konsekvens ä r ätt sämmä nätionellä 
styrningsinsäts kän här vä ldigt olikä effekt regionält. Det go r ätt det ä r svä rt ätt utformä 
den nätionellä styrningen sä  ätt den svärär mot de värierände behov och fo rutsä ttningär 
som finns.  

Allmän policy eller särskilda regeringsuppdrag? 

Sä rskildä regeringsuppdräg motiveräs oftäst äv ätt det beho vs en sä rskild kräftsämling 
inom hä llbärhetsärbetet pä  regionäl nivä . Sämtidigt kän styrningen och insätsernä 
koppläde till enskildä hä llbärhetsäspekter, som de sä rskildä regeringsuppdrägen oftäst 
formuleräts utifrä n, uppleväs snä vä, kortsiktigä och svä rä ätt änpässä till ett lä ngsiktigt 
regionält fo rä ndringsärbete.  
 
En generell svä righet med sä rskildä uppdräg ä r ätt det kän värä svä rt ätt uppnä  
väräktigä fo rä ndringär inom ett omrä de dä  det ä r relätivä kortä tidsperspektiv fo r 
genomfo rändet reläterät till de komplexä sämhä llsutmäningär som skä lo säs. Eftersom 
de regionälä fo rutsä ttningärnä skiljer sig ä t uppfättäs de sä rskildä uppdrägen vä ldigt 
olikä regionält.  
 
Flerä regioner uppger, trots ovän beskrivnä svä righeter, ätt de sä rskildä uppdrägen och 
dess finänsiering ä r helt ävgo rände fo r regionernäs mo jlighet ätt ärbetä med den frä gä 
som uppdräget ädresserär. I de fäll regionernä bedriver ett äktivt hä llbärhetsärbete 
oävsett den nätionellä styrningen, kän de sä rskildä regeringsuppdrägen istä llet 
uppfättäs som svä rä ätt pässä in i den ordinärie verksämheten. I de fällen upplevs den 
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nätionellä styrningen mer som en pä lägä som här ett begrä nsät mervä rde2.  

Vikten av tydlighet 

Äv de uppdräg som Tillvä xtverket sä rskilt skä beäktä ä r fyrä utformäde som 
regleringsbrevsuppdräg och tre utgo r sä rskildä regeringsuppdräg. Uppdrägen skiljer sig 
ä t i form och beskrivning (se nedän). I intervjuer med tjä nstepersoner som 
ärbetär/ärbetät inom uppdrägen uppger flertälet ätt mä l och syfte med 
regeringsuppdrägen uppfättäs som otydligä liksom vilkä effekter regeringen här 
velät/vill uppnä  med genomfo rändet. Det här ä ven främkommit vikten äv ätt 
Tillvä xtverket i pläneringen äv genomfo rändet här geho r fo r och speglär regeringens 
ämbitioner i resurssä ttningen ävseende uppdrägets genomfo rände. Om sä  inte sker 
finns en risk ätt uppdräget nedprioriteräs pä  myndigheten vilket troligen pä verkär 
utfället äv genomfo rändet.  

Angående uppföljning och resultat 

Det skä sä gäs ätt ärbetet med hä llbär regionäl utveckling ä r lä ngsiktigt och komplext. 
Det ä r svä rt ätt pä visä konkretä sämbänd mellän insäts och resultät, sä rskilt inom 
rämen fo r että rigä räpporteringär. I Rämbo lls änälys äv hä llbärhetsärbetet inom den 
regionälä tillvä xtpolitiken bekrä ftäs svä righeten med ätt pä visä resultät och ätt det inte 
finns nä grä tydligä svär pä  hur resultäten bä st kän fä ngäs upp. Nä grä regioner resonerär 
kring vilkä resultät som kän ses utifrä n en indikätorbäseräd uppfo ljning genom ex 
BRP+, ko nsuppdeläd stätistik eller utifrä n uppsättä mä l inom exempelvis energi- och 
klimätomrä det. Ändrä regioner lyfter behovet äv en bredäre, känske mer kvälitätiv, 
redovisning med fokus pä  fo rflyttning mot ett visst mä l. Ett tredje älternätiv skulle 
kunnä värä ätt fo ljä upp de utvecklingsprocesser som genomfo rs snäräre ä n ätt sä ttä 
kväntifierbärä mä l och fo ljä upp dessä3. 

Erfarenheter och resultat  
Nedän fo ljer en redogo relse fo r de olikä regeringsuppdrägen, dess bedo mdä effekter 
och resultät pä  hä llbärhetsärbetet inom den regionälä tillvä xtpolitiken.  

Jämställd regional tillväxt 

Progrämmet Jä mstä lld regionäl tillvä xt ä r ävslutät. Kontigo konstäteräde i sin 
slututvä rdering Att tänka på lång sikt – men agera på kort sikt ätt studerä resultät frä n 
ärbetet med jä mstä lldhetsintegrering, och effekternä äv det, ä r komplext. Dettä beror 
till stor del pä  ätt effekternä äv jä mstä lldhetsintegrering oftä blir ”inbä ddäde” i ändrä 
effekter och mä ngä gä nger ger indirekt pä verkän istä llet fo r en direkt pä verkän pä  ett 
utvecklingsomrä de. Det go r ätt det kän värä svä rt ätt sä rskiljä effekternä äv 
jä mstä lldhetsintegrering frä n ändrä insätser som skett inom ärbetsomrä det. En bä ttre 
lä rmiljo  i skolän kän exempelvis bli en effekt äv ärbetet med jä mstä lldhetsintegrering i 
en skolverksämt, ä ven om mä let fo r jä mstä lldhetsärbetet känske vär sätt till nä got 
ännät.  
 
En ännän svä righet med ätt studerä resultät frä n ärbetet med jä mstä lldhetsintegrering 
ä r ätt resultätet och effekternä äv jä mstä lldhetsintegrering mä ngä gä nger inte ä r mo jligä 
ätt mä tä pä  kort sikt. I utvä rderingen äv progrämmet Jä mstä lld regionäl tillvä xt välde 
Kontigo ätt studerä tvä  mer o vergripände änälysfrä gor som behändlär fo rutsä ttningär 

 
2 Ibid 
3 Rämboll Mänägement Consulting (2019), Änälys äv hä llbärhetsärbetet inom den regionälä tillvä xtpolitiken 
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och mer o vergripände fo rä ndringär4: 
 

• Fo rutsä ttningär fo r jä mstä lldhetsintegrering som etäblerät ärbetssä tt (struktur 
och process/styrning och orgänisering/deläktighet och mekänismer fo r 
lä rände/lä ngsiktig utvecklingssträtegi) – Har förutsättningarna för 
jämställdhetsintegrering stärkts?  

• Institutionäliseräde fo rä ndringär som ett resultät äv 
jä mstä lldhetsintegreringsärbetet (resultät i form äv nyä ärbetssä tt, funktioner 
osv) Vilka konkreta förändringar har uppnåtts i verksamheten? Vilka 
förutsättningar har dessa resultat att bidra till effekter på lång sikt?  

 
Slututvä rderingen äv progrämmet visäde ätt 63 % äv de svärände regionernä instä mde i 
pä stä endet ätt jä mstä lldhet i sto rre utsträ ckning blivit integrerät i det regionälä 
tillvä xtärbetet till fullo eller till stor del. Sämtidigt uppgäv endäst 26 % äv 
respondenternä ätt mä lgruppens5 mo jlighet till inflytände i det regionälä tillvä xtärbetet 
häde o kät till fullo eller till stor del. Likäsä  uppgäv bärä 21 % äv de svärände regionernä 
ätt resursernä fo r regionens tillvä xtärbete häde fä tt en mer jä mstä lld och jä mlik 
fo rdelning. Ätt jä mstä lldhet i ho gre utsträ ckning blivit integrerät i det regionälä 
tillvä xtärbetet kän dock pä  sikt medfo rä ätt mä lgruppens inflytände o kär liksom ätt 
resursernä fo rdeläs mer jä mstä llt och jä mlikt6.  
 
Uto ver ätt jä mstä lldhet i ho gre utsträ ckning blev integrerät i det regionälä 
tillvä xtärbetet medfo rde progrämmet en o käd fo rstä else om värfo r och hur regionen 
främgent skä ärbetä med jä mstä lldhetsintegreringen inom det regionälä tillvä xtärbetet. 
Ärbetet med behovsänälys och kärtlä ggning info r främtägändet äv de regionälä 
händlingsplänernä resulteräde i ett mer fäktäbäserät ärbetssä tt och utgjorde ett viktigt 
verktyg fo r ätt identifierä regionälä prioriteringär i det regionälä tillvä xtärbetet. Det 
intersektionellä perspektivet medfo rde fo r flerä regioner ett stort mervä rde och bidrog 
till ett mer inkluderände regionält tillvä xtärbete. Enligt slututvä rderingen vär ärbetet 
med intersektionälitet inom progrämmet troligen den mest innovätivä delen. Ärbetet 
med ätt synliggo rä fo rutsä ttningär fo r olikä grupper i sämhä llet och dess mo jlighet till 
deltägände och tillgä ng till utvecklingsresurser i det regionälä tillvä xtärbetet gävs 
utrymme pä  den regionälä nivä n genom ärbetet med intersektionälitet7.  
 
Progrämmet Jä mstä lld regionäl tillvä xt innebär i de flestä regioner ett skäpände äv 
fo rutsä ttningär fo r ett fortsätt ärbete med jä mstä lldhet och intersektionälitet i det 
regionälä tillvä xtärbetet. Sämtidigt här progrämmet inte utgjort nä gon gäränt fo r ätt 
ärbetet med jä mstä lldhetsintegrering inom det regionälä tillvä xtärbetet kommer 
fortsä ttä pä  egen händ. Ledningens äktivä sto d fo r det fortsättä ärbetet ä r no dvä ndigt. 4 
äv 10 regioner uppger ätt de till fullo eller till stor del här ett äktivt sto d frä n ledningen 
fo r ärbetet med jä mstä lldhet och intersektionälitet. Ätt go rä jä mstä lldhetsintegrering 
till en del äv orgänisätionsstrukturen krä ver ätt ärbetet fä r genomsläg i orgänisätionens 
ledningsstruktur och ätt kompetensen liksom regionens käpäcitet ätt drivä ärbetet 
vidäre sä kräs8.  

 
4 Kontigo (2018), Ätt tä nkä pä  lä ng sikt – men ägerä pä  kort sikt. Slututvä rdering äv Tillvä xtverkets progräm 
Jä mstä lld regionäl tillvä xt 
5 Fo r regeringsuppdräget 
6 Kontigo (2018), Ätt tä nkä pä  lä ng sikt – men ägerä pä  kort sikt. Slututvä rdering äv Tillvä xtverkets progräm 
Jä mstä lld regionäl tillvä xt 
7 Ibid  
8 Ibid  
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Regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 

Genomfo rändet äv uppdräget pä gä r och ärbetet här enligt Tillvä xtverket och 
Näturvä rdsverket en positiv utveckling. Ällt fler äv de regionälä händlingsplänernä 
uppfyller de kriterier som regeringen här stä llt upp.  
 
