
            

Myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken

Kultur Näringspolitik

Regional 
tillväxt 

Energi

Miljö

Regional samhälls-
organisation

Integration

Handels- och 
investerings-
främjande

Transport

Hållbart 
samhällsbygge 

Utbildning 

Forskning

Försvar

Jämställdhet 

Arbetsmarknad

Förvaltning

Bostad

Utrikeshandel



Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Om statliga myndigheters medverkan (18-21§)

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
Listar myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala tillväxtarbetet. 
Verksamheten inom dessa myndigheters områden bidrar eller påverkar samtliga förutsättningarna för tillväxt, utveckling och 
attraktionskraft i regionerna. 

Regeringsbeslut (N2014/2501/RT) 
Uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för myndigheternas 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–
2020

Regeringsbeslut (N2014/2503/RT) 
Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014–2020



Myndighet Särskilt betydelsefulla för 
regional utveckling (nationella 
strategin)

Har en intern strategi för 
medverkan enl. 
regeringsuppdrag

Ingår i analysgruppen för 
regional tillväxt

Omfattas av 
Tillväxtverkets uppdrag 
inom 
landsbygdspolitiken

Arbetsförmedlingen X
Boverket X X X X
Business Sweden X
Energimyndigheten X X X X
ESF-rådet X
Livsmedelsverket X
Havs och vattenmyndigheten X X X
Jordbruksverket X X X X
Kulturrådet X X X X
Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor

X

Myndigheten för yrkeshögskolan X X
Naturvårdsverket X X X
Patent och registreringsverket X
Post och telestyrelsen X X X X
Riksantikvarieämbetet X X X X
Riksarkivet X X
Sametinget X
Skogsstyrelsen X X X X
Svenska Filminstitutet X X
Sveriges Geologiska Undersökning (X)
Trafikverket X X X
Vinnova X X X X

Många myndigheter… olika uppdrag



Recap- myndigheterna;
Lyfter fram andra statliga myndigheter som de viktigaste 
samarbetsaktörerna i det regionala tillväxtarbetet, i högre grad än 
regionerna

Ungefär hälften beskriver anpassning utifrån regionala förutsättningar, 
få gör det kontinuerligt

Upplever osäkerhet kring roller och ansvar- olika stark koppling till 
regionernas uppdrag

Tre kategorier av medverkan;

Lite eller ingen samverkan med regioner- ser viss koppling mellan egna verksamheten och 
regional utveckling

Samverkan med några eller alla regioner- genom projekt, samverkansavtal eller 
tidsbegränsade uppdrag

Etablerad flernivåsamverkan med samtliga regioner- gemensamma, långsiktiga uppdrag

Gemensamma uppdrag och en förståelse för roller och uppdrag 
viktigast för samverkan mellan nationell och regional nivå



Tillväxtverkets
samordningsuppdrag
Regional tillväxt- och 
landsbygdspolitik



Tillväxtverket ska stödja och samordna 
myndigheters medverkan

Genomföra kunskapshöjande insatser, 

Stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyten 
mellan myndigheter 

RT: Följa upp hur myndigheterna tillämpar 
RUS. 

LBP: Metodikstöd för landsbygdsanalys och 
konsekvensbedömningar



Tillväxtverket ska stödja myndigheters medverkan
Insatser

Myndighetsnätverket för regional tillväxt och landsbygdsutveckling-
plattform för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 2ggr/år

Förändringsteori för myndigheters medverkan - bättre effekt av statlig 
verksamhet i hela landet med ett systemperspektiv och ett territoriellt 
perspektiv.

Stöd i genomförande/revideringar av interna strategier för medverkan 
- strategierna på remiss

Bollplank i enskilda insatser och kontaktförmedlare till regionerna

Kunskapsinsamling

- Uppföljning av myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken

- Uppföljning av regionernas samverkan med myndigheter 



Aktiviteter i närtid
GD-träff för myndigheter med betydelse för 
utveckling i regioner och landsbygder 31 oktober 
 Årligt

Utskick av frågeformulär om medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet sista svarsdag 25 
november

Dialogkonferens: Hållbar regional utveckling-
samverkan mellan nationell och regional nivå 3 
december

Myndighetsträff (fokus landsbygder och 
hållbarhet) 4 december



Myndigheters 
tillämpning av RUS



Koppling till RUS
Myndigheterna tar i låg grad kontinuerligt del av 
RUS

Myndigheterna är i låg grad involverade i 
framtagande eller revidering av RUS

RUS används främst som kunskapsunderlag, eller 
”indirekt” genom andra reg. styrdokument

RUS upplevs som ”för visionär och övergripande” 
vilket påverkar användbarheten för 
myndigheterna

Myndighetsnätverket- många får inte RUS på 
remiss men vill få



Frågor
Vilka myndigheter får RUS på remiss?

I vilken utsträckning involveras myndigheterna i 
framtagande av RUS? Vilka myndigheter? 

Hur kan myndigheterna involveras mer i 
genomförandet av RUS/tillämpa RUS?

Hur kan vi stödja myndigheterna att se win/win, hur 
RUS/understrategier bidrar till genomförandet inom 
deras sektorsområden?

Andra medskick?
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