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Den regionala utvecklingspolitiken, 

Agenda 2030 och vägar till en hållbar 

regional utveckling

Näringsdepartementet
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Riksdagsbundna målet för den regionala 

utvecklingspolitiken
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Utvecklingskraft 

med stärkt lokal och 

regional konkurrenskraft 

för en hållbar utveckling 

i alla delar av landet



• Alla har som mål att uppnå en hållbar utveckling.

• Agenda 2030-målen ska vara uppnådda till 2030.

• Omställningen till en hållbar regional utveckling ska ske med sikte mot 2030.

• RUS:ar och dess koppling till Agenda 2030.

• Politiken och insatserna ska bygga på vetenskapen om hållbar utveckling. 

Tydliga kopplingar mellan målet, 

Agenda 2030 och RUS
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Nationell strategi för 

hållbar regional 

utveckling i hela landet 

2021–2030 
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• den långsiktiga inriktningen för den regionala 

utvecklingspolitiken 

• vägledande för inriktningen av regionernas regionala 

utvecklingsstrategier

• styrande för vad de statliga medlen för regionalt 

utvecklingsarbete får användas till

Strategin ska även…

• främja medverkan från statliga myndigheter

Strategin är…
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Prioriteringar:

• Väl fungerande infrastruktur 

för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande 

• Utvecklat regionalt komp-

etensförsörjningsarbete

Prioriteringar:

• Omställning genom starka 

regionala innovations-

system och smart 

specialisering

• En konkurrenskraftig, 

cirkulär och biobaserad 

samt klimat- och miljö-

mässigt hållbar ekonomi 

• Tillvarata digitaliseringens 

möjligheter

• Ett gott näringsklimat med 

goda ramvillkor och väl 

fungerande 

kapitalförsörjning

• Internationalisering, 

investeringsfrämjande och 

ökad export

Prioriteringar:

• Förbättrad tillgång till 

snabbt bredband och ökad 

digital användning 

• Tillgänglighet genom 

hållbara transportsystem
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Likvärdiga möjligheter till 

boende, arbete och 

välfärd i hela landet

Kompetensförsörjning 

och kompetensutveckling 

i hela landet

Innovation och förnyelse 

samt entreprenörskap 

och företagande i hela 

landet

Tillgänglighet i hela 

landet genom digital 

kommunikation och 

transportsystemet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Prioriteringar:

• Hög livskvalitet med goda 

och attraktiva livsmiljöer 

• God samhällsplanering

• God tillgång till kommersiell 

och offentlig service

Fyra strategiska 

områden 



Handlingsplan för det 

statliga genomförandet 

2022–2024
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Likvärdiga möjligheter till 

boende, arbete och 

välfärd i hela landet

Kompetensförsörjning 

och kompetensutveckling 

i hela landet

Innovation och förnyelse 

samt entreprenörskap 

och företagande i hela 

landet

Tillgänglighet i hela 

landet genom digital 

kommunikation och 

transportsystemet

Handlingsplan för det statliga genomförandet 2022–2024 av 

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

Tre utvecklingsområden

Ett samordnat genomförandet där ansvar och uppgifter är tydligaEtt samordnat genomförande där ansvar och uppgifter är tydliga

Betydelsen av ett territoriellt perspektiv där hela landet ges ökad möjlighet att utvecklas

Omställning till en hållbar regional utveckling


