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Sammanfattning
Regional tillväxtpolitik1 är ett tvärsektoriellt politikområde. För att
realisera målet om utveckling i alla delar av landet måste ett flertal
aktörer, inom flera sektorsområden och förvaltningsnivåer samverka.
Statliga myndigheter ska medverka till det regionala tillväxtarbetet.
Rapporten är en sammanställning av 21 myndigheters redovisningar
av sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet, utifrån en nationell
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
För att samlat följa upp hur myndigheter integrerar ett territoriellt
perspektiv i sin verksamhet ingick även frågor med särskild bäring på
landsbygdspolitikens mål. Huvudsakligt fokus i rapporten ligger dock
vid det regionala tillväxtarbetet, regional hänsyn och på samverkan
med regionerna. Ett territoriellt perspektiv används i rapporten som
ett samlingsbegrepp för perspektiv som sätter olika geografier och
platser i centrum.
Myndigheternas svar redovisas i fem block som omfattar:
 Myndigheters medverkan gentemot mål och prioriteringar för
den regionala tillväxtpolitiken och en sammanhållen
landsbygdspolitik
 Myndigheternas anpassning av verksamheten utifrån
regionala och lokala förutsättningar
 Myndigheternas samverkan med regionala och lokala aktörer
 Myndigheternas inspel och medskick till det fortsatta arbetet
 Myndigheternas slutredovisningar av sina interna strategier
för medverkan
Myndigheterna bidrar till mål om hållbar utveckling i alla delar av
landet genom sin sektorverksamhet
Förutom att myndigheterna redovisar att de bidrar till mål om hållbar
utveckling i alla delar av landet genom sin sektorverksamhet, så ser de
i hög utsträckning också att medverkan bidrar till måluppfyllelse inom
det egna politikområdets mål. Hur myndigheterna medverkar inom sin
sektorverksamhet skiljer sig åt.
Myndigheterna redovisar flertalet insatser som direkt eller indirekt
bidrar till samtliga av prioriteringarna för den nationella strategin för
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Flera myndigheter
ser att de bidragit till flera av strategins prioriteringar genom sin
verksamhet.
Myndigheternas redovisningar gentemot målen för delområden för en
sammanhållen landsbygdspolitik visar att det finns vissa exempel på
verksamheter som anpassats utifrån regionala eller lokala
förutsättningar och som på ett tydligare sätt bidrar till de olika
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I samband med att regeringen beslutade om vårpropositionen för 2020 bytte den
regionala tillväxtpolitiken namn och blev regional utvecklingspolitik.

delområdena. Samtidigt som det inom andra delområden främst
genomförs insatser utan territoriella perspektiv eller anpassning.
Myndigheterna anpassar sin verksamhet utifrån regionala eller lokala
förutsättningar i olika utsträckning
Myndigheterna anpassar sin verksamhet i olika utsträckning. Graden
av regional eller lokal hänsyn och anpassning tycks nära kopplat till
strukturen i myndigheternas verksamhet: om verksamheten kan
tolkas ha en i första hand nationell struktur eller om den har en
inbyggd geografisk dimension. Regional eller lokal hänsyn och
anpassning sker främst i myndigheternas samverkan, och till viss del i
insatser och finansiering samt i myndighetens kunskapsutveckling.
Flera myndigheter beskriver att regionala utvecklingsstrategier (RUS)
tillämpas på något sätt, dock är variationen stor i hur detta görs.
Främst används de som ett kunskapsmaterial. Det är få myndigheter
som kontinuerligt tar del av samtliga 21 regionala
utvecklingsstrategier. Vi ser dock att fler myndigheter anger att de
som regel svarar på RUS- remisser, än vi sett i tidigare uppföljningar.
Myndigheterna samverkar med flera aktörer i sin medverkan
Samtliga myndigheter har svarat att någon form av dialog förts med
regioner, varav ungefär hälften beskriver att de för en mer
kontinuerlig dialog med samtliga regioner. Det förefaller ganska
vanligt att dialog sker med regioner utifrån enskilda uppdrag, men att
det inte finns en struktur för dialog i myndigheten och att det främst
sker genom andra aktörer och deras nätverk eller
samverkansstrukturer. Myndigheternas samverkan tycks ha ett nära
samband med vilka områden och frågor myndigheterna är verksamma
inom, liksom vilken roll som regionerna har i frågorna.
Det är inte alltid regionerna som är den självklara aktören att
samverka med i frågor med bäring på hållbar utveckling i alla delar av
landet. Samverkan sker även med andra aktörer på regional och lokal
nivå, främst med länsstyrelser. Vanligtvis anges antingen regioner eller
länsstyrelser som viktiga samarbetspartner, vilket visar att
myndigheternas sakområde förefaller ha en naturlig hemvist på
regional nivå. Myndigheterna beskriver i hög grad också andra
myndigheter som viktiga samarbetsparter i sin medverkan. I det
sammanhanget lyfter flera myndigheter att Tillväxtverket är en viktig
aktör som samordnande myndighet och som en dörröppnare till
regionerna genom myndighetens nätverk och samverkansstrukturer.
Medverkan och samverkan kring EU:s sammanhållningspolitik
beskrivs främst gällande programmeringsarbetet för 2021 – 2027,
särskilt utifrån de regeringsuppdrag som flera myndigheter omfattas
av.
Myndigheterna ser behov av utvecklad styrning och utvecklad
samverkan i deras fortsatta medverkan

Myndigheterna redovisar behov av tydligare styrning, uppdrag och
resurser för att mer aktivt och riktat bidra till den regionala
utvecklings- och landsbygdspolitiken. Myndigheter vars frågor berör
både regioner och länsstyrelsers verksamhet och där rollfördelningen
kan upplevas otydlig, efterfrågar också en tydligare styrning för att
stärka samverkan mellan aktörer på regional nivå, liksom mellan
nationell och regional nivå.
Myndigheterna planerar nya eller fortsatta insatser som de bedömer
kommer bidra till målen om hållbar utveckling i alla delar av landet,
med varierande ambitionsnivå. De ser att Tillväxtverket även fortsatt
bör erbjuda samverkan, forum för dialog och erfarenhetsutbyte och
fungera som en dörröppnare till regionerna.
Myndigheternas interna strategier har bidragit till att regional tillväxt
integrerats på ett tydligare sätt i verksamheten
13 myndigheter har haft i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för
sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s
sammanhållningspolitik under 2014–2020. Myndigheterna beskriver i
sina slutredovisningar av dessa att strategierna bidragit till att
regional tillväxt på ett tydligare sätt har integrerats i myndigheternas
verksamhet. Främst beskrivs de ha fyllt en funktion som ett verktyg för
att lyfta frågorna i den egna organisationen och för att kartlägga den
egna verksamheten med kopplingar till regional tillväxt.
Tillväxtverket ser att myndigheter stärkt sin medverkan- men det finns
fortsatt stora variationer
Tillväxtverket kan se en rad positiva förflyttningar i myndigheternas
medverkan, främst att samverkan med regionerna utvecklats inom
flera områden och att allt fler myndigheter beskriver en mer
kontinuerlig medverkan och samverkan. Vi ser också att allt fler
myndigheter reflekterar över sina verksamheter utifrån territoriella
perspektiv samt att fler också beskriver ett strategiskt arbete för att
integrera och stärka territoriella perspektiv i sin verksamhet. Även om
få myndigheter mer kontinuerligt och genomgående kan sägas
tillämpa territoriella perspektiv i sin verksamhet.
Tillväxtverket ser fortsatt att myndigheterna upplever att det finns en
otydlighet i förväntningarna på deras medverkan och att medverkan
riskerar att bli lågt prioriterat i de myndigheter som i låg grad ser mer
konkreta kopplingar till det regionala utvecklingsarbetet och
landsbygdspolitiken. Myndigheternas medverkan genom territoriell
anpassning och samverkan med regional eller lokal nivå är starkt
beroende av styrning. Myndigheterna prioriterar i första hand
uppdrag till den egna myndigheten, snarare än uppdrag inom andra
politikområden och andra myndigheters uppdrag. Flera myndigheter
efterfrågar en stärkt och tydligare styrning.
En framtida regional utvecklingspolitik bör utgå från ett
systemperspektiv och skapa tydliga ramar för myndigheters medverkan

Tillväxtverket ser att det är viktigt att en ny regional utvecklingspolitik
ger utrymme för fortsatt utvecklad samverkan, med ett stärkt
territoriellt perspektiv. Vi ser också behov av systemperspektiv, som i
högre grad ser kopplingar och synergier över såväl sektor- som
förvaltningsnivåer. En ny nationell strategi för hållbar regional
utveckling 2021–2030 och en handlingsplan för denna, kan ge goda
förutsättningar för en utvecklad flernivåsamverkan och nya arbetssätt
för det gemensamma arbetet med regional utveckling.
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att;








Stärka styrningen av myndigheters tillämpning av territoriella
perspektiv inom aktuella myndigheters egna politikområden.
Stärka territoriella perspektiv i Regeringskansliets
myndighetsdialoger.
Tydliggöra hur myndigheter som är särskilt betydelsefulla för
genomförandet av en strategi för hållbar regional utveckling
2021–2030 ska bidra.
Ge myndigheter och regioner gemensamma uppdrag som
skapar möjligheter för kraftsamlingar, olika arbetssätt, dialog
och samverkan samt utveckling av gemensam kunskap.
Ge myndigheter med särskild betydelse för det regionala
utvecklingsarbetet i uppdrag att ta fram en plan för sin
fortsatta medverkan.
Ge Tillväxtverket ett utvecklat uppdrag att stödja och följa upp
myndigheter med särskild betydelse för regional utveckling
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.
Stärka uppföljningen av regionernas behov av samverkan med
statliga myndigheter i återrapporteringar av villkorsbeslut
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1

Uppdraget

1.1

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har enligt regleringsbrev för 2020 i uppdrag att
sammanställa och analysera de statliga myndigheternas
slutrapportering av genomförda insatser inom regional tillväxt och
EU:s sammanhållningspolitik, inom ramen för myndigheternas
långsiktiga strategier för det regionala tillväxtarbetet för perioden
2014–2020. I uppdraget ingår att tillhandahålla anvisningar för
slutrapporteringarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

1.2

Bakgrund

I samband med att regeringen beslutade om vårpropositionen för
2020 bytte den regionala tillväxtpolitiken namn och blev regional
utvecklingspolitik. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet.2 Eftersom politikområdet bytt
namn blandas det gamla och nya namnet i rapporten, beroende på
vilken tidsperiod som avses.3
Regional utvecklingspolitik är ett tvärsektoriellt politikområde. Det
innebär att flera aktörer, inom flera sektorsområden och
förvaltningsnivåer måste samverka för att realisera målet om hållbar
utveckling i alla delar av landet. Ett effektivt arbete för hållbar regional
utveckling förutsätter också samordning av resurser och insatser inom
ett flertal politikområden på nationell, regional och lokal nivå.
Utgångspunkten för statliga myndigheter är att så långt som möjligt
erbjuda en likvärdig tillgång och service för medborgare och företag.4
För att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling för såväl
människor, platser och företag krävs att geografiska skillnader och
förutsättningar beaktas i nationell verksamhet och inom flera
sektorsområden.
Regionerna har ansvar för utvecklingen i länet och att samordna
lokala, regionala och nationella aktörer i enlighet med den strategiska

2

PROP. 2019/20:1 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

3

I bilaga 1 finns en översiktlig beskrivning av hur den regionala utvecklingspolitiken
och styrningen av myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet
utvecklats sedan 2001 fram till 2020.
4

Förvaltningslag (2017:900)
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riktning som framgår i de regionala utvecklingsstrategierna (RUS).
Regionerna har kunskap om de särskilda förutsättningar och
möjligheter som finns för utveckling i respektive län och har i
samverkan och samråd med länets kommuner, näringsliv och
civilsamhälle identifierat prioriteringar för regionens utveckling.
Regionerna genomför insatser inom en rad sektorsområden på
regional nivå, utifrån regionens egna behov och förutsättningar.
1.2.1

Myndigheter ska medverka i det regionala utvecklingsarbetet
och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder
I förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete framgår att alla
statliga myndigheter, inom sina verksamhetsområden ska verka för att
målen för den regionala tillväxtpolitiken nås.5 Myndigheterna ska
också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den
aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.6 Tillväxtverket ska
stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Länsstyrelserna ska främja statliga myndigheters
medverkan.
Förordningen anger att statliga myndigheter ska:




Verka för att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås
samt i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala
förutsättningar.
Beakta insatser som bidrar till målen i de regionala
utvecklingsstrategierna samt till det regionala tillväxtarbetet i
övrigt i sin verksamhetsplanering.
Grunda sin medverkan på prioriteringarna i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 samt på prioriteringarna i de regionala
utvecklingsstrategierna.

I förordningen framgår även att statliga myndigheter ska samråda,
bistå och löpande informera den som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i frågor som har betydelse för regionens utveckling.
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 listas ett antal myndigheter som är särskilt betydelsefulla
för det regionala tillväxtarbetet.7 I mars 2018 lanserade regeringen en

5

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete §18–20

Från och med den 1 januari 2019 är landstingen i samtliga län samt Gotlands
kommun regionalt utvecklingsansvariga och har bildar regioner.
6

Arbetsförmedlingen, Boverket, Tillväxtanalys, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, ESFrådet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Statens kulturråd,
Svenska filminstitutet, Business Sweden, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova.
7
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nationell landsbygdspolitik genom propositionen 2017/18:179 En
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop. I propositionen framgår att flera av statens aktörer har
viktiga uppdrag och kompetenser som kan bidra till en bättre
utveckling för landsbygderna.8
1.2.2

Myndigheter med särskild betydelse för det regionala
tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder

Det är en relativt stor grupp myndigheter som omfattats av olika
uppdrag att medverka och rapportera sin medverkan i regionala
tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. Tabellen nedan ger en bild
av hur statliga myndigheter förväntats bidra till det regionala
tillväxtarbetet under perioden. Därtill har 15 myndigheter i uppdrag
att bidra till genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik,
med utgångspunkt i Tillväxtverkets uppdrag.9
Tabell 1. Myndigheter med särskild betydelse för regional tillväxt och
landsbygdspolitik
Myndighet

Särskilt betydelsefull för

Har en intern strategi

Ska rapportera sin

Omfattas av

regional utveckling (enl.

för medverkan enl.

medverkan enligt

Tillväxtverkets uppdrag

nationell strategi för

regeringsuppdrag

myndighetens

inom landsbygdspolitiken

hållbar regional tillväxt

regleringsbrev 2020

och attraktionskraft
2015–2020
Arbetsförmedlingen

X

Boverket

X

Business Sweden

X

Energimyndigheten

X

ESF-rådet

X

Havs- och

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

vattenmyndigheten
Jordbruksverket

X

X

X

X

Kulturrådet

X

X

X

X

Livsmedelsverket

X

Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition
om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
8

Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition
om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
9
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Myndigheten för

X

X

X

yrkeshögskolan
Myndigheten för ungdoms

X

och civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket

X

X

X

Patent- och

X
X

registreringsverket
Post- och telestyrelsen

X

X

X

X

Riksantikvarieämbetet

X

X

X

X

Riksarkivet

X

X

X

Sametinget

X

Skolverket

X

Skogsstyrelsen

X

X

X

Svenska Filminstitutet

X

X

X

Sveriges Geologiska

X

X

Undersökning
Trafikverket

X

X

X

X

Vinnova

X

X

X

X

1.3

Territoriella perspektiv och anpassning

Den här rapporten behandlar vad vi kallar territoriella perspektiv. Det
är ett begrepp som vi ibland använder synonymt med olika
platsbaserade perspektiv. I den här rapporten används territoriella
perspektiv som ett samlingsnamn för olika geografiska perspektiv,
såväl regionala perspektiv som landsbygdsperspektiv. I de
sammanhang vi ser uttryck för att specifika territoriella perspektiv
används, till exempel regionala perspektiv eller landsbygdsperspektiv,
så skriver vi också om dessa.
Ett territoriellt perspektiv, eller ett platsbaserat perspektiv som det
ofta beskrivs i policysamanhang, är i grunden ett begrepp som kommit
att användas för att (i) diskutera hur platsers skiftande förutsättningar
påverkar hur policys landar olika, (ii) för att lyfta vad som kan vara
grund för anpassning av policy, och (iii) hur man kan gå till väga för att
uppnå sådan anpassning.

14

Perspektivet grundar sig i flera teoretiska områden men kan förenklat,
i praktiken, sägas sammanfattas med begreppen ”styrning” och
”kunskap” (från Barca 2011).
Politik (eller för den delen myndigheters verksamhet) kan sägas vara
territoriellt orienterad eller platsbaserad då den är anpassad för att
utveckla befintliga fördelar och kapacitet och utvidga dem till nya
utvecklingsbanor för en plats eller inom exempelvis en region. Dessa
utvecklingsbanor är i sin tur rotade till en plats historia, kultur och
geografi. Tyngdpunkten ligger på plats – människor och kunskap snarare än på vissa sektorer. Platsbaserade policys är därför inriktade
på att använda lokala egenskaper, komplexitet och länkar för att
stimulera lokal och mer inkluderande tillväxt. Men – man ser både utåt
i globala värdekedjor och inåt i hur lokala värdekedjor och styrkor kan
bygga institutioner, människor och näringsliv.
Den nyligen lanserade territoriella agendan 2030 (TA2030) 10 fyller
ytterligare på perspektivets strategiska innebörd och kan tillsammans
med den tidigare TA2020 vara en god referens för den som vill
fördjupa sig i processer kring regional utveckling och integrerad
utveckling och länkar mellan städer och landsbygder. I den nya
territoriella agendan (TA 2030) lyfter EU ytterligare fram att ett
strategiskt territoriellt fokus hjälper till att identifiera kombinationer
av utmaningar och möjligheter för olika platser, vilket gör verksamhet
mer träffsäker för olika platser i hela landet. EU lyfter vikten av
policyintegration och synergier, som hjälper oss att förstå hur olika
politikområden samverkar och att designa insatser och policy som på
ett samordnat sätt utvecklar en plats. Det ger en tydlig riktning om att
lärande mellan myndigheter, men också departement är ytterst viktigt.
Tillväxtverket har tagit fram vägledning för hur olika aktörer kan
stärka sitt territoriella perspektiv.11
Ett mervärde av att anlägga eller arbeta utifrån de principer som ett
territoriellt perspektiv ger är att det stimulerar till innovation och
experiment inom policy, genom att anlägga ett territoriellt perspektiv
så kommer vi på nya sätt och testar nya modeller för att möta
samhällsutmaningar. Det kan också skapa förutsättningar för ett mer
effektivt och konstruktivt flernivåstyre och nya styrmodeller
(governance) utvecklas, genom att ett territoriellt perspektiv tvingas
samverka och utveckla policy på olika nivåer och i olika kontext.
Territoriella begrepp, såsom tillgänglighet, funktionella regioner,
demografiska utmaningar skapar förutsättningar för diskussioner om
policydesign. De hjälper oss med prioriteringar utifrån platsers behov,

10

#TerritorialAgenda 2030 - TerritorialAgenda

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/livskraftigalandsbygder/geografiska-glasogon.html
11
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stödområden, medelsfördelning – och kan driva fram mer
problembaserad policydesign, utifrån plats och kontext.
Slutligen, denna rapport handlar mycket om samverkan; hur
myndigheter samverkar med andra myndigheter, med regioner och
kommuner, och med näringsliv och civilsamhälle. Detta är en av
grunderna för att kunna anlägga territoriella perspektiv på sin
verksamhet. Det är inte ett tillräckligt villkor – men troligtvis ett
nödvändigt. Och att förstå samverkan och dess olika former är en
viktig byggsten för att fortsätta utveckla de territoriella, eller
platsbaserade, perspektiven i alla våra myndigheters verksamhet.

1.4

Metod

Rapporten baseras på myndigheters redovisningar av insatser inom
regional tillväxt enligt regleringsbrev för 2020.
Den regionala utvecklingspolitiken hanterar olika geografier, såväl
stads- som landsbygdsområden. Flera av de myndigheter som ska
rapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet omfattas
också av Tillväxtverkets samordnande uppdrag inom
landsbygdspolitiken. Ett flertal av dessa myndigheter lyfte också ett
behov av stöd kring hur de skulle redovisa sin medverkan gentemot
landsbygdspolitikens mål i sina årsredovisningar.
I framtagandet av anvisningarna för den aktuella rapporteringen såg
Tillväxtverket därför en möjlighet till att mer samlat följa upp hur
myndigheter integrerar ett territoriellt perspektiv i sin verksamhet
och hur de beaktar regionala och lokala förutsättningar. Några frågor
med särskild bäring på landsbygdspolitikens mål togs därför med och
vi ställde frågor som behandlade såväl regional som lokal hänsyn.
Fokus för rapporten är dock främst det regionala tillväxtarbetet,
regional hänsyn och på samverkan med regionerna (regionalt
utvecklingsansvariga aktörer).
Tillväxtverket skickade anvisningar för rapportering till de 23
myndigheter som listas i tabell 1. Av dessa har 19 myndigheter i
uppdrag enligt sina regleringsbrev att rapportera sin medverkan i det
regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. För resterande 4
myndigheter var det frivilligt att besvara anvisningarna. Tillväxtverket
har uppmanat dem att svara då vi ser att deras verksamhet bidrar till
regional utveckling och utveckling i Sveriges landsbygder. Deras svar
ger oss därför en bättre helhetsbild och djupare kunskap liksom bättre
förutsättningar att kunna ge relevanta rekommendation för arbetet
framåt.
Tillväxtverket mottog totalt 21 redovisningar vilka sammanställs och
analyseras i denna rapport. Livsmedelsverket har enbart besvarat en
av frågorna i anvisningen, som rör hur myndigheten medverkat till mål
inom en sammanhållen landsbygdspolitik (kapitel 4.1), varav deras
svar inte finns redovisade i sammanställningen av övriga frågor.
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Omfattningen i myndigheternas svar både som helhet och i enskilda
frågor skiljer sig i hög grad vilket skapar vissa utmaningar för
Tillväxtverkets sammanställning och tolkning. Redovisningarna är allt
mellan 12 till 33 sidor långa där detaljnivå och graden av egna
resonemang varierar i hög utsträckning. Det är inget egenvärde i sig
med långa rapporter men skillnaden i omfattning ger en fingervisning
kring variationen i det underlag som Tillväxtverket haft för tolkning. Vi
har därför arbetat aktivt med att lyfta flera exempel från olika
myndigheter i relation till våra tolkningar och kategoriseringar av
myndigheternas svar. För att ge läsaren en god bild av vad de olika
myndigheterna redovisat, liksom för Tillväxtverkets samlade
tolkningar av svaren.
1.4.1
Anvisningar
I Tillväxtverkets uppdrag ingick att tillhandahålla anvisningar för
myndigheternas redovisningar av sin medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Anvisningarna bygger på samma frågor som ställts i
tidigare uppföljningar i syfte att skapa goda möjligheter till jämförelse.
Ett utkast på anvisningarna togs fram våren 2020 och stämdes av med
Näringsdepartementet. Vi presenterade utgångspunkterna för
anvisningarna på en träff i myndighetsnätverket för regional
utveckling och landsbygdspolitik i maj 2020. Därefter delades utkastet
med myndigheterna som fick en månad på sig att kommentera på
utkastet. Fyra myndigheter inkom med synpunkter.12 Tillväxtverket
justerade utkastet utifrån myndigheternas inspel, i samråd med
Näringsdepartementet. Därefter skickades de slutgiltiga anvisningarna
för rapportering till myndigheterna i september 2020.
Myndigheternas rapporteringsuppdrag är formulerade på lite olika
sätt och ska rapporteras i olika omfattning. Anvisningarna ger därför
instruktioner om vilka frågor varje myndighet ska besvara, beroende
på hur uppdragen i deras regleringsbrev är formulerade.
Anvisningarna finns som bilaga 3.
Sammanfattningsvis omfattas fem frågeblock:
1. Om myndigheternas verksamhet och ansvarsområden i
relation till mål och prioriteringar för den regionala
utvecklings- och landsbygdspolitiken.
2. Om myndigheternas anpassning utifrån regionala och lokala
förutsättningar.
3. Om myndigheternas samverkan med regionala och lokala
aktörer.
4. Om myndigheternas fortsatta medverkan.
5. Om myndigheternas interna strategier för medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.

12

Post och telestyrelsen, Skolverket, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket
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1.4.2
Fördjupade dialoger
I samband med att anvisningarna för rapportering skickades ut i
september 2020, så erbjöds samtliga myndigheter en fördjupad dialog
med Tillväxtverket. Syftet med dialogerna var att med utgångspunkt i
anvisningarna samtala och resonera kring myndigheternas medverkan
i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder. Dialogerna var ett tillfälle att föra enskilda dialoger med
myndigheterna om deras arbete och förutsättningar att integrera ett
territoriellt perspektiv och ta regional och lokal hänsyn i sin
verksamhet. Dialogerna var också ett tillfälle för myndigheterna att
ställa frågor och få stöd från Tillväxtverket i att besvara frågorna i
anvisningarna för rapportering.
Åtta myndigheter tackade ja till erbjudandet.13 Samtal och information
från dessa dialoger utgör också ett underlag i denna rapport och
underlättar för Tillväxtverket i sammanställningen och tolkningarna
av de aktuella myndigheternas redovisningar. Vi ser också viss skillnad
i redovisningarna från de myndigheter med vilka dialoger genomförts
gentemot övriga myndigheters redovisningar. Dessa redovisningar
innehåller generellt mer egna och tolkande resonemang kring
myndigheternas verksamhet utifrån territoriella perspektiv och även
en lägre grad av osäkerhet kring olika enskilda frågor i anvisningarna.
1.4.3
Andra rapporter och uppföljningar
I bilaga 1 finns en översiktlig beskrivning av hur styrningen av
myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet utvecklats
sedan 2001 fram till 2020. I bilaga 2 sammanfattas de uppföljningar
och slutsatser som dragits av tidigare uppföljningar av
myndigheternas medverkan under perioden 2001–2020. Här kan vi se
att flera slutsatser och rekommendationer varit återkommande under
de närmare 20 år som tidsperioden omfattar. Kunskapen från dessa
ligger till grund för vår analys och våra rekommendationer för det
fortsatta arbetet.
Vi gör också paralleller och jämförelser med andra aktuella rapporter.
Exempelvis regionernas återrapporteringar enligt villkorsbeslut
sammanställda i rapporterna Regionalt tillväxtarbete 2019 och
Regionalt tillväxtarbete 2020, samt Regionalt tillväxtarbete efter 2020
som är en sammanställning av regionernas inspel till en framtida
regional tillväxtpolitik.
1.4.4
Kvalitetssäkring
Sammanställningen av myndigheternas redovisningar har
kvalitetssäkrats genom att flera sakkunniga inom olika områden, på
Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Riksantikvarieämbetet, Post
och telestyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning och Trafikverket.
13

18

olika avdelningar och enheter på Tillväxtverket getts möjlighet att läsa
och kommentera. Det har skett genom såväl skriftliga kommentarer
som i dialog om övergripande reflektioner.
Fokus har varit på att säkerställa att analys, slutsatser och
rekommendationer samspelar med andra aktuella rapporter och
kunskap inom Tillväxtverkets olika områden och uppdrag.
1.4.5
Disposition
Rapporten inleds med en sammanfattning där sammanställning,
slutsatser och rekommendationer kortfattat beskrivs. I kapitel 1
beskrivs bakgrund och metod, där avväganden och förutsättningar
förtydligas.
Tillväxtverkets övergripande analys och slutsatser utifrån
sammanställningen av myndigheternas redovisningar ges i kapitel 2,
vilket utmynnar i våra rekommendationer i kapitel 3.
En sammanställning över myndigheternas redovisningar ges i kapitel
4. Här ges läsaren en bild av vad de olika myndigheterna redovisat
med flera konkreta exempel. Kapitlet är indelat utifrån de olika
frågeblocken i anvisningarna:
-

verksamhet och ansvarsområden i relation till mål och
prioriteringar för den regionala utvecklings- och
landsbygdspolitiken.
anpassning av verksamhet utifrån regionala eller lokala
förutsättningar.
samverkan med regioner och andra aktörer.
inspel till det fortsatta arbetet.
slutredovisning av interna strategier för medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.

I slutet av respektive avsnitt i kapitel 4 sammanfattas olika centrala
resonemang som framgått av redovisningarna samt utvecklas våra
egna reflektioner.
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2

Tillväxtverkets analys och slutsatser

För att analysera och beskriva utvecklingen som skett i myndigheters
medverkan i det regionala tillväxtarbetet behöver vi gå tillbaka till de
förväntningar som uttrycks genom den regionala utvecklingspolitiken.
För den aktuella perioden handlar det främst om förordning
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, En nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och de
uppdrag som lämnats till myndigheter avseende medverkan i det
regionala tillväxtarbetet, med utgångspunkt i strategin. Därtill kan vi
se att också en sammanhållen landsbygdspolitik tydliggör
förväntningar på att myndigheter i högre grad tillämpar territoriell
anpassning och hänsyn, med särskilt fokus på Sveriges landsbygder.
I förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete framgår att
statliga myndigheter:






Inom sina verksamhetsområden ska verka för att målet för den
regionala tillväxtpolitiken uppnås och beakta insatser som
bidrar till regional utveckling i sin verksamhetsplanering.
Myndigheters medverkan ska grundas på prioriteringarna i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 samt på prioriteringarna i de
regionala utvecklingsstrategierna.
När det är lämpligt ska myndigheterna i så stor utsträckning
som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar i sin
verksamhet.
I frågor av betydelse för länets utveckling, ska myndigheternas
medverkan ske i samverkan med den aktör som har det
regionala utvecklingsansvaret.

Regeringen har genom En nationell strategi för regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 också tydliggjort att ett antal
myndigheters verksamhet har särskilt stor betydelse för det regionala
tillväxtarbetet. Det har även gjorts genom att ett antal myndigheter
fått i uppdrag i regleringsbrev att redovisa sin medverkan. Därmed
kan vi uttolka att regeringen på så sätt också tydliggjort att dessa
myndigheter särskilt berörs av skrivningarna i förordningen och att
deras verksamhet har påverkan på regional utveckling, liksom att de
ska bidra till målen för den regionala utvecklingspolitiken. Ett flertal
av dessa myndigheter fick också i uppdrag att ta fram interna
strategier för sin medverkan i syfte att skapa bättre förutsättningar för
att medverka och utveckla samverkan med regionerna. Tretton av
dessa myndigheter omfattas också av Tillväxtverkets samordnande
uppdrag inom en sammanhållen landsbygdspolitik.
Tre frågor blir därför centrala för att analysera myndigheternas
redovisningar av sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet under
perioden 2015–2020:
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Bidrar myndigheterna till mål om hållbar utveckling i alla delar
av landet och till prioriteringar för den regionala
tillväxtpolitiken?
Hur och i vilken utsträckning anpassar myndigheterna sin
verksamhet utifrån regionala förutsättningar?
I vilken utsträckning sker samverkan med regionerna
(regionalt utvecklingsansvariga aktörer)?

Vi har också följt upp hur myndigheterna beskriver medverkan
gentemot en sammanhållen landsbygdspolitik och anpassning av
verksamheten utifrån lokala förutsättningar, med fokus på
landsbygder. Därför kan vi även göra vissa analyser om hur
myndigheterna redovisar att de medverkar till landsbygdernas
utveckling.
För att se om förändringar eller förflyttningar skett i myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2015–2020
så gör vi också jämförelser mot tidigare uppföljningar av
myndigheternas medverkan, liksom mot andra aktuella rapporter.
2.1.1

Myndigheterna bidrar till mål om hållbar utveckling i alla delar
av landet
Vi ser att samtliga myndigheter redovisar att de bidrar till de
övergripande målen för den regionala utvecklingspolitiken och en
sammanhållen landsbygdspolitik. Nästan samtliga myndigheter har
redovisat att myndigheternas medverkan också bidragit till
måluppfyllelse inom de egna politikområdets mål och att målen skapar
synergier i relation till varandra. Få beskriver dock att de beaktar
insatser som bidrar till regional utveckling i sin verksamhetsplanering.
Myndigheterna redovisar flertalet insatser som direkt eller indirekt
bidrar till samtliga av prioriteringarna för den nationella strategin för
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Flera myndigheter
ser att de bidragit till flera av strategins prioriteringar genom sin
verksamhet. Myndigheternas redovisningar gentemot målen för
delområden för en sammanhållen landsbygdspolitik visar att det finns
vissa exempel på verksamheter som anpassats utifrån regionala eller
lokala förutsättningar och som på ett tydligare sätt bidrar till de olika
delområdena. Samtidigt som det inom andra delområden främst
genomförs insatser utan territoriella perspektiv eller anpassning.
För att få en bättre förståelse för hur myndigheterna bidrar till målen
behöver vi titta närmare på de två andra frågorna om hur
myndigheterna tillämpar regional eller lokal hänsyn och anpassar sin
verksamhet efter regionala och lokala förutsättningar, samt hur de
samverkar med regioner och andra regionala och lokala aktörer.
2.1.2
Myndigheterna anpassar sin verksamhet i olika utsträckning
Vi ser att myndigheterna i olika utsträckning redovisar att de anpassar
sin verksamhet utifrån regionala eller lokala förutsättningar. Graden
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av anpassning tycks i hög utsträckning vara nära kopplat till logiken
eller strukturen i myndigheternas verksamhet: om verksamheten i
första hand är nationell eller om den har en inbyggd geografisk
dimension.
Verksamhet som har en nära koppling till regionala planer och
strategier eller som har fysisk närvaro på flera platser i landet, får mer
naturligt en geografisk dimension. Vi ser att dessa myndigheter ofta
beskriver en högre grad av anpassning utifrån regionala eller lokala
förutsättningar.
Vi ser också att myndigheter med en huvudsakligen nationell struktur
i sin verksamhet beskriver en större variation i hur de anpassar sin
verksamhet utifrån regionala eller lokala förutsättningar. De beskriver
olika förhållningssätt till territoriella perspektiv i verksamheten.
Endast ett fåtal av dessa myndigheter anger att ett territoriellt
perspektiv integreras genomgående i verksamheten samt att sådana
perspektiv stärker den nationella verksamheten och förutsättningarna
för att verksamheten får genomslag i flera olika geografier, i hela
landet. I det här sammanhanget utmärker sig särskilt Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågors redovisning. De beskriver att ett
territoriellt perspektiv är en förutsättning för att den nationella
verksamheten ska få genomslag i hela landet.
Andra myndigheter med en huvudsakligen nationell struktur i sin
verksamhet är noga med att lyfta det faktum att deras verksamhet är
just nationell och ska genomföras "i hela landet" utan särskilt fokus
gentemot olika eller specifika geografier. Dessa myndigheter lyfter
dock att delar av verksamheten har en viss geografisk dimension,
främst genom att den ska genomföras i samverkan med regionala eller
lokala aktörer. De delar av verksamheten som mer specifikt ska
genomföras gentemot en regional eller lokal kontext, genom insatser
och uppdrag verkar ses som särskilda insatser som på det sättet kan
tolkas avvika från den nationella verksamheten. Var den "nationella"
verksamheten genomförs blir på så sätt ganska otydligt och det tycks
finnas en viss geografisk blindhet inbyggd i sådana tolkningar av
nationell verksamhet och nationella uppdrag.
2.1.2.1

Fler myndigheter resonerar kring territoriella perspektiv

Tillväxtverket noterar att fler myndigheter än tidigare uttrycker en
ambition om att vilja stärka territoriella perspektiv i sin verksamhet,
både regionala perspektiv och landsbygdsperspektiv. Vi ser också att
myndigheter i större utsträckning använder termer som regionala och
lokala perspektiv, landsbygdsperspektiv, geografiska perspektiv och
uttryck som ”i städer och landsbygder”. Det kan förvisso vara ett
resultat av att vi mer uttalat efterfrågat beskrivningar i termer av
regionala och lokala förutsättningar, vilket vi inte gjort tidigare. (Nytt
är också att vi integrerat frågor om landsbygdspolitikens mål i
anvisningarna för rapporteringen). Men vi ser av myndigheternas
resonemang i sina redovisningar att de inrymmer en viss förståelse för
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dels den regionala utvecklingspolitiken och regionala perspektiv, dels
en sammanhållen landsbygdspolitik och landsbygdsperspektiv.
Att fler myndigheter uttrycker fler olika territoriella perspektiv tror vi
kan bero dels på att flera av dessa myndigheter omfattats av
Tillväxtverkets samordnande uppdrag inom en sammanhållen
landsbygdspolitik, dels att Tillväxtverket samordnat arbetet med att
stödja myndigheternas medverkan i det regionala utvecklingsarbetet
och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder. Det gäller bland annat
arbetet inom ramen för myndighetsnätverket för regional utveckling
och landsbygdspolitik, inom vilket Tillväxtverket mer samlat fokuserat
på territoriella perspektiv inom båda politikområdena.
2.1.2.2

Myndigheterna har olika grundläggande förutsättningar

För att återgå till frågan om i vilken utsträckning som myndigheterna
visar regional eller lokal hänsyn och anpassar sin verksamhet utifrån
regionala eller lokala förutsättningar konstaterar vi att det sker i olika
utsträckning i olika myndigheter. Graden av anpassning utifrån
regionala eller lokala förutsättningar tycks ha en nära koppling till
myndighetens struktur och kärnverksamhet.
Myndigheterna har därför olika grundläggande förutsättningar att
medverka i det regionala tillväxtarbetet. Det är därför viktigt att
poängtera att det är naturligt att myndigheterna anpassar sin
verksamhet på olika sätt och i olika utsträckning. Det finns troligen
inte en lösning eller ett sätt att anpassa verksamheten som skulle
fungera för alla myndigheter, inom de olika sektorsområdena, utan det
är upp till varje enskild myndighet att bedöma hur de kan uppfylla
förordningens ambition om regional hänsyn liksom en sammanhållen
landsbygdspolitiks ambition om hänsyn till landsbygder. Det ser vi
också ligger i linje med skrivningen om att myndigheterna, när det är
lämpligt, i så stor utsträckning som möjligt ska ta hänsyn till regionala
förutsättningar i sin verksamhet.
Det är därför svårt att göra en generell och tydlig bedömning om den
hänsyn som tas till olika regionala eller lokala förutsättningar är
tillräcklig. Det bör bedömas i varje enskilt fall. Det vi kan konstatera är
att det tycks mer naturligt utifrån vissa myndigheters uppdrag än
andra att anpassa verksamheten utifrån regionala eller lokala
förutsättningar, men också att vissa är bättre på att arbeta aktivt med
dessa perspektiv som ett sätt att stärka myndighetens nationella
verksamhet och uppdrag.
Tillväxtverket kan också konstatera att det finns en viss generell
diskrepans mellan myndigheters territoriella hänsyn och anpassning
och regionernas förväntningar på myndigheterna. Regionerna har vid
upprepade tillfällen lyft ett generellt behov av en stärkt territoriell
dimension i myndigheters verksamhet och en större lyhördhet för
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regionala behov och förutsättningar. 14 I det sammanhanget har
regionerna också betonat behov av att regeringen förtydligar
styrningen av statliga myndigheter och stärker en territoriell
dimension i myndigheternas verksamhet, inom myndigheternas egna
sektorsområden. Samtidigt är det olika tydligt att utläsa vilka mer
konkreta behov som finns inom olika områden och med olika
myndigheter. Tillväxtverket ser därför att det behövs mer och
fördjupad uppföljning och kunskap om regionernas behov av
flernivåsamverkan inom olika områden av den regionala
utvecklingspolitiken.
2.1.3

Myndigheterna samverkar med regionerna i olika utsträckning

Av myndigheternas redovisningar enligt regleringsbrev för 2020 kan
vi utläsa att samverkan med regionerna, liksom vi sett i tidigare
uppföljningar, även fortsatt varierar i hög grad mellan myndigheterna.
I Tillväxtverket uppföljning av myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet 2018 konstaterade vi att det fanns en stor
variation i myndigheternas medverkan och samverkan med
regionerna. Det tycktes ha ett nära samband med olika sakfrågors
utrymme i det regionala tillväxtarbetet.15 Precis som vi konstaterade i
rapporten från 2018 så ser vi även nu att samverkan med regionerna
tycks ha ett nära samband med vilka frågor som myndigheterna
arbetar med och dessa frågors utrymme i det regionala
utvecklingsarbetet. Samverkan tycks även fortsatt ske främst i frågor
som utgör en central del av det regionala tillväxtarbetet, genom det
regionala utvecklingsansvaret eller som en del av regionernas uppdrag
och erbjudande enligt villkorsbeslut. Samverkan sker i lägre
utsträckning i frågor där regionernas roll uppfattas vara mer otydlig,
inom sådana områden beskrivs samverkan i första hand med andra
regionala aktörer, främst länsstyrelsen.
Tillväxtverket kan alltså även fortsatt se detta samband. Vi ser dock
vissa förändringar i hur samverkan sker inom olika frågor, och i vilken
uträckning, i myndigheternas redovisningar enligt 2020 års
regleringsbrev. Det kan vi göra genom att göra jämförelser dels mot
våra tidigare uppföljningar av myndigheters medverkan, dels
gentemot regionernas återrapporteringar enligt villkorsbeslut.

Bland annat i sina återrapporteringar på villkorbeslut, senast i återrapporteringarna
2020 sammanställda i rapporten Regionalt tillväxtarbete 2020 samt i sina inspel till en
framtida regional tillväxtpolitik, sammanställda i rapporten Regional tillväxt efter
2020 (Tillväxtverket 2021, Regionalt tillväxtarbete 2020 och Tillväxtverket 2019,
Regionalt tillväxtarbete efter 2020).
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Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet- Sammanställning av
redovisningar från myndigheter med uppdrag att återrapportera sin medverkan i det
regionala tillväxtarbetet, Tillväxtverket, 2018
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Regionerna redovisar sedan 2018 års villkorsrapportering samverkan
med statliga myndigheter.
Generellt tycks en positiv utveckling ske inom flera områden. Allt fler
myndigheter, inom fler områden beskriver en mer kontinuerlig
samverkan med samtliga regioner. I uppföljningen av myndigheternas
redovisningar 2018 såg vi bland annat en ökad samverkan i
kompetensförsörjningsfrågorna, denna samverkan tycks ha etablerats
och börjat hitta en mer långsiktig och kontinuerlig struktur och form
sedan dess. Inom ungdoms- och civilsamhällesfrågorna beskrivs en
ökad och kontinuerlig samverkan, som vi inte kunde utläsa i
uppföljningen 2018.
Mer sporadisk samverkan beskrivs fortsatt ske inom områden som
klimat, miljö och energi, fysisk planering, areella näringar och havsoch fiskefrågor. Frågor som, även om vissa av dem hamnat högre på
regionernas agendor, andra aktörer på regional eller lokal nivå i första
hand ansvarar för och inom vilka det kanske inte alltid är helt tydligt
vilken roll som regionerna har i frågorna. Myndigheterna inom dessa
områden beskriver främst samverkan med andra myndigheter och
länsstyrelser. Tillväxtverket kan dock se att det också inom flera av
dessa områden syns en ökad grad av samverkan mellan myndigheter
och ett flertal regioner.
Tillväxtverket har jämfört myndigheternas återrapporteringar med
regionernas återrapporteringar enligt villkorsbeslut för åren 2019 och
2020 samt regionernas inspel 2019, till en framtida regional
tillväxtpolitik. Syftet är att ge en djupare inblick i hur myndigheternas
medverkan utvecklats utifrån vilka sakfrågor de arbetar med samt
vilket utrymme frågorna har i regionernas arbete. Vi gör inga
bedömningar av sakområdena och insatserna i sig, enbart av hur
samverkan mellan myndigheterna och regionerna tycks ha utvecklats
inom de olika områdena och uppdrag inom dessa.
2.1.3.1

Näringsliv och innovation

Det finns fortsatt en nära och kontinuerlig samverkan mellan nationell
nivå och regionerna i närings- och innovationsfrågor, främst genom
Tillväxtverket. Vinnovas redovisning är relativt informationsfattig
kring hur myndigheten samverkat med regionerna, förutom att en
ökad samverkan sker med Tillväxtverket för att nå regionerna. Det
framgår dock av regionernas återrapporteringar att majoriteten av
regionerna tycks samverka med Vinnova.16
Patent- och registreringsverket lyfter att de gärna vill se en ökad
samverkan med regionerna i närings- och innovationsfrågor kring
immateriella rättigheter, men att det är svårt då förståelsen för
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myndighetens frågor anses vara låg hos regionerna. Det har därför
varit svårt att få till någon mer konkret samverkan.
2.1.3.2

EU:s sammanhållningspolitik

Samverkan inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik sker främst
med regioner eller andra myndigheter. Ett tydligt fokus i
myndigheternas redovisningar är att beskriva hur de medverkat i
programmeringsarbetet för 2021 – 2027, framförallt för
regionalfonden. Medverkan beskrivs främst utifrån de uppdrag som
getts till myndigheterna. Regionerna och Tillväxtverket har haft ett
delat ansvar att ta fram de nya programmen, och myndigheterna
beskriver att de huvudsakligen bidragit genom de aktiviteter som
Tillväxtverket anordnat (digitala träffar och peer review). Vi vet dock
att myndigheterna har gjort mer än vad som beskrivs i deras
redovisningar, exempelvis bidragit i arbetet med indikatorer och i
framtagande av texter för tematiskt nödvändiga villkor. Tillväxtverket
beskriver myndigheternas medverkan i programmeringsarbetet av
regionalfonden i en separat rapport.17 Där rekommenderar
Tillväxtverket att regeringen klargör vilka myndigheter som är särskilt
betydelsefulla för framtida genomförande av regionalfonden (inklusive
Interreg) och att dessa får i uppdrag att bistå i genomförandet av
programmen. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet i genomförandet
inom områden som framtagande av statistik, mätning och uppföljning
av indikatorer, säkerställande av nödvändiga villkor och
urvalskriterier för utlysningar. Myndigheters medverkan i själva
genomförandet av programmen är ett område där det finns potential
för utveckling. Medverkan beror på flera olika saker men kokar ofta
ner till en resursfråga, då det kan vara svårt att prioritera sådant som
man inte ser som ett direkt uppdrag eller som man inte har planerat
för.
I pågående programperiod medverkar myndigheterna genom att delta
i projekt samt i övervakningskommittéer och
strukturfondspartnerskap, men det är endast ett fåtal som redovisat
detta. I tidigare sammanställningar som gjorts har dessa delar lyfts
fram i större utsträckning av myndigheterna. För regionalfonden
(inklusive Interreg) och socialfonden är övervakningskommittéer och
strukturfondspartnerskap arenor för att föra dialog mellan
myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga om regionalt
utvecklingsarbete.

Redovisning av uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027, Tillväxtverket
2021
17
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2.1.3.3

Infrastruktur

Liksom i vår uppföljning av myndigheternas medverkan 2018, kan vi
se att det fortsatt finns en kontinuerlig och nära samverkan mellan
myndigheterna och regionerna kring frågor om infrastruktur och
tillgänglighet. Trafikverket är den myndighet som, efter Tillväxtverket,
flest regioner redovisade samverkan med under 2019.18 Även i
regionernas villkorsrapporteringar 2020 syns att
infrastrukturfrågorna har en naturlig plats och stort utrymme i
regionernas arbete. Eftersom en ny planeringsomgång av
transportinfrastrukturen har inletts under 2020 avspeglas detta även i
regionernas rapporteringar.19 En kontinuerlig, upparbetad och väl
etablerad samverkan beskrivs både av regionerna och av Trafikverket.
Trafikverket redovisar också att myndigheten genom ett internt
projekt arbetar för att stärka sin samverkan med regionerna, bland
annat kring regionala utvecklingsstrategier.
2.1.3.4

Digital infrastruktur

Såväl regionerna som Post och telestyrelsen (PTS) beskriver att den
digitala infrastrukturen är en viktig förutsättning för det regionala
utvecklingsarbetet. Både regionerna och PTS lyfter i sammanhanget
fram de regionala bredbandskoordinatorerna som en betydelsefull
funktion.20 Samverkan tycks dessutom fördjupats ytterligare inom
digital infrastruktur och bredbandsfrågor, genom att PTS nya
nationella bredbandsstöd bygger på regionernas prioriteringar.
Tillväxtverket ser att uppdraget om regionala bredbandskoordinatorer
i regionerna, med ett nationellt kansli hos PTS, tycks varit ett
framgångsrikt sätt att skapa en mer långsiktig och kontinuerlig
samverkan mellan regionerna och nationell myndighet i frågorna. Sett
till hela perioden 2015–2020 har samverkan mellan PTS och regioner
gradvis fördjupats, först genom uppdraget om regionala
bredbandskoordinatorer och det nationella kansliet för dessa, sedan
etablerats ytterligare genom samverkan med regionerna kring
regionala prioriteringar i det nya nationella bredbandsstödet.
2.1.3.5

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett område inom vilket flernivåsamverkan
tycks ha etablerats och fördjupats. Frågorna ligger högt på regionernas
agenda och det regionala kompetensförsörjningsarbetet har blivit en
central del av det regionala utvecklingsarbetet. Det syns inte minst i
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regionernas arbete med att hantera effekterna av coronapandemin.21
Ett flertal regioner redovisar samverkan med myndigheter kring
kompetensförsörjning, främst Arbetsförmedlingen och ESF-rådet, men
även med Myndigheten för yrkeshögskolan och i viss grad också med
Skolverket.22
Även myndigheternas redovisningar speglar denna utveckling då
dessa myndigheter redovisar en närmare samverkan med regionerna.
Samverkan tycks också ha hittat mer strukturerade och kontinuerliga
former. Dels genom gemensamma forum; som de erfarenhetsmöten
som Tillväxtverket arrangerar för de regionala
kompetensförsörjningsstrategerna och där Arbetsförmedlingen,
Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket deltar och genom
Kompetensförsörjningsdagarna. Flera av dessa myndigheter redovisar
också att de för egna dialoger med regionerna på en mer kontinuerlig
basis.
I Skolverkets regionala dialoger sker dessa dock främst i geografin
region, med ett flertal aktörer, däribland representanter för
regionerna. I det här sammanhanget är det också viktigt att lyfta att
Skolverket inte vid tidigare rapporteringstillfällen har haft
regleringsbrevsuppdrag att redovisa sin medverkan och att vi därför
inte kan göra jämförelser gentemot tidigare rapporter för just
Skolverket.
På nationell nivå har sex myndigheter23 även organiserat en mer
formell myndighetssamverkan i kompetensförsörjningsfrågorna för
att svara upp mot de behov av samordning som finns mellan
utbildnings- arbetsmarknads- och tillväxt och utvecklingsfrågor, då det
saknas en samlad kompetensförsörjningspolitik. Under 2021 pågår
arbete med att ta fram och pröva modeller för samverkan med
regioner och med branscher. Ett steg i detta är att bland annat ta fram
ett gemensamt informationsmaterial om myndigheternas roller och
uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet. Myndigheten för
yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen lyfter detta samarbete i sina
redovisningar och att denna myndighetssamverkan kan ha betydelse
också för samverkan med regionerna i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
Uppdraget till regionerna och Tillväxtverket inom regionalt
kompetensförsörjningsarbete, i vilket också berörda myndigheter har
varit utpekade att bidra, tycks ha skapat en god struktur för en mer
kontinuerlig dialog och samverkan. Det är också något som lyfts i
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Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen,
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regionernas återrapporteringar på villkorsbesluten för 2020; om att
den tydliga inriktning för kompetensförsörjningsområdet som
framgick av villkorsbeslutet 2018 har lagt grunden för en struktur för
arbetet. För att fortsätta och utveckla detta arbete ser regionerna att
det behövs en långsiktig styrning för ett mer hållbart, långsiktigt och
strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Därmed bör det regionala
kompetensförsörjningsarbetet ingå som en grunduppgift i det
regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket delar regionernas bild
och rekommenderade i årets sammanställning av
villkorsrapporteringarna att regeringen ger regionerna en fortsatt
långsiktig styrning och utpekat ansvar för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.24 Tillväxtverket lämnar också i sin
delredovisning av uppdrag inom det regionala
kompetensförsörjningsarbetet rekommendationer om att
Tillväxtverket bör få ett långsiktigt uppdrag att stödja arbetet, liksom
att regeringen bör tydliggöra myndigheternas (Arbetsförmedlingen,
Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket) medverkan i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.25 Även Myndigheten för
yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen lyfter betydelsen av ett
långsiktigt arbete och flernivåsamverkan i frågorna i sina
redovisningar (Se avsnitt 4.4.2).
2.1.3.6

Ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ännu ett område där samverkan mellan nationell och regional nivå
tycks ske kontinuerligt är inom ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
genom att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) etablerat ett regionnätverk som samlas på kontinuerlig basis.
Nästan samtliga regioner beskrivs ha deltagit vid den senaste träffen i
nätverket. MUCF beskriver att de aktivt försöker arbeta med och
genom regionerna, för att stärka myndighetens frågor och
genomförandet av ungdoms- och civilsamhällespolitiken på regional
och lokal nivå. I myndighetens uppföljning från 2018 kunde vi inte
utläsa att det fanns någon mer omfattande samverkan på detta
område, utan det verkar alltså ha skett en utveckling.
Regionerna lyfter inte specifikt samverkan med Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor i sina villkorsrapporter, utöver att
några enskilda regioner nämner detta i sina redovisningar av
samverkan med myndigheter.26 Insatser med fokus på ungdomar
nämns dock av flera regioner i redovisningar av insatser inom
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prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken. Till exempel inom
innovation och företagande gällande entreprenörskapssatsningar
riktat till ungdomar, eller inom kompetensförsörjning om satsningar
gentemot unga som varken arbetar eller studerar och för att möta
ungdomsarbetslöshet. Inom ramen för regioners arbete med
hållbarhetsintegrering lyfts också insatser för unga som varken
arbetar eller studerar.27
2.1.3.7

Kultur

Inom området kultur, kulturarv och kulturella och kreativa näringar
finns en kontinuerlig samverkan mellan myndigheter och regioner
genom kultursamverkansmodellen. Sedan 2019 finns också ett
enhetligt regionalt utvecklingsansvar vilket medfört att kulturfrågor
och regionala utvecklingsfrågor nu finns samlade i samma
organisation i samtliga län. Det har vidare medfört att även
kulturfrågor fått ett större utrymme i det regionala utvecklingsarbetet,
exempelvis genom att integreras i regionala utvecklingsstrategier.
Strax under hälften av regionerna redovisade insatser inom området
kultur under 2019 och 2020.28
Kulturmyndigheterna lyfter i sina redovisningar att kopplingarna
mellan regional utveckling och kulturfrågor bör stärkas.
Kulturmyndigheterna ser dessutom att frågorna prioriterats ner i det
nationella regionala tillväxtarbetet under den aktuella perioden
(2015–2020) och uttrycker en oro för att frågorna inte ser ut att få
tillräckligt utrymme i det framtida regionala utvecklingsarbetet
inklusive sammanhållningspolitiken. De vill särskilt lyfta kulturens
potential både som en faktor för attraktiva platser och livsmiljöer och
som en tillväxtpotential i kulturella och kreativa näringar.
Myndigheterna anger att samverkan i första hand sker mot de som
arbetar specifik med kulturfrågor på regionerna, snarare än med de
som arbetar med regional utveckling.
2.1.3.8

Fysisk planering

Inom fysisk planering ser vi att myndigheterna beskriver att
samverkan skett med regionerna i lite olika form och utsträckning.
Samverkan mellan Boverket och regionerna tycks ha skett dels genom
tillfälliga gemensamma uppdrag, inom till exempel programmet
Smarta städer och regioner 2017–2020, dels genom Tillväxtverkets
eller Sveriges kommuner och regioners nätverk och strukturer för
samverkan med regional och lokal nivå.
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Regionerna har lyft fram att regional fysisk planering får ett allt större
utrymme som ett verktyg för hållbar regional utveckling, samt att
fysisk planering bör få ett än större utrymme inom en framtida
regional utvecklingspolitik.29 Det handlar framför allt om strategiska
insatser som exempelvis arbete med att ta fram strukturbilder, men
också mellankommunal samverkan kring bostadsförsörjning.30
På uppdrag av miljömålsrådet pågår ett arbete med ett förslag till
Ramverk för nationell planering. Syftet med arbetet är att samordna
nationella myndigheter som stöd till efterföljande planering och
underlätta situationsanpassade avvägningar för regioner och
kommuner. Detta arbete skulle kunna utgöra en grund för att stärka
flera myndigheters medverkan med fysisk planering som verktyg i det
regionala utvecklingsarbetet. Tillväxtverket lämnar i rapporten
Regionalt tillväxtarbete 2020 en rekommendation till regeringen om
att ge Tillväxtverket uppdrag att i samverkan med Boverket, andra
aktuella myndigheter och regionerna, stödja fortsatt utveckling av
regional planering i hela landet. Ett sådant uppdrag skulle ligga i linje
med det inspel som också Boverket gör om ett gemensamt uppdrag
med Tillväxtverket och regionerna i myndighetens inspel till fortsatta
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet. (Se avsnitt 4.4.2).
2.1.3.9

Klimat, miljö och energi

I frågor om klimat, miljö och energi ser vi att myndigheterna beskriver
att samverkan skett med regionerna i olika form och utsträckning.
Inom uppdraget att stödja regionerna i arbetet med att ta fram
handlingsplaner för att stärka miljö- och klimatperspektiven i
tillväxtarbetet har samverkan skett mellan regionerna och
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Även
samverkan kring det nationella regionalfondsprogrammet beskrivs.
Myndigheter som arbetar inom områdena klimat, miljö och energi har
framför allt redovisat att länsstyrelserna är viktiga samarbetsparter på
regional nivå, snarare än regionerna. Ett exempel på detta är det
uppdrag som Energimyndigheten fick om en energipilot på Gotland,
där de inte själva nämner att samverkan sker med regionen. De lyfter
fram insatsen i sig men anger att samverkan sker med regionala
aktörer som länsstyrelsen och universitet. Samtidigt lyfter Region
Gotland fram uppdraget om energipiloten som en viktig insats för
regional utveckling och som en möjlighet för Energimyndigheten att
medverka i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland redovisar
i sin återrapportering på villkorsbeslut för 2020 att det funnits en rad
utmaningar i samarbetet med Energimyndigheten, där regionen
uppfattar att myndigheten inte förstår regionens roll som
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utvecklingsansvarig och att kunskap, resurser och finansiering inte har
samordnats på ett tillfredsställande sätt.
Samtidigt som vi kan se att samverkan kring klimat, miljö och energi
sker mer sporadiskt mellan myndigheter och regioner så har
Tillväxtverket också konstaterat att regionerna i allt högre
utsträckning lyfter dessa frågor i det regionala utvecklingsarbetet. I
regionernas inspel till prioriteringar för en framtida regional
tillväxtpolitik lyftes ett allt större fokus på social och miljömässig
hållbarhet.31 Detta framkommer också i regionernas arbete med smart
specialisering och i arbetet med de nya regionalfondsprogrammen,
inom vilka näringslivets klimat- och energiomställning samt gröna
omställning framträder i högre utsträckning. 32 Tillväxtverket såg
också i regionernas rapporter under 2020 att några regioner tar upp
arbetet med att hantera energiförsörjningsfrågor.
Tillväxtverket konstaterar i rapporten Tillstånd och trender för
regional tillväxt 2020 att regionernas utsläppsminskning och
klimateffektivisering visserligen pekar åt rätt håll, men att en närmare
analys visar att många regioner inte förmår att skapa sådana
förbättringar i hela näringslivet. I knappt hälften av regionerna har
varuproducerande näringar en sämre klimateffektivitet än tidigare.
Här finns således utrymme att öka klimatambitionerna. Trots vissa
framsteg på klimatområdet är den samlade bilden av miljöarbetet att
åtgärderna inte räcker för att skydda ekosystemen i regionerna. Att
stärka samarbetet mellan ansvariga myndigheter regionalt borde ge
bättre resultat på̊ området.33
Det finns alltså en stor potential för utvecklad samverkan inom klimat,
miljö och energi i det framtida regionala utvecklingsarbetet med
målsättning om en hållbar regional utveckling.
2.1.3.10 Areella näringar, landsbygds, livsmedels och havs- och fiskefrågor

I Tillväxtverkets uppföljning av myndigheternas medverkan 2018
kunde vi konstatera att det fanns en relativt låg grad av samverkan
mellan myndigheterna och regionerna kring frågor som
landsbygdsutveckling, areella näringar och havs- och fiskefrågor.
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten
redovisade alla att de såg ett behov av att stärka samverkan med
regionerna och att samverkan i första hand beskrevs med andra
regionala aktörer, främst länsstyrelser. Myndigheterna beskrev också
att de upplevde en låg efterfrågan och intresse för samverkan från
regionerna.
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Inom dessa områden kan vi se en tendens till att samverkan i flera
frågor ökat sedan tidigare uppföljningar. Flera av frågorna tycks
kommit längre upp på regionernas agendor, framför allt vad gäller
landsbygdsutveckling, livsmedels- och skogsfrågor. Det framgår bland
annat av regionernas villkorsrapporteringar att flera regioner arbetar
aktivt med regionala livsmedels- och skogsstrategier, ofta tillsammans
med länsstyrelsen i länet. Flera regioner har också identifierat
styrkeområden inom skogsbruk, livsmedel och turism inom sina
smarta specialiseringsstrategier.34 Tillväxtverket har också sett att
flera regioner redovisar samverkan med Skogsstyrelsen kring
regionala skogsstrategier och med Jordbruksverket kring regionala
livsmedelsstrategier.35
Även inom dessa frågor finns alltså en stark potential för fortsatt och
stärkt samverkan. Inte minst genom den nationella
livsmedelsstrategin och skogsstrategin och de regionala
motsvarigheterna med koppling till dessa, samt de
samordningsuppdrag som lagts till ett antal myndigheter kring den
nationella livsmedelsstrategin.
Jordbruksverket lyfter att samverkan och samordning med regionerna
bör stärkas i frågor om landsbygdsutveckling. Främst kring Leader där
myndigheten planerar samverka med Reglab, men även kring de mer
generella stöden till jordbruk- och landsbygdsutveckling inom ramen
för ett framtida Landsbygdsprogram. Också Tillväxtverket har lyft
fram behov av att närmare koppla samman det regionala
utvecklingsarbetet och det lokala utvecklingsarbetet inom Leader,
bland annat i myndighetens inspel till ett framtida
Landsbygdsprogram. Vi ser också mer generella behov av närmare
kopplingar mellan den nationella landsbygdspolitiken, den regionala
utvecklingspolitiken och insatser inom ramen för ett framtida
landsbygdsprogram. Även regionerna har gjort tydliga inspel, bland
annat till en framtida regional tillväxtpolitik, om att förtydliga
regionernas roll inom landsbygdspolitiken. De poängterar att det
regionala utvecklingsansvaret omfattar hela territoriet inom regionen,
såväl städer som landsbygder. De har också lyft vikten av en bättre
samordning i de mer generella insatser och medel för
landsbygdsutveckling inom landsbygdsprogrammet och andra insatser
och medel för regional utveckling och efterfrågat ett förtydligande
gällande regioner och länsstyrelsers roll i hanteringen av dessa.36
Tillväxtverket har lämnat en rekommendation om att ge myndigheten
i uppdrag att, i samverkan med regioner och länsstyrelser, utveckla
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arbetsmodeller och lärande kring att arbeta med inomregionala
skillnader.37
Samverkan kring havs- och fiskefrågor beskrivs i lägre utsträckning av
såväl Havs- och vattenmyndigheten som av regionerna. Dock ser vi i
uppföljningen att Havs- och vattenmyndigheten aktivt stärkt sin
medverkan i regionala utvecklings- och landsbygdsfrågor. Dels genom
att kartlägga regionala utvecklingsstrategier i arbetet med
havsplanering, dels genom att aktivt svara på de regionala
utvecklingsstrategier som myndigheten får på remiss. Vi vet också
utifrån dialoger med Havs- och vattenmyndigheten att de genomfört
en utlysning riktad till regionerna, utifrån vilken de beviljat medel till
Region Jämtland Härjedalen och Västra Götalandsregionen för projekt
som ska stärka kopplingen mellan regional utveckling och havs- och
vattenplanering.
2.1.4
Variation i myndigheternas medverkan
Tillväxtverket ser att myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet fortsatt varierar i hög utsträckning. Vi ser också att det
tycks ha ett nära samband till vilka områden och frågor
myndigheterna är verksamma inom, liksom vilken roll som regionerna
har i frågorna.
Grafen nedan illustrerar hur vi tolkat att myndigheterna anpassar sin
verksamhet utifrån regionala och lokala förutsättningar samt i vilken
utsträckning myndigheterna samverkar med regionerna. Denna graf är
att betrakta som Tillväxtverkets tolkning, utifrån de redovisningar som
myndigheterna lämnat.
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Vi kan se en rad positiva förflyttningar i myndigheternas medverkan i
det regionala tillväxtarbetet, då samverkan med regionerna utvecklats
inom flera områden. För att jämföra med de tre breda kategorier som
Tillväxtverket uttolkade av myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet i uppföljningen 2018 så ser vi ett flertal förflyttningar,
både mellan och inom kategorierna.
Kategorierna är inte tydligt uteslutande mot varandra, flera
myndigheter skulle kunna sägas placeras i flera av kategorierna utifrån
hur de beskriver olika delar av sin verksamhet. Men utifrån våra
generella tolkningar av myndigheternas medverkan utifrån 2020 års
redovisning ser vi att myndigheterna kan placeras enligt nedan och att
ett antal förflyttningar mellan kategorierna kan uttolkas från vår
uppföljning 2018. Kategorierna tar främst fasta på grad av samverkan
med regionerna.
1, Medverkan inom ramen för myndighetens kärnverksamhet och lite
eller ingen samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna
Myndigheter som beskriver en låg grad av samverkan med regionerna
hamnar i vänster sida av grafen. De kännetecknas av att de
övergripande beskriver medverkan inom den egna verksamheten utan
att närmare beskriva kopplingar till det regionala utvecklingsarbetet
och regionernas arbete. De har sporadisk dialog eller samverkan med
regionerna. Brist på samverkan med regionerna beskrivs utifrån att
samverkan främst sker med andra aktörer på regional nivå, bristande
intresse från regionerna att etablera samverkan eller en osäkerhet om
myndighetens egen roll inom det regionala tillväxtarbetet.
I denna kategori av medverkan kategoriserade vi 2018
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska
Undersökning, Riksarkivet, och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.
Utifrån 2020 års redovisningar ser vi att flera av dessa myndigheter
förflyttat sig till andra kategorier, främst till kategori 2.
De myndigheter som vi i dagsläget skulle placera i kategori 1 är
Sveriges geologiska undersökning och Patent och registreringsverket,
främst utifrån att båda myndigheterna beskriver en låg grad av
samverkan med regionerna utifrån svårigheter att få gehör för sina
frågor hos regionerna.
2, Medverkan genom tidsbegränsade regeringsuppdrag,
samverkansavtal och enskilda initiativ med flera eller alla regionalt
utvecklingsansvariga aktörer
Lite mer mot mitten i grafen ser vi myndigheter som beskriver en viss
samverkan med alla eller några regioner. Samverkan sker främst
utifrån specifika uppdrag och insatser eller genom andra aktörers
nätverk.
I denna kategori av medverkan uttolkade vi 2018 att
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Boverket,
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Vinnova, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Svenska Filminstitutet
placerades.
Utifrån 2020 års redovisningar ser vi även inom denna kategori vissa
förflyttningar till kategori 3. Utifrån 2020 års redovisningar tolkar vi
att Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Boverket,
Vinnova, Skolverket, Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten placeras inom kategorin.
3, Löpande medverkan och samverkan med samtliga regionalt
utvecklingsansvariga aktörer
Myndigheterna som är närmare den högra sidan kännetecknas av en
mer kontinuerlig samverkan med samtliga regioner. Det sker en tät
dialog och samverkan med regioner inom myndighetens sakfrågor och
löpande verksamhet. Hänsyn tas i större utsträckning till regionala
prioriteringar och inspel.
I denna kategori av medverkan uttolkade vi 2018 att Trafikverket, Post
och telestyrelsen samt ESF-rådet placerades.
Utifrån 2020 års redovisning ser vi att fler myndigheter skulle kunna
placeras inom denna kategori. Dels flera
kompetensförsörjningsmyndigheter, som beskriver en kontinuerlig
samverkan med regionerna utvecklats både genom gemensamma
strukturer och enskilda strukturer inom myndigheterna. Dels
kulturmyndigheterna genom kultursamverkansmodellen och ett
enhetligt regionalt utvecklingsansvar som samlat kultur och regionala
utvecklingsfrågor i samma organisation. Även om kopplingen mellan
frågorna skiljer sig i olika regioner. Även Myndigheten för ungdoms
och civilsamhällesfrågor skulle kunna tolkas som att de kan placeras i
kategorin, givet att myndigheten stärkt sin medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet och utvecklat en kontinuerlig struktur för
samverkan med regionerna.
Utifrån 2020 års redovisningar tolkar vi att Trafikverket, Post och
telestyrelsen, ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor, Kulturrådet, Filminstitutet, Riksarkivet och
Riksantikvarieämbetet placeras inom kategorin.
2.1.5

Effektiv flernivåsamverkan kräver förståelse för roller, ansvar
och förutsättningar
Samverkan med regionerna är en viktig indikation för myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet, då regionerna har det
regionala utvecklingsansvaret i respektive län. Samtidigt är det
regionala utvecklingsarbetet ett brett och föränderligt område som
omfattar många frågor, vilka regionerna arbetar med på olika sätt i
samverkan med länets aktörer.
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Flera offentliga aktörer på regional och lokal nivå bidrar till hållbar
regional utveckling i såväl städer som landsbygder. Länsstyrelser som
statens företrädare på regional nivå, universitet och högskolor,
utbildningsaktörer, aktörer i det företagsfrämjande systemet och
kommuner har alla viktiga roller för den regionala och lokala
utvecklingen. Därtill också näringsliv och civila samhällets aktörer.
Samtidigt som allt fler myndigheter beskriver samverkan med
regionerna så lyfter också flera betydelsen av samverkan och ett riktat
arbete gentemot andra regionala aktörer i deras medverkan i det
regionala utvecklingsarbetet.
Samverkan med flera olika regionala och lokala aktörer är
betydelsefull och nödvändig för att bidra till regional och lokal
utveckling. Det är dock viktigt att samtliga myndigheter har en
förståelse för och beaktar det regionala utvecklingsansvaret och
regionernas roll.
2.1.5.1

Flernivåsamverkan förutsätter ömsesidig förståelse och nytta

Även om vi konstaterar att allt fler myndigheter, inom fler områden,
beskriver samverkan med regionerna så ser vi fortsatt att regionerna
lyfter brister i nationell styrning och flernivåsamverkan, vilket de ser
påverkar deras långsiktiga utvecklingsarbete. Det handlar till exempel
om bristande anpassning och framförhållning i uppdrag, men även
bristande kunskaper och förståelse hos nationella myndigheter om det
regionala utvecklingsansvaret. Regionerna ser vidare att en regional
utvecklingspolitik med ett tydligare fokus på hållbar utveckling
ytterligare stärker behov av en förbättrad flernivåsamverkan och ökad
samverkan mellan politik- och sektorsområden.38
Flernivåsamverkan är viktigt för att säkra ett effektivt regionalt
utvecklingsarbete och ett samordnat användande av resurser mellan
politikområden och förvaltningsnivåer. Samtidigt är det viktigt att
statliga myndigheters medverkan sker på ett ändamålsenligt sätt som
stärker regionala processer. Det skulle troligen inte vara vare sig
resurseffektivt eller önskvärt att samtliga myndigheter som regel
vände sig till regionen i alla delar av sin verksamhet, utan att först ha
funderat över hur de eller regionerna skulle kunna samverka, bidra
med kunskap, gemensamma insatser, sina nätverk osv. Det är viktigt
att flernivåsamverkan sker utifrån en ömsesidig förståelse för
respektive organisationers roller och förutsättningar.
En viktig förutsättning för det är att myndigheterna har förståelse för
arbetet som sker på regional och lokal nivå och de roller som olika
aktörer har, inklusive vad det regionala utvecklingsansvaret innebär.
Myndigheterna behöver vidare ha en god förståelse för hur olika
regionala och lokala förutsättningar påverkar deras verksamhet,
liksom effekten av myndigheternas verksamhet på olika platser.
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Kunskap om territoriella perspektiv ger myndigheterna förmåga att
anpassa verksamheten utifrån dessa när det är lämpligt. Motsvarande
behövs det även en god förståelse från regionerna om myndigheternas
olika förutsättningar och verksamheter.
2.1.5.2

Behov av tydliga roller och utvecklad samverkan

Det är vidare viktigt att det regionala samspelet fungerar på ett bra
sätt i myndigheternas frågor, så att samverkan kan ske på ett effektivt
sätt både på lokal, regional och nationell nivå, liksom mellan nivåerna.
I det här sammanhanget har några myndigheter särskilt lyft behovet
av ett välfungerande och mer utvecklat samspel mellan länsstyrelser
och regioner, liksom tydligare roller och ansvar mellan dessa inom
frågor där detta upplevs otydligt.
Tillväxtverket ser att det utifrån såväl regioners som länsstyrelsers
redovisningar på villkorsbeslut och regleringsbrev tycks finnas en god
samverkan mellan regioner och länsstyrelser inom ett flertal områden
i det regionala utvecklingsarbetet, som dessutom tycks ha fördjupats
genom de regionala kraftsamlingar som skett på många håll för att
hantera coronapandemin.39 Det är dock av fortsatt vikt att så långt det
går skapa tydlighet i roller och ansvar på regional nivå och att utveckla
samverkan mellan myndigheter och regioner, på regional och nationell
nivå.
Tillväxtverket ser i det här sammanhanget att det kan finnas synergier
mellan Tillväxtverkets uppdrag att stödja-, och länsstyrelsernas
uppdrag att främja myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet och att samordningen av dessa uppdrag skulle kunna
stärkas.
Förutsättningarna för en effektiv flernivåsamverkan inom
tvärsektoriella politikområden är i grunden att både statliga
myndigheter och regioner ser sina respektive roller och nytta av
varandra. I det här sammanhanget blir styrningen viktig för en god
förståelse för roller och ansvar och effektiv samverkan över både
sektor-, och förvaltningsnivåer. Det bör finnas goda möjligheter att
ytterligare tydliggöra roller och ansvar i relation till olika
prioriteringar och områden för den regionala utvecklingspolitiken,
genom en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling 2030,
handlingsplanen för genomförande för strategin samt efterföljande
uppdrag utifrån dessa.
2.1.6
De interna strategiernas vikt
Vi har i tidigare uppföljningar sett att de interna strategier som
myndigheterna tagit fram för sin medverkan tycktes ha låg effekt på i
vilken utsträckning som myndigheterna medverkar och samverkar
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med regionerna. Denna slutsats kan vi se bör nyanseras något utifrån
slutredovisningen av de interna strategierna som nu gjorts. Vi ser även
fortsatt att det är svårt att se vilket konkret genomslag de interna
strategierna fått. Det gäller även vilket genomslag som den reviderade
förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete fått. Men vi kan se
att myndigheterna i sina slutredovisningar av de interna strategierna
beskriver att uppdraget bidragit till att regional tillväxt på ett tydligare
sätt har integrerats i myndigheternas verksamhet. Främst beskrivs de
ha fyllt en funktion som ett verktyg för att lyfta frågorna i den egna
organisationen och för att kartlägga den egna verksamheten med
kopplingar till regional utveckling.
Tillväxtverket kan konstatera att vi myndigheter främst gör det vi
uppfattar att vi har tydliga uppdrag att göra, liksom det som
efterfrågas i den egna organisationen och från det egna departementet,
snarare än vad som står i andra politikområdens förordningar eller
andra myndigheters uppdrag. Främst ser myndigheterna till den egna
instruktionen, regleringsbrevet och särskilda regeringsuppdragen.
Uppdrag som uppfattas som ”sidouppdrag” eller främst som andra
myndigheters uppdrag som vi ska medverka till, tycks som regel
komma längre ner i prioriteringsordningen.
Samtidigt ser vi att allt fler myndigheter beskriver en närmare
koppling till regional utveckling och landsbygdspolitik och mer
samverkan med regionerna. Fler myndigheter än vi har sett tidigare
beskriver också en nytta av att integrera territoriella perspektiv i den
egna verksamheten, genom att sådana perspektiv förstärker både
förståelse för- och genomslaget av den egna verksamheten, i olika
delar av landet och i olika täta och glesa områden.
Det är svårt att utläsa vad som är en effekt av vad, och vilken roll som
förordningen och de interna strategierna spelat i detta då de
naturligtvis inte genomförs i ett vakuum utan påverkas av de
förändringar som skett inom de olika sektorsområdena. Givet det
starka samband som vi ser mellan gemensamma uppdrag och en
förståelse för roller och ansvar inom olika områden, har troligen
främst fler gemensamma uppdrag och utvecklad samverkan utifrån
dessa bidragit till en stärkt utveckling av myndigheternas medverkan.
Till exempel uppdrag kring regionalt kompetensförsörjningsarbete,
regionala bredbandskoordinatorer, handlingsplaner för klimat och
miljö, uppdrag inom en nationell livsmedelsstrategi och arbete med
regionala livsmedelsstrategier osv.
2.1.7
Uppdrag styr medverkan
Tillväxtverket har i samtliga uppföljningar som gjorts under den
aktuella perioden (2015–2020) konstaterat att myndigheternas
medverkan är starkt beroende av vilka sakfrågor som myndigheten
arbetar inom och dessa frågors utrymme i det regionala
utvecklingsarbetet. Gemensamma uppdrag och en ömsesidig förståelse
för roller och ansvar tycks vara den viktigaste faktorn för effektiv
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samverkan. Vi ser att flernivåsamverkan fortsatt främst sker i uppdrag
som tycks uppfattas som gemensamma och där det tycks finnas en
gemensam förståelse för roller, ansvar och nytta av samverkan.
Tillväxtverket kan utifrån sammanställningen och analys av
myndigheternas medverkan enligt 2020 års redovisningar urskilja att
utvecklingen tycks gå, utifrån politikens ambitioner, i en försiktigt men
positiv riktning. Vi ser att allt fler myndigheter beskriver samverkan
med regioner och reflekterar över sina verksamheter utifrån
territoriella perspektiv. Fler beskriver också ett strategiskt arbete för
att integrera och stärka territoriella perspektiv. Även om få
myndigheter mer kontinuerligt och genomgående kan sägas tillämpa
territoriella perspektiv i sin verksamhet.
Tillväxtverket menar att det är viktigt att fler myndigheter ser att det
finns en stor nytta i att tillämpa territoriella perspektiv i sin
verksamhet, som ett sätt att skapa bättre genomslag och effekt av
myndigheters verksamhet. Målet bör vara att samtliga myndigheter
som är betydelsefulla för utveckling i alla delar av landet mer
genomgående tillämpar territoriella perspektiv i såväl samverkan,
insatser och kunskapsproduktion. Tillväxtverket ser att ett territoriellt
perspektiv kan stärka genomslaget för myndigheternas verksamhet i
olika delar av landet och stärka såväl kunskapen om verksamhetens
genomslag, liksom förmågan att hantera och utjämna eventuella
skillnader i tillgänglighet till myndigheternas verksamhet på olika
platser, i hela landet.
I Tillväxtverket enkätuppföljning av myndigheters medverkan 2019
såg vi en försiktig utveckling i att majoriteten av myndigheterna
uttryckte en större förståelse för det regionala tillväxtarbetet och
regionernas roll.40 Utifrån myndigheternas redovisningar enligt 2020
års regleringsbrev ser vi att denna observation stärks. Fler
myndigheter verkar i högre grad se kopplingar mellan den egna
verksamheten och regional utveckling och landsbygdsutveckling, samt
har uppmärksammat att ett territoriellt perspektiv ska integreras i
myndighetens verksamhet. Fler myndigheter uttrycker också en vilja
att svara på remisser av regionala utvecklingsstrategier och att hitta
nya kontaktytor med regionerna. Samverkan mellan regioner och
myndigheter tycks ha stärkts inom flera områden, till följd av att
regionerna i högre utsträckning arbetar med fler myndigheters frågor
på ett konkret sätt.
Även om det kan tyckas vara långsamma förflyttningar så ska de ses i
ljuset av att de sker inom ett strukturförändrande politikområde. I en
genomgång av uppföljningar under en tidsperiod på 20 år kan vi se att
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Tillväxtverket, och tidigare Nutek, har dragit i huvudsak liknande
slutsatser under hela denna period (se Bilaga 2).
Tillväxtverket kan, liksom vi konstaterat i tidigare uppföljningar, även
fortsatt ana en hög grad av generell osäkerhet hos myndigheterna i
hur och i vilken uträckning de förväntas medverka, och om de
uppfyller förväntningar från såväl regioner som från Regeringen och
Regeringskansliet. När myndigheterna upplever att deras roll och
uppdrag i relation till den regionala tillväxtpolitiken och regionernas
arbete är otydlig, så har medverkan varit lågt prioriterat och i hög grad
personberoende. Myndigheternas medverkan, territoriella anpassning
och samverkan tycks vara starkt beroende av en tydlig styrning, då vi
ser att samverkan främst sker i frågor och uppdrag som uppfattas som
gemensamma med regionerna.
Tillväxtverket gjorde ett omtag kring sitt stödjande uppdrag inom den
regionala tillväxtpolitiken under 2017. Det har därför genomförts fler
och mer kontinuerliga kunskapsinsatser och dialoger med
myndigheterna, både enskilt och genom nätverksträffar. I det här
sammanhanget är det också viktigt att lyfta att det under perioden
sedan den senaste uppföljningen 2018 funnits ett extra momentum i
arbetet, genom lanseringen av en sammanhållen landsbygdspolitik och
gemensamma uppdrag till myndigheter inom landsbygdspolitiken.
Genom att samordna uppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken och
en sammanhållen landsbygdspolitik har de båda politikområdena
skapat synergier med varandra och Tillväxtverkets arbete gentemot
myndigheterna har stärkts. Det har också funnits en kontinuerlig
dialog mellan myndigheterna om kunskap och analyser inom regional
tillväxt genom den analysgrupp för regional tillväxt som ett flertal
myndigheter haft uppdrag att ingå i, som också skapat möjligheter till
ökad kunskap och dialog i frågorna under perioden.
Dessutom kan vi se att Tillväxtverket genom en stödjande och
samordnande roll i andra uppdrag med nära koppling och betydelse
för det regionala utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder, har haft en viktig betydelse för myndigheternas
medverkan. Till exempel i uppdrag kring kompetensförsörjning, klimat
och miljö, besöksnäring och livsmedelsfrågor. Flera myndigheter
beskriver samverkan med Tillväxtverket och genom Tillväxtverket
med regionala aktörer genom samverkanstrukturer kopplade till dessa
uppdrag. Det gäller även kring regionalfonden, både gällande det
nationella regionalfondsprogrammet i innevarande period, då
Tillväxtverket, tillsammans med andra myndigheter både fört dialog
med regionerna inför nästa programperiod och samordnat
myndigheters inspel inför de framtida programmen.
Vi kan i det sammanhanget konstatera att det är viktigt att det finns
stödjande och samordnande funktioner, så som Tillväxtverket haft i
uppdrag att vara inom ett flertal områden under perioden. Det är
också något myndigheterna lämnar inspel om.
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Fler gemensamma uppdrag, att regionerna mer aktivt är en
samarbetspart i fler frågor, liksom ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar och ett mer aktivt riktat arbete i frågor om regional
utveckling och landsbygdspolitik tycks sammantaget gett en positiv
effekt på myndigheters medverkan under perioden 2015-2020.
2.1.8

Behov av utvecklad och mer systeminriktad styrning

Förändringar och nyanser som vi kunnat se genom jämförelser mot
tidigare uppföljningar bör ses som viktiga steg i rätt riktning. Det
fortsatta arbetet med myndigheters medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet och en sammanhållen landsbygdspolitik bör
förvaltas och tas tillvara i en ny regional utvecklingspolitik.
Dagens och morgondagens samhällsutmaningar är tvärsektoriella och
komplexa. De går över olika enskilda politikområden och aktörers
verksamhetsområden och är ofta också integrerade med varandra.
Därför behöver också lösningarna för att möta samhällsutmaningarna
bli mer integrerade och utgå från ett systemperspektiv.
Globala strategier som Agenda 2030 och dess odelbara mål liksom ett
stärkt arbete med hållbarhetsperspektiv gör också att allt fler frågor
behöver hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Tillväxtverket ser att
det är viktigt att förutsättningarna för ett stärkt systemperspektiv och
kraftsamlingar mot gemensamma utmaningar och globala mål stärks i
den regionala utvecklingspolitiken. Vi anser att ett sådant
förhållningssätt särskilt skulle gynna tvärsektoriella politikområden
som regional utveckling och landsbygdspolitik och den flernivå- och
sektoröverskridande samverkan som är nödvändig för genomförandet
av dessa politikområden.
För att stärka förutsättningarna för det ser vi att sektoriseringen
behöver överbryggas på flera nivåer. I det sammanhanget är det viktigt
att regeringen har ett tydligt helhetsperspektiv och överbryggar
stuprör mellan olika departement och politikområden, för att ge goda
förutsättningar för myndigheterna att göra detsamma. Det är vidare
viktigt att det finns en styrning av myndigheternas verksamhet som
både skapar tydliga ramar, förutsättningar och förväntningar liksom
ger utrymme för nya sätt att samverka och arbeta.
Tillväxtverket ser att det finns goda förutsättningar att bygga vidare på
de erfarenheter som finns från myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet under perioden 2015–2020, samtidigt som vi
ser flera möjligheter att stärka och utveckla myndigheternas
medverkan inom ramen för en ny regional utvecklingspolitik och den
nya strategin för hållbar regional utveckling 2030.
Utgångspunkten att myndigheters medverkan ska ske genom
anpassning och territoriell hänsyn inom deras sektorsområden, är i
grunden en bra förutsättning för en flexibel och effektiv medverkan
som kan utgå från behov och förutsättningar på såväl nationell,
regional och lokal nivå. En sådan utgångspunkt kan innebära en
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medverkan som tillåter olika lösningar och arbetssätt inom olika
områden. Detta bör även fortsatt vara utgångspunkten för
myndigheter medverkan. Vi ser dock att ramarna kan utformas på ett
sätt som ger myndigheterna en ökad tydlighet och vägledning i hur de
kan medverka, anpassa sin verksamhet och samverka och samordna
sig med regionala och lokala aktörer.
Vi lämnar därför ett antal rekommendationer till regeringen om hur vi
ser att det fortsatta arbetet med myndigheters medverkan i det
regionala utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder kan stärkas.
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3

Rekommendationer


Tillväxtverket rekommenderar att regeringen stärker
styrningen av myndigheters tillämpning av territoriella
perspektiv inom de aktuella myndigheters egna politikområden.
Tillväxtverket ser att myndigheter följer styrningen av den
egna myndighetens verksamhet; i instruktion, regleringsbrev
eller särskilda regeringsuppdrag. Flera myndigheter
efterfrågar också en tydligare styrning. För att vägleda och
stärka myndigheternas tillämpning av territoriella perspektiv i
verksamheten bör krav på regional och lokal hänsyn och
anpassning samt samverkan med regionala och lokala aktörer,
ställas inom ramen för respektive aktuellt politikområde där
det är lämpligt. Det skulle ge en tydlig signal om att
myndigheters medverkan gentemot mål om hållbar utveckling
i alla delar av landet är ett långsiktigt arbete och ett
gemensamt engagemang. Liksom att det är en del av
myndigheternas mer långsiktiga verksamhet. I det här
sammanhanget ser Tillväxtverket att erfarenheter från hur
arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)
skulle kunna inspirera en sådan styrning och att
myndigheterna mer löpande och integrerat i sin verksamhet
skulle kunna redovisa uppföljning och avvägningar gentemot
geografiska perspektiv. Vi anser att det skulle stärka
incitamenten för myndigheter att mer kontinuerligt tillämpa
och synliggöra nyttan av territoriella perspektiv i sin
verksamhet. Vi ser också att det skulle utgöra ett stöd för
myndigheterna i att synliggöra och vidare hantera olika
målkonflikter som kan uppstå mellan olika perspektiv och mål
i verksamheten och de avvägningar som myndigheterna gör.



Tillväxtverket rekommenderar regeringen att stärka
territoriella perspektiv i Regeringskansliets myndighetsdialoger.
Tillväxtverket ser att myndigheterna upplever en osäkerhet
kring hur de förväntas tillämpa territoriella perspektiv i sin
verksamhet och hur de ska medverka till hållbar utveckling i
alla delar av landet. Vi ser också att det är av stor vikt att
frågorna har en förankring på ledningsnivå i myndigheterna.
För att överbrygga sektorsgränser och enskilda
politikområden rekommenderar Tillväxtverket att
Regeringskansliet inkluderar territoriella perspektiv i sina
myndighetsdialoger, med de myndigheter som är särskilt
betydelsefulla för det regionala utvecklingsarbetet och
landsbygdspolitiken.



Tillväxtverket rekommenderar att regeringen i handlingsplanen
för en strategi för hållbar regional utveckling 2021–2030,
tydliggör hur myndigheter som är särskilt betydelsefulla för
genomförandet ska bidra.
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I en nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021–
2030 framgår att myndigheters medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet är viktigt för genomförandet av strategin.
Tillväxtverket ser därför att regeringen, i den kommande
handlingsplanen för strategin, bör tydliggöra hur den stora
grupp myndigheter som är särskilt betydelsefulla för
genomförandet av strategin41 mer aktivt förväntas bidra i
genomförandet.
Tillväxtverket ser också att det skulle skapa en ökad tydlighet
gentemot myndigheter och regioner om den kommande
handlingsplanen tydliggör myndigheternas roller i relation till
prioriteringarna för strategin. Det skulle vara en styrka och
skapa en ökad tydlighet om det inom respektive prioritering
också framgår vilka andra centrala nationella strategier eller
pågående satsningar som arbetet bör kopplas samman med.
På så sätt skulle handlingsplanen kunna fungera som en typ av
övergripande ”systemkarta”.
Tillväxtverket ser vidare att de myndigheter som har
verksamhet med särskild betydelse för det regionala
utvecklingsarbetet även fortsatt bör få uppdrag i
regleringsbrev att redovisa sin medverkan i relation till
strategin och handlingsplanen.


Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ge myndigheter
och regioner gemensamma uppdrag som skapar möjligheter för
kraftsamlingar, olika arbetssätt, dialog och samverkan samt
utveckling av gemensam kunskap.
Tillväxtverket konstaterar att gemensamma uppdrag ger goda
förutsättningar för samverkan. Därför rekommenderar
Tillväxtverket regeringen att följa upp den kommande
handlingsplanen med fortsatta uppdrag/erbjudanden inom
områden där samverkan redan etablerats och nya
uppdrag/erbjudanden där det finns behov av nya strukturer
för samverkan och gemensamma kraftsamlingar.
Gemensamma uppdrag och erbjudanden bör innefatta att
myndigheter, regioner och andra relevanta aktörer
gemensamt ska identifiera centrala utmaningar för arbetet
som de tillsammans ska lösa, liksom behov av arenor för
dialog och samverkan. Uppdrag med utgångspunkt i

41

I Regeringens skrivelse 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional
utveckling 2021–2030 listas ett stort antal statliga myndigheter och andra statliga
aktörer som har verksamheter av särskild betydelse för möjligheterna att uppnå den
regionala utvecklingspolitikens mål.
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handlingsplanen bör omfatta att utveckla sådana strukturer,
om de inte redan finns.
Tillväxtverket ser vidare att det finns ett fortsatt behov av
utveckling av kunskap och statistik, såväl mellan myndigheter
som för regioner och andra regionala eller lokala aktörer.
Därför bör uppdrag också omfatta samverkan och gemensam
utveckling av kunskap, statistik och prognoser.


Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ge myndigheter
med särskild betydelse för det regionala utvecklingsarbetet i
uppdrag att ta fram en plan för sin fortsatta medverkan.
Tillväxtverket ser att de myndigheter som haft interna
strategier för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet,
inklusive EU:s sammanhållningspolitik, redovisar att
strategierna fyllt en funktion som ett verktyg för att kartlägga
och fundera över den egna verksamheten utifrån ett regionalt
tillväxtperspektiv, liksom för att mer strategisk härleda och
koppla verksamheten till regional tillväxt. Tillväxtverket
rekommenderar därför regeringen att ge samtliga
myndigheter, med vikt för genomförandet av en nationell
strategi för hållbar regional utveckling 2021–2030, i uppdrag
att redovisa en plan för arbetet framåt att medverka i det
regionala utvecklingsarbetet, inklusive EU:s
sammanhållningspolitik samt arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder.
Planerna bör bygga på erfarenheter från de interna
strategierna för myndigheternas medverkan samt det arbete
som pågått inom ramen för Landsbygdslabbet, i uppdraget att
ta fram ett metodstöd för landsbygdsbedömningar. Planen bör
ta sin utgångpunkt i den nationella strategin för hållbar
regional utveckling 2021–2030. På så sätt skulle erfarenheter
och arbete som pågått under innevarande period hållas
levande och byggas vidare på i det fortsatta arbetet, på ett sätt
som vänder blicken inåt respektive myndighet.



Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ge Tillväxtverket
ett utvecklat uppdrag att stödja och följa upp myndigheter med
särskild betydelse för regional utveckling medverkan i det
regionala utvecklingsarbetet.
Tillväxtverket ska utifrån förordning (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete stödja andra statliga myndigheters medverkan.
Flera myndigheter redovisar att Tillväxtverket även fortsatt
bör ha en stödjande och samordnande roll och erbjuda forum
för dialog och erfarenhetsutbyte. De ser också att
Tillväxtverket har en viktig roll i att erbjuda myndigheter
samarbeten och samarrangemang gentemot regioner. Därför
rekommenderar Tillväxtverket att, utifrån en nationell strategi
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för hållbar regional utveckling 2021–2030 och kommande
handlingsplan, ge myndigheten ett fortsatt uppdrag att
genomföra kunskapshöjande aktiviteter, erbjuda
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter samt följa upp
myndigheternas medverkan.
Tillväxtverket rekommenderar att uppdraget utvecklas att
också omfatta att främja samverkan mellan nationell och
regional nivå och att uppdraget ska samordnas med
länsstyrelsernas främjande av myndigheters medverkan i
länet. Ett sådant uppdrag bör också ta tillvara erfarenheterna
och strukturer från perioden 2015–2020, liksom från
Landsbygdslabbet inom uppdraget att ta fram ett metodstöd
för landsbygdsbedömningar samt analysgruppen för regional
tillväxt och attraktionskraft.


Tillväxtverket rekommenderar regeringen att stärka
uppföljningen av regionernas behov av samverkan med statliga
myndigheter i återrapporteringar av villkorsbeslut.
Tillväxtverket ser att det finns behov av fördjupad kunskap om
de behov som regionerna ser av utvecklad samverkan inom
olika områden av det regionala utvecklingsarbetet samt med
specifika myndigheter. Tillväxtverket rekommenderar därför
att återrapportering av villkorsbesluten avseende samverkan
med statliga myndigheter utvecklas så att de efterfrågar
utvecklingsbehov på ett tydligare sätt.
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4

Sammanställning av myndigheternas
redovisningar

Kapitel 4 är en sammanställning över svaren som de 20
myndigheterna angett i sina redovisningar. I avsnitt 4.1 ingår även
Livsmedelsverket svar så detta avsnitt omfattar 21 myndigheters
redovisningar.
Varje avsnitt avslutas med att vi sammanfattar centrala resonemang
som framgått av redovisningarna samt utvecklar våra egna
reflektioner.

4.1

Myndigheternas verksamhet i relation till mål för den
regionala utvecklingspolitiken och en sammanhållen
landsbygdspolitik

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) framgår det att
statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ska verka för att
målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Myndigheterna ska
beakta insatser som bidrar till regional utveckling i sin
verksamhetsplanering. Det framgår också att myndigheterna när det
är lämpligt, ska ta hänsyn till regionala förutsättningar i sin
verksamhet.
I förordningen framgår också att 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. Myndigheterna har därför svarat på frågor om
hur deras verksamhet bidrar till de övergripande målen om hållbar
utveckling i alla delar av landet, till prioriteringarna för i en nationell
strategi för hållbar regional tillväxt.
Då myndigheter också ska bidra till en sammanhållen
landsbygdspolitik myndigheterna även svarat på frågor om
målområden för en sammanhållen landsbygdspolitik. I de fall det är
tillämpligt har myndigheterna även ombetts att beskriva i vilken mån
arbetet sker med hänsyn till skilda regionala respektive lokala
förutsättningar.
Myndigheterna har också uppmanats beskriva om och hur deras
medverkan bidragit till måluppfyllelse inom myndighetens egna
politikområden.
Syftet med frågorna är att få en bättre förståelse för hur
myndigheterna ser på den egna verksamheten och sektorpolitiken, i
relation till regional utveckling och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder.
Samtliga myndigheter har redovisat att deras medverkan och bidrag
till målen för den regionala utvecklingspolitiken och
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landsbygdspolitiken sker genom myndighetens verksamhet inom det
egna sektorsområdet. Majoriteten av myndigheterna ser även att deras
medverkan bidragit till att uppnå målen inom det egna
politikområdet.42 Flera av dessa myndigheter beskriver att målen inom
de egna politikområdena och målen för den regionala
utvecklingspolitiken och en sammanhållen landsbygdspolitik är i linje
och skapar synergier med varandra eller att kunskapen inom de olika
politikområden förstärker varandra.43 Medverkan beskrivs ha skapat
nya kontaktytor och forum för samverkan och kunskapsutbyte.44 Till
exempel;








Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar att deras
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet stärker
myndighetens egen verksamhet gentemot mål inom
utbildningspolitiken. Detta genom att myndighetens dialoger
och samverkan med regioner kring regionala kompetensbehov
torde öka träffsäkerheten i hur utbildningar svarar mot
arbetslivets behov.
Boverket redovisar ett liknande resonemang och beskriver att
deras medverkan genom dialog med regionala företrädare
stärker myndighetens arbete inom samhällsplanering. Det
bidrar bland annat till stärkt kunskap och förståelse för hur
regionerna tar sig an och arbetar med olika frågor, vilka hinder
de upplever och vilket stöd de efterfrågar från nationell nivå.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
redovisar att myndighetens verksamhetsområden har en
central roll för hållbar regional utveckling i alla delar av landet
och för ett Sverige som håller ihop. MUCF beskriver vidare att
myndighetens medverkan i det regionala utvecklingsarbetet
och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder, samt ett tydligt
territoriellt perspektiv i verksamheten har ökat myndighetens
kunskap om unga och civilsamhället samt bidragit till att
myndigheten nått fler arenor och aktörer.
Naturvårdsverket redovisar att deras medverkan i det
regionala tillväxtarbetet under de senaste åren har utvecklats,

Trafikverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Arbetsförmedlingen, Post och
telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Havs och vattenmyndigheten, Boverket,
Sveriges Geologiska Undersökning, Vinnova
42

Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Filminstitutet, Havs och
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen, Skolverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Trafikverket, Vinnova
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Arbetsförmedlingen, Boverket, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket
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genom samverkan, dialog och kunskapsutbyten. Myndighetens
medverkan beskrivs vidare ha bidragit till mål inom det egna
området även om effekterna främst bedöms som indirekta och
uppstå på längre sikt. Till exempel beskrivs att myndighetens
samverkan med aktörer i det regionala tillväxtarbetet kring
regionalfonden gett viktiga bidrag till miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan.
Kulturrådet och Patent och registreringsverket redovisar att deras
medverkan inte bidragit till målen inom det egna politikområdet.




Patent och registreringsverket menar att deras medverkan inte
direkt bidrar till målen inom det egna politikområdet, men att
myndighetens medverkan i myndighetsnätverket för regional
utveckling och landsbygdspolitik gett möjlighet till värdefulla
kontakter och erfarenhetsutbyten, som i sin tur bidragit till
bättre möjligheter för myndigheten att nå ut till hela landet.
Kulturrådet redovisar att myndighetens betydelse för hållbar
utveckling i hela landet består i myndighetens arbete för att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen och inte genom
medverkan i den regionala utvecklingspolitiken.

ESF-rådet redovisar att det inte ingår i myndighetens uppdrag att
genomföra mätningar mellan det egna politikområdet och regional
tillväxt eller arbetet att utveckla Sveriges landsbygder. De beskriver
dock att de deltagit i Tillväxtverkets nätverk för regional utveckling
och landsbygdspolitik och att detta har bidragit till en bredare
kunskap om Sveriges landsbygder och vilka behov och utmaningar
som de har.
Skolverket och Riksarkivet har tolkat frågan om huruvida medverkan
bidragit till måluppfyllelse inom myndighetens egna politikområden
som att frågan handlar uteslutande om de landsbygdspolitiska målen
och medverkan specifikt i arbetet att utveckla Sveriges landsbygder.
De har svarat att de inte bedriver ett riktat arbete eller har egna mål
och uppdrag inom en sammanhållen landsbygdspolitik.
4.1.1

Insatser inom prioriteringar för en nationell strategi för
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020

I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 listas ett antal myndigheter som är särskilt betydelsefulla
för det regionala tillväxtarbetet.45 Verksamheten inom dessa
myndigheters områden bidrar eller påverkar förutsättningarna för
utveckling och attraktionskraft i regionerna. Dessa myndigheters

Arbetsförmedlingen, Boverket, Tillväxtanalys, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, ESFrådet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Statens kulturråd,
Svenska filminstitutet, Business Sweden, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova.
45
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verksamhet har en nära koppling till de prioriteringar som framgår av
strategin; Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och
tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete.
I detta kapitel presenteras myndigheternas redovisningar av hur deras
verksamhet bidrar till att möta just dessa prioriteringar.
4.1.1.1

Innovation och företagande

Ett antal myndigheter lyfter fram direkta insatser inom prioriteringen
Innovation och företagande. Det handlar om stöd både inom ramen för
europeiska fonder och program – och om nationella satsningar på
området med anknytning till myndigheternas sektorer. I princip
samtliga myndigheter rapporterar olika former av verksamhet eller
projekt som stimulerar innovation och entreprenörskap, men de mest
framträdande kan tolkas vara:










Jordbruksverket hanterar stöd till företag och innovationsstöd
inom både Havs- och Fiskeriprogrammet och
Landsbygdsprogrammet (exempelvis direkta investeringsstöd,
EIP); även inom programmet för lokalt ledd utveckling (LLU)
och den svenska livsmedelsstrategin.
Energimyndigheten som har en stor bredd i sin verksamhet på
detta område och lyfter fram en lång rad projekt, program och
satsningar, exempelvis program inom ramen för
regionalfonden. Myndigheten har också upphandlat
innovationsmiljöer såsom inkubatorer, science parks och/eller
tillväxthubbar kopplade till storbolag och arbetar med stöd i
olika frågor till små och medelstora företag (SMF).
Vinnova lyfter fram att den främsta insatsen i form av
program/utlysning, som specifikt adresserar innovation ur ett
regionalt tillväxtperspektiv är Vinnväxt, en insats som
långsiktigt medverkar till att bygga upp FoI-miljöer inom
regionala styrkeområden i linje med regionernas Smarta
specialiseringsstrategier.
Naturvårdsverket lyfter innovationsarbete i form av tävlingar,
policy- och styrmedelslabb, upphandlingar och bidrag för att
stimulera innovation och teknikutveckling.
Skogsstyrelsen rapporterar att de deltagit i och drivit ett 50-tal
tillväxt- och utvecklingsprojekt, till stor del med finansiering
från EU:s fonder och program.
Riksantikvarieämbetet som lyfter fram ett
regionalfondsprojekt – Kulturarvsinkubatorn - med syfte att
stödja produktutveckling och företagande inom
kulturarvsområdet.

Fler myndigheter lyfter fram att grund- och tillämpad forskning och
utveckling är en förutsättning för innovation och entreprenörskap
inom respektive myndighetsområde och att myndigheterna har en
viktig roll i det avseendet. Även kartläggningar, metodstöd,
konferenser och nätverk lyfts fram som indirekta hörnstenar.
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Exempelvis Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten
lyfter fram sina omfattande verksamheter inom forskningsoch utveckling och hur de genom samverkan och nätverk för
forskning, kunskap och innovation bidrar till stärkt samarbete
mellan forskningsaktörer, näringsliv, företagande och offentlig
verksamhet.

Det finns också många olika perspektiv på hur myndigheterna främjar
innovation och företagande indirekt genom sin kärnverksamhet.






Riksarkivet lyfter att de synliggör och utvecklar arkivens
användbarhet som en resurs för regional tillväxt och
företagande,
Sveriges geologiska undersökning lyfter sin indirekta roll att
bidra med underlag och kartläggningar,
Post och telestyrelsen poängterar den digitala infrastrukturens
avgörande roll,
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter att
civilsamhället ofta är innovatör av samhälleliga lösningar och
stärker socialt kapital,
Skolverket lyfter att de lämnar statsbidrag för entreprenörskap
i skolan.

Även förenklingsarbete och statlig närvaro lyfts fram av
myndigheterna, som förutsättningsskapande för innovation och
nyföretagande. Exempelvis av Livsmedelsverket som har i uppdrag att
underlätta och skapa goda förutsättningar i hela landet för företagande
i livsmedelssektorn. Genom att informera och ge råd om lagstiftningen,
bidra till regelförenkling, utveckla livsmedelskontrollen (digitalisering
av kontroller) och främjandeaktiviteter för livsmedelsexport bidrar
myndigheten till innovation och företagande.
Slutligen kan samverkan nämnas; många myndigheter lyfter att de
genom samverkan verkar för strategiska frågor som utvecklar
innovation och företagande inom branscher eller sektorsområden.
Exempelvis Kulturrådet som i samverkan med relevanta kultur- och
näringspolitiska myndigheter verkar för ett fortsatt strategiskt fokus
på kultur, liksom utveckling av kulturella och kreativa näringar.
4.1.1.2

Kompetensförsörjning

Precis som för prioriteringen Innovation och företagande så lyfter i
princip samtliga myndigheter fram insatser som syftar till att utveckla
kompetensförsörjningen (eller kompetensnivåerna). Men det skiljer
sig om detta är ett brett uppdrag för att utveckla
kompetensförsörjningen generellt, eller om det är uppdrag inom
myndigheternas sakområden. Även när det gäller uppdrag inom
myndigheternas sakområden så skiljer det sig om myndigheterna
anlagt nationella eller mer nedbrutna territoriella perspektiv på
kompetensförsörjningsinsatserna.
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Skolverket har ett brett och ofta nationellt ansvar inom olika
skolformer. Utifrån ett regionalt perspektiv ansvarar de bland
annat för bidrag till kommuner som i samverkan med andra
kommuner etablerar eller utvecklar lärcentrum, bidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt gymnasiala
lärlingsutbildningar av olika slag. Utifrån betänkandet
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering
av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) har resurser avsatts till
ett förberedelsearbete för att kunna utarbeta regionala
planeringsunderlag för att kunna stödja planering och
dimensionering av gymnasial utbildning. Myndigheten
genomför även regionala dialoger kring
kompetensförsörjningsbehov och
kompetensförsörjningsarbete och samverkar med andra
myndigheter för att utveckla rollerna inom arbetet med
kompetensförsörjning och skola.
En annan central aktör är Svenska ESF-rådet som förvaltar
socialfonden i Sverige.
Myndigheten för yrkeshögskolan har som uppgift att analysera
arbetsmarknadens behov av YH-utbildningar och dess
fördelning över landet. Myndigheten har årligen kontakter med
landets 21 regioner för att få en så bra bild som möjligt av de
regionala utbildningsbehoven. De har också i uppdrag att följa
och stödja utvecklingsarbete med validering nationellt och
regionalt.
Arbetsförmedlingen har ett viktigt nationellt uppdrag och
lyfter utifrån den regionala utvecklingspolitiken fram sina
insatser inom områdena: matchning; prognoser och analyser;
regionala dialoger; arbetsmarknadsutbildning; kompetensråd;
branschråd; programråd; omställning och varsel;
samverkansprojekt.

Många myndigheter har insatser som riktar sig till livslångt lärande,
människor som står långt från arbetsmarknaden och mot nyanlända;
exempel är:




ESF-rådet som genom socialfondens del av Lokalt ledd
utveckling riktar sig mot individer som står långt från
arbetsmarknaden,
Riksarkivets arbete med aktiviteter som bidrar till det livslånga
lärandet, som resurs för skolorna samt som en resurs för
nyanlända,
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
som har regeringens uppdrag att stödja kommuner och
regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.
Detta görs genom stöd till lokal samordning, samt statistik och
kunskap. MUCF har även fördelat statsbidrag till
samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller
studerar. Även ESF-rådet och socialfonden är central i detta
sammanhang; för att öka övergångarna till arbete bland
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kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden samt
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning.
Flera myndigheter lyfter fram sektorsspecifika insatser för
kompetensförsörjning och kompetenshöjande inom sina områden,
exempelvis:



Jordbruksverket lyfter fram sektorsspecifik
kompetensförsörjning inom ramen för både Havs- och
Fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet.
Skogsstyrelsen nämner kompetensutveckling inom
skogsnäringen som ett viktigt inslag i verksamheten och lyfter
fram sin verksamhet inom Naturnära jobb som är en stor
utvecklingsinsats för att höja kompetensen hos personer som
skulle kunna få jobb inom skogsbruket och andra gröna
näringar.

Vissa myndigheter lyfter också fram hur anslag inom olika områden
även har kompetenshöjande verkan; exempelvis
Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljövård och
kulturarvsarbete (även kallat kulturmiljövårdsanslaget) som
innehåller komponenter som verkar kompetenshöjande för vissa
sektorers utförare.
4.1.1.3

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Inom prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet finns inslag
av sådant som både är direkta insatser och indirekta perspektiv. De
direkta insatserna handlar om faktiska fysiska insatser för att förbättra
tillgängligheten eller för att utveckla platser. De mer indirekta
insatserna är sådant som skapar förutsättningar för bättre planering,
eller som genom sociala strukturer eller civilsamhällets utveckling gör
platser mer attraktiva. Gränsen mellan vad som kan tolkas som direkt
eller indirekt är ibland inte helt tydlig och kan ibland bero på vilket
tidsperspektiv som anläggs.
Ett första område där myndigheter har insatser är inom den fysiska
och digitala infrastrukturen;




Energimyndigheten lyfter fram sitt temaområde
transportsystem där de arbetar med Program för
demonstration av laddställen, elvägar och elbussar;
Transporteffektivt samhälle; Resurseffektiva och fossilfria
fordon och farkoster; Samordning av laddinfrastruktur;
elbusspremie.
Post och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för det stöd
för utbyggnad av elektroniska kommunikationer som skapar
mycket av förutsättningarna för den digitala infrastrukturen.
De har uppdrag att lämna stöd för åtgärder som ger hushåll
och företag funktionell tillgång till internet och tillgång till
telefoni. De har också uppdrag att främja de regionala stöd-
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och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att
trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter
och landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. PTS
har även uppdrag att strategiskt utveckla post och
paketservice, och lösningar för samdistribution på
landsbygderna.
Boverket ger stöd och vägledning till kommuner och regioner
inom sitt förvaltningsområde. Särskilda satsningar med
koppling till attraktiva livsmiljöer och tillgänglighet inkluderar:
samordning, kompetensstöd och främjande insatser till
offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor
om arkitektur och gestaltad livsmiljö; underlätta övergången
till digitala region- och översiktsplaner och digitala
planeringsunderlag.
Havs- och vattenmyndigheten arbetar inom ramen för
havsplanering, samt samverkan och stöd för kommunal havsoch kustplanering med att stärka medvetenhet om den fysiska
planeringens betydelse för hållbar regional tillväxt och
attraktiva livs- och boendemiljöer. Exempelvis genom
satsningen KOMPIS – kommunal planering i statlig samverkan.
De samverkar också med många olika aktörer för stärkt
biologisk mångfald och tillgänglighet till natur och kultur för
ett hållbart frilufts- och kulturliv och hållbar besöksnäring.
Slutligen, Trafikverket, som har löpande samverkan med
regionerna inom ramen för: länstransportplanernas
framtagande och framdrift; löpande samverkan med
kommuner i tidiga och formella skeden; drift och underhåll av
Trafikverkets vägar och järnvägar; samt projekt inom
kartläggning och analys.

En direkt insats som inte faller direkt under infrastruktur eller
planering är de insatser som Jordbruksverket genomför tillsammans
med Tillväxtverket inom ramen för Landsbygdsprogrammets stöd för
drift och utveckling av kommersiell service, exempelvis
dagligvarubutiker.
Om vi trots de diffusa gränsdragningarna tillåter oss att definiera vissa
insatser som mer indirekta så handlar det om exempelvis:




Inom landsbygdsprogrammet (som Jordbruksverket förvaltar)
finns ett antal åtgärder som riktar sig mot
landsbygdsutveckling och attraktiva miljöer genom tex
förbättrad infrastruktur och upprustande av natur och
kulturmiljöer. Även inom Havs- och fiskeriprogrammet finns
infrastruktursatsningar; samt insatser som riktar sig mot
attraktiviteten i kustsamhällen.
Naturvårdsverket lyfter fram att de fördelar anslag för skydd
och skötsel av värdefull natur samt arbetar med
samhällsplanering och insatser för fysisk planering.
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4.1.1.4

Riksantikvarieämbetet verkar för att kulturarv och kulturmiljö
ska vara en förutsättning såväl som resurs för ett hållbart och
inkluderande samhälle. Riksantikvarieämbetet har ett uppdrag
att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur
kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i planoch bygglovsprocesser (tillsammans med Boverket, Statens
centrum för arkitektur och design samt Statens konstråd).
Skogsstyrelsen lyfter fram projektverksamhet inom natur och
kulturmiljöer, vandringsleder, mm.
Internationell samverkan

Många myndigheter lyfter fram internationell samverkan som ett
viktigt inslag i verksamheten. Det handlar främst om tre inriktningar.




Ansvar för och arbete inom de internationella
samverkansorgan som finns (från det nordiska,
Östersjöregionen, europeiska till det globala).
Fonder och program som genomförs och där samverkan eller
gemensam förvaltning är ett viktigt inslag.
Projekt och forskningsverksamhet där man samverkar med
andra myndigheter, akademiska aktörer eller privata aktörer.

Internationell samverkan är till viss del tänkt att stärka och stimulera
insatser inom myndigheternas arbete med andra prioriteringar inom
den nationella strategin för regional tillväxt. I princip samtliga
myndigheter lyfter fram de olika formerna för samverkan som vi
listade ovan; men några intressanta nedslag som lite extra knyter an
till prioriteringarna i den nationella strategin är:






Energimyndigheten driver acceleratorsprogram i olika
fokusländer (Indien, Kina, Indonesien, Tyskland, USA) liksom
tematiska satsningar internationellt för att skapa
förutsättningar för svenska SMF att exportera. De har även ett
temaområde kring internationella samarbeten med projekt
inom Nordisk samverkan för hållbar stadsutveckling och
smarta städer med fokus på mobilitet och deltagande i Alliance
for Urban Sustainability.
Skolverket har ett mångårigt internationellt arbete inom olika
utbildningsområden: inom Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande (och validering), EU:s agenda för vuxnas lärande och
genom europeiska projekt. Detta knyter väl an till den
regionala tillväxtpolitikens tema om kompetensförsörjning.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter fram
att de är nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och
Europeiska Solidaritetskåren, samt aktiviteter inom
Barentsrådet. Därigenom erbjuder de internationella
möjligheter för unga och tjänstepersoner i hela landet som kan
stärka och utveckla kommuner eller regioners roll och
samverkan på den internationella arenan vilket är viktiga
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perspektiv på både kompetensförsörjning och den regionala
utvecklingspolitikens genomförande.
Internationella samverkansprojekt som Jordbruksverket deltagit i
inom ramen för Leader/LLU ska också nämnas i sammanhanget
liksom Havs- och vattenmyndigheten som har ett stort internationellt
arbete inom ramen för både fiskeripolitiken, havsplanering samt
skärgårdssamarbete.
4.1.2

Insatser inom målen för en sammanhållen landsbygdspolitik

I mars 2018 lanserade regeringen en nationell landsbygdspolitik
genom propositionen 2017/18:179 En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Inriktningen i
politiken är bred med det övergripande målet; En livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd
som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Landsbygdspolitiken genomförs både genom direkta satsningar och
som ett integrerat perspektiv inom många sakområden. Arbetet för att
skapa livskraftiga landsbygder bygger därför på att resurser från olika
sektorer och administrativa nivåer i samhället bidrar.
De tematiska områden som politiken adresserar är Näringsliv och
företagande, Digital kommunikation och transportinfrastruktur,
Kompetensförsörjning, Samhällsplanering och bostadsbyggande,
Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Ytterligare
dimensioner i politiken gäller statens närvaro i landsbygderna och
civilsamhällets betydelse.
Flera myndigheter har i uppdrag att samverka även inom ramen för
arbetet med den sammanhållna landsbygdspolitiken. Ett antal av
myndigheterna som ska återrapportera inom den regionala
utvecklingspolitiken har inte samma uppdrag för landsbygdspolitiken.
Vissa har ändå valt att beskriva sin verksamhet utifrån våra frågor.
I detta kapitel återger vi myndigheternas svar utifrån
landsbygdspolitikens delområden (inriktningar).
4.1.2.1

Stimulera ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i
landsbygderna.

Flera av de insatser som redovisats av myndigheterna i prioriteringen
Innovation och företagande (kapitel 4.1.1.1 ovan) redovisas också
bidra till att utveckla näringslivet på landsbygderna; vi upprepar inte
dessa här. Ett antal myndigheter lyfter dock fram andra mer anpassade
insatser:


Energimyndigheten har beviljat extra stöd för resor och
samordning för energi- och klimatrådgivning till invånare i
glesbygdskommuner. Stödet har även stimulerat samarbete
mellan näraliggande kommuner. Även Programmet Lokala och
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regionala insatser för förnybar elproduktion med regional och
lokal prägel är en satsning med territoriella perspektiv.
Naturvårdsverket lyfter sina uppdrag kring ”naturturism och
landsbygdsutveckling”, anslagen för skydd och skötsel av
värdefull natur, utveckling av leder, säker fjällturism och sitt
arbete med vilt (som en resurs också för landsbygdens
företagande).

För vissa myndigheter är det främst genom strategier, nätverk och
samverkan där de har ett landsbygdsperspektiv i sin verksamhet;
exempelvis:



Vinnova som främst lyfter fram sin medverkan i
Landsbygdsnätverket.
Sektorsmyndigheter som Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen och Filminstitutet lyfter fram sin medverkan i
EU-program, och hur strategier inom det egna området ofta
har näringslivsutvecklande dimensioner.

Hos de myndigheter som lyfter fram indirekta perspektiv och insatser
så sammanfaller som sagt redovisningen med den för den regionala
tillväxtpolitikens prioritering om Innovation och företagande. Till viss
del även redovisningen av insatser inom attraktiva miljöer (kap 4.1.1.3
ovan)
4.1.2.2

Utveckla digital infrastruktur och stöttar företag, organisationer
och/eller människor att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i
hela landet.

Digital infrastruktur är en dimension som rymmer många olika
aspekter, dels finns det myndigheter som har i uppdrag att utveckla
den fysiska infrastrukturen och att bredare utveckla digitaliseringens
möjligheter. Dels myndigheter som bidrar till att digitalisera delar av
samhället/vissa sektorer – ofta på ett sätt som tydligt knyter an till de
ambitioner som finns inom den sammanhållna landsbygdspolitiken.
Så som redovisats ovan46 genomför både Post och telestyrelsen och
Jordbruksverket ett flertal insatser47 för att stimulera utbyggnaden av
digital infrastruktur i hela landet.
Flertalet myndigheter ger exempel på hur de arbetar med
digitalisering eller digitaliseringens möjligheter, ofta utifrån nationella
perspektiv. Att myndigheterna har satsningar på digitalisering för att
tillgängliggöra eller effektivisera sin verksamhet är förväntat; få
myndigheter redovisar dock hur detta utvecklats utifrån territoriella
perspektiv och vilka anpassningar som gjorts. Insatserna syftar i regel
till att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Detta kan

46

Främst kapitel 4.1.1.3 om prioriteringen attraktiva miljöer och tillgänglighet

47

Förordningsstyrda såväl som inom ramen för Landsbygdsprogrammet
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exemplifieras av Livsmedelsverket som satsar på digitalisering i
kontrollkedjan genom kontroll på distans. Tekniken bedöms minska
resandet för små företag i glesbygderna och därmed
miljöbelastningen. Därutöver bedöms den innebära en mer tillgänglig
och likvärdig kontroll till lägre kostnad.
4.1.2.3

Utveckla en infrastruktur som säkerställer person- och
godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Ett fåtal av de redovisande myndigheterna har uppdrag som relaterar
till detta delområde. Dessutom är frågan till viss del av regional
karaktär (om vi tillåter en vidare tolkning av begreppet infrastruktur),
dels finns en privat marknadsaspekt som kanske inte är lika tydlig
inom andra områden av landsbygdspolitiken. Liksom för andra
delområden sammanfaller myndigheternas redovisning ofta med den
för attraktiva miljöer och tillgänglighet och vad som redan skrivits i
kapitel 4.1.1.3 ovan.
Fördjupade insatser redovisas av bland annat:




4.1.2.4

Jordbruksverket som inom havs- och fiskeriprogrammet
genomför åtgärder som syftar till att utveckla fiskehamnar,
landningsplatser och auktionshallar och på så sätt förbättrar
infrastrukturen för en förbättrad mottagnings- och
distributionskapacitet. Genom stöd till kommersiell service
inom landsbygdsprogrammet bidrar de också till noder som
kan användas för att säkerställa att gods tar sig till och från
både företag och privatpersoner på landsbygderna.
Post och telestyrelsen utöver tillsyn över postoperatörerna så
att de motsvarar kraven som ställs i postlagen. De genomför
även analys, reglering och tillsyn av den samhällsomfattande
posttjänsten och en stor mängd kartläggningar till stöd för
andra myndigheter och aktörer som verkar inom detta
område.
Utveckla utbildningssystemet eller på annat sätt säkerställa
kompetensförsörjning och öka tillgängligheten till högre utbildning i
hela landet.

Många myndigheter lyfter fram samma insatser som för prioriteringen
Kompetensförsörjning (inom den regionala tillväxtpolitiken) vilka
redan redovisats i kapitel 4.1.1.2 ovan. Vi avstår från att upprepa dessa
här men lyfter fram de områden där myndigheter redovisar fördjupat
landsbygdsfokus, detta handlar främst om:




Skolverket, där vi redan lyft fram många regionala dialoger och
anpassningar, men där vi vill upprepa att myndigheten har ett
stort ansvar för de kommunala lärcentra som kommuner
utvecklar och driver i samverkan.
Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter fram många viktiga
regionala perspektiv i sitt arbete – men vi vill ur ett
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landsbygdsperspektiv lyfta fram ett regeringsuppdrag att
fortsatt utveckla distansundervisningen.
Ett antal myndigheter rapporterar kompetensförsörjningsinsatser som
främst syftar till att utveckla kompetensnivåerna inom de egna
sektorerna - både som inslag i nationella satsningar och inom
europeiska program; och detta redovisades även det i kapitel 4.1.1.2.
4.1.2.5

Bosättning i landsbygderna ska underlättas.

Boverket är den myndighet som kanske tydligast förknippas med
frågor om bostäder och samhällsplanering. Boverket arbetar med
frågan främst i ett utredande och stödjande perspektiv
Boverket fick ett regeringsuppdrag 2018 att ta fram förslag på
åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande i
landsbygderna. I slutrapporten lämnar Boverket förslag på hur
finansiering av byggande av egnahem och bostäder i andra
upplåtelseformer i landsbygderna kan underlättas.
Några andra myndigheter beskriver verksamhet med bäring på
delområdet, till exempel:







4.1.2.6

Jordbruksverket lyfter fram att det inom
landsbygdsprogrammet finns ett antal åtgärder som riktar sig
mot boendemiljön/möjligheterna att bosätta sig - tex
förbättrad infrastruktur, bredband, upprustade natur och
kulturmiljöer och ökad service (ex. stöd till butiker).
Naturvårdsverkets arbete med översyn av riksintressen,
vägledning kring strandskydd och om LIS-områden (Områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Trafikverket bidrar genom regeringsuppdrag kring
kartläggning av Trafikverkets planeringssamarbete med
kommunerna 2018 (fokus ska ligga på kopplingen mellan
planeringen av infrastrukturprojekt och bostadsbyggande).
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor redovisar
att de gör kartläggningar och uppföljning av ungas
bostadssituation på ungidag.se.
Samhällsplanering/fysisk planering ska underlätta landsbygdernas
utveckling.

Flera myndigheter redovisar verksamhet inom delområdet, främst
handlar det om insatser som att ta fram riktlinjer och vägledning samt
att de arbetar med olika typer av intressen (riksintressen, attraktiv
miljö, havsmiljö, mm). Landsbygdsperspektiv kan tydligast ses som en
delmängd i detta, där fokus ofta är på generella frågor eller bevarande
av miljö eller andra intressen.


Trafikverket genomför löpande samverkan med regionerna
inom ramen för länstransportplanerna. Även löpande
samverkan med kommuner, både i tidiga och formella skeden.
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4.1.2.7

Boverket lyfter fram att de genomför dialoger inom regional
planering.
Naturvårdsverket arbetar (generellt) med att främja en hållbar
mark och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling. Bland
annat genom regeringsuppdraget översyn av Riksintressen
som ska underlätta byggande och samhällsplanering. Även
genom vägledningar, exempelvis: grönplanering, grön
infrastruktur, friluftsliv, Klimatanpassning, Miljöbedömningar
(vägledning kulturmiljö, landskap och bebyggelse), mm.
Inom havs- och fiskeriprogrammet som Jordbruksverket
förvaltar, finns en åtgärd för stöd till kommunal planering av
vattenbruk.
Säkerställa en god tillgång till kommersiell service, likvärdig tillgång
till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort.

Ett fåtal myndigheter beskriver insatser eller verksamhet inom
området service och tillgång till vård, skola och omsorg. Det beror på
vilket ansvar som ligger hos de statliga myndigheterna och vilka frågor
som hanteras av kommuner och regioner. Vissa indirekta perspektiv
på tillgången till skola presenterades även under 4.1.1.2 ovan.
Precis som inom många andra delområden så finns tydliga stöd inom
landsbygdsprogrammet. Ett öronmärkt stöd finns till kommersiell
service samt för lokal serviceutveckling. Utöver detta finns det
åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling som kan
användas till förbättrad infrastruktur och ökad servicegrad; här finns
dock en variation hur stödet används eftersom olika strategier
föreligger i olika Leaderområden. Dessa program förvaltas av
Jordbruksverket.
Post och telestyrelsen bidrar till att säkerställa tillgång till offentlig och
kommersiell service genom olika uppdrag, insatser och aktiviteter,
avseende exempelvis grundläggande betaltjänster samt post- och
paketområdet. Även tillgång till en uppkoppling, via fast eller mobilt
bredband, kan vara av stor betydelse för invånare i gles- och
landsbygd för att tillgodogöra sig viss service digitalt.
4.1.2.8

Säkerställa likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur
oberoende av bostadsort.

Ett viktigt område inom de landsbygdspolitiska målen handlar om
möjligheterna att utöva och uppleva kultur. Här finns många olika
aspekter av kultur utifrån de olika myndigheternas sakområden.
Det finns många exempel på hur kulturmyndigheterna arbetar inom
delområdet. Det är dock inte alltid det finns ett uttalat fokus på just
landsbygder, utan det handlar ofta om att stärka tillgängligheten till
kultur mer generellt på olika platser och i olika grupper i samhället.
Till exempel:
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4.1.2.9

Svenska Filminstitutet handlägger stöd till distribution och
visning (inklusive stöd till biografer på mindre orter). De
driver också filmpedagogisk verksamhet och fördelar
ekonomiskt stöd till kommunal verksamhet.
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att i samverkan med de
regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en
genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas
verksamhet. Även uppdrag att främja samverkan mellan
skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av
landet.
Riksarkivet å sin sida arbetar genom digitisering (att göra
analog information digital) av det kulturarv de förvarar för att
platsoberoende göra materialet tillgängligt.
Kulturrådet fördelar och följer upp statliga bidrag och
genomför andra främjande åtgärder. Kulturrådets
bidragsgivning når i stort sett alla landets kommuner under ett
år. Antingen via de bidrag som myndigheten själv fördelar,
eller via de medel som fördelas vidare av regionerna inom den
så kallade kultursamverkansmodellen.
Säkerställa statens fysiska närvaro i landsbygderna med arbetsplatser
och myndighetsservice.

Denna dimension är delvis uppdelad i perspektiven statliga
arbetsplatser och väl tillgänglig myndighetsservice, även om de i
många fall sammanfaller.
Myndigheter som har geografisk närvaro på flera platser lyfter vikten
av denna, exempelvis:









Jordbruksverket lyfter fram Distriktsveterinärerna, som en
viktig förutsättning för att kunna bedriva näringsverksamhet
inom de gröna näringarna i hela landet. De lyfter också att
Havs- och fiskeriprogrammet ger stöd till ansvarsmyndigheter
för att genomföra kontