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En sammanhållen landsbygdspolitik 

Regional tillväxtpolitik, 
inkl.sammanhållningspolitik
Nationell strategi 2015–2020

Landsbygds-
proposition

2018 2019 2020 2021 2030

Ett mer samordnat genomförande 
2021–2030

Framtagande av 
en ny strategi 



Klimat, miljö och energi
Klimatförändringar, energiomställning och tilltagande resursbrist

Social sammanhållning
Stora och ökande socioekonomiska skillnader

Demografisk utveckling
En åldrande befolkning och urbanisering

Globalisering
Platsers koppling till och beroende av omvärlden tilltar

Digitalisering
Utveckling av nya tillämpningar och spridning av digital teknik

Konsekvenser för olika typer av regioner

Sverige 
och 

omvärlden 
förändras 
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Sverige och 
omvärlden 
förändras

Konsekvenser

Hållbarhet 
och

Agenda 2030

Genomförande
Verktyg

Analys
Uppföljning
Utvärdering

Grundläggande förutsättningar
för att kunna genomföra prioriteringarna 
och få ett effektivt genomförande av 
politiken

Utvecklingskraft med stärkt 
lokal och regional 
konkurrenskraft för en 
hållbar utveckling 
i alla delar av landet 

Prioriteringar
vad som är strategiskt att kraftsamla kring 
för att bemöta utmaningar för hållbar 
regional utveckling

Nytt mål
för politiken
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Grundläggande förutsättningar
för att kunna genomföra prioriteringarna och få 
ett effektivt genomförande av politiken

Prioriteringar
vad som är strategiskt att kraftsamla kring för 
att bemöta utmaningar för hållbar utveckling

Lokal och regional 
kapacitet att bedriva 
ett hållbart 
utvecklingsarbete

Utvecklad 
medverkan från 
statliga myndigheter

Regional hänsyn 
i många 
politikområden

Samhandling genom 
utvecklad 
flernivåsamverkan

Likvärdiga möjligheter 
till företagande, arbete, 
boende och välfärd

Klimatanpassning, 
energiomställning och 

minskad miljö- och 
klimatpåverkan

Hållbar tillgänglighet 
genom digitala och 
elektroniska 
kommunikationer och 
transportsystem

Kompetens-
försörjning och 
kompetens-
utveckling

Förutsättningar för 
innovation, förnyelse 
och omställning samt 
entreprenörskap/
företagande



Frågeställningar
1. 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?

2. Vilka nya frågor och perspektiv har aktualiserats i utvecklingen och 
framtagandet av de nya regionala utvecklingsstrategierna?

3. Hur har och kommer genomförandet av de regionala 
utvecklingsstrategierna och övriga strategier och program påverkats av 
coronakrisen? Hur kan vi skapa långsiktiga strategier för att möjliggöra 
flexibilitet och anpassning till omvärldens förändringar?
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Tack för oss, återkom gärna!

Erika Nilsson
08-405 3993
erika.nilsson@regeringskansliet.se

Ina Berggård
08-405 4447
ina.berggard@regeringskansliet.se
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http://regeringskansliet.se
http://gmail.com

