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Uppdrag att öka 
myndigheters medverkan i 
det regionala tillväxtarbetet
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Myndigheterna ska…
inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala 
tillväxtpolitiken uppnås 

i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala 
förutsättningar

beakta insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala 
utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet  i övrigt 

grunda sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet på prioriteringarna i den 
nationella strategin samt på prioriteringarna i de regionala 
utvecklingsstrategierna

Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet



Myndigheternas medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet

19 myndigheter som ansvarar för frågor som är 
centrala för, och skapar förutsättningar för, regional 
tillväxt och regionalt tillväxtarbete

Samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå i 
syfte att överbygga sektorisering, samordna resurser 
och insatser och effektivisera användningen av 
offentliga medel

Uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för 
myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik



Uppföljning av myndigheternas 
strategier för medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet

Osäkerhet kring samverkan och dialog med regionalt 
utvecklingsansvariga och kopplingar till det regionala 
tillväxtarbetet.

Enkätundersökning; 

‐ 8 av 18 svarande myndigheter beskriver att de beaktar 
regionala förutsättningar och regionala prioriteringar i 
arbetet inom deras egna sakfrågor.

‐ 4 svarade att de tillämpar regionala utvecklingsstrategier 
och prioriteringar i sin verksamhet. 

Behov av tydligare vägledning för samverkan och dialog 
med regionalt utvecklingsansvariga aktörer



Tillväxtverkets uppdrag 

Stödja myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet

‐ Kunskap om regionala förutsättningar

‐ Erfarenhetsutbyte

‐ Stödja och följa upp genomförandet av 
myndigheternas strategier

Vi bygger kunskap genom strategiskt regionarbete

‐ Kunskap om regionala behov och potential

‐ Nätverk

‐ Finansiering – investera i förändring



Hur ser ni på myndigheters medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet och i ert RUS-arbete? 

Vad kan utvecklas?



Uppdraget: En kunskapsutvecklande rapport
RB 2018 Uppdrag 2.7

Ta fram en kunskapsutvecklande rapport där myndigheten ska 
beskriva och analysera utveckling och resultat inom regional tillväxt. 

Analysen ska ta hänsyn till olika territoriella förutsättningar.

En länsvis analys av hur prioriteringar och resultat i det regionala 
tillväxtarbetet kopplar till utvecklingen i länen ska redovisas. 

Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) och redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 14 september 2018.