Nä r uppdräget länserädes vär regionernäs reäktioner initiält relätivt kritiskä. Uppdräget 
uppfättädes mer som en pä lägä dä  mä ngä regioner menäde ätt de häde kommit lä ngre 
med ätt integrerä och stä rkä klimät- och miljo perspektiven i det regionälä 
tillvä xtärbetet ä n väd uppdräget fo rvä ntädes ledä till. Tillvä xtverket och 
Näturvä rdsverkets bedo mning ä r dock ätt uppdräget tycks hä en positiv inverkän pä  
ärbetet med ätt integrerä miljo - och klimätperspektiven i det regionälä tillvä xtärbetet. 
Dettä i och med ätt resurser tillgä ngliggo rs fo r ärbetet med händlingsplänen, nyä 
insätser formuleräs, sämärbeten stä rks bä de inom regionen sämt mellän regionen och 
ändrä releväntä äkto rer9.  
 
Genomfo rändet bedo ms ä ven medfo rä positivä mervä rden i form äv en 
kunskäpsho jning pä  nätionell nivä  ävseende hur regionernä ärbetär med ätt integrerä 
klimät – och miljo  i det regionälä tillvä xtärbetet. Bä de ävseende mä ngden insätser men 
ocksä  vilkä hinder som uppstä r regionält. Uppdräget här ocksä  bidrägit till ätt ge ärbetet 
en strätegiskt vikt i det regionälä tillvä xtärbetet, erfärenhetsutbytet mellän regionernä 
här inneburit ett o kät lä rände ävseende hur klimät – och miljo frä gor integreräts i det 
regionälä tillvä xtärbetet10. I ä terräpporteringen äv regeringsuppdräget som lä mnädes 
till regeringen i oktober 2019 räpporterädes ätt 16 regioner häde redovisät insätser 
som genomfo rts under 2018 inom rämen fo r den regionälä händlingsplänen fo r ätt 
integrerä klimät – och miljo  i det regionälä tillvä xtärbetet11.  
 
Ärbetet med ätt integrerä klimät – och miljo perspektiven i det regionälä tillvä xtärbetet 
ä r prioriterät enligt Tillvä xtverkets räpport Regionalt tillväxtarbete 2020. Sämtligä 
regioner här i sinä inräpporteräde prioriteringär fo r det främtidä regionälä 
tillvä xtärbetet lyft utmäningär som uppstä r pä  grund äv klimätfo rä ndringär och 
miljo fo rsto ring. Exempelvis lyfter regionernä ätt produktions- och energisystemet 
beho ver utveckläs sä  ätt beroende äv fossil energi minskär, ätt ändel fo rnybär energi 
beho ver o kä och ätt tränsportsektorns negätivä miljo pä verkän beho ver minskä12.  
 
Vilken insäts som gett vilket resultät i det regionälä tillvä xtärbetet ä r dock svä rt ätt 
utro nä dä  regionernä vält mycket olikä former äv uppfo ljning äv händlingsplänernäs 
genomfo rände. Men ä ven dä  mä ngä egnä regionälä initiätiv till insätser och fo rbä tträd 
sämverkän täs ävseende frä gor som bedo ms sä rskilt viktigä och prioriteräde äv den 
politiskä ledningen pä  regionäl nivä .  

Smart specialisering 

Nä r det gä ller smärt speciälisering här en viktig del i genomfo rändet händlät om 
informätionsspridning och diälog med regionernä. Konferenser och diälogmo ten här 
genomfo rts liksom en kärtlä ggning äv regionernäs styrkeomrä den och 
innovätionsstrukturer i sämtligä lä n. Dä rtill här Tillvä xtverket initierät S3 piloten. En 
plättform fo r kluster som prioriteräts i regionernä med fokus pä  lä rände, utveckling och 
erfärenhetsutbyte sämt finänsiering fo r o käd konkurrenskräft i äktivä klusterfo retäg. 

 
9 Tillvä xtverket (2018 och 2019) Ä terräpportering regeringsuppdräget 
10 Intervju genomfo rd 190328 
11 Tillvä xtverket (2019) Ä terräpportering äv regeringsuppdräget 
12 Tillvä xtverket (2019 Regionält tillvä xtärbete efter 2020 
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Flerä regioner här ärbetät främ strätegier fo r smärt speciälisering.13  
 
I ä terräpporteringen äv villkorsbeslutet lyfter flerä regioner sätsningär pä  hä llbärhet 
inom rämen fo r ärbetet med smärt speciälisering. Det händlär bländ ännät om region 
Skä nes sätsningär pä  blä  tillvä xt i ett Interregprojekt, region O rebros deltägände i 
initiätivet Industrial modernisation and Smart Specialisation in Social Economy sämt 
region Dälärnäs deltägände i ett Interregprojekt som syftär till ätt frä mjä 
entrepreno rskäp och innovätion kring ä ldres hä lsä och vä lmä ende och som ocksä  här 
som mä l ätt sto djä tjä nste- och produktutveckling fo r den seniorä märknäden14. Smärt 
speciälisering beträktäs äv flerä regioner som en centräl metod fo r ätt kräftsämlä kring 
sä rskilt prioriteräde omrä den, vilket bländ ännät kän bidrä till nyä och innovätivä 
lo sningär pä  äktuellä hä llbärhetsutmäningär15. 

Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet 

2015 fick Tillvä xtverket i uppdräg ätt sämmänstä llä regionernäs redovisningär fo r hur 
ett integrätions- och mä ngfäldsperspektiv kän utveckläs och integreräs i det regionälä 
tillvä xtärbetet16. Tillvä xtverket identifieräde ett äntäl utmäningär och gäv fo rsläg till det 
fortsättä ärbetet. De utmäningär som Tillvä xtverket lyfte vär bländ ännät17:  
 

• Ärbetet med integrätion och mä ngfäld ä r svä rt och komplext och sä  gott som 
ällä sämhä llsfunktioner pä verkäs.  

• Det finns ett gläpp i ärbetskräfts- och kompetensfo rso rjningen. 
• Det rä der en otydlighet i roller, mändät och änsvär fo r integrätion och mä ngfäld 

i det regionälä tillvä xtärbetet. 
• Otydlighet och grä nsdrägningsproblemätik mellän nyckeläkto rer. 
• Det säknäs modeller fo r sämverkän i en del regioner. 

 
Fo rsläg till det fortsättä ärbetet händläde bländ ännät om ätt: 
 

• Ett fo rtydligände äv olikä äkto rers roller, änsvär och mändät i relätion till 
integrätion och mä ngfäld i det regionälä tillvä xtärbetet fo r ätt underlä ttä 
effektiv sämverkän och fungerände sämverkänsmodeller.  

• Ätt Tillvä xtverket fä r regeringens uppdräg ätt ge sto d till regionernäs ärbete, 
drivä pä  utvecklingen, delfinänsierä pilotprojekt, ge processto d, skäpä ärenor 
fo r diälog och kunskäps- och erfärenhetsutbyte sämt ärbete med kunskäps- och 
metodutveckling, mä llogik, gemensämmä indikätorer sämt uppfo ljning och 
utvä rdering. 

 
Liknände resonemäng som ovän vär ocksä  det som ledde främ till Regläbs lä rprojekt 
Integration – regionernas roll mellän 2016–2017. Ärbetet med integrätion och mä ngfäld 
i det regionälä tillvä xtärbetet blev vä ldigt äktuell under 2015 dä  mä ngä mä nniskor 
so kte sig till Sverige i hopp om ett nytt liv med änledning bländ ännät kriget i Syrien. 
Regionernä upplevde ätt deräs roll i ärbetet med integrätion vär otydlig. Det fänns ett 
behov äv kunskäp och erfärenhetsutbyte mellän regionernä och ändrä äkto rer och ett 
fo rvä ntät resultät äv lä rprojektet vär utveckling äv metoder fo r ärbetet med integrätion 
och mä ngfäld pä  regionäl nivä . Viktigä lä rdomär efter Regläbs lä rprojekt vär bl.ä. vikten 
äv ätt se integrätion som en tillvä xtfrä gä, betydelsen äv ätt tydliggo rä begrepp och 

 
13 Tillvä xtverket (2016, 2017 och 2018) Ä rsredovisning 
14 Tillvä xtverket (2019) Hä llbärhetsäspekter i villkorsräpporteringen (ej publiceräd räpport) 
15 Rämboll Mänägement Consulting (2019) Änälys äv hä llbärhet inom det regionälä tillvä xtärbetet 
16 Regleringsbrev fo r budgetä ret 2015 ävseende Tillvä xtverket 
17 Tillvä xtverket (2015) Delräpport – Sämmänstä llning äv regionernäs redovisningär äv hur ett integrätions- och 
mä ngfäldsperspektiv kän utveckläs och integreräs i det regionälä tillvä xtärbetet 
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definierä väd som ävses fo r ätt skäpä ett gemensämt sprä k fo r ärbetet, ärbetä inom 
rämen fo r befintligä processer, kärtlä gg väd som sker i regionen fo r ätt fä  en o verblick äv 
de insätser som go rs och de insätser som eventuellt skulle beho väs och mo jlighet ätt 
ägerä i de orgänisätoriskä mellänrummen, skäpä mo ten och diäloger fo r ätt lyftä in 
frä gän pä  regionens dägordning, bygg kunskäp och involverä det civilä sämhä llet18.  
 
Tillvä xtverket beslutäde 2016 ätt lyftä in myndighetens uppdräg om ätt sto djä 
regionernä med integrätion och mä ngfäld i det regionälä tillvä xtärbetet i uppdräget 
jä mstä lld regionäl tillvä xt. Syftet vär ätt kunnä uppnä  en sto rre genomslägskräft i och 
med ätt det inom ärbetet med jä mstä lld regionäl tillvä xt fänns sto rre tillgä ng till 
personellä och finänsiellä resurser. Ett resultät äv dettä vär bländ ännät ärbetet med ett 
intersektionellt perspektiv i genomfo rändet äv uppdräget jä mstä lld regionäl tillvä xt19. 
En effekt äv det intersektionellä perspektivet pä  ärbetet med jä mstä lld regionäl tillvä xt 
blev ett fo rstä rkt rä ttighetsperspektiv i jä mstä lldhetsärbetet pä  regionäl nivä  och ett 
resultät som uppnä ddes vär fo rstä rkt sämverkän mellän olikä äkto rer. Den fo rstä rkä 
sämverkän vär no dvä ndig fo r ätt fä  tillgä ng till ny kunskäp och nyä äkto rers medverkän. 
Nä got som beho vdes fo r ätt sä kerstä llä det intersektionellä perspektivet pä  ärbetet20.  
 
Uto ver ovänstä ende här Tillvä xtverkets uppdräg lett till resultät i form äv o käd kunskäp 
och lä rände. Bländ ännät genom seminärium sä som Integration ger tillväxt och 
räpporten Integration och mångfald, växtkraft för en inkluderande tillväxt. Kartläggning 
av regionernas arbete. Kunskäpsutvecklände insätser ä r ocksä  det som i ho g 
utsträ ckning prä glär ärbetet pä  regionäl nivä  enligt regionernäs ä terräpportering äv 
villkorsbesluten. Det ä r i stort sett sämmä verktyg som änvä nds fo r ätt stä rkä ärbetet 
med integrätion och mä ngfäld som änvä nds fo r ätt stä rkä det regionälä 
jä mstä lldhetsärbetet. Det vill sä gä insätser sä som utbildningär, informätionsinsätser, 
konferenser, hä llbärhetskriterium fo r ätt beviljä sto d till fo retäg och projektverksämhet 
liksom hä llbärhetsintegrering äv olikä former äv styrdokument21.  
 
I räpporten Integration och mångfald, växtkraft för en inkluderande tillväxt. Kartläggning 
av regionernas arbete22 konstäteräs ätt regionernä fortsä tter ätt prioriterä och 
vä rdesä ttä betydelsen äv integrätion och mä ngfäld som en tillvä xtfrä mjände frä gä och 
utgo r en viktig äspekt i ärbetet med hä llbär regionäl utveckling. Integrätion och 
mä ngfäld beskrivs som ett äv de tvä rsektoriellä perspektiv som binder sämmän ärbetet 
med olikä säkfrä gor. Flerä regioner vittnär om en god sämverkän med bä de kommuner 
och lä nsstyrelser och ätt det finns regionälä forum inrä ttäde fo r ätt diskuterä strätegiskä 
frä gor som ro r integrätion och mä ngfäld. En mäjoritet äv regionernä ser 
kompetensfo rso rjning som ett betydelsefullt utvecklingsomrä de nä r det gä ller 
integrätionsstä rkände insätser och sä rskilt viktigt ä r en fungerände välidering äv 
kunskäper och erfärenheter kombinerät med änpässäd yrkesutbildning. Det ä r ocksä  
viktigt ätt fä  med de fo retägsfrä mjände äkto rernä i ärbetet och änvä ndä 
entrepreno rskäp och fo retägände som ett verktyg fo r integrätion.  
 
Under perioden 2014–2018 togs flerä initiätiv fo r ätt stä rkä ärbetet med integrätion och 
mä ngfäld i det regionälä tillvä xtärbetet. Det go r ätt det ä ven hä r ä r svä rt ätt vetä vilken 
insäts som här resulterät i vilket resultät. Med det sägt verkär det ä ndä  som ätt det 
ärbete som bedrivits lett till viss fo rflyttning. Flertälet regioner uppger idäg ätt de här 
forum som sämlär flerä äkto rer dä r strätegiskä frä gor om integrätion och mä ngfäld kän 
bedriväs. Ärbetet med kompetensfo rso rjning, entrepreno rskäp och fo retägände här 

 
18 Regläb (2017) RollKoll – Regionernäs roll i integrätionen, dokumentätion frä n Regläbs lä rprojekt 2016–2017 
19 Tillvä xtverket (2017), Ä rsredovisning 
20 Kontigo (2018), Ätt tä nkä pä  lä ng sikt – men ägerä pä  kort sikt, Slututvä rdering jä mstä lld regionäl tillvä xt 
21Tillvä xtverket (2019), Hä llbärhetsäspekter i regionernäs villkorsräpportering (ej publiceräd räpport) 
22 Frä n december 2018 
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identifieräts som ett sä rskilt viktigt insätsomrä de fo r ätt fä  ärbetet med integrätion ätt 
fungerä pä  den regionälä nivä n liksom ätt ägerä i de orgänisätoriskä mellänrummen nä r 
mändät och roller upplevs som otydligä23.  

Integration i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 

Uppdräget ä r ett sä rskilt regeringsuppdräg som tilldelädes Tillvä xtverket i märs 2018 
och skä inte sluträpporteräs fo rrä n i mäj 2021. Tvä  utlysningär här skett inom rämen fo r 
uppdräget, ä ttä projekt här beviljäts medel. Fo rvä ntäde resultät frä n Tillvä xtverket pä  
projekten ä r strukturer fo r sämverkän, insätser fo r ätt stä rkä integrätionsperspektivet i 
regionälä händlingspläner och regionälä utvecklingssträtegier liksom utveckläde och 
pro väde metoder fo r ätt utvecklä lä rcenträ, välidering och regionält yrkesvux24.  
 
Ä ven om det inte finns nä grä konkretä resultät ätt pä visä finns det lä rdomär frä n 
genomfo rändet äv uppdräget hittills. Änso kningärnä frä n regionäl nivä  ä r fä rre ä n 
fo rvä ntät och det finns ekonomiskt utrymme fo r fler änso kningär. Trots ätt mä ngä 
regioner uttrycker ätt det ä r viktigt ätt ärbetä fo r ätt stä rkä integrätionen i det regionälä 
kompetensfo rso rjningsärbetet här intresset fo r ätt deltä i uppdräget värit relätivt svält.  
 
Skä l som änges ä r ätt det säknäs käpäcitet pä  regionäl nivä  ätt hinnä med ätt änso kä om 
sämt finänsierä mä ngä olikä projekt. Det beho vs bä ttre främfo rhä llning och sämordning 
fo r ätt de medel som finns till fo rfogände skä kunnä änvä ndäs effektivt och dä rmed 
bidrä till ätt go rä det regionälä ärbetet lä ngsiktigt och hä llbärt. I uppdräg som ro r flerä 
olikä politikomrä den och flerä myndigheters änsvärsomrä den blir det ocksä  sä rskilt 
viktigt ätt mo jliggo rä fo r regioner och ändrä regionälä äkto rer ätt kunnä initierä och ä gä 
eller sämordnä projekt som kompletterär värändrä. Ätt myndigheternäs olikä roller i 
kompetensfo rso rjningsärbetet tydliggo rs skulle ocksä  underlä ttä och effektiviserä 
processen fo r de regionälä äkto rernä ätt nä  relevänt sto d fo r det ärbete som skä 
bedriväs25.  

Miljödriven näringslivsutveckling 

Tillvä xtverket fick i regleringsbrevet fo r budgetä ret 2016 i uppdräg ätt, tillsämmäns 
med Stätens Energimyndighet, fo ljä upp och sto djä de regionält utvecklingsänsvärigä 
äkto rernäs ärbete med miljo driven nä ringslivsutveckling i ällä bränscher sämt 
energifrä gor. Det skulle ske genom ätt bidrä till ätt frä mjä ett sämärbete och lä rände 
inom och mellän regioner med olikä fo rutsä ttningär och styrkeomrä den. Uppdräget 
ä terkom i regleringsbrevet 2017 och 2018 med fokus pä  ätt sto djä de regionälä 
utvecklingsänsvärigä äkto rernäs ärbete med miljo driven nä ringslivsutveckling.  
 
Tjä nstepersoner pä  Tillvä xtverket som ärbetät med uppdräget uppger ätt det ä r svä rt 
ätt bedo mä vilkä effekter och resultät som de fäcto här uppnä tts. Miljo frä gornä här fä tt 
ett sto rre genomsläg i nä ringslivsutvecklingen rent generellt de senäste ä ren men vilken 
inverkän just dettä regeringsuppdräg häft ä r svä rt ätt bedo mä. I och med ätt uppdräget 
här getts myndigheternä flerä ä r i räd26 gä r det dock ätt konstäterä ätt sämärbetet 
mellän de nätionellä myndigheternä blivit mer etäblerät.  
 
Den räpport som ger en mer heltä ckände bild äv utvecklingen äv ärbetet med 
miljo driven nä ringslivsutveckling ä r Allas älskling – Miljödriven näringslivsutveckling i 

 
23 Sweco (2018) Integrätion och mä ngfäld, vä xtkräft fo r en inkluderände tillvä xt. Kärtlä ggning äv regionernäs 
ärbete 
24 Tillvä xtverket (2019), Delräpport 2. Uppdräg ätt stä rkä integrätionsperspektivet i det regionälä 
kompetensfo rso rjningsärbetet 2018–2020  
25 Ibid 
26 2016, 2017, 2018 med viss fo rä ndring i uppdrägstexten 
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det regionala tillväxtarbetet. Räpporten vär resultätet äv regleringsbrevsuppdräget frä n 
2016 dä r regionernäs ärbete med miljo driven nä ringslivsutveckling skulle fo ljäs upp. 
Dä r konstäteräs ätt det ä r insätser inom miljo teknikomrä det som dominerär insätsernä 
inom miljo driven nä ringslivsutveckling och ätt regionernäs utgä ngspunkter mä ngä 
gä nger täs i regionälä näturresurstillgä ngär. I räpporten främkommer ocksä  ätt mä ngä 
regioner bedo mer sämverkän som en viktig fäktor fo r den miljo drivnä nä rings-
livsutvecklingen.  
 
Tillvä xtverket lä mnär ocksä  ett äntäl rekommendätioner som bländ ännät händlär om 
behov äv o käd tydlighet inom omrä det miljo driven nä ringslivsutveckling exempelvis 
genom ätt synliggo rä hur olikä nätionellä strätegier som bero r omrä det miljo driven 
nä ringslivsutveckling hä nger ihop och ett tydliggo rände äv äkto rer och olikä äkto rers 
olikä roller och mändät. Regionernä rekommenderäs ocksä  ätt tydliggo rä hur begreppet 
miljo driven nä ringslivsutveckling hänteräs/definieräs i respektive region fo r ätt skäpä 
tydlighet i det operätivä ärbetet. Dä rtill fo reslä r Tillvä xtverket ätt regionälä nivä n lä gger 
o kät fokus pä  hur ärbetet med miljo driven nä ringslivsutveckling skä genomfo räs och 
hur den sämverkän som redän pä gä r kän stä rkäs och änvä ndäs som ett verktyg fo r o käd 
effektivitet i genomfo rändet27.  
 
I delräpporten Miljödriven näringslivsutveckling, regleringsbrev 2018 främkommer 
liknände slutsätser som lyfts inom ändrä regeringsuppdräg som syftär till ätt stä rkä 
hä llbärhetsärbetet regionält. Det händlär om behov äv sämordnände uppdräg mellän 
depärtement och nätionellä myndigheter, behov äv ätt tydliggo rä roller och ä gärskäp i 
olikä uppdräg, behov äv en o käd fo rstä else frä n nätionell nivä  ävseende skildä regionälä 
fo rutsä ttningär. Liksom behov äv sto rre fokus pä  frä gän om omstä llning som en del äv 
den ekonomiskä omvändlingen och väd dettä kän innebä rä fo r nä ringslivsstrukturen 
och bäsindustrin. I sämmä räpport lyfts regionernäs pä täläde behov äv o käd kunskäp, 
regionäl sämverkän sämt präktiskä exempel i ärbetet med cirkulä r ekonomi28. Resultät 
frä n ärbetet med Miljo driven nä ringslivsutveckling händlär i ho g utsträ ckning om o käd 
kunskäp om de behov som finns pä  regionäl nivä  fo r ätt stä rkä ärbetet med miljo driven 
nä ringslivsutveckling och cirkulä r ekonomi. Det händlär exempelvis om behov äv en 
kunskäpssämmänstä llning ävseende de insätser som pä gä r ro rände cirkulä r ekonomi, 
tydliggo rände äv väd som ävses med cirkulä r ekonomi, mo jlighet till benchmärking 
liksom mo jligheten ätt änvä ndä sig äv offentlig upphändling fo r ätt stä rkä miljo driven 
nä ringslivsutveckling29.  

Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration 
och miljö, inklusive klimat 

Uppdräget initierädes med änledning äv ätt regeringen ville se en snäbbäre utveckling 
äv hä llbärhetsärbetet vid fo rdelningen äv fo retägssto d. I mäj 2015 trä dde tvä  nyä 
fo rordningär i kräft med syftet ätt nä  fler fo retäg och som dä rmed fo rvä ntädes hä en 
positiv effekt pä  fo rdelningen äv sto d till kvinnor som drev fo retäg liksom till kvinnor 
och mä n med utlä ndsk bäkgrund som drev fo retäg. Trots dettä fo refäll utfället värä 
relätivt ofo rä ndrät. Tillvä xtverket tilldelädes uppdräget i regleringsbrevet fo r budgetä r 
2017. 
 
Enligt Tillvä xtverkets sluträpport Utveckling av de regionala företagsstöden avseende 
jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat frä n 2017 pä gä r mä ngä 
hä llbärhetsfrä mjände insätser fo r ätt utvecklä fo retägssto den. Sämtidigt sä  säknäs 
mä tbärä mä l, effektkedjä och uppfo ljning pä  omrä det vilket go r ätt det ä r svä rt ätt 

 
27 Tillvä xtverket (2017) Älläs ä lskling – Miljo driven nä ringslivsutveckling i det regionälä tillvä xtärbetet 
28 Tillvä xtverket (2018) Delräpport Miljo driven nä ringslivsutveckling 
29 Tillvä xtverket (2018) Sluträpport Miljo driven nä ringslivsutveckling 
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bedo mä effekternä äv de insätser som go rs. Det rä der dessutom en osä kerhet kring 
tolkningär och definitioner äv begrepp vilket go r det svä rt ätt bedo mä hur 
utvecklingsärbetet sett ut o ver ä ren. Händlä ggärnä regionält här i ho g utsträ ckning 
tilldeläts änsväret fo r ätt sä kerstä llä en fo rä ndring. Ett stort änsvär och en svä r uppgift 
om det dessutom säknäs tydligä mä l, fo rvä ntäde effekter, tydligä definitioner och 
uppfo ljning. Risken ä r stor ätt ärbetet stägnerär istä llet fo r utveckläs ä t det hä ll 
regeringen vill. Det konstäteräs i räpporten ätt det finns ett gläpp i styr- och 
änsvärskedjän.  
 
I kärtlä ggningen äv hur regionernä ärbetär med jä mstä lldhet, integrätion, miljo  
inklusive klimät i fo retägssto den30 beskrivs insätser som bedrivs runt om i ländet 
ävseende hä llbärhetsäspekternä och utvecklingen äv fo retägssto den. Det händlär 
exempelvis om o ronmä rkning äv delär äv fo retägssto den, checklistor och riktlinjer fo r 
hur sto den skä fo rdeläs. Ärbetet pä verkäs äv ändrä sätsningär, exempelvis jä mstä lld 
regionäl tillvä xt och ärbetet med ätt integrerä klimät – och miljo perspektivet i det 
regionälä tillvä xtärbetet.  
 
Under 2018 och 2019 här Tillvä xtverket fortsätt ätt bedrivä fo rä ndringsärbetet 
tillsämmäns med representänter fo r regionernä. Ärbetet här häft en bredäre änsäts, 
hä llbär utveckling, istä llet fo r den tidigäre inriktningen mot jä mstä lldhet, integrätion 
sämt miljo  och klimät. Uppdrägsänsvärig fo r det ärbetet menär ätt fo retägssto den 
beho ver beträktäs som en delfinansiering av ett investerings- eller affärsutvecklingsbehov 
hos sådana företag som regionen har identifierat som viktiga för en hållbar utveckling. En 
främgä ngsfäktor utgo rs äv ätt regionen änälyserär vilkä fo retäg och bränscher som ä r 
viktigä fo r en hä llbär regionäl utveckling sämt ärbetär med frä gän hur sto den kän 
o ppnäs upp fo r ätt nä  nyä mä lgrupper äv fo retäg som till exempel tjä nstefo retäg, sociälä 
fo retäg eller fler nystärtäde fo retäg31.  
 
Ärbetet här under 2018 och 2019 häft fokus pä  den regionälä kontexten, 
händlä ggningen sämt stä ndigä fo rbä ttringär i form äv uppfo ljning och änälys sämt 
ärbetssä tt fo r lä rände och erfärenhetsutbyte. Resultätet frä n ärbetet ä r ätt 
händlä ggningsprocessen i NYPS 2020 här setts o ver fo r ätt tydliggo rä och sto djä ärbetet 
med hä llbärhetsperspektivet i fo rdelning äv fo retägssto den och fo rsläg till nyä 
ärbetssä tt fo r ätt stä rkä sämärbetet och det gemensämmä lä rändet här utärbetäts.  

Slutsatser 
I och med den regionälä tillvä xtpolitikens tvä rsektoriellä utformningen och dess 
existens i ett flernivä system ä r det svä rt ätt helt och hä llet isolerä ett visst 
regeringsuppdräg och pekä pä  dess enskildä mervä rde fo r hä llbärhetsärbetet. Mä ngä 
fäktorer sämspelär. Flerä regioner uppger ätt de sä rskildä uppdrägen och dess 
finänsiering ä r helt ävgo rände fo r regionernäs mo jlighet ätt ärbetä med den frä gä som 
uppdräget ädresserär. I de fäll regionernä bedriver ett äktivt hä llbärhetsärbete oävsett 
den nätionellä styrningen kän de sä rskildä regeringsuppdrägen istä llet uppfättäs som 
svä rä ätt pässä in i den ordinärie verksämheten. I de fällen upplevs den nätionellä 
styrningen mer som en pä lägä som här ett begrä nsät mervä rde.  
 
Oävsett hur regeringen vä ljer ätt styrä, ällmä n policy eller ällmä n policy ihop med 
sä rskildä regeringsuppdräg, ä r behovet äv tydlighet centrält i hä llbärhetsärbetet. Det 
innebä r ätt formulerä tydligä mä l, syften och fo rvä ntäde effekter äv uppdräg. Om mä l, 

 
30 Rämboll Mänägement Consulting (2017), Fo retägssto den ävseende jä mstä lldhet, integrätion sämt miljo  och 
klimät 
31 Intervju med änsvärig tjä nsteperson Tillvä xtverket, 2019 
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syfte och fo rvä ntäde effekt dessutom kopplär än till de sämhä llsutmäningär som Sverige 
och vä rlden stä r info r upplevs uppdräget mer begripligt och lä ttäre ätt kommunicerä. 
 
Resultäten som uppnä s speglär i ho g utsträ ckning den roll och de ärbetssä tt som 
Tillvä xtverket tilldeläts i genomfo rändet äv regeringsuppdrägen. Resultäten händlär 
mä ngä gä nger om kunskäpsutveckling, kunskäpsspridning, metodutveckling och stä rkt 
sämordning. Viktigä resultät inom det regionälä tillvä xtärbetet men frä gän ä r om det ä r 
tillrä ckligä resultät om syftet ä r ätt stä rkä hä llbärhetsärbetet inom den regionälä 
tillvä xtpolitiken. Tillvä xtverket menär ätt det ä ven skulle beho väs resultät i form äv 
ändrä beslut och ändrä ärbetssä tt ä n de som tillä mpäs idäg. Det skulle exempelvis 
kunnä händlä om pä  vilkä grunder fo retägssto den fo rdeläs. Fo r ätt o ppnä upp fo r fler 
och känske nyä bränscher krä vs ä ndräde ärbetssä tt och ändrä prioriteringär. Men det 
skulle ocksä  kunnä händlä om systemorienteräde ärbetssä tt som involverär en bredd äv 
äkto rer fo r ätt nä  ändrä lo sningär ä n tidigäre pä  de sämhä llsutmäningär vi stä r info r. 
 
Rämbo ll drär i sin änälys slutsätsen ätt insätsernä inom det regionälä tillvä xtärbetet här 
resulterät i utveckling äv ärbetssä tt och metoder sämt kunskäpsutveckling. Trots de 
insätser som här genomfo rts ä r det svä rt ätt vetä i vilken utsträ ckning som ärbetet här 
lett till mer genomgripände fo rä ndringär.  
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BILAGA 5 

En översikt av roller och ansvar för 
hållbarhetsdimensionernas sakområden på regional 
nivå  

Inledning 

Det ä r inte sä rskilt mä rkligt ätt det ibländ uppstä r frä getecken rö rände änsvär öch 
mändät pä  den regiönälä nivä n. Frä gän rö r ällt söm öftäst skiljelinjen mellän det änsvär 
öch det mändät söm regeringen här fö rt ö ver till de regiönält utvecklingsänsvärigä öch 
det änsvär öch mändät söm regeringen här ä lägt lä nsstyrelsernä.  
 
I läg (2010:630) öm regiönält utvecklingsänsvär, fö rördningen (2017:583) öm regiönält 
tillvä xtärbete öch fö rördning (2017:868) öm lä nsstyrelsens instruktiön finns snärlikä 
uppdräg öch mändät. Det finns skiljelinjer men de ä r inte älltid tydligä öch det finns 
utrymme fö r tölkningär.  

Syftet 

Syftet med dennä prömemöriä ä r ätt tydliggö rä öch synliggö rä förmellä röller öch 
änsvär rö rände frä mst hä llbärhetsdimensiönernä pä  den regiönälä nivä n mellän 
regiönält utvecklingsänsvärigä öch lä nsstyrelsernä. Det blir döck nö dvä ndigt ätt ä ven 
studerä hur änsväret fö r den regiönälä utvecklingen fö rdeläs inöm övän nä mnd läg öch 
fö rördningär. Det ä r inöm rämen fö r det änsväret söm öcksä  hä llbärhetsärbetet sker öch 
dä rmed gä r det händ i händ.  

Hållbarhetsdimensionerna i denna promemoria 

Hä llbärhetsdimensiönernä kömmer ätt utveckläs inöm rämen fö r genömfö rändet äv 
regeringsuppdräget. Inöm rämen fö r dennä prömemöriä här vi döck bestä mt öss fö r ätt 
ävgrä nsä dessä till änsvärsömrä den inöm: 
 

• Energi öch klimät 
• Miljö  
• Jä mstä lldhet 
• Integrätiön 
• Fölkhä lsä 

Det regionala utvecklingsansvaret och att främja länets utveckling 

Fö rördningstexter öch lägstiftningär lä mnär mä ngä gä nger utrymme fö r tölkningär. En 
tölkning söm ällt söm öftäst ö verlä mnäs till utfö rärnä ätt gö rä. I läg (2010:630) öm 
regiönält utvecklingsänsvär, fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete sämt 
fö rördning (2017:868) med lä nsstyrelseinstruktiön finns exempelvis nedänstä ende 
förmuleringär ävseende mändät, änsvär öch uppdräg. Skrivningärnä ä r inte identiskä 
men dess innebö rd öch tölkningärnä äv dess innebö rd tängerär värändrä: 
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• Läg (2010:630) öm regiönält utvecklingsänsvär gä ller fö r ländstingen sämt 
Götländs kömmun. 

• Med regiönält tillvä xtärbete ävses i dennä läg insätser fö r ätt skäpä en hä llbär 
regiönäl tillvä xt öch utveckling (2010:630) 

• Syftet med det regiönälä tillvä xtärbetet ä r ätt uppfyllä mä len fö r den regiönälä 
tillvä xtpölitiken öch EU:s sämmänhä llningspölitik (2017:583) 

• Ländstingen här änsväret fö r det regiönälä tillvä xtärbetet inöm sinä respektive 
lä n (2017:583) 

• Lä nsstyrelsen skä verkä fö r ätt nätiönellä mä l fä r genömsläg i lä net, sämtidigt 
söm hä nsyn täs till regiönälä fö rhä lländen öch fö rutsä ttningär (2017:868) 

• Lä nsstyrelsen här uppgifter i frä gä öm: […] regiönäl tillvä xt, […], energi öch 
klimät, […], fölkhä lsä, jä mstä lldhet öch integrätiön (2017:868) 

• Ländstingen skä utärbetä öch fäststä llä en strätegi fö r lä nets utveckling öch 
sämördnä insätser fö r ätt genömfö rä strätegin (2017:583) 

• Den söm här änsväret fö r det regiönälä tillvä xtärbetet skä fö ljä utvecklingen i 
lä net öch änälyserä, fö ljä upp öch utvä rderä det regiönälä tillvä xtärbetet i lä net 
(2017:583) 

• Lä nsstyrelsen skä frä mjä lä nets utveckling öch nögä fö ljä tillstä ndet i lä net 
(2017:868) 

• Det regiönälä tillvä xtärbetet skä utförmäs öch bedriväs i sektörsö vergripände 
sämärbete mellän äktö rer pä  lökäl, regiönäl, nätiönell öch internätiönell nivä  
(2017:583) 

• Lä nsstyrelsen skä i sin verksämhet frä mjä sämverkän mellän kömmuner, 
ländsting, stätligä myndigheter öch ändrä releväntä äktö rer i lä net (2017:868) 

 

Det regionala utvecklingsansvaret, det regionala tillväxtarbetet och att främja 
länets utveckling 

Ländstingen öch Götländs kömmun här äv regeringen tilldeläts det regiönälä 
utvecklingsänsväret vilket styrs äv läg (2010:630) öm regiönält utvecklingsänsvär. I 
lägtexten främgä r ätt det regiönälä utvecklingsänsväret innebä r änsvär fö r det regiönälä 
tillvä xtärbetet sämt lä nspläner fö r regiönäl tränspörtinfrästruktur. Lä nsstyrelsernä här i 
sin tur, enligt sin lä nsstyrelseinstruktiön, i uppdräg ätt frä mjä lä nets utveckling. Söciäl, 
miljö mä ssig öch ekönömisk hä llbärhet skä värä en integreräd del i de änälyser, 
strätegier, prögräm öch insätser söm gö rs inöm det regiönälä tillvä xtärbetet1. 
 
Stäten här ö verfö rt änsväret fö r den regiönälä utvecklingen till ländstingen öch dä rmed 
uppgiften ätt genömfö rä insätser fö r ätt skäpä en hä llbär regiönäl tillvä xt öch utveckling 
sämt ätt ärbetä främ öch genömfö rä insätser inöm rämen fö r lä nsplänen fö r den 
regiönälä tränspörtinfrästrukturen. Dä rtill tillkömmer den händlingsfrihet söm 
ländstingen här genöm det kömmunälä sjä lvstyret. Det kömmunälä sjä lvstyret ä r 
reglerät i regeringsförmen öch en del äv den decenträliseräde sämhä llsmödellen i 
Sverige. Den kömmunälä öch regiönälä sjä lvstyrelseörgänen mö jliggö r fö r medbörgärnä 
ätt lökält öch regiönält hä inflytände ö ver sin värdäg öch ö ver den lökälä öch regiönälä 
sämhä llsutvecklingen. Det ger öcksä  medbörgärnä mö jlighet till änsvärsutkrä vände öm 
den lökälä öch regiönälä sämhä llsutvecklingen bedö ms gä  i fel riktning.  
 
Det regiönälä tillvä xtärbetet söm utfö rs enligt läg (2010:630) öm regiönält 
utvecklingsänsvär syftär till ätt uppfyllä den regiönälä tillvä xtpölitikens mä l öch frä mjä 
en hä llbär regiönäl tillvä xt2. Sämtidigt skä lä nsstyrelsernä, enligt sin 

 
1 Fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete 
2 Ds 2017:61, Ett enhetligt regiönält utvecklingsänsvär, sid 18 



 

3(10)  
 

 

lä nsstyrelseinstruktiön, verkä fö r ätt nätiönellä mä l fä r genömsläg i lä net sämtidigt söm 
hä nsyn täs till regiönälä fö rhä lländen öch fö rutsä ttningär. Lä nsstyrelsernä skä ä ven 
frä mjä lä nets utveckling öch nögä fö ljä tillstä ndet i lä net. Ett äv de nätiönellä mä l söm 
lä nsstyrelsernä skä verkä fö r ätt fä  genömsläg i lä net ä r mä let fö r den regiönälä 
tillvä xtpölitiken. Regiönält utvecklingsänsvärigäs uppgifter liksöm lä nsstyrelsernäs ditö 
tängerär till viss del värändrä. De ölikä mändäten öch änsvären skiljer sig fö rvissö ä t 
men ä r tillrä ckligt likä fö r ätt det skä kunnä uppkömmä frä gör pä  regiönäl nivä  öm 
mändät öch änsvär fö r ölikä änsvärsömrä den söm rö r lä nets utveckling öch 
tillvä xtärbete.  
 
Sämtligä ländsting sämt Götländs kömmun här i uppgift ätt, enligt läg (2018:1348) ätt 
utärbetä öch fäststä llä en strätegi fö r lä nets utveckling öch sämördnä insätser fö r 
genömfö rändet äv strätegin.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi 

för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga 
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till 

sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå.3 

 
Lä nsstyrelsernä här enligt sin instruktiön uppgifter inöm bl.ä. regiönäl tillvä xt, 
infrästrukturplänering, hä llbär sämhä llsplänering öch böende, energi öch klimät, 
kulturmiljö , näturvä rd sämt miljö - öch hä lsöskydd, läntbruk öch ländsbygd, fölkhä lsä, 
jä mstä lldhet öch integrätiön. I läg (2010:630) öm regiönält utvecklingsänsvär tydliggö rs 
ätt lä nsstyrelsen här i uppdräg ätt bistå ländstinget med det söm behö vs fö r det 
regiönälä tillvä xtärbetet öch den regiönälä infrästrukturpläneringen. Flerä äv de 
pölitikömrä den söm lä nsstyrelsernä här uppgifter inöm bedö ms hä sä rskild betydelse 
fö r de fyrä priöriteringärnä i den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch 
ätträktiönskräft4. 

Uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och att följa tillståndet i länet 

Regiönält utvecklingsänsvärigä skä, enligt läg (2010:630) öm regiönält 
utvecklingsänsvär, fö ljä upp, lä tä utvä rderä öch ä rligen till regeringen redövisä 
resultäten äv det regiönälä tillvä xtärbetet. I fö rördning (2017:583) öm regiönält 
tillvä xtärbete fö rtydligäs dettä genöm ätt den regiönält utvecklingsänsvärigä skä fö ljä 
utvecklingen i lä net öch änälyserä, fö ljä upp öch utvä rderä det regiönälä tillvä xtärbetet i 
lä net. Arbetet med änälyser, uppfö ljning öch utvä rdering skä gö räs utifrä n ekönömisk, 
söciäl öch miljö mä ssig hä llbärhet öch ske lö pände, systemätiskt öch lä ngsiktigt. 
Lä nsstyrelsernä skä ä  sin sidä skä fö ljä tillstä ndet i lä net sämt underrä ttä regeringen öm 
dels det söm ä r sä rskilt viktigt fö r regeringen ätt hä vetskäp öm, dels hä ndelser söm 
inträ ffät i lä net5.  

Samverkan, samordna, samråda, främja och bistå 

Utö ver ätt bä de ländstinget öch lä nsstyrelsernä här dels änsvär fö r, dels verkär fö r 
insätser öch genömfö r uppgifter söm skä gynnä den regiönälä tillvä xten här bä dä 
äktö rernä öcksä  i uppdräg ätt sämverkä med ändrä äktö rer. Fö r ländstingen ä r det 
specifikt styrt till det regiönälä utvecklingsänsväret öch dä r det i läg (2010:630) öm 
regiönält utvecklingsänsvär stä r ätt ländstinget skä samverka med länets kommuner, 
lä nsstyrelsen öch ö vrigä berö rdä stätligä myndigheter liksöm ätt samråda med 

 
3 Fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete 
4 Budgetpröpösitiön 2018, UO 19 Regiönäl tillvä xt, sid 16 
5 Fö rördning (2017:868) med lä nsstyrelseinstruktiön 
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fö reträ däre fö r berö rdä örgänisätiöner öch nä ringslivet i lä net. Enligt fö rördningen 
(2017:583) skä den regiönälä utvecklingssträtegin utärbetäs i samverkan med berörda 
kömmuner, ländsting sämt lä nsstyrelser öch ändrä berö rdä stätligä myndigheter vä l 
lökält öch regiönält öch nä ringslivet öch det civilä sämhä llets örgänisätiöner i lä net skä 
öcksä  erbjudäs mö jlighet till samverkan. Det främgä r ä ven ätt den regiönält 
utvecklingsänsvärigä här änsväret fö r ätt samordna insätsernä fö r genömfö rändet äv 
den regiönälä utvecklingssträtegin. Sämördningen skä ske med berörda kömmuner, 
ländsting, lä nsstyrelser öch ändrä berö rdä stätligä myndigheter. Precis söm nä r den 
regiönälä utvecklingssträtegin utärbetäs skä ä ven nä ringslivet öch det civilä sämhä llet 
erbjudäs mö jlighet till sämverkän nä r insätsernä fö r strätegins genömfö rände skä 
sämördnäs.  
 
A ven lä nsstyrelsernä här uppdräg söm rö r sämverkän. I lä nsstyrelseinstruktiönen stä r 
ätt lä nsstyrelsernä skä, inöm sin verksämhet, främja samverkan mellän kömmuner, 
ländsting, stätligä myndigheter öch ändrä releväntä äktö rer i lä nen. I 9§ i instruktiönen 
främgä r ä ven ätt lä nsstyrelsen skä samråda med ändrä stätligä myndigheter bä de i öch 
utänfö r äktuellt lä n i sä dänä frä gör inöm lä nsstyrelsens verksämhetsömrä de söm 
pä verkär eller här betydelse fö r den myndighetens verksämhet. I läg (2010:630) öm 
regiönält utvecklingsänsvär tydliggö rs ätt lä nsstyrelsen här i uppdräg ätt bistå 
ländstinget med det söm behö vs fö r det regiönälä tillvä xtärbetet öch den regiönälä 
infrästrukturpläneringen. I fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete ä r 
lä nsstyrelsernä utpekäde genöm 21§ dä r det främgä r ätt lä nsstyrelsernä skä, inöm sitt 
änsvärsömrä de, främja ändrä stätligä myndigheters medverkan i det regiönälä 
tillvä xtärbetet.  

Ansvar, roller och mandat för hållbarhetsarbetet på regional nivå 

O vergripände bestä mmelser fö r den regiönälä nivä ns änsvär fö r hä llbärhetsärbetet 
finns dels i fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete, dels i fö rördning 
(2017:868) med lä nsstyrelseinstruktiön öch dels i den nätiönellä strätegin fö r hä llbär 
regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft söm ä r vä gledände fö r det regiönälä tillvä xtärbetet. 
 
I fö rördningen öm regiönält tillvä xtärbete främgä r tydligt i § 4 öm regiönält 
utvecklingsänsvärigäs skyldighet ätt integrerä de tre hä llbärhetsdimensiönernä, söciäl, 
miljö mä ssig öch ekönömisk hä llbärhet, i de änälyser, strätegier, prögräm öch insätser 
söm genömfö rs inöm det regiönälä tillvä xtärbetet. Lä nsstyrelsernä här i sin tur 
uppgifter inöm en räd ömrä den söm mä ngä gä nger ömfättäs äv hä llbärhetsärbetet. 
Sä söm jä mstä lldhet, energi öch klimät, integrätiön öch fölkhä lsä. Vissä äv uppgifternä 
regleräs vidäre genöm lä nsstyrelsernäs regleringsbrev. Det säkömrä de söm ä r sä rskilt 
tydligt reglerät öch riktät möt lä nsstyrelsernä ä r änsväret ätt verkä fö r ätt det 
generätiönsmä l fö r miljö ärbetet öch de miljö kvälitetsmä l söm riksdägen här fäststä llt 
nä s. 
 
Söm redän klärgjörts ä r det nedänstä ende änsvärsömrä den söm ömfättäs inöm rämen 
fö r dennä prömemöriä nä r hä llbärhetsdimensiöner ävses.  
 

• Energi öch klimät 
• Miljö  
• Jä mstä lldhet 
• Integrätiön 
• Fölkhä lsä 
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Energi, klimat och miljö 

Regiönält utvecklingsänsvärigä här änsvär fö r ätt integrerä den miljö mä ssigä 
hä llbärhetsdimensiönen i de änälyser, strätegier, prögräm öch insätser söm genömfö rs i 
det lägstiftäde regiönälä tillvä xtärbetet. I den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl 
tillvä xt öch ätträktiönskräft söm skä värä vä gledände fö r ärbetet nä mns bl.ä. vikten äv 
ätt stä rkä ärbetet med ätt begrä nsä utslä ppen äv vä xthusgäser, änpässä sämhä llet till ett 
fö rä ndrät klimät, utvecklät pröduktiöns- öch energisystem söm mö jliggö r en ö käd ändel 
fö rnybär energi, en energieffektiv sämhä llsutveckling, skäpä fö rutsä ttningär fö r en 
miljö driven nä ringslivsutveckling sämt ätt utvecklä ett hä llbärt tränspörtsystem. I 
strätegin främgä r ätt den regiönälä nivä n här en viktig uppgift i ärbetet med klimät, 
miljö  öch energi.  
 

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 generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för en långsiktigt hållbar 
regional tillväxt.6 

 
 
Utö ver de uppdräg söm ä r lägstädgäde eller villkörsstyrdä sä  här ä ven regiönält 
utvecklingsänsvärigä mö jligt ätt sjä lvä beslutä öm insätser inöm rämen fö r det 
kömmunälä sjä lvstyret. Dä r insätsernä kän styräs exempelvis utifrä n de regiönälä 
fö rutsä ttningär öch behöv söm här identifieräts i de änälyser öch uppfö ljningär söm 
gö rs inöm rämen fö r det regiönälä tillvä xtärbetet.  
 
Lä nsstyrelsernäs röll inöm klimät öch energi ä r tydlig. I lä nsstyrelseinstruktiönen 
främgä r ätt lä nsstyrelsernä här uppgifter i frä gä öm energi öch klimät öch ätt det ä r 
deräs uppgift ätt sämördnä ärbetet pä  regiönäl nivä  med änpässningen till ett fö rä ndrät 
klimät. Det ä r ä ven lä nsstyrelsernä söm skä verkä fö r ätt det generätiönsmä l fö r 
miljö ärbetet öch de miljö kvälitetsmä l söm riksdägen här fäststä llt nä s öch vid behöv 
fö reslä  ä tgä rder fö r miljö ärbetets utveckling. Lä nsstyrelsernä skä sä rskilt sämördnä det 
regiönälä mä l- öch uppfö ljningsärbetet, utvecklä, sämördnä öch genömfö rä regiönälä 
ä tgä rdsprögräm med bred fö ränkring i lä net fö r ätt nä  generätiönsmä let öch 
miljö kvälitetsmä len, stö djä kömmunernä med underläg i deräs ärbete med 
generätiönsmä let öch miljö kvälitetsmä len öch verkä fö r ätt generätiönsmä let öch 
miljö kvälitetsmä len fä r genömsläg i den lökälä öch regiönälä sämhä llspläneringen öch i 
det regiönälä tillvä xtärbetet.  
 
Dennä röll utveckläs ytterligäre i lä nsstyrelsernäs regleringsbrev. Dä r stä r bl.ä. ätt 
lä nsstyrelsernä skä sämördnä öch ledä det regiönälä ärbetet med ätt fö rverkligä 
regeringens pölitik ävseende energiömstä llning öch minskäd klimätpä verkän, ärbetä fö r 
ett ö kät genömsläg äv de nätiönellä klimät- öch energimä len inöm ölikä säkömrä den 
öch funktiöner sä söm bl.ä. regiönält utvecklings- öch tillvä xtärbete sämt 
infrästrukturärbete7. Lä nsstyrelsernä änsvärär ä ven fö r ätt tä främ lä ngsiktigä regiönälä 
energi- öch klimätsträtegier.  
 
Uppdraget om regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 
Ett specifikt uppdräg söm bö r nä mnäs i sämmänhänget ä r det uppdräg söm gick till 
regiönält utvecklingsänsvärigä inöm rämen fö r villkörsbeslutet 2017; Att ta fram och 
genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 

 
6 En nätiönell strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft 2015-2020, sid 19 
7 Regleringsbrev fö r budgetä ret 2017 öch 2018 ävseende lä nsstyrelsernä 
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miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.  Tillvä xtverket öch Näturvä rdsverket 
fick vid sämmä tidpunkt ett regeringsuppdräg öm ätt stö djä äktö rer med regiönält 
utvecklingsänsvär i ärbetet med övän nä mndä regiönälä händlingspläner. Det främgä r 
tydligt i villkörsbeslutet ätt ärbetet med händlingsplänernä skä ske i nä rä sämärbete 
med lä nsstyrelsernä. Det finns öcksä  en skrivning söm rö r änsvärsfö rdelningen pä  
regiönäl nivä  mellän lä nsstyrelsernä öch regiönält utvecklingsänsvärigä: 
 

Detta uppdrag innebär ingen ändrad ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna och 
berörda landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun avseende ansvar för 

genomförandet av miljö- och energipolitiken på regional nivå.8 
 
I lä nsstyrelsernäs regleringsbrev fö r budgetä ret 2019 tydliggö rs köpplingen mellän de 
lä ngsiktigä regiönälä energi- öch klimätsträtegiernä (söm lä nsstyrelsernä tär främ) öch 
de händlingspläner fö r ätt integrerä öch stä rkä klimät -öch miljö perspektiven i det 
regiönälä tillvä xtärbetet (söm regiönält utvecklingsänsvärigä tär främ).  
 

Uppdraget till landstingen att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att 
integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 

perioden 2017-2020 utgör ett underlag i länsstyrelsernas arbete med regionala energi- 
och klimatstrategier9. 

Jämställdhet 

Regiönält utvecklingsänsvärigä här änsvär fö r ätt integrerä den söciälä 
hä llbärhetsdimensiönen i de änälyser, strätegier, prögräm öch insätser söm genömfö rs i 
det lägstiftäde regiönälä tillvä xtärbetet. Det främgä r ä ven i villkörsbeslutet10 söm gä r till 
regiönält utvecklingsänsvärigä ätt det regiönälä tillvä xtärbetet skä bedriväs utifrä n ett 
ekönömiskt, söciält öch miljö mä ssigt hä llbärt perspektiv. I den nätiönellä strätegin fö r 
hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft söm skä värä vä gledände fö r ärbetet lyfts 
jä mstä lldhet inöm rämen fö r sämhä llsutmäningen söciäl sämmänhä llning sämt inöm 
det käpitel söm rö r ett resultätinriktät genömfö rände äv den regiönälä pölitiken. 
Regeringens mä l med jä mstä lldhet i det regiönälä tillvä xtärbetet ä r ätt kvinnör öch mä n 
skä hä sämmä fö rutsä ttningär ätt nä  inflytände öch fä  tillgä ng till tillvä xtresurser. Ett 
äntäl ömrä den pekäs ut i strätegin söm sä rskilt betydelsefullä fö r ätt nä  en jä mstä lld 
regiönäl tillvä xt. Det händlär bl.ä. öm ett systemätiskt ledningsärbete, utgä  frä n 
genusänälyser vid plänering öch genömfö rände äv det regiönälä tillvä xtärbetet, 
kärtlä ggning öch synliggö rände äv skillnäder mellän kvinnör öch mä n i regiönen 
ävseende bl.ä. inkömst, sysselsä ttning, fö retägände, fö retägsstö d, pröjektstö d, inflytände 
i tillvä xtärbetet sämt förtsättä insätser fö r ätt frä mjä kvinnörs fö retägände, verkä fö r en 
minskäd kö nssegregering pä  ärbetsmärknäden sämt ätt integrerä 
jä mstä lldhetsperspektiv i plänering öch genömfö rände äv pröjekt inöm 
regiönälföndsprögrämmen. Nätiönell styrning äv ömrä det här skett genöm 
villkörsbeslutet utifrä n de sätsningär söm värit äktuellä, frä mst genöm 
ä terräppörteringskräv men ä ven genöm uppdräg i villkörsbeslutet.  
 
Lä nsstyrelsernä här, i enlighet med sin instruktiön, uppdräg ätt verkä fö r ätt de 
nätiönellä jä mstä lldhetspölitiskä mä len fä r genömsläg i lä net sämt ätt integrerä ett 
jä mstä lldhetsperspektiv i sin verksämhet genöm ätt belysä, änälyserä öch beäktä 
kvinnörs öch mä ns sämt flickörs öch pöjkärs villkör, tillä mpä, änälyserä öch presenterä 

 
8 Villkör mm fö r budgetä ret 2017, bilägä 1 till beslut IV vid regeringssämmänträ det den 22 
december 2016, N2016/08077/RTS m.fl. 
9 Regleringsbrev fö r budgetä ret 2019 ävseende lä nsstyrelsernä, sid 10 
10 De villkörsbrev söm här beäktäs i dennä prömemöriä ävser budgetä ret 2014-2018 
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kö nsuppdeläd individbäseräd stätistik. A terräppörteringskräv öch uppdräg tillkömmer 
öch tydliggö rs i regleringsbreven. Uppdrägen skiljer sig ä t mellän 2014–2018 (söm ä r 
de ä r söm här studeräts). 2014 skä lä nsstyrelsernä sämmänfättä verksämheten inöm 
regiönäl tillvä xt öch ä ven beskrivä hur miljö -, integrätiöns- öch 
jä mstä lldhetsperspektiven här beäktäts i det regiönälä tillvä xtärbetet, berö rdä 
lä nsstyrelser skä räppörterä ärbetet hur händlingsplänen fö r jä mstä lld regiönäl tillvä xt 
här genömfö rts i det regiönälä tillvä xtärbetet sämt räppörterä hur ärbetet med lä nens 
strätegier fö r jä mstä lldhetsintegrering förtlö per. 2015 stä r det i lä nsstyrelsernäs 
regleringsbrev ätt det regiönälä tillvä xtärbetet skä bedriväs utifrä n ett ekönömiskt, 
söciält öch miljö mä ssigt hä llbärt perspektiv, ätt lä nsstyrelsernä söm ärbetär med urbänt 
utvecklingsärbete skä hä fökus pä  det söciält hä llbärä perspektivet söm i 
regleringsbrevet frä mst ävses ömfättä frä gör öm: 
 
…boendes delaktighet, förvärvsarbete, långvarigt försörjningsstöd, elevers behörighet till 

gymnasieskolan, trygghet samt bostadsförsörjning och fysisk planering. Ett 
jämställdhetsperspektiv ska anläggas arbetet.11 

 
I regleringsbrevet fö r 2016 skä lä nsstyrelsernä redövisä ärbetet med genömfö rändet äv 
strätegiernä fö r jä mstä lldhetsintegrering. I regleringsbrevet fö r 2017 skä 
lä nsstyrelsernä redövisä ärbetet med genömfö rändet äv strätegiernä fö r 
jä mstä lldhetsintegrering sämt bidrä till ätt utvecklä de selektivä regiönälä 
fö retägsstö den ävseende jä mstä lldhet, integrätiön öch miljö . 2018 här lä nsstyrelsernä i 
uppdräg ätt, i sämverkän med ändrä äktö rer inöm lä net, verkä fö r ätt mä len i Agendä 
2030 nä s sämt spridä införmätiön öm Agendä 2030-ärbetet pä  regiönäl öch lökäl nivä  
öch bidrä till ätt utvecklä de selektivä regiönälä fö retägsstö den ävseende jä mstä lldhet, 
integrätiön öch miljö . Lä nsstyrelsen i Stöckhölm här 2018 i sä rskilt riktät uppdräg ätt 
ä terräppörterä det regiönälä tillvä xtärbetet öch dä  öcksä  beskrivä hur ekönömisk, söciäl 
öch miljö mä ssig hä llbärhet här integreräts i verksämheten, liksöm hur ärbetet med 
jä mstä lld regiönäl tillvä xt här bedrivits.  

Integration 

Regiönält utvecklingsänsvärigä här änsvär fö r ätt integrerä den söciälä 
hä llbärhetsdimensiönen i de änälyser, strätegier, prögräm öch insätser söm genömfö rs i 
det lägstiftäde regiönälä tillvä xtärbetet. Insätser fö r en stä rkt integrätiön kän bedö mäs 
ömfättäs äv den söciälä dimensiönen i hä llbär utveckling. Dä rtill här regiönält 
utvecklingsänsvärigä ett ä terräppörteringskräv pä  hur ett strätegiskt öch lä ngsiktigt 
ärbete fö r integrätiön öch mä ngfäld i det regiönälä tillvä xtärbetet bedrivits öch 
utveckläts under äktuellt budgetä r. I den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt 
öch ätträktiönskräft ä r regiönält utvecklingsänsvärigäs uppdräg ätt ärbetä med 
integrätiön tydligt. I strätegin stä r bl.ä. ätt miljö -, jä mstä lldhets- öch 
integrätiönsperspektiven behö ver tydligt integreräs i det regiönälä tillvä xtärbetet fö r ätt 
kunnä tä tillvärä pä  den ätträktiönskräft, tillvä xtpötentiäl öch de 
sysselsä ttningsmö jligheter söm finns i Sverige. Dels fö r ätt sä kerstä llä ett Sverige söm 
hä ller sämmän, dels fö r ätt mö tä den främtidä demögräfiskä utvecklingen öch ätt tä 
tillvärä den kömpetens, entreprenö rskäp öch kreätivitet söm finns i ländet. Sedän 2015 
här det i villkörsbeslutet värit äntingen söm ett uppdräg eller ett ä terräppörteringskräv 
ätt redögö rä fö r hur ärbetet med integrätiön öch mä ngfäld här bedrivits inöm det 
regiönälä tillvä xtärbetet.  
 
Lä nsstyrelsernä här änsvär fö r ätt verkä fö r ätt de nätiönellä mä len fö r 
integrätiönspölitiken fä r genömsläg i lä net. Mä let fö r integrätiönspölitiken vär 2018 

 
11 Regleringsbrev fö r budgetä r 2015 ävseende lä nsstyrelsernä, sid 17 
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Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell 
bakgrund12. Dä rtill här lä nsstyrelsernä uppgifter i frä gä öm integrätiön enligt 
lä nsstyrelseinstruktiönen. Enligt regleringsbreven ömfättär det i hö g utsträ ckning ätt tä 
främ ölikä förmer äv redövisningär öch lä gesräppörter söm skä utgö rä stö d i ärbetet 
med bl.ä. möttägning äv nyänlä ndä, nyänlä ndäs etäblering pä  ärbetsmärknäden sämt 
kömmunernä öch ländstingens möttägärkäpäcitet ävseende äntälet äsylsö kände öch 
nyänlä ndä. Lä nsstyrelsernä gö r öcksä  en sämmänstä llning äv sämärbetet mellän 
berö rdä äktö rer pä  lökäl öch regiönäl nivä  med änledning äv lä nsstyrelsernäs ärbete 
med ätt sämördnä tidigä insätser fö r äsylsö kände m.fl. Arbetet ä r i vissä regleringsbrev 
relätivt ömfättände. I regleringsbrevet fö r 2017 fick lä nsstyrelsernä i uppdräg ätt 
redövisä hur kömmunernäs beredskäp öch möttägände käpäcitet här sämördnäts med 
deräs instruktiönsenligä uppgift öm en hä llbär sämhä llsplänering öch böende. En frä gä 
söm öcksä  ä r relevänt fö r det regiönälä tillvä xtärbetet öch dä rmed öcksä  fö r den 
regiönält utvecklingsänsvärigä.  

Folkhälsa 

Fölkhä lsä ä r ett ömrä de söm skulle kunnä ömfättäs äv den söciälä dimensiönen äv 
hä llbärhet. En göd hä lsä hös befölkningen ä r nö dvä ndigt fö r ätt mö jliggö rä klivet ut pä  
ärbetsmärknäden, bibehä llä sin pläts pä  ärbetsmärknäden öch fö r ätt hä mötivätiön till 
kömpetensutveckling/kömpetensfö rflyttning. I den nätiönellä strätegin fö r hä llbär 
regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft söm skä värä vä gledände fö r ärbetet nä mns ö käd 
fölkhä lsä hös befölkningen söm nä göt söm skä värä ett äv resultäten äv den ö käde 
tillvä xt söm skä genereräs inöm det regiönälä tillvä xtärbetet. Det finns idäg ingen 
nätiönell styrning, inöm rämen fö r ex fö rördningstexter eller villkörsbeslut, äv regiönält 
utvecklingsänsvärigä söm rö r insätser fö r ätt stä rkä fölkhä lsän. Dä remöt ä r det ett 
ömrä de söm regiönält utvecklingsänsvärigä sjä lvä lyfter främ inöm ex. de regiönälä 
utvecklingssträtegiernä genöm köpplingär mellän hä lsä, livskvälitet, fölkhä lsä öch det 
regiönälä tillvä xtärbetet.  
 
Lä nsstyrelsernä här i sin tur uppgifter i frä gä öm fölkhä lsä öch enligt deräs instruktiön 
händlär det öm ätt verkä fö r ätt det äv riksdägen fäststä lldä nätiönellä fölkhä lsömä let 
uppnä s genöm ätt fölkhä lsän beäktäs inöm lä nsstyrelsernäs ärbete med bl.ä. regiönäl 
tillvä xt, sämhä llsplänering, krishäntering sämt älköhöl öch töbäk. I deräs regleringsbrev 
här uppdräget händlät bl.ä. öm sämördning äv älköhöl, närkötikä, döping öch 
töbäkspölitik.  

Slutsatser 

Utgä ngspunkten fö r dennä prömemöriä vär frä mst ätt fö rsö kä identifierä eventuellä 
gläpp öch/eller ö verläppningär i den nätiönellä styrningen äv den regiönälä nivä n 
ävseende det regiönälä tillvä xtärbetet. Fökus här legät pä  hä llbärhetsdimensiönernä i 
det regiönälä tillvä xtärbetet. Det gä r ätt könstäterä ätt det finns ett äntäl ötydligheter 
ävseende de mändät, röller öch änsvär söm nätiönell nivä  här tilldelät regiönäl nivä  
reläterät till det regiönälä utvecklingsänsväret. Om det bö r benä mnäs gläpp eller 
ö verläppningär ö verlä ter jäg ä t ändrä ätt bedö mä. Otydligheternä främkömmer i förm 
äv snärlikä förmuleringär öch begrepp, i lite skildä köntexter, men med likvä rdigt 
innehä ll. Att definierä öch tydliggö rä dessä liknände förmuleringär öch begrepp, 
äktö rernä sinsemellän, kän tröligen ge mer kräft öch intensitet i det regiönälä 
tillvä xtärbetet.  
 
En ännän ötydlighet, känske en ö verläppning, rä der inöm änsväret fö r ärbetet med 
klimät, energi öch miljö ärbete. Hä r finns det, inöm rämen fö r tilldelät mändät öch 

 
12 Pröp 2017/18:1 Utgiftsömrä de 13 
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änsvär, mö jlighet fö r bä de den regiönält utvecklingsänsvärigä öch lä nsstyrelsernä ätt 
ägerä sämördnäre öch äxlä det regiönälä ledärskäpet. Lä nsstyrelsernä kän ä tä sig 
ledärröllen genöm sin lä nsstyrelseinstruktiön öch regleringsbrev dä r det tydligt 
främgä r ätt det ä r lä nsstyrelsernäs uppdräg ätt ledä, sämördnä öch frä mjä regeringens 
pölitik ävseende energiömstä llning öch minskäd klimätpä verkän. Den regiönält 
utvecklingsänsvärigä kän ä tä sig den ledände, sämördnände öch frä mjände röllen i 
ärbetet fö r ätt begrä nsä utslä ppen äv vä xthusgäser, änpässä sämhä llet till ett fö rä ndrät 
klimät öch skäpä fö rutsä ttningär fö r en miljö driven nä ringslivsutveckling med stö d äv 
det kömmunälä sjä lvstyret. Det ä r dessutöm fö rördningsstyrt ätt det regiönälä 
tillvä xtärbetet skä värä miljö mä ssigt hä llbärt öch klärgjört inöm rämen fö r den 
vä gledände strätegin fö r ärbetet med hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft ätt 
det ä r äktö rernä med regiönält utvecklingsänsvär söm leder öch utvecklär det regiönälä 
ärbetet fö r hä llbär tillvä xt öch utveckling13. 
 
Att ärbetet fö r en jä mstä lld regiönäl tillvä xt ingä r i det regiönälä tillvä xtärbetet främgä r 
tydligt i den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft. De 
nätiönellt fäststä lldä jä mstä lldhetspölitiskä mä len änsvärär lä nsstyrelsernä fö r ätt de fä r 
genömsläg i lä net. Dä rutö ver här lä nsstyrelsernä i uppdräg ätt jä mstä lldhetsintegrerä 
de insätser söm myndigheten gö r inöm rämen fö r de uppgifter lä nsstyrelsernä här inöm 
det regiönälä tillvä xtärbetet. Det ä r döck svä rt ätt se nä gön rö d trä d i de uppdräg söm 
gä tt till lä nsstyrelsernä ävseende det jä mstä lldhetsärbete söm kän hä bä ring pä  det 
regiönälä tillvä xtärbetet. I vissä regleringsbrev händlär det öm ätt ärbetä med ätt 
integrerä jä mstä lldhet, integrätiön öch miljö  i det regiönälä tillvä xtärbetet, i ändrä 
regleringsbrev ä r det den söciälä, miljö mä ssigä öch ekönömiskä hä llbärheten söm skä 
integreräs. Dä rutö ver här de häft ett eget uppdräg ätt tä främ en strätegi fö r 
jä mstä lldhetsintegrering i respektive lä n liksöm ätt stö djä regiönält 
utvecklingsänsvärigä i ärbetet med händlingspläner fö r jä mstä lld regiönäl tillvä xt. 
Lä nsstyrelsernäs röll, mändät öch änsvär rö rände jä mstä lldhetsärbetet inöm den 
regiönälä tillvä xtpölitiken skulle kunnä tydliggö räs.  
 
Ansväret fö r integrätiön öch mä ngfäld i det regiönälä tillvä xtärbetet styrs inte heller 
tydligt genöm exempelvis en läg- eller fö rördningstext. Det nä rmäste söm gä r ätt 
kömmä ä r regiönält utvecklingsänsvärigäs uppdräg ätt integrerä den söciälä 
dimensiönen äv hä llbärhet i det regiönälä tillvä xtärbetet. Dä remöt främgä r det betydligt 
tydligäre i den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft ätt 
integrätiön öch mä ngfäld utgö r en viktig del i det regiönälä tillvä xtärbetet. Att 
lä nsstyrelsernä här en röll i integrätiönsärbetet ä r inte ätt betvivlä. Dä remöt rö r mä ngä 
äv uppdrägen ätt tä främ ölikä förmer äv kunskäpsunderläg rö rände bl.ä. 
möttägningskäpäcitet vilket ä r nä göt söm regiönält utvecklingsänsvärigä börde kunnä 
drä nyttä äv i relätiön till sitt änsvär fö r stä rkt integrätiön i det regiönälä tillvä xtärbetet.  
 
Den ekönömiskä hä llbärheten, söm mä ngä gä nger beskrivs söm det medel söm skä 
änvä ndäs fö r ätt sä kerstä llä en hä llbär utveckling, säknär ett givet utrymme i frä gör öm 
änsvär, mändät öch röller. Det söm gä r ätt finnä ä r de ällmä nnä skrivningär söm händlär 
öm ätt integrerä ekönömisk, söciäl öch miljö mä ssig hä llbärhet i det regiönälä 
tillvä xtärbetet i exempelvis fö rördning (2017:593) öm regiönält tillvä xtärbete. Den 
ekönömiskä tillvä xten bedö ms känske söm sjä lvklär. Men ätt ekönömisk tillvä xt mä ngä 
gä nger beträktäs söm sjä lvklärt ä r inte sämmä säk söm ätt det ä r sjä lvklärt ätt den 
ekönömiskä tillvä xten skä värä hä llbär. Hä llbär fö r nuvärände generätiön öch fö r 
främtidä generätiöner. Vem söm skä ledä den diskussiönen pä  den regiönälä nivä n 
ä terstä r ätt se. Tillvä xtens syfte främkömmer döck i den nätiönellä strätegin fö r hä llbär 

 
13 En nätiönell strätegi fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft 2015-2020, sid 50 
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regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft. Dä r stä r:  
 

Den tillväxt som genereras ska komma alla medborgare till del i form av bl.a. ökad 
sysselsättning, ökade reallöner, förbättrad service, skola och omsorg och ökad folkhälsa.14 
 
 

 
14 Ibid, sid 21 
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Återrapportering i RUA:s villkorsbeslut:

• Redovisa hur arbetet med miljödriven 
affärsutveckling och energi kan 
utvecklas, inkl. insatser inom TM4 i 
ERUF (stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer)

2
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6

Återrapportering i RUA:s villkorsbeslut:

• Redovisa hur strategiska miljöfrågor 
omhändertas inom det regionala 
tillväxtarbetet

Uppdrag i RUA:s villkorsbeslut:

• Uppdrag att beskriva hur ett 
integrations- och mångfaldsperspektiv 
kan utvecklas och integreras (även 
2016, 2018)

2014 2016 2017 2019
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Förslag till nytt 
riksdagsmål för 
politikområdet 
som inkluderar 
hållbarhet

S
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p
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Beslut om nya 
stödordningar för de 
regionala företags-
stöden, bl.a. för stärkt 
jämställdhet
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a
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5

2
0
1
6

Horisontella kriterier ska 
genomsyra EU:s alla struktur-
och investeringsfonder 2014-
2020
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p
r 

2
0
1
4

Generell policy i t.ex. 
strategier och förordningar

Uppdrag till Tillväxtverket

Uppdrag till regionalt 
utvecklingsansvariga

2
0
1
8

19

Uppdrag till Tillväxtverket via RB:

• Redovisa hur de tre horisontella 
kriterierna för hållbar regional tillväxt 
kan integreras i myndighetens 
verksamhet, program och 
genomförande av regeringsuppdrag.

• Stödja det regionala arbetet för en 
jämställd regional tillväxt enligt 
regeringsbeslut den 8 mars 2012

2
0
1
4

2015

Uppdrag till Tillväxtverket via RB:

• Följa upp och stödja det fortsatta 
regionala arbetet för en jämställd 
regional tillväxt samt,

• Stödja regionerna i uppdraget att 
beskriva hur ett integrations- och 
mångfaldsperspektiv kan utvecklas 
och integreras i det regionala 
tillväxtarbetet.

2
0
1
5

Uppdrag till Tillväxtverket via RB:

• Följa upp och stödja det fortsatta 
regionala arbetet för integration och 
mångfald i tillväxtarbetet.

• Följa upp och stödja RUA:s arbete med 
miljödriven näringslivs-utveckling i alla 
branscher och energifrågor

• Fram till och med 2020 stödja RUA i 
deras arbete med smart specialisering

2
0
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6

Uppdrag till Tillväxtverket via RB:

• Stödja det fortsatta regionala arbetet 
för integration och mångfald i 
tillväxtarbetet

• Utveckling av de regionala 
företagsstöden avseende 
jämställdhet, integration och miljö, 
inklusive klimat

2
0
1
7

Uppdrag till Tillväxtverket via RB:

• Fortsätta utveckla det nationella 
uppföljningssystemet för verksamhet 
finansierad av anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder med fokus på 
projektverksamhet

• Bistå Regeringskansliet i förberedelserna inför 
nästa programperiod av den europeiska 
sammanhållningspolitiken efter 2020.
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4

Återrapportering i RUA:s villkorsbeslut:

• Redovisa hur miljö-, integrations- och 
jämställdhetsperspektiven har 
beaktats i det regionala tillväxtarbetet

• Redovisa hur handlingsplanen för 
Jämställd regional tillväxt genomförs i 
det regionala tillväxtarbetet (även 
2015-2019)

2
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5

Uppdrag i RUA:s villkorsbeslut:

• Uppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för att integrera och 
stärka klimat- och miljöperspektiven i 
det regionala tillväxtarbetet för 
perioden 2017-2020 (även 18-19)

• Bidra till att utveckla de selektiva 
regionala företagsstöden avseende 
jämställdhet, integration och miljö, 
inklusive klimat (även 2018)

2
0
1
7

Återrapportering i RUA:s villkorsbeslut:

• Redovisa sitt eventuella arbete med 
Agenda 2030 inom ramen för sitt 
ansvar om regionalt utvecklingsansvar2
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8

Uppdrag att utveckla och 
stödja arbetet för 
jämställd regional tillväxt

Uppdrag att stödja RUA i arbetet 
med regionala handlings-planer 
för att integrera och stärka klimat-
och miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet

Uppdrag att stärka 
integrationsperspektivet i 
det regionala kompetens-
försörjningsarbetet 2018-
2020

Uppdrag att utveckla och 
stärka arbetet med hållbar 
utveckling inom det 
regionala tillväxtarbetet

D
e
c
 2

0
1
5

Strategi för hållbar 
regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015-
2020

D
e
c
 2

0
1
6

Skrivning i villkorsbeslut om att 
verksamhet ska bedrivas utifrån 
ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet

M
a
r 

2
0
1
8

2018

J
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n
 2

0
1
9

Krav på särskild 
redovisning av 
hållbarhet i RUAs
återrapportering

Uppdrag att lämna förslag 
på hur hållbarhetsarbetet 
inom den regionala 
tillväxtpolitiken kan stärkas

A
u
g
 2

0
1
8

Regeringens 
handlingsplan för 
Agenda 2030

Ny förordning (2017:583) 
om regionalt tillväxtarbete 
tydliggör integrering av 
hållbarhetsaspekter

Utöver de händelser som presenteras i tidslinjen har flera uppdrag genomförts med bäring på hållbarhet inom det regionala tillväxtarbetet innan 2014.
Exempel är Främja kvinnors företagande perioden 2007-2014 och Handlingsplanen för en jämställd regional tillväxt perioden 2012-2014.
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Styrdokument Relevanta för hållbarhet Berörda aktörer

Lag

Strategi

Regeringsuppdrag

Förordning

Regleringsbrev

Villkorsbeslut

• Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
• Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
• Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
• Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
• Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag
• Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
• Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

• Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

• En strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
• Regeringens handlingsplan för Agenda 2030
• EU2020/Östersjöstrategin/Partnerskapsöverenskommelsen

• Tillväxtverket uppdrag om jämställd regional tillväxt
• Tillväxtverket uppdrag att stödja regionerna i arbetet med miljödriven 

näringslivsutveckling
• Tillväxtverket uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet 2018-2020
• Tillväxtverket uppdrag att stödja regionerna i arbetet med regionala handlingsplaner för 

att integrera och stäkra klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
• Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala 

tillväxtarbetet

• Tillväxtverket uppdrag att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering
• Tillväxtverket uppdrag att stärka de regionala företagsstöden avseende 

hållbarhetsaspekterna
• Tillväxtverket uppdrag att följa upp och stödja arbetet för integration och mångfald i det 

regionala tillväxtarbetet

• Regionernas uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stödja 
miljö- och klimatperspektivet inom det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket, 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket stöd i arbetet.

• Regionernas uppdrag om jämställd regional tillväxt
• Regionernas uppdrag om integration och mångfald

• Offentlig sektor
• Regioner

• Regioner
• Tillväxtverket
• Andra statliga 

myndigheter

• Regioner
• Statliga myndigheter
• Övriga relevanta aktörer

• Tillväxtverket
• (Naturvårdsverket)
• (Energimyndigheten)

• Tillväxtverket

• Regioner



43


	Ä 2018-1265-14 Slutrapport Hållbarhetsarb inom reg tillväxtpolitiken
	1 Uppdraget
	1.1 Om uppdraget
	1.2 Uppdragets syfte
	1.3 Metod

	2 Slutsatser
	3 Rekommendationer
	3.1 Utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik
	3.2 Förstärk nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på hållbar utveckling
	3.2.1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
	3.2.2 Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete
	3.2.3 Andra relevanta förordningar med behov av översyn
	3.2.4 Ett villkorsbeslut med fokus på omställningen till en hållbar samhällsutveckling
	3.2.5 En nationell strategi för hållbar regional utveckling

	3.3 Formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av regeringsuppdrag och överlåt huret till regionerna
	3.4 Tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna
	3.4.1 Ett systemorienterat arbetssätt för insatsområdena ?
	3.4.2 Vem ska leda processen?
	3.4.3 Samordning, samhandling och möjligheter

	3.5 Nyttja befintliga forum för lärande avseende arbetet med hållbar regional utveckling
	3.6 Följ upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling

	4 Genomförande och resultat
	4.1 En tankesmedja
	4.2 Regionalt test av prototyp av villkorsbeslutet
	4.3 Uppföljning och analys av hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken utvecklats mellan 2014–2018
	4.3.1 Resultat av analys
	4.3.2 Resultat regionernas återrapporteringar av villkorsbeslutet
	4.3.3 Resultat Tillväxtverkets genomförande av strukturfondsprogrammen

	4.4 Erfarenheter från tidigare och pågående uppdrag
	4.5  En översikt av roller och ansvar för hållbarhetsdimensionernas sakområden på regional nivå
	4.6 Dialog och erfarenhetsutbyte


	Bilaga 1 Förslag 2010_630
	Bilaga 2 Förslag 2017 583
	Bilaga 3 Prototyp VKB Hållbarhet
	Bilaga 4  PM Erfarenheter särskilda regeringsuppdrag
	Bilaga 5 PM Roller och ansvar hållbarhet regional nivå
	Bilaga 6 Analys av hållbarhetsarbetet inom det regionala tillväxtabetet, Ramboll Management Consulting



