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Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021–2030 

Den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft 2015–2020 avslutas 2020. En ny nationell strategi som avses 

gälla t.o.m. 2030 håller på att utarbetas på Näringsdepartementet. 

Näringsdepartementet har samlat in underlag om samtliga regioners 

prioriteringar under 2019 samt genomfört dialoger med samtliga regioner 

utifrån en mängd olika frågor som regionerna arbetar med. Det utgör ett 

viktigt underlag inför utformningen av sammanhållningspolitiken och den 

nya nationella strategin. Därtill har en mängd underlag samlats in från bland 

annat Tillväxtverket och andra statliga myndigheter samt andra aktörer. Den 

fortsatta dialogen om strategin kommer att framförallt att genomföras i 

regeringens forum; Tjänstemannaforum och Politikerforum. Det kommer 

också att ske särskilda dialoger med regionerna under hösten samt i olika 

forum löpande under framtagandet. Vi kommer även att ha dialog under 

hösten med de statliga myndigheterna.  

 

Näringsdepartementet arbetar med följande förslag till samhällsförändringar, 

grundläggande förutsättningar och prioriteringar. Dessa har även 

presenterats som förslag på Tjänstemannaforum. Det liksom övrigt innehåll 

kan komma att justeras allteftersom strategin växer fram, inte minst med 

anledning av det som händer i vår omvärld. 

Samhällsförändringar som innebär både utmaningar och möjligheter 

• Klimat, miljö och energi 

• Social sammanhållning 

• Demografisk utveckling 

• Globalisering 

• Digitalisering 
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Grundläggande förutsättningar 

• Lokal och regional kapacitet att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete 

• Regional hänsyn inom många politikområden  

• Utvecklad medverkan från statliga myndigheter  

• Samhandling genom flernivåsamverkan 

• Internationellt samarbete 

Prioriteringar 

• Likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i 

hela landet.  

• Klimatanpassning, energiomställning och minskad miljö- och 

klimatpåverkan i hela landet.  

• Hållbar tillgänglighet i hela landet genom digitala och elektroniska 

kommunikationer samt transportsystemet.  

• Förutsättningar för innovation, förnyelse och omställning samt 

entreprenörskap/företagande i hela landet. 

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet. 

 

En majoritet av regionerna har uppdaterat eller tagit fram nya RUS:ar. Det är 

viktigt att den nya nationella strategin är utformad så att den kan genomföras 

i god samklang med det regionala strategiska utvecklingsarbetet. 

Näringsdepartementet ser därför mycket positivt på dialog med regionerna 

på olika nivåer i framtagandet och tar gärna emot inspel och tankar efter 

mötet.  

Några frågor att diskutera med RUS-nätverket: 

• Vad krävs i utformningen av den nationella strategin avseende 

innehåll, form och verktyg för att den ska kunna bidra till 

genomförandet av både det strategiska och det operativa regionala 

utvecklingsarbetet?  

• Vilka nya frågor och perspektiv har aktualiserats i utvecklingen och 

framtagandet av de nya regionala utvecklingsstrategierna?  

• Hur har och kommer genomförandet av de regionala 

utvecklingsstrategierna och övriga strategier och program påverkats 
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av coronakrisen? Hur kan vi skapa långsiktiga strategier för att 

möjliggöra flexibilitet och anpassning till omvärldens förändringar? 

 

 

För vidare frågor kontakta Erika Nilsson, 08 405 3993, 

erika.nilsson@regeringskansliet.se eller Ina Berggård, 08 405 4447, 

ina.berggard@regeringskansliet.se 
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