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Sammanfattning
Den regionala tillväxtpolitiken har stora möjligheter att bidra till lösningar på samhällets prioriterade utmaningar. Styrningen av den regionala tillväxtpolitiken förefaller dessutom vara inne i ett skifte när det
gäller hållbarhetsarbetet. Ett skifte där en mer holistisk syn på hållbar
utveckling tar plats, jämfört med tidigare.
Hittills har styrning, genomförande och uppföljning av den regionala
tillväxtpolitiken utgått från de fyra prioriteringar som är identifierade i
en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020. Tanken är att de fyra prioriteringarna ska bidra till att
möta samhällsutmaningarna som adresseras i strategin och ta tillvara
de möjligheter som finns. Prioriteringarna agerar idag dessvärre relativt isolerat från samhällsutmaningarna och kopplingen dem emellan
blir därmed otydlig.
Sätt samhällsutmaningarna i fokus
Istället för att styra utifrån prioriteringarna rekommenderar Tillväxtverket regeringen att styra med samhällsutmaningarna i fokus genom
att utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik. Styrningens inriktning bör tydliggöras i den kommande nationella strategin för
politikområdet där hållbar utveckling, omställning och insatser som
bidrar till att lösa samhällsutmaningarna bör utgöra strategins fokus.
En sådan styrning och utformning av politikområdet utgör även en
naturlig följd av att målet för den regionala tillväxtpolitiken har ändrats.
Styrningen behöver stöd av andra arbetssätt
Det räcker dessvärre inte med att endast se över styrningen för att
stärka hållbarhetsarbetet inom politikområdet. Styrningen bedöms
behöva stöd av systemorienterade arbetssätt för att kunna bidra till
den samhällsomställning som krävs för att nå målet1 om utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Det kommer att krävas en mobilisering
för samhandling mellan en bredd av aktörer och nivåer – från regering
till civilsamhälle - för att hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken ska kunna lyckas. Samtidigt är tiden knapp. Decenniet för
handling är nu, 2030 behöver de globala målen vara uppnådda. Resonemang om hur systemorienterade arbetssätt kan operationaliseras
och testas inom en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik bör
därför initieras inom kort.

11

Målet för den regionala tillväxtpolitiken

Tydliga mål, syften och förväntade effekter
Regeringen har de senaste åren gett Tillväxtverket och regionerna
särskilda uppdrag/erbjudanden som syftat till att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är svårt att utforma
nationella uppdrag/erbjudanden som faller väl ut i samtliga regioner.
De regionala förutsättningarna skiljer sig åt i så hög utsträckning att de
särskilda uppdragen antingen kan vara helt nödvändiga för att få kraft
i hållbarhetsarbetet eller uppfattas överflödiga. Det som går att konstatera är däremot att tydlighet är centralt i styrningen av hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetets bredd gör att tydliga mål, syften och förväntande effekter blir nödvändigt för att underlätta genomförandet.
Ett sätt att tydliggöra kan vara att koppla uppdragen/erbjudanden till
den/de samhällsutmaningar som regeringen vill att uppdraget/erbjudandet ska bidra till att lösa.
För att stärka den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsansvaret menar Tillväxtverket att regionerna bör ges ett större
handlingsutrymme. Regeringen behöver vara tydlig i styrningen av vad
som ska åstadkommas men regionerna behöver ges beslutsmandat
över hur de ska arbeta för att nå uppdragets mål, syfte och förväntade
effekter.
En hållbar utveckling behöver utgöra riktningen
Många av de insatser som bedrivs inom den regionala tillväxtpolitiken
och det regionala tillväxtarbetet leder idag till resultat såsom kunskapsutveckling, metodutveckling och stärkt samverkan. Nog så viktiga pusselbitar för hållbarhetsarbetet men frågan är om det är tillräckligt för att kunna utgöra en kraft i det omställningsarbete som
krävs för att nå målet om utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Tillväxtverket menar att om besluten fortsätter att tas på samma grunder
och med samma riktning som idag, om vi fortsätter att arbeta som vi
alltid har gjort och vi följer upp på samma sätt då kommer det att bli
svårt att bidra till samhällsomställningen. Tillväxtverket anser att det
behövs en annan riktning, andra beslut, andra arbetssätt och en annan
uppföljning än de som tillämpas idag. Det är också det som Tillväxtverkets rekommendationer syftar till.
Tillväxtverket rekommendationer till regeringen
För att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken
rekommenderar Tillväxtverket regeringen:



Att utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik.
Att förstärka nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på
hållbar utveckling.






Att formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av regeringsuppdrag och överlåta huret till regionerna.
Att tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna.
Att nyttja befintliga forum för ett lärande avseende arbetet
med hållbar regional utveckling.
Att följa upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling.
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Uppdraget

Regeringen har de senaste åren haft en tydlig ambition att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det har bland annat tagit sig uttryck i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015–2020 där det framgår att de tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig – ska vara en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla
prioriteringar2. Även förordningar har fått förstärkta hållbarhetsskrivningar. Exempelvis förordning (2017:583) för regional tillväxt där §4
tydligt uttrycker krav på integrering av hållbarhetsdimensionerna i det
regionala tillväxtarbetet3. I december 2019 beslutade riksdagen om ett
nytt mål4 för den regionala tillväxtpolitiken:
Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet.
Med en hållbar utveckling avses här en social, ekonomisk och
miljömässig hållbar utveckling. Det nya målet innebär en större
samstämmighet mellan målet för den regionala tillväxtpolitiken och
målen i de regionala utvecklingsstrategierna, som i många fall har
kopplingar till Agenda 2030-målen. Likaså har justeringen av målet
bidragit till en större samstämmighet med målen för landsbygdspolitiken, vilka har en tydlig utgångspunkt i Agenda 2030-målen5.
Den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft löper ut 2020. En ny nationell strategi för politikområdet kommer att tas fram.
Regeringen har sedan tidigare gett Tillväxtverket och regionerna flertalet uppdrag som syftar till att stärka hållbarhetsarbetet på regional
nivå. Uppdragen Jämställd regional tillväxt, Miljödriven näringslivsutveckling och Regionala handlingsplaner för att stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet, är några exempel.

1.1

Om uppdraget

I augusti 2018 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan
stärkas. Regeringsuppdraget har sin bakgrund i den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 (Fi2018/02412/SFÖ).

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 2015-2020, sid 9
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
4 Det tidigare målet för den regionala tillväxtpolitiken löd ”Utvecklingskraft i alla delar av landet
med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”
5 Prop. 2019/2:1 Utgiftsområde 19
2
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1.2

Uppdragets syfte





Att ge förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken kan stärkas.
Att följa upp och analysera hur arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna inom den regionala tillväxtpolitiken har utvecklats mellan 2014–2018 samt att bedöma vad insatserna
lett till för resultat. Erfarenheter från Tillväxtverkets genomförande av strukturfondsprogrammen ska beaktas.
Att tillvara erfarenheter och lärdomar från pågående och tidigare uppdrag som syftar/syftat till att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken hos regioner och
Gotlands kommun6.

Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket föra dialog med och inhämta erfarenheter från ett antal relevanta myndigheter, från regionerna och från ett urval av länsstyrelser.

1.3

Metod

Uppdraget har genomförts med en utforskande och iterativ ansats för
att besvara följande frågeställningar:




Vilka är ramarna för de tre hållbarhetsdimensionerna inom
den regionala tillväxtpolitiken?
Vilken effekt har den nationella styrningen haft på hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken mellan 2014–
2018?
Vilket är det önskvärda tillståndet för hållbarhetsarbetet inom
den regionala tillväxtpolitiken år 2030?

De metoder som Tillväxtverket tillämpat är:





Backcasting inom ramen för den tankesmedja7 som
Tillväxtverket formerade för genomförandet.
En regional testprocess för en prototyp av ett villkorsbeslut
med tydligare skrivning om hållbar utveckling och omställning.
Avrop tillsammans med Naturvårdsverket av uppföljning och
analys av hur hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken utvecklats mellan 2014–2018.
En sammanställning av regionernas återrapporteringar av
villkorsbeslutet för 2014 samt 2018 med fokus på regionernas
hållbarhetsarbete.

Hädanefter benämnda regioner
Tankesmedjan har bestått av representanter från regionerna, ett urval av nationella
myndigheter samt forskare inom hållbar utveckling.
6
7
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En sammanställning av de utvärderingar8 som gjorts av de nio
svenska regionalfondsprogrammen och som anknyter till
integrering av hållbarhetsaspekter.
En sammanställning av Tillväxtverkets erfarenheter från
genomförandet av för uppdraget relevanta regeringsuppdrag
som tidigare getts myndigheten.
En översikt av roller och ansvar för hållbarhetsdimensionernas
sakområden på regional nivå.
Dialog och erfarenhetsutbyte med relevanta myndigheter och
aktörer.

De utvärderingar som hade publicerats i september 2019 när sammanställningen skrevs var:
Tematiskt mål (TM1) - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, delrapport 1 och 2,
Tematiskt mål (TM3) - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, delrapport 1 och
2, Tematiskt mål (TM4) - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, delrapport 1,
Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden, delrapport 1, Temautvärdering Regionalfonden – en
regional analys och nationell syntes
8
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2

Slutsatser

Hela system behöver förändras för att samhället ska klara klimatutmaningen och den sociala sammanhållningen i framtiden. Exempelvis
krävs att rådande energi- och transportsystem ersätts med nya9. Och
det behöver ske snabbt. Decenniet för handling är nu, 2030 behöver de
globala målen vara uppnådda. Den regionala tillväxtpolitiken liksom
det regionala tillväxtarbetet behöver möta de prioriterade samhällsutmaningarna genom riktade insatser samt fokusera på den omställning som krävs för att en hållbar utveckling ska bli möjlig. Detta kommer bland annat att innebära ett behov av ett större systemtänk inom
den regionala tillväxtpolitiken.
Fokus på samhällsutmaningar för att möjliggöra omställningen
Samhällsutmaningarna10 som adresseras i en nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 har haft en
relativt undanskymd roll i styrningen av politikområdet. Fokus har
istället legat på de prioriteringar11 som finns i strategin. Samtidigt förefaller ett skifte pågå. Styrningen av den regionala tillväxtpolitiken
verkar gå mot en mer holistisk syn på hållbar utveckling jämfört med
tidigare och med ett tydligare fokus på samhällsomställning. För att
möjliggöra omställningen bör samhällsutmaningarna ges en mer framträdande roll inom politikområdet. Behovet av en styrning baserad på
samhällsutmaningarna i den regionala tillväxtpolitiken var också ett av
resultaten av den backcastingprocess som genomfördes inom den tankesmedja som Tillväxtverket formerade för uppdragets genomförande.
Utifrån ovanstående anser Tillväxtverket att, om ambitionen är att
stärka hållbarhetsarbetet inom politikområdet, måste samhällsutmaningarna stå i fokus för styrning, genomförande och uppföljning av den
regionala tillväxtpolitiken. Det kommer behövas andra beslut, andra
arbetssätt och en annan uppföljning än de som tillämpas idag. Om besluten fortsätter tas på samma grunder och med samma riktning som
idag, om vi fortsätter att arbeta som vi alltid har gjort och vi följer upp
på samma sätt, kommer det bli svårt att bidra till samhällsomställningen.
Tydliga mål, syften och förväntade effekter
Eftersom begreppet hållbar utveckling är väldigt brett är tydlighet
avgörande. Slutsatsen dras bland annat från det arbete som skedde
inom ramen för backcastingprocessen liksom utifrån de erfarenheter
myndigheten tillförskansat sig genom tidigare regeringsuppdrag kopplade till hållbarhetsarbetet. Eventuella framtida regeringsuppHolmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf)
10 Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi, Social sammanhållning
11 Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Internationellt samarbete
9
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drag/erbjudanden med fokus på hållbar utveckling bör därför utformas med distinkta mål, syfte och förväntade effekter för att underlätta
genomförandet. Ett sätt kan vara att koppla uppdragen till den/de
samhällsutmaningar som regeringen vill bidra till att lösa med uppdraget. För att stärka den demokratiska förankringen av det regionala
utvecklingsansvaret bör regeringen överlåta till regionerna att besluta
hur de väljer att genomföra arbetet när uppdraget också avser ett erbjudande till regionerna.
Stöd för att operationalisera hållbarhetsintegreringen
Hållbarhetsintegrering har länge utgjort ett verktyg inom den regionala tillväxtpolitiken liksom i genomförandet av strukturfondsprogrammen för att stärka hållbarhetsarbetet. Trots det är det svårt att,
generellt sett, se några större reella resultat av arbetet med hållbarhetsintegrering i genomförandet av exempelvis strukturfondsprogrammen. Tillväxtverkets slutsats är att hållbarhetsintegrering är ett
relativt svagt styrmedel för att möjliggöra en samhällsomställning.
Däremot är det ett viktigt stöd för att säkerställa ett hållbarhetsperspektiv i både styrning, genomförande och uppföljning. De vertikala
styrprocesserna inom den regionala tillväxtpolitiken behöver därför
stärkas upp för att kunna stödja arbetet med hållbarhetsintegrering
och operationaliseringen av densamma.
Vi behöver göra på andra sätt än vi gör idag
Av de regeringsuppdrag som tilldelats Tillväxtverket med fokus på
olika hållbarhetsdimensioner har resultat i form av kunskapsutveckling, kunskapsspridning, metodutveckling och stärkt samordning uppnåtts. Liknande resultat ser vi i sammanställningen av regionernas
återrapporteringar av hållbarhetsarbetet. Det redovisas få direkta resultat av det regionala hållbarhetsarbetet. Det som i allmänhet saknas i
regionernas återrapportering av villkorsbeslutet är redovisning av
konkreta åtgärder som behövs för att styra i riktning mot ökad hållbarhet såsom ändrade arbetssätt eller ändrade prioriteringar vid fördelning av medel. Det skulle exempelvis kunna handla om på vilka
grunder företagsstöden fördelas. För att öppna upp för fler och kanske
nya branscher krävs ändrade arbetssätt och andra prioriteringar.
Det nationella uppföljningssystemet för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är i nuläget inte explicit
kopplat till hållbar utveckling på ett genomgripande plan, men systemets uppbyggnad kan möjliggöra en sådan ingång. Tillväxtverket bedömer att det exempelvis vore möjligt att klassificera de aktörer som
beviljas medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder per samhällsutmaning. På så sätt skulle uppföljningen av anslaget kunna göras utifrån samhällsutmaningarna och därmed följa Tillväxtverkets rekommendation av modell för en nationell strategi för hållbar regional utveckling.
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För att kunna möta samhällsutmaningarna och stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken krävs inte enbart ett ändrat
fokus i styrningen av politikområdet. En utmaningsdriven styrning av
den regionala tillväxtpolitiken kommer behöva stöd av ett systemorienterat arbetssätt som möjliggör samordning och samhandling över
politikområdena.
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3

Rekommendationer

Tillväxtverket lämnar sex rekommendationer till regeringen på hur
hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas:







Utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik.
Förstärk nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på hållbar utveckling.
Formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av regeringsuppdrag och överlåt huret till regionerna.
Tillämpa ett systemorienterat arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna.
Nyttja befintliga forum för ett lärande avseende arbetet med
hållbar utveckling.
Följ upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling.

Rekommendationerna utvecklas nedan.

3.1

Utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att utforma en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik som sätter samhällsutmaningarna i
centrum för politikens genomförande.
I Tillväxtverkets rapport Regionalt tillväxtarbete efter 2020 är en slutsats att den regionala tillväxtpolitiken kanske inte beaktar hållbarhetsaspekterna i tillräckligt hög grad. Samtidigt som hållbarhet får ett
allt större utrymme på regional nivå. Tillväxtverket menar i ovan
nämnda rapport att prioriteringarna i den regionala tillväxtpolitiken
bör hantera utmaningar som till sin natur är globala och som går på
tvärs över politikområden. Detta kräver ett större systemtänk liksom
att målkonflikter hanteras12. Samma slutsats dras i denna slutrapport.
Med anledning av detta bör regeringen överväga att den regionala
tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik. Begreppet
”regional tillväxtpolitik” blir för snävt, för att stå i överensstämmelse
med det nya målet för politikområdet samt rekommendationerna som
lämnas i denna rapport, och bör därför bytas ut mot ”regional utvecklingspolitik”.
Med en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik utgör samhällsutmaningarna utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkorsbeslut och strategiska dokument inom politikområdet utformas, vilket
skapar riktning och tydligt fokus. Genom att tydligare peka på vad som
är allra viktigast och vad resurserna bör läggas på kan vi kraftsamla
kring de utmaningar som, om de inte bemöts, kommer förhindra det
nationella genomförandet av Agenda 2030 och omställningen till en
12

Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020
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hållbar utveckling. En styrning som tar sin utgångspunkt i samhällsutmaningarna bör följa Agenda 2030, särskilt utmaningsmässigt och
tidsmässigt samt ha fokus på den omställning som behöver åstadkommas. Mål kopplade till utmaningarna kan tydliggöra riktningen.
Insatserna som genomförs i en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik ska syfta till att lösa de av regeringen adresserade samhällsutmaningarna och bidra till regeringens vision om att Sverige ska bli
världens första fossilfria välfärdsland. Insatser som kan leda till negativa effekter på exempelvis klimat och miljö ska inte genomföras. Det
här kommer att kräva andra beslut och andra arbetssätt än de som
idag sker inom den regionala tillväxtpolitiken liksom inom det regionala tillväxtarbetet erfar Tillväxtverket. Målkonflikter mellan olika mål
och samhällsutmaningar kommer att uppstå och kommer att behöva
lyftas upp, synliggöras och vägas mot varandra.
Stora skillnader inom och mellan olika regioner skapar behov av en
regionalt och lokalt anpassad politik. Regionerna är de som har bäst
överblick över sina regionala förutsättningar. De politiska majoriteter
som styr i de olika regionerna har också många gånger olika syn på
vilka insatser som bäst möter samhällsutmaningarna. För att skapa
regionalt handlingsutrymme och stärka den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsansvaret bör regionerna ges större inflytande över hur utmaningarna ska mötas regionalt.
Rekommendationen om att politikområdet regional tillväxtpolitik
övergår till en regional utvecklingspolitik ligger i linje med övriga rekommendationer i denna slutrapport och är en naturlig följd av att
målet för den regionala tillväxtpolitiken har ändrats. Till följd av det
bör även vissa språkliga justeringar göras. Exempelvis bör det regionala tillväxtarbetet benämnas regionalt utvecklingsarbete och anslag
1:1 Regionala tillväxtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala utvecklingsmedel. Vi tar dock, i denna rapport, inte ställning till om politikområdets innehåll och/eller anslag behöver breddas eller inte med
anledning av övergången. Vi tar inte heller ställning till om det regionala utvecklingsansvaret bör breddas eller inte med anledning av rekommendationen. Tillväxtverket har däremot i tidigare uppdrag rekommenderat regeringen att överväga att se över syfte och mål för
utgiftsområde 19, exempelvis när det gäller innehåll, mandat och
finansiering13.
För enkelhetens skull använder Tillväxtverket nuvarande namn på
politikområdet, regional tillväxtpolitik, i rapporten, utom där förändringen behandlas explicit.

13

Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030
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3.2

Förstärk nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på
hållbar utveckling

För att stärka genomslaget för arbetet med hållbar utveckling och tydliggöra styrningen av den regionala tillväxtpolitiken rekommenderar
Tillväxtverket regeringen att förstärka de vertikala styrprocesserna
genom tydligare skrivningar i bland annat lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar och i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt genom ett ändrat fokus i den kommande nationella strategin för den regionala tillväxtpolitiken. Vi ger även förslag på hur ett
villkorsbeslut, med utgångspunkt i rekommenderade ändringar i ovan
nämnda lag, förordning och nationella strategi, skulle kunna utformas.
Integrering av hållbarhetsaspekter har länge använts som styrmedel
för att stärka hållbarhetsarbetet i den regionala tillväxtpolitiken liksom i genomförandet av strukturfondsprogrammen. Redan i förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete fanns krav på att
beakta hållbarhetsaspekter14. Inom jämställdhetspolitiken har jämställdhetsintegrering alltsedan 1994 varit den strategi som tillämpas
för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Trots att arbetet med
jämställdhetsintegrering bedrivits i över tjugo års tid är det svårt att se
bestående avtryck inom den offentliga verksamheten15. Samma mönster kan ses när det gäller hållbarhetsintegrering.
I rapporten Tre strategier för hållbar utveckling16 från 2005 konstateras att målen för miljö, jämställdhet och integration inte beaktas i den
utsträckning som vore önskvärt i strukturfondsprogrammen. Samma
slutsatser dras i de utvärderingar av de nio svenska regionalfondsprogrammen som hade publicerats i september 201917. Den samlade bedömningen av de hittills publicerade utvärderingarna är att hållbarhetsaspekterna inte integrerats tillfredsställande i relation till den
satta ambitionsnivån i programdokumenten. Miljödimensionen verkar
ha fått ett något bättre genomslag i projekten jämfört med jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering. I rapporten Temautvärdering regionalfonden – en regional analys och nationell syntes konstaterar följeforskarna att hållbarhetsaspekterna måste tas på allvar och ses
som drivkrafter i genomförandet. Något som de menar sällan har
skett18.

Då specifikt uttryckt som ekologisk hållbarhet och jämställdhet
Alnebratt och Rönnblom (2016), Feminism som byråkrati, Leopard förlag
16 NUTEK (2005), Tre strategier för hållbar utveckling
17 De utvärderingar som hade publicerats i september 2019 när sammanställningen skrevs var:
Tematiskt mål (TM1) - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, delrapport 1 och 2,
Tematiskt mål (TM3) - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, delrapport 1 och
2, Tematiskt mål (TM4) - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, delrapport 1,
Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden, delrapport 1, Temautvärdering Regionalfonden – en
regional analys och nationell syntes
18 Tillväxtverket (2019), Sammanfattning hållbarhetsaspekterna inom ERUF (ej publicerad rapport)
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Att integrera olika tvärsektoriella perspektiv i ordinarie arbete tycks
således vara ett relativt svagt styrmedel och gör ofta att arbetet med
hållbarhet kommer långt ner i de operativa processerna. Det är troligen för svagt för att kunna utgöra det främsta styrmedlet i en samhällsomställning.
Ovan till trots så bör arbetet med hållbarhetsintegrering fortfarande
utgöra den strategi som syftar till att förstärka hållbarhetsperspektivet
inom den regionala tillväxtpolitiken. Arbetet med hållbarhetsintegrering är väl förankrat i det regionala tillväxtarbetet och många insatser
pågår för att utveckla arbetet. Men för att stärka genomslaget för arbetet med hållbar utveckling och tydliggöra styrningen av den regionala
tillväxtpolitiken menar Tillväxtverket att de vertikala styrprocesserna
behöver förstärkas. Förstärkta vertikala styrprocesser skapar troligen
även bättre förutsättningar för att intensifiera operationaliseringen av
den hållbarhetsintegrering som skett inom ramen för den regionala
tillväxtpolitiken liksom det regionala tillväxtarbetet.
Nedanstående rekommendationer till förändringar i de rådande styrdokumenten förs i linje med det nya målet för den regionala tillväxtpolitiken, det vill säga ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”.
Några juridiska konsekvensanalyser har inte gjorts med anledning av
nedanstående förslag till förändringar.
3.2.1
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Paragrafer i lagstiftningen som enbart berörs med anledning av förslaget att regeringen bör överväga att benämna regionalt tillväxtarbete
för regionalt utvecklingsarbete samt att anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala utvecklingsmedel19
redovisas inte nedan.
Rekommenderade skrivningar återfinns i sin helhet i bilaga 1.
Nuvarande skrivning
2 § Med regionalt tillväxtarbete
avses i denna lag insatser för att
skapa en hållbar regional tillväxt
och utveckling.
5 § En region ska
1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling och samordna insatser

Förslag till skrivning
2 § Med regionalt utvecklingsarbete
avses i denna lag insatser för att
skapa en hållbar regional utveckling.
5 § En region ska
1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets hållbara
utveckling samt leda och

Vilket går i linje med att Tillväxtverket rekommenderar regeringen att överväga att den regionala tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik
19

20

för genomförandet av strategin,
2. trots 2 kap. 8 § andra
stycket kommunallagen
(2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen
redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.

8 § En region ska samverka med
- länets kommuner, och
- länsstyrelsen och övriga
berörda statliga myndigheter.

10 § Statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts
för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statliga
myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen
det biträde som den behöver för
regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering.
De ska också löpande informera
regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

samordna insatser för genomförandet av strategin,
2. trots 2 kap. 8 § andra
stycket kommunallagen
(2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen
redovisa hur resultaten av
det regionala utvecklingsarbetet bidrar till en hållbar
regional utveckling.
8 § En region ska samverka med
- länets kommuner, och
- länsstyrelsen och övriga
berörda statliga myndigheter
i syfte att bidra till en hållbar regional utveckling.
10 § Statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts
för länets hållbara utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statliga
myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen
det biträde som den behöver för
regionalt utvecklingsarbete och
regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande
informera regionen om pågående
och planerade verksamheter som
har betydelse för länets hållbara
utveckling.

3.2.2
Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete
Paragrafer i förordningen som enbart berörs med anledning av förslaget att regeringen bör överväga att benämna regionalt tillväxtarbete
för regionalt utvecklingsarbete samt att anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder skulle kunna benämnas Regionala utvecklingsmedel20
redovisas inte nedan.
Vilket går i linje med att Tillväxtverket rekommenderar regeringen att överväga att den regionala tillväxtpolitiken övergår till en regional utvecklingspolitik
20
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Rekommenderade skrivningar återfinns i sin helhet i bilaga 2.
Nuvarande skrivning
2 § Med regionalt tillväxtarbete
avses i denna förordning insatser
för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.
3 § Det regionala tillväxtarbetet
ska bedrivas i syfte att uppfylla
målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Förslag till skrivning
2 § Med regionalt utvecklingsarbete avses i denna förordning
insatser för att skapa hållbar regional utveckling.
3 § Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala utvecklingspolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 ska vara
vägledande för det regionala tillväxtarbetet.
4 § Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en
integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet
7 § Den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling xxxx21–
2030 ska vara vägledande för det
regionala utvecklingsarbetet.
4 § Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska som helhet
vara en integrerad del i analyser,
strategier, program och insatser i
det regionala utvecklingsarbetet
7 § Den som har ansvaret för det
regionala utvecklingsarbetet ska

1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna
insatser för att genomföra
strategin,

1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets hållbara
utveckling (regional utvecklingsstrategi) samt
leda och samordna insatser för genomförandet av
strategin,
2. besluta om användningen
2. besluta om användningen
av vissa statliga medel för
av vissa statliga medel för
regionalt tillväxtarbete,
regionalt utvecklingsaroch
bete, och
3. följa upp, låta utvärdera
3. följa upp, låta utvärdera
och årligen redovisa resuloch årligen till regeringen
taten av det regionala tillredovisa hur resultaten av
växtarbetet till regeringdet regionala utvecklingsen.
arbetet bidrar till en hållbar regional utveckling.
8 § Den regionala utvecklingsstra- 8 § Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sek- tegin ska vara en samlad och sek21

Det är än så länge inte helt fastställt när den nya nationella strategin kommer att lanseras
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torsövergripande strategi för det
regionala tillväxtarbetet i ett eller
flera län och innehålla mål och
långsiktiga prioriteringar för det
regionala tillväxtarbetet.

torsövergripande strategi för det
regionala utvecklingsarbetet i ett
eller flera län och innehålla mål
och långsiktiga prioriteringar som
stödjer länets omställning till en
hållbar utveckling.
[…]

[…]
Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det
som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som
omfattas av strategin.
9 § Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en
analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl
inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av
landsbygder och tätorter.
11 § När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas:
- EU:s strategi för Östersjöregionen,
- havs- och fiskeriprogrammet,
- kommunala översiktsplaner inklusive havsområden,
- kommunala riktlinjer för
bostadsförsörjning,
- landsbygdsprogrammet,
- länsplaner för regional
transportinfrastruktur
och regionala trafikförsörjningsprogram,
- regionala bredbands- och
digitaliseringsstrategier
eller motsvarande,
- regionala klimat- och
energistrategier,
- regionala kulturplaner,

Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det
som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som
omfattas av strategin.

9 § Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en
analys av de särskilda förutsättningarna för en hållbar utveckling
i länet. Analysen ska ta hänsyn till
funktionella regionala samband
såväl inom som över läns- och
landsgränserna samt till olika
typer av landsbygder och tätorter.
11 § När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas:
- EU:s strategi för Östersjöregionen,
- havs- och fiskeriprogrammet,
- kommunala översiktsplaner inklusive havsområden,
- kommunala riktlinjer för
bostadsförsörjning,
- landsbygdsprogrammet,
- länsplaner för regional
transportinfrastruktur
och regionala trafikförsörjningsprogram,
- länens jämställdhetsstrategier,
- regionala bredbands- och
digitaliseringsstrategier
eller motsvarande,
- regionala klimat- och
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-

regionala serviceprogram,
regionplaner enligt 7 kap.
plan- och bygglagen
(2010:900) och
åtgärdsprogram för regionala miljömål och för
vattenförvaltning

Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas.
13 § När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller
uppdaterats ska den lämnas till
regeringen och till följande statliga myndigheter och aktörer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Almi Företagspartner AB,
Arbetsförmedlingen,
Boverket,
Försäkringskassan,
Havs- och vattenmyndigheten,
länsstyrelserna,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Naturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet,
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
Sametinget,
Skogsstyrelsen,
Statens energimyndighet,
Statens jordbruksverk,
Statens kulturråd,
Statens skolverk,
Svenska Filminstitutet,

-

-

energistrategier,
regionala kulturplaner,
regionala serviceprogram,
regionplaner enligt 7 kap.
plan- och bygglagen
(2010:900) och
åtgärdsprogram för regionala miljömål och för
vattenförvaltning

Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas.
13 § När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller
uppdaterats ska den lämnas till
regeringen och till följande statliga myndigheter och aktörer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Almi Företagspartner AB,
Arbetsförmedlingen,
Boverket,
Delegationen mot segregation,
Försäkringskassan,
Havs- och vattenmyndigheten,
Jämställdhetsmyndigheten,
länsstyrelserna,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Naturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet,
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
Sametinget,
Skogsstyrelsen,
Statens energimyndighet,
Statens jordbruksverk,
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22. Sveriges export- och investeringsråd,
23. Sveriges geologiska
undersökning,
24. Tillväxtverket,
25. Trafikanalys,
26. Trafikverket,
27. Universitetskanslersämbetet,
28. Verket för innovationssystem, och
29. berörda universitet och
högskolor.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sådana andra regionala strategier
och program som avses i 8 § ska
när de fastställs eller uppdaterats
lämnas till Tillväxtverket och
andra berörda statliga myndigheter.
14 § Den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske
med berörda kommuner, regioner
samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även
näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska
erbjudas möjligheter till samverkan.
16 § Den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det
regionala tillväxtarbetet i länet. I
detta arbete ska den uppföljning
och utvärdering som gjorts av
Europeiska struktur- och investeringsfonderna tas till vara om den
har betydelse för länet. Arbetet
med analyser, uppföljning och
utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Statens kulturråd,
Statens skolverk,
Svenska Filminstitutet,
Sveriges export- och investeringsråd,
Sveriges geologiska
undersökning,
Tillväxtverket,
Trafikanalys,
Trafikverket,
Universitetskanslersämbetet,
Verket för innovationssystem, och
berörda universitet och
högskolor.

Sådana andra regionala strategier
och program som avses i 8 § ska
när de fastställs eller uppdaterats
lämnas till Tillväxtverket och
andra berörda statliga myndigheter.
14 § Den som har ansvaret för det
regionala utvecklingsarbetet ska
leda och samordna insatserna för
genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin. Samordning
ska ske med berörda kommuner,
regioner samt länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det
civila samhällets organisationer i
länet ska erbjudas möjligheter till
samverkan.
16 § Den som har ansvaret för det
regionala utvecklingsarbetet ska
följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera
hur det regionala utvecklingsarbetet bidrar till en hållbar utveckling i länet. I detta arbete ska den
uppföljning och utvärdering som
gjorts av Europeiska struktur- och
investeringsfonderna tas till vara
om den har betydelse för länet.
Arbetet med analyser, uppföljning
och utvärdering ska ske löpande,
systematiskt och långsiktigt.
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Uppföljningen och utvärderingen
ska göras utifrån ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet.
Statistik ska redovisas med kön
som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda
skäl mot detta.
18 § Statliga myndigheter ska
inom sina verksamhetsområden
verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås.
När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor
utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

Analyser, uppföljning och utvärdering ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som helhet. Statistik ska
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.
18 § Statliga myndigheter ska
inom sina verksamhetsområden
verka för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås.
När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor
utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar
till att uppnå målen i de regionala
utvecklingsstrategierna och till
det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.
19 § Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 samt
på prioriteringarna i de regionala
utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i
samverkan med den som har det
regionala utvecklingsansvaret.
Tillväxtverket ska stödja andra
statliga myndigheters medverkan
i det regionala tillväxtarbetet.
20 § Statliga myndigheter ska
1. samråda med den som har
ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i frågor som
är av väsentlig betydelse för
en regions hållbara tillväxt
och utveckling,
2. löpande informera den som
har ansvaret för det region-

I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar
till att uppnå målen i de regionala
utvecklingsstrategierna och till
det regionala utvecklingsarbetet i
övrigt beaktas.
19 § Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional utveckling
xxxx22–2030 samt på prioriteringarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas
medverkan ska ske i samverkan
med den som har det regionala
utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.
20 § Statliga myndigheter ska
1. samråda med den som har
ansvaret för det regionala
utvecklingsansvaret i syfte
att stärka arbetet för en
hållbar regional utveckling,
2. löpande informera den
som har ansvaret för det

22

Det är än så länge inte helt fastställt när den nya nationella strategin kommer att lanseras
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ala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse
för hållbar regional tillväxt
och utveckling i länet,

regionala utvecklingsarbetet om pågående och
planerade verksamheter
som har betydelse för en
hållbar utveckling i länet,

[…]
21 § Länsstyrelsen ska inom sitt
ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i
det regionala tillväxtarbetet.

[…]
21 § Länsstyrelsen ska inom sitt
ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i
det regionala utvecklingsarbetet i
syfte att stärka en hållbar regional
utveckling.

3.2.3
Andra relevanta förordningar med behov av översyn
Som en följd av ovanstående förslag rekommenderar Tillväxtverket
regeringen att se över:





Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken.
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja
små och medelstora företag.
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.
Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.

Även andra förordningar kan vara relevanta för en översyn.
3.2.4

Ett villkorsbeslut med fokus på omställningen till en hållbar
samhällsutveckling
I enlighet med vårt förslag på nya skrivningar i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt nedanstående rekommendation till modell för en nationell
strategi för hållbar regional utveckling rekommenderar Tillväxtverket
regeringen att utforma regionernas villkorsbeslut med fokus på omställningen till en hållbar utveckling.
Det innebär bland annat:




Att insatserna inom det regionala tillväxtarbetet bör relateras
till de prioriterade samhällsutmaningarna,
Att återrapporteringen av villkorsbeslutet i högre utsträckning
bör beskriva hur insatserna har bidragit till omställningen till
en hållbar regional utveckling,
Att regionerna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits
för att hantera de målkonflikter som har uppstått i det pågående omställningsarbetet.
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Det finns givetvis många aspekter att beakta vid utformandet av ett
nytt villkorsbeslut. Tillväxtverkets förslag ska därför betraktas som ett
stöd för det fortsatta arbetet som behöver göras på Regeringskansliet
för att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.
När Tillväxtverkets prototyp för ett förändrat villkorsbeslut skrevs
pågick ett resonemang inom uppdragets tankesmedja avseende framtida samhällsutmaningar som delvis skiljde sig från de som uppdraget
sedan landade i. De samhällsutmaningar (som vreds om till prioriteringar enligt ovanstående modell för en nationell strategi för hållbar
regional utveckling) som diskuterades då var territoriell sammanhållning, social sammanhållning samt klimat och biologisk mångfald. Territoriell sammanhållning hade dels till syfte att föra landsbygdspolitiken
och den regionala tillväxtpolitiken närmare varandra i en kommande
nationell strategi för hållbar regional utveckling. Dels att belysa inomregionala skillnader. Den bifogade protypen har fått ett par mindre
justeringar efter återkopplingarna från regionerna.
Prototypen på villkorsbeslut återfinns i bilaga 323.
3.2.5
En nationell strategi för hållbar regional utveckling
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att utforma en nationell
strategi för hållbar regional utveckling där samhällsutmaningarna bör
utgöra fokus för den regionala tillväxtpolitikens genomförande. Omställningen, som ska möjliggöra för samhället att möta utmaningarna,
bör också vara centralt i strategin. En tydlig riktning gör det lättare för
den regionala nivån att genomföra insatser inom det regionala tillväxtarbetet som svarar upp mot den nationella politikens ambitioner.
I den nuvarande nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 är fyra samhällsutmaningar24 adresserade
liksom fyra prioriteringar25. Tanken är att de fyra prioriteringarna ska
bidra till att möta samhällsutmaningarna och ta tillvara de möjligheter
som finns26. Tillväxtverkets bedömning är dock att samhällsutmaningarna, som det regionala tillväxtarbetet ska bidra till att lösa, har fått en
relativt undanskymd roll i styrningen av politikområdet. Det blir synligt genom exempelvis hur utformningen av villkorsbesluten till regionerna ser ut liksom hur prioriteringarna dominerar de dialoger som
förs i Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020. Att fokus ligger på att återrapportera insatser som syftar till att
stärka innovation och företagande eller kompetensförsörjningen på
regional nivå är givetvis inget fel i sig. Men om syftet är att priorite-

Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi, Social sammanhållning
Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Internationellt samarbete
26 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, sid 24
24
25
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ringarna ska bidra till att lösa adresserade samhällsutmaningar då
behöver kopplingen mellan samhällsutmaningarna och prioriteringarna tydliggöras. Den tydliga kopplingen menar Tillväxtverket inte finns
i dagens styrning.
Samma slutsats drar Ramboll Management Consulting (hädanefter
Ramböll) i sin analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken. De konstaterar att samhällsutmaningarna har funnits
definierade i den nationella strategin som kom 2015 men att de inte
verkar ha fått ett tydligt genomslag i styrning och uppföljning27.
En modell för en nationell strategi för hållbar regional utveckling
I nedanstående förslag till modell för en nationell strategi för hållbar
regional utveckling ramar det nya målet för den regionala tillväxtpolitiken in vad som avses med en hållbar utveckling. Behovet av en samhällsomställning för att uppnå målet blir centralt i modellen. Ett utvecklat resonemang om samhällsomställning återfinns nedan. De fyra
prioriteringarna i modellen återspeglar de samhällsutmaningar som är
adresserade i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Syftet med att låta dagens samhällsutmaningar utgöra framtidens prioriteringar är att förstärka den utmaningsdrivna ansats som Tillväxtverket föreslår för den regionala tillväxtpolitiken. Med en sådan omsvängning kan dessutom den nuvarande styrningens utformning ligga
kvar avseende exempelvis villkorsbeslutens utformning och uppföljningen av desamma. Den stora skillnaden är att prioriteringarna i Tillväxtverkets förslag utgörs av de samhällsutmaningar som insatserna
inom den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till att lösa. På detta sätt
får styrningen av hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken en tydlig riktning liksom ett fokus på hållbar utveckling som därmed går i linje med målet för politikområdet.

Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken
27
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Källa: Tillväxtverket

Utvecklingskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet
Riksdagen beslutade om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken
i december 2019 ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”. För att
förstå hela målets intention har regeringen tydliggjort innebörden av
”utvecklingskraft” samt ”stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.
Med utvecklingskraft avses kraft att skapa en social, miljömässig och
ekonomisk hållbar utveckling som också främjar en hållbar strukturomvandling och utveckling av näringslivet. Stärkt lokal och regional
konkurrenskraft innebär att skapa förutsättningar för näringslivet att
stärka både sin produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya och
hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den regionala
tillväxtpolitiken ska dels främja utvecklingen av hållbara och effektiva
lokala och regionala institutioner och innovationsmiljöer, dels mer
direkt främja en ökad konkurrenskraft i företagen, exempelvis genom
kapitalförsörjning28. Att särskilt notera är att regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional tillväxt29.
En samhällsomställning behövs
Stora globala och nationella samhällsutmaningar hotar förutsättningarna för hållbar utveckling, tillväxt och välfärd. Agenda 2030 är världens svar på de utmaningarna. Om 10 år behöver målen vara uppfyllda. För att lyckas med det behöver samhällen och system ställa om.
Det kräver handling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är
nödvändigt att förhållningssätt och beteenden förändras på både indi-

Prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 19
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet
och få tillgång till tillväxtresurser
28
29
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vid – och samhällsnivå30. Det är samtidigt viktigt att omställningen inte
får ske på bekostnad av de människor som idag och i framtiden vill bo
och verka i Sveriges landsbygder.
För att bromsa klimatförändringarna och hantera effekterna av ett
varmare globalt klimat krävs att omställningen går snabbt. Bland annat behöver konsumtionsmönster och produktionsprocesser förändras31. Samtidig menar Tillväxtverket att klimatomställningen är en stor
möjlighet för Sverige och svenska företag eftersom våra klimatsmarta
innovationer och vår forskning kommer att efterfrågas på global nivå.
Framtidens konkurrenskraft för företag, regioner och nationer kommer att avgöras av deras förmåga att bidra till lösningar på samhällsutmaningar, detta eftersom de stora samhällsutmaningarna är globala.
En snabbt växande efterfrågan på sådana lösningar kommer att generera starka drivkrafter som kommer att bidra till framtida tillväxt och
jobbskapande32.
För genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken kan fokus på
omställning komma att innebära att det behöver göras omprioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet. Det kommer behövas andra
beslut liksom andra arbetssätt och en annan uppföljning än de som
tillämpas idag. Arbetet för en hållbar utveckling behöver vara styrande
i beslut om vilka projekt och företag som beviljas stöd, det behöver
utgöra utgångspunkt i upprättandet av planer och det behöver genomsyra den kunskapsutveckling som regionerna bedriver. Om besluten
fortsätter tas på samma grunder och med samma riktning som idag,
om vi fortsätter att arbeta som vi alltid har gjort och vi följer upp på
samma sätt kommer det bli svårt att bidra till samhällsomställningen.
Vilka samhällsutmaningar bör utgöra politikområdets prioriteringar?
I arbetet med uppdraget har Tillväxtverket utgått från de samhällsutmaningar och prioriteringar som återfinns i en nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Vilka samhällsutmaningar som blir relevanta för en kommande nationell strategi
är en central frågeställning för en utmaningsdriven regional tillväxtpolitik. Tillväxtverket utgår i nedanstående resonemang från rapporten
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 liksom de analyser och prioriteringar som regionerna lämnat in till Näringsdepartementet33.

Agenda 2030-delegationen (2019), Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens
möjlighet, SOU 2019:13
31 Naturvårdsverket (2019), Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till regeringen från myndigheter i samverkan
32 Vinnova (2019), Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid, Rapport 2019:08
33 Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020 – Regionernas framtida prioriteringar
30

31

I ovanstående rapport lyfter Tillväxtverket fem megatrender som bedöms ha stor betydelse för den regionala tillväxtpolitiska målbilden
om utvecklingskraft i alla delar av landet. De är:






Demografiska förändringar innebärande en åldrande befolkning och urbanisering.
Teknologiska förändringar innebärande digitalisering, automatisering samt att fysiska, digitala och biologiska system flätas
samman.
Globalisering innebärande ett ökande och ofta ömsesidigt beroende mellan platser, alltifrån länder till regioner, städer och
tätorter.
Miljömässiga förändringar innebärande tilltagande resursbrist
och klimatförändringar.
Värdeförskjutningar genom till exempel ett ökat missnöje hos
delar av befolkningen och generation z34.

De samhällsutmaningar och prioriteringar som är centrala i den nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kommer vara aktuella även kommande år enligt de
analyser och prioriteringar som regionerna lämnat in till Näringsdepartementet. Tillväxtverkets bedömning är att det inte finns någon
större diskrepans mellan de fem megatrenderna och de inspel som
regionerna har lämnat in till Näringsdepartementet. Hur samhällsutmaningarna formuleras i en kommande nationell strategi för hållbar
regional utveckling kan dock behöva utvecklas.
Vilka insatsområden35 blir relevanta?
Tillväxtverket menar att den regionala tillväxtpolitiken bör prioritera
insatser som kan möta utmaningar som till sin natur är globala och
som går på tvärs över politikområden. Detta kräver ett större systemtänk liksom att målkonflikter hanteras36.
Regionerna har lämnat inspel kring framtida behov och prioriteringar
till Näringsdepartementet. I de analyser och prioriterade insatsområden som regionerna har lämnat in har relativt likartade bedömningar
gjorts. Till stora delar känns prioriteringarna igen från nuvarande nationella strategi. I rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 föreslås följande framtida prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken:



Innovationssatsningar i företag, organisationer och offentlig
verksamhet.
Främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Generation z avser personer som föddes 1995–2014
Det som idag benämns ”prioritering” i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020
36 Tillväxtverket (2019), Regionalt tillväxtarbete efter 2020
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Främja tillgång till infrastruktur inklusive tillgång på kommersiell och offentlig service genom infrastruktursatsningar.

I rapporten påtalas att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
behöver genomsyra förslagen till prioriteringar och åtgärder. Vilka
strategiska insatsområden37 som i framtiden bör gälla för att möta
samhällsutmaningarna bör fortsättningsvis utformas tillsammans med
regionerna och andra relevanta aktörer. Utgångspunkt bör tas i de
ovannämnda analyser och prioriteringar som regionerna lämnat in till
Näringsdepartementet liksom rapporten Utvecklingskraft i hela Sverige
2030. Tillväxtverket menar att det kan vara relevant att sätta dem i
relation till de fokusområden38 som regeringen har beslutat om för
Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det kan även vara aktuellt att
beakta regeringens kommande beskrivning av en samlad inriktning för
arbetet med att genomföra och följa upp Agenda 2030.
Hållbarhetsintegrering
Hållbarhetsintegrering bör kvarstå som strategi för att fortsätta stärka
hållbarhetsperspektivet inom den regionala tillväxtpolitiken, vilken
den vänstra pilen i ovanstående modell symboliserar. Arbetet med att
operationalisera hållbarhetsintegreringen bör intensifieras. Ett arbete
som Tillväxtverket bedömer kan få stöd genom de rekommendationer
som överlämnas i denna rapport.

3.3

Formulera tydliga mål, syften och förväntade effekter av
regeringsuppdrag och överlåt huret till regionerna

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att formulera tydliga mål,
syften och förväntade effekter av regeringsuppdrag/erbjudanden och
låta dessa utgå från de samhällsutmaningar som regeringen vill att det
regionala tillväxtarbetet ska bidra till att lösa. Samt att överlåta åt regionerna att besluta hur de väljer att arbeta för att bidra till målet, syftena och förväntade effekter. Ett exempel på ett regeringsuppdrag som
haft ett tydligt mål, en tydlig avgränsning och tydliggjorda förväntade
effekter är uppdraget till Tillväxtverket att utveckla och stödja arbetet
för en jämställd regional tillväxt39.
Det är svårt att ge en generell rekommendation vad gäller styrning,
genom enbart allmän policy eller styrning genom en kombination av
allmän policy och särskilda uppdrag, för hållbarhetsarbetet inom den
regionala tillväxtpolitiken. I och med den regionala tillväxtpolitikens
tvärsektoriella utformning och dess existens i ett flernivåsystem är det
en intrikat uppgift att helt och hållet isolera ett visst regeringsuppdrag
Benämnda i dagens strategi som ”prioriteringar”
Ett jämlikt och jämställt samhälle, Hållbara samhällen, En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, Ett starkt näringsliv med hållbart företagande, Hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt Stärkt kunskap och innovation
39 Uppdrag att utveckla och stödja arbetet för jämställd regional tillväxt, N2015/08643/RTS
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och peka på dess enskilda mervärde för hållbarhetsarbetet. Många
faktorer samspelar. Inom det regionala tillväxtarbetet sker insatser:




Regionalt på grund av nationell styrning.
Regionalt där den nationella styrningen har viss påverkan på
att genomförandet sker och dess utformning.
Regionalt utan påverkan av nationell styrning.

Därtill skiljer sig de regionala förutsättningarna åt, vilket ger skilda
kontextuella arenor för att styra mot en hållbar regional utveckling. En
konsekvens är att samma nationella styrningsinsats kan har väldigt
olika effekt regionalt. Det gör att det är svårt att utforma den nationella styrningen så att den svarar mot de varierande behov och förutsättningar som finns. Flera regioner uppger, ändå, att de särskilda
uppdragen och dess finansiering är helt avgörande för regionernas
möjlighet att arbeta med den fråga som uppdraget adresserar. I de fall
regionerna bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, oavsett den nationella styrningen, kan de särskilda regeringsuppdragen istället uppfattas
som svåra att passa in i den ordinarie verksamheten. I de fallen upplevs den nationella styrningen många gånger överflödig och med ett
begränsat mervärde40.
Tillväxtverket menar att om styrning genom särskilda uppdrag och
regleringsbrev ska tillämpas bör styrningen utvecklas så att den i
högre utsträckning avspeglar att det statliga regionala utvecklingsansvaret förts över till den regionala nivån. Genom att ge regionerna ett
ökat handlingsutrymme över hur arbetet ska utformas stärks också
den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsansvaret.

3.4

Tillämpa systemorienterade arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att tillämpa systemorienterade arbetssätt inom den regionala tillväxtpolitiken och det regionala
tillväxtarbetet för att möta samhällsutmaningarna. Tiden är knapp.
Decenniet för handling är nu, 2030 behöver de globala målen vara
uppnådda. Vi menar att nya arbetssätt behöver utvecklas och börja
användas relativt snart.
För att kunna möta samhällsutmaningarna och stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken krävs inte enbart ett ändrat
fokus i styrningen av politikområdet. Tillväxtverkets bedömning är att
även ändrade arbetssätt krävs för att möjliggöra samhällsomställningen och åstadkomma andra resultat än dem som nuvarande arbetssätt
medför. Dagens samhällssystem utgör en stor del av problemet och har
en mängd inlåsningseffekter vilket gör att det inte är särskilt lätt för
Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken
40
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nya idéer att bryta sig in och förändra de stora strukturerna. Enskilda
aktörer förmår inte att skapa transformativa förändringar, vilket gör
att omställningen kommer kräva samhandling av en bredd av aktörer,
och ofta med aktörer som vi kanske inte är vana att arbeta tillsammans
med41. Den här, för omställningen, oumbärliga samverkan mellan nationella och regionala policyaktörer medför ett behov av att inrätta
särskilda processer för att åstadkomma kraftsamlingar mellan olika
sektorer och politikområden. De särskilda processerna är nödvändiga
eftersom olika aktörers huvudsakliga fokus vanligtvis brukar riktas
mot relativt avgränsade sektors- eller branschutmaningar42.
Agenda 2030-delegationen visar i sitt slutbetänkande på behovet av
samordning över politikområden och mellan den nationella, regionala
och lokala nivån. Samordningen utgör en viktig faktor för att bland
annat kunna hantera målkonflikter och ta tillvara synergier43. Viktiga
faktorer för att regionernas arbete med hållbar utveckling ska lyckas
bedöms enligt Ramböll vara regionernas förmåga att driva förändring
bland annat genom att mobilisera och utveckla aktörer som gemensamt kan skapa en hållbar utveckling44. I Tillväxtverkets tankesmedja
påtalades behovet av ökad samordning på Regeringskansliet för att
skapa bättre förutsättningar för det regionala hållbarhetsarbetet. Den
sammantagna innebörden är att det krävs en mobilisering för samhandling mellan en bredd av aktörer och mellan olika förvaltningsnivåer för att hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken ska
kunna lyckas.
Svårigheten med dagens förvaltningspolitiska logik, uppdelningen i
olika sektorer när istället tvärsektoriella lösningar för samhället är
nödvändiga, har länge påtalats. Kanske blir detta särskilt kännbart i ett
tvärsektoriellt politikområde, som den regionala tillväxtpolitiken, där
beroendet av andra politikområdens resurser, verktyg och mandat är
särskilt stort. Finns de inte lätt tillgängliga, riskerar politikområdets
möjlighet att bidra till att lösa samhällsutmaningarna att begränsas.
Vinnova har länge påtalat behovet av systeminnovation för att lösa
samhällsutmaningarna. Systeminnovationer är ofta utmaningsdrivna
och har många gånger en koppling till hållbar utveckling. För att möjliggöra systeminnovationer kan backcasting som metod fungera väl.
Backcasting rekommenderas bland annat av FN för Agenda 2030arbetet45. Tillväxtverket har arbetat med backcasting som metod inom
ramen för den tankesmedja som har varit verksam under genomföHolmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf)
42 Vinnova (2019), Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid, Rapport 2019:08
43 Agenda 2030-delegationen (2019), Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning – världens
möjlighet, SOU 2019:13
44 Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken
45 Holmberg (2019), Oseglade vatten? – Då behövs expeditioner! (kapitel ur forskningsantologin
Innovation och Stadsutveckling, red Algehed, Eneqvist, Jensen och Lööf)
41

35

randet av detta regeringsuppdrag. Myndighetens liksom regionernas
erfarenhet av arbetet är mycket positivt46. Arbetet skedde förvisso i
liten skala men Tillväxtverket ser att det finns stora möjligheter att
utveckla arbetssättet för tvärsektoriella samarbeten som kan bidra till
att lösa samhällsutmaningarna.
3.4.1
Ett systemorienterat arbetssätt för insatsområdena47?
De förslag till insatsområden för den framtida regionala tillväxtpolitiken, som återfinns i denna rapport, bedömer Tillväxtverket skulle
kunna vara lämpliga för ett systemorienterat arbetssätt. Ser vi exempelvis till kompetensförsörjning så utgör tillgången till kunskap och
kompetens en viktig konkurrensfaktor för Sveriges regioner samtidigt
som det är ett område där mycket av resurserna, mandaten och verktygen ligger inom andra politikområden än den regionala tillväxtpolitiken. Samhandling från fler sektorer och aktörer är därför nödvändigt
för att kunna lösa frågan om tillgång till rätt kompetens till företagen.
Tillväxtverket kommer inte föreslå någon modell för ett systemorienterat arbetssätt i denna slutrapport men menar att det blir relevant att
följa det mission-orienterade arbetssätt som bland annat EUkommissionen och Vinnova driver. Bredden av aktörer är central - från
regering till civilsamhälle. Resonemang om hur systemorienterade
arbetssätt kan operationaliseras och testas inom den regionala tillväxtpolitiken bör initieras inom kort.
Arbetet med missions baserar sig på följande modell:

Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken
47 Det som i nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020 benämns prioriteringar
46
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Ett systemorienterat arbetssätt kommer troligen innebära stora utmaningar för alla involverade aktörer. Men också många möjligheter. Lärandet och experimenterandet blir centralt. Tillväxtverket bedömer att
arbetet med ett systemorienterat arbetssätt skulle kunna utgöra de
”hängrännor” som länge har efterfrågats för att möjliggöra en effektiv
regional tillväxtpolitik.

3.4.2
Vem ska leda processen?
För att möjliggöra ovanstående arbetssätt krävs någon som leder, planerar, faciliterar och utvecklar processen. Processen behöver ett öppet
och inkluderande förfaringssätt. Det är bredden av aktörer som möjliggör att rätt lösningar hittas. När det gäller samhällsutmaningar som
kräver samhandling från flera politikområden på nationell nivå menar
Tillväxtverket att den som leder, planerar, faciliterar och utvecklar
processen bör vara en statlig myndighet eller flera statliga myndigheter i samverkan.
3.4.3
Samordning, samhandling och möjligheter
Ett arbetssätt enligt ovan kräver samordning av personella, kunskapsmässiga liksom finansiella resurser hos en bredd av aktörer. Det
blir därför fortsatt viktigt att klargöra ansvar, mandat och roller hos
olika aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken liksom inom det regionala tillväxtarbetet. Detta för att kunna bygga tydliga strukturer för
ett systemorienterat arbetssätt för att kunna möta samhällsutmaningarna och bidra till en hållbar utveckling.
Ett systemorienterat arbetssätt som möjliggör strategisk samordning
och samhandling över politikområden kommer att beröra samtliga
aktörer i det flersamverkansystem som den regionala tillväxtpolitiken
är satt att verka inom. Från Regeringskansliet till lokal nivå. Det kommer innebära en stor utmaning att bryta sig ur det sektorsorienterade
arbetssätt som är uppbyggt idag. Men det kommer också skapa möjligheter till bredare angreppssätt på de samhällsutmaningar som vi står
inför.

3.5

Nyttja befintliga forum för lärande avseende arbetet med
hållbar regional utveckling

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att använda befintliga forum såsom Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, för
lärande och erfarenhetsutbyte avseende hur den regionala nivån arbetar för att möta de gemensamt definierade samhällsutmaningarna.
Tillväxtverket menar att det är viktigt att lärandet och erfarenhetsutbytet sker genom hela styr- och ansvarskedjan och inte överlämnas till
strateger och handläggare.
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Att hantera målkonflikter är en svår men viktig uppgift i hållbarhetsarbetet. Hur målkonflikter ska hanteras, vilka avvägningar som bör
göras i relation till olika mål, är frågor som behöver diskuteras på alla
nivåer i genomförandet av politiken. Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft skulle kunna utgöra en (1) arena för att utbyta
erfarenheter och lärdomar om hantering av målkonflikter inom hållbarhetsarbetet.
Ett lärande och erfarenhetsutbyte om hållbar regional utveckling kan
bli särskilt fruktbart om regionerna i högre utsträckning själva beslutar om vilka insatser som ska tillämpas för att uppnå mål, syfte och
förväntade effekter, avseende uppdrag/erbjudanden som regeringen
ger/erbjuder myndigheter och regionerna.

3.6

Följ upp med fokus på omställning till en hållbar utveckling

Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ha fokus på omställningen till en hållbar utveckling i uppföljningen av den regionala tillväxtpolitiken och det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för detta
regeringsuppdrag har vi främst tittat på återrapporteringen av villkorsbeslutet, liksom vilka möjligheter som finns inom det nationella
uppföljningssystemet för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder, att följa upp utifrån en sådan premiss. Hur
politikområdet och det regionala tillväxtarbetet i stort kan följas upp
med fokus på omställningen till en hållbar utveckling bör analyseras
vidare.
Arbetet med hållbar regional utveckling är långsiktigt och komplext.
Det är svårt att påvisa konkreta samband mellan insats och resultat,
särskilt inom ramen för ettåriga rapporteringar. Flera utvarderingar
och rapporter48 har pavisat svarigheter att skapa en effektiv styrning
av den regionala tillvaxtpolitiken och patalat brister i befintlig uppfoljning avseende bade relevans och trovardighet. Forutsattningarna for
systematisk kunskapsbildning och larande har darmed ansetts bristfalliga vilket i forlangningen riskerar att forsvaga politikomradets legitimitet. I Rambölls analys av hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken bekräftas svårigheten med att påvisa resultat och att det
inte finns några tydliga svar på hur resultaten bäst kan fångas upp.
Tillvaxtverket har reviderat det nationella uppfoljningssystemet for
projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Regionala tillvaxtatgarder.
Syftet har varit att starka uppfoljnings- och utvarderingsbarheten av

Bland annat; Statskontoret (2016) Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder – Med fokus på resultaten, Rapport 2016:28; Riksrevisionen (2014) Förvaltningen av regionala projektmedel – delat ansvar,
minskad tydlighet?, RiR 2014:10; Tillväxtanalys (2013) Att utveckla regioners lärande, Rapport
2013:02
48
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medlen samt framja relevans och langsiktighet49. Uppfoljningssystemet
ar i nulaget inte explicit kopplat till hallbar utveckling pa ett genomgripande plan, men systemets nya uppbyggnad kan stodja en sadan
ingang.
I nuläget klassificeras de aktörer som beviljas projektmedel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder efter prioritering50, fokusområde
och inriktning. Att istället klassificera per samhällsutmaning och vidare ned i ledet i enlighet med Tillväxtverkets rekommenderade modell för en nationell strategi för hållbar regional utveckling bedöms
möjligt.
Den tidigare nämnda revideringen av uppföljningssystemet implementerades i början av 2019. I det har fyra resultatkedjor definierats för
att tydliggöra förväntade resultat. Att utveckla motsvarande resultatkedjor för innehållet i politiken med utmaningarna i fokus och med en
grund i hållbar utveckling stärker ett nytt perspektiv och en ny inriktning för den regionala tillväxtpolitiken. I resultatkedjorna går prestationerna att ta ut ur Nyps51, men för att följa upp resultat på kort-, medellång- och lång sikt behöver indikatorer definieras. Kopplat till det
ramverk som resultatkedjorna innebär kan ett arbete initieras för att
ta fram indikatorer som mäter omställningen till en hållbar utveckling
i det regionala tillväxtarbetet. Det kan finnas indikatorer som går att
använda i dagsläget, men det kan även krävas att nya indikatorer tas
fram. Exempel på underlag som behöver analyseras och utvecklas vidare är BRP+ och den indikatorsamling SCB tagit fram för Agenda
2030.
Därtill menar Tillväxtverket att regeringens mål- och resultatdialoger
med regionerna bör nyttjas för att följa upp möjligheter och eventuella
hinder och målkonflikter i arbetet med omställningen till en hållbar
regional utveckling. För att följa upp hur statliga myndigheter inom
sina verksamhetsområden bidragit till en hållbar utveckling bör regeringen använda befintliga myndighetsdialoger.

49 Tillväxtverket (2019), Uppföljning med fokus på resultat – Nytt system för uppföljning av

projekt inom regional tillväxtpolitik, dnr Ä2018-160
50 Prioritering i enlighet med en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020
51 Nyps är ett ärendehanteringssystem som används för hantering av stöd inom det regionala
utvecklingsområdet
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4

Genomförande och resultat

4.1

En tankesmedja

Som stöd i genomförandet av uppdraget formerade Tillväxtverket en
tankesmedja bestående av representanter från regionerna, ett urval av
nationella myndigheter samt forskare inom hållbar utveckling. Därutöver har John Holmberg, professor i fysisk resursteori samt en UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling, utgjort metodstöd inför
tankesmedjans backcastingprocess. Tankesmedjan har bidragit med
det regionala perspektivet på den nationella styrningen av hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Tankesmedjan har träffats vid sammantaget två tillfällen. Varje träff
har omfattat två heldagar.
De regioner som medverkat är: Gotlands kommun, Region Blekinge,
Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Kalmar län,
Region Kronoberg, Region Skåne, Region Uppsala, Region Värmland,
Region Västerbotten, Region Västernorrland.
Från statlig nivå deltog representanter från Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Formas, representant från länsstyrelsen i Blekinge och
Näringsdepartementet. Liksom en forskare från Chalmers tekniska
högskola.
Arbetet inom tankesmedjan bedrevs inom ramen för en backcastingprocess.

Syftet var att identifiera och utveckla strategier som snabbt kunde
förflytta hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken från
nuläget till den önskvärda framtiden. Arbetet bedrevs i två steg. Vid
första tillfället togs ett önskvärt läge fram liksom en beskrivning av
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nuläget. Utifrån dessa identifierades ett gap och fyra insatsområden,
som bedömdes kunna utgöra hävstänger för en förflyttning till det
önskvärda läget. De fyra insatsområdena var:





En utmaningsdriven politik för omställning/nationellt nödläge/nationell strategi för hållbar utveckling som leder utvecklingen/beslutsprocesser utan egennytta och stuprör.
En tydlig styrning mot hållbar utveckling.
Det offentliga ska gå före i omställningen till en hållbar utveckling (upphandling).
Skapa en nationell data- och analysfunktion för hållbar regional utveckling.

Dessa vidareutvecklades därefter internt inom Tillväxtverket med
syftet att särskilt prioritera insatsområden som regeringsuppdraget
hade störst rådighet över. De omarbetade insatsområdena förankrades
hos tankesmedjans deltagare. De insatsområden som tankesmedjan i
slutändan kom att vidareutveckla och fördjupa resonemangen kring
var:





En nationell styrning som utgår från identifierade samhällsutmaningar.
Tillitsbaserad styrning inom den regionala tillväxtpolitiken.
Ett förtydligande av hållbarhetsdimensionerna som bidrar till
en hållbar regional utveckling.
Arbetssätt för omställning till en hållbar utveckling inom det
regionala tillväxtarbetet.

Regionalt test av prototyp av villkorsbeslutet52

4.2

Som en följd av det arbete som gjordes inom tankesmedjan utformade
Tillväxtverket en prototyp till ett villkorsbeslut utifrån:




Att förstärka hållbarhetsskrivningar i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
Att förstärka hållbarhetsskrivningar i förordning (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete.
Ett förslag till en modell för en kommande nationell strategi för
hållbar regional utveckling.

Prototypen utformades med ett tydligare fokus på hållbar utveckling
än i dagens villkorsbeslut och med intresse för regionernas förflyttning

Regionerna styrs genom så kallade villkorsbeslut. De kommer årligen och anger villkoren för
användningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Villkorsbeslutet ska årligen återrapporteras i februari
52
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i omställningsarbetet. Fem regioner53 genomförde det regionala testet
av prototypen.
Syftet var bland annat att ge Tillväxtverket en uppfattning om hållbarhetsarbetet inom det regionala tillväxtarbetet kunde stärkas genom
tydligare skrivningar i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
samt i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och därmed
också i villkorsbeslutet.
I och med att endast fem regioner deltog i det regionala testet kan inte
Tillväxtverket dra några generella slutsatser avseende prototypen.
Däremot konstaterade samtliga regioner som deltog att den regionala
tillväxtpolitikens fokus på hållbar utveckling blev tydligare i prototypen jämfört med nuvarande villkorsbeslut. Samt att ett villkorsbeslut
utformat enligt prototypen mest sannolikt skulle stärka hållbarhetsarbetet som bedrivs inom det regionala tillväxtarbetet.

4.3

Uppföljning och analys av hur hållbarhetsarbetet inom den
regionala tillväxtpolitiken utvecklats mellan 2014–2018

Tillväxtverket anlitade Ramböll för att följa upp och analysera hur arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom den regionala tillväxtpolitiken har utvecklats under de senaste åren. I uppdraget ingick även att bedöma vad pågående och genomförda insatser
enskilt och sammantaget lett till för resultat. Avropet gjordes i samarbete med Naturvårdsverket.
Tillväxtverket har sammanställt regionernas återrapporteringar av
villkorsbeslutet för 2014 och 2018 med fokus på vad regionerna rapporterat avseende sitt hållbarhetsarbete och eventuell förändring mellan åren. Därtill har vi också tittat på vilka bedömningar de hittills publicerade utvärderingarna av de nio strukturfondsprogrammen gjort,
när det gäller arbetet med hållbarhetsaspekter i programmen.
4.3.1
Resultat av analys
Nedanstående är kortfattat beskrivet de slutsatser som Ramböll drar i
sin analys av hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken utvecklats de senaste åren:




Styrningen utformas mot en mer holistisk syn på hållbarhet.
Agenda 2030 har bidragit till det.
Den nationella styrningen präglas i stor utsträckning av en delegerad och tillitsbaserad styrning.
En nationell hållbarhetsstyrning måste passas in i de regionala
sammanhangen.

Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Gotland, Region
Skåne
53
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Regionerna har en viktig uppgift i att återföra lärdomar till nationell nivå.
Behov av att fokusera mer på hur i implementering av styrningen, dvs vad hållbarhet betyder och hur det kan förverkligas inom respektive regionala kontext och inom ramen för det
regionala utvecklingsansvaret.
Det finns en uppfattning om att hållbarhetsarbetet inte ger resultat. Med en mer holistisk syn på hållbarhet riskerar det att
bli svårare att peka på vad som är önskvärda resultat.

Rambölls bild är att utformningen av den nationella styrningen utgör
en viktig beståndsdel i att säkerställa att det regionala tillväxtarbetet
bidrar till en hållbar utveckling. Det är dock inte enbart den nationella
styrningen som avgör om hållbarhetsarbetet kommer skapa avsedda
resultat och effekter. För att regionernas arbete för en hållbar utveckling ska lyckas krävs även att regionerna har förmåga att driva på förändring, mobilisera och utveckla aktörer som gemensamt kan skapa en
hållbar utveckling.
4.3.2
Resultat regionernas återrapporteringar av villkorsbeslutet
Tillväxtverket har sammanställt regionernas återrapporteringar av
villkorsbeslutet för 2014 och 2018 med fokus på vad regionerna rapporterat avseende sitt hållbarhetsarbete. Enligt sammanställningen
arbetade många av regionerna i stort sett inom samma områden och
med samma utmaningar 2018 som 2014. Redovisningarna har däremot en tydligare koppling mellan utmaningar, möjligheter, insatser
och hållbarhetsdimensionerna 2018 jämfört med 2014.
Exempelvis beskrevs arbetet med kompetensförsörjning 2014 som
något som påverkar företagens konkurrenskraft och att arbetslöshet
utgör ett problem. I redovisningarna från 2018 har kopplingen till
hållbarhetsarbetet utvecklats och arbetet med kompetensförsörjning
relateras till den sociala hållbarhetsdimensionen. Utbildning, integration, mångfald, personlig hälsa, inkludering och attraktivitet skildras i
relation till arbetet med kompetensförsörjning och arbetslöshet. Redovisningen av hållbarhetsarbetet verkar ha utvecklats i riktning mot
att vara ett syfte i sig, mot att tidigare redovisats som ett verktyg för
att främja förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt.
Orsaker till utvecklingen kan vara ökade krav på hur hållbarhetsarbetet ska återrapporteras. I 2014 års villkorsbeslut skulle regionerna
redovisa hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven hade
beaktats i det regionala tillväxtarbetet. 2018 skulle regionerna redovisa hur hållbarhetsarbetet integrerats i verksamheten och vilka resultat som uppnåtts. En annan bidragande faktor kan vara en samhällsdebatt med stort fokus på hållbar utveckling.
Slutsatserna från sammanställningen redovisas kortfattat nedan:
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Vilka områden som är föremål för hållbarhetsarbetet, omfattningen och bredden på insatserna varierar mellan regionerna.
Ett antal regioner rapporterar hållbarhetsarbete inom i stort
sett alla delar av sitt regionala tillväxtarbete, medan andra
rapporterar väldigt lite.
Inom den miljömässiga dimensionen rapporterar alla regioner
hur de arbetar med miljömässig hållbarhet.
Insatser inom den miljömässiga hållbarhetsdimensionen sker
inom en rad områden: transporter, kollektivtrafik, bioenergi,
miljöteknik, energieffektivisering, fysisk planering, smarta städer, livsmedel, cirkulära affärsmodeller, digitalisering, kust,
hav och vatten.
Alla regioner beskriver hur de arbetar med social hållbarhet.
Antingen som ett mål eller ett medel, för att främja regional
tillväxt, eller både och.
Insatser inom den sociala hållbarhetsdimensionen sker inom
främst jämställdhet, integration och mångfald. Men även inom
attraktivitet, tillgänglighet, hälsa, social rättvisa, inflytande,
jämlik tillgång till kultur och deltagande.
Ingen region redovisar direkta insatser för att främja ekonomisk hållbarhet.
Resultat uppnås främst i form av ökad kunskap samt medvetenhet och attitydförändringar i relation till hållbarhetsdimensionerna.
Resultat i form av stärkta förutsättningar för hållbarhetsarbetet redovisas också. De stärka förutsättningarna verkar
främst uppnås genom olika insatser av hållbarhetsintegrering.
Det redovisas få direkta resultat av det regionala hållbarhetsarbetet. Det förefaller som att direkta resultat främst relateras
till den interna verksamheten. Regioner som verkar bedriva ett
framgångsrikt jämställdhetsarbete rapporterar däremot att
exempelvis antalet ansökningar från kvinnor och personer
med utländsk bakgrund som driver företag har ökat liksom att
antalet beviljade beslut om stöd har ökat.
Det som i allmänhet saknas i regionernas villkorsrapportering
är konkreta åtgärder som behövs för att styra i riktning mot
ökad hållbarhet såsom ändrade arbetssätt eller ändrade prioriteringar vid fördelning av medel.

4.3.3

Resultat Tillväxtverkets genomförande av strukturfondsprogrammen
Tillväxtverket har även sammanställt de utvärderingar som gjorts av
de nio svenska regionalfondsprogrammen och som anknyter till integrering av hållbarhetsaspekter54. Den samlade bedömningen som
framkommer i de hittills publicerade utvärderingarna av de nio proTillväxtverket (2019), PM om integrering av hållbarhetsaspekter i regionala utvecklingsfonden
2014–2020 (ej publicerad rapport)
54
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grammen är att hållbarhetsaspekterna (bättre miljö, likabehandling
och icke-diskriminering) inte integreras tillfredsställande i relation till
den satta ambitionsnivån i programdokumenten. Utvärderarna konstaterar att:





Det saknas kunskap hos många av projekten om vad hållbarhetsaspekterna innebär, hur och varför de ska integreras i
verksamheten.
Att projekten inte får tillräckliga anvisningar för hur de ska
göra för att integrera hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet.
En konsekvens är otydlighet för projekten om vad som ska genomföras och hur det ska ske för att uppnå en godkänd nivå för
arbetet med hållbarhetsaspekterna.
Det görs ingen systematisk uppföljning av projektens tillämpning av hållbarhetsaspekterna vilket försvårar styrningen av
projekten.

Inom tematiskt mål fyra ges miljökriteriet ett tydligare genomslag än
jämställdhet och icke-diskriminering. Med tanke på att målet handlar
om att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer är resultat kanske inte särskilt förvånande. Samtidigt konstaterar
utvärderarna att jämställdhet och icke-diskriminering sällan ges en
strategisk roll i den verksamhet som bedrivs och det saknas ofta konkreta åtgärder för hur projekten ska omsätta kriterierna i den praktiska verksamheten. Resultatet ger ytterligare en indikation på svårigheten med att integrera hållbarhetsaspekter och att målstyrning kan
ge tydligare resultat.
Ovanstående resultat från utvärderingarna är relevant när vi försöker
få en uppfattning om resultatet av regionernas hållbarhetsarbete, eftersom en relativt stor andel av det regionala utvecklingskapitalet
kommer från regionala utvecklingsfonden. I de utvärderingar som
gjorts av regionalfondsprogrammen under innevarande programperiod, såväl som tidigare programperioder, framgår att många av de
projekt som fått stöd generellt sett har svaga resultat av att integrera
hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Det beror till viss del på att det
råder brist på kunskap om hållbarhetsaspekternas innebörd och kopplingen till de insatser som projektet har beviljats stöd för. Arbetet är
allt för ofta avhängigt enskilda personers insatser och engagemang.
Insatserna inom arbetet med Hållbar stadsutveckling bör nämnas särskilt. Här är utvärderarnas preliminära bedömning att regionalfonden
har lyckats utifrån uppsatt ambition55. Insatserna varierar mellan projekten men handlar bland annat om förstärkta resurser för planeringen av stadsbyggnadsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv liksom
näringslivsinriktade projekt som syftar till att skapa jobb i utanför55
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skapsområden och därmed bidrar till att lösa utmaningar relaterat till
segregation.

4.4

Erfarenheter från tidigare och pågående uppdrag

Tillväxtverket har sammanställt erfarenheter från särskilt relevanta
regeringsuppdrag i en särskild redovisning som bifogas slutrapporten.
Nedan är en kortare sammanfattning.
Det är svårt att svara på om styrningen av hållbarhetsarbetet inom den
regionala tillväxtpolitiken enbart ska ske genom allmän policy eller om
kombinationen allmän policy och särskilda uppdrag är det mest optimala. De regionala förutsättningarna skiljer sig åt och ger olika kontextuella arenor för arbetet med en hållbar utveckling. Det gör att den
nationella styrningen i form av särskilda uppdrag kan uppfattas överflödig i en region medan det i en annan region kan vara helt centralt
för att få saker att hända. Flera regioner menar att de särskilda uppdragen och dess finansiering är helt avgörande för regionernas möjlighet att arbeta med den fråga som uppdraget adresserar. Jämställd regional tillväxt har nämnts särskilt56.
Att utforma den nationella styrningen så att den svarar mot de varierande behov och förutsättningar som finns regionalt är svårt. Detta
gäller inte minst när det gäller riktade uppdrag för att stärka en viss
aspekt av hållbarhet. Regionerna upplever många gånger att de särskilda uppdragen är svåra att passa in i verksamheten. Korta genomförandeperioder försvårar möjligheten att synkronisera och integrera
utvecklingsprojektets resultat tydligt i ordinarie verksamhet. Trots det
är ändå uppfattningen hos Tillväxtverket att de insatser som har gjorts
inom ramen för aktuella regeringsuppdrag inneburit en utveckling av
arbetet på regional nivå. De resultat som uppnås är ofta: utvecklad
kunskap, metodutveckling och förstärkt samverkan. Regionerna uppger även resultat i form av ökad förmåga, ändrade attityder och ökad
medvetenhet i relation till olika hållbarhetsdimensioner, främst internt hos regionerna själva.
Oavsett hur regeringen väljer att styra är behovet av tydlighet centralt
i hållbarhetsarbetet. Det innebär att formulera tydliga mål, syften och
förväntade effekter av uppdrag. Om mål, syfte och förväntade effekt
dessutom kopplar an till de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför upplevs uppdraget mer begripligt och lättare att kommunicera.

Ramboll Management Consulting (2019), Analys av hållbarhet inom det regionala tillväxtarbetet
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4.5

En översikt av roller och ansvar för hållbarhetsdimensionernas sakområden på regional nivå

Utgångspunkten för översikten var att försöka identifiera eventuella
glapp/överlappningar i den nationella styrningen av den regionala
nivån avseende det regionala tillväxtarbetet. Med regional nivå avses
här regioner och länsstyrelser. Fokus låg på hållbarhetsdimensionerna. En slutsats från översikten är att det finns ett antal otydligheter
avseende de mandat, roller och ansvar som nationell nivå har tilldelat
regioner och länsstyrelser relaterat till det regionala utvecklingsansvaret. Otydligheterna framkommer i form av snarlika formuleringar
och begrepp, i lite skilda kontexter, men med likvärdigt innehåll. Att
definiera och tydliggöra dessa liknande formuleringar och begrepp,
aktörerna sinsemellan, kan troligen ge mer kraft och intensitet i det
regionala tillväxtarbetet.

4.6

Dialog och erfarenhetsutbyte

Tillväxtverket har fört dialog och inhämtat erfarenheter från Verket
för innovationssystem (Vinnova), Jämställdhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, Delegationen mot segregation, Riksantikvarieämbetet,
Statens kulturråd och Statens energimyndighet. Naturvårdsverket och
Delegationen mot segregation bjöds in att delta i Tillväxtverkets tankesmedja. Naturvårdsverket valde att delta i arbetet.
Tillväxtverket identifierade ytterligare myndigheter som betydelsefulla för uppdraget och har haft kontakt även med dessa. De var Sametinget, Arbetsförmedlingen, Trafikverket samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Dialog och erfarenhetsutbyte har skett
både via enskilda möten och via Tillväxtverkets myndighetsnätverk för
hållbar regional utveckling och landsbygdspolitik57.
Tillväxtverket träffade, i ett relativt tidigt skede, länsstyrelsernas nätverk för hållbar tillväxt. Nätverket samlar chefer på länsstyrelserna
som arbetar med hållbar tillväxt. Representant från länsstyrelserna
bjöds även in att delta i Tillväxtverkets tankesmedja för uppdraget. En
representant från länsstyrelsen Blekinge län deltog. Dialog med regionerna har skett genom hela genomförandet och genom olika forum
såsom Regional kontakt, Tjänstemannaforum, Reglabs RUS-nätverk
och Hållbarhetsnätverk.
Den viktigaste arenan för att få in regionernas synpunkter, kunskap
och erfarenheter har varit tankesmedjan. Som tidigare nämnts har
även fem regioner deltagit i Tillväxtverkets testprocess av en prototyp
till ett villkorsbeslut.

Med anledning av Tillväxtverket uppdrag att stödja myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet
57
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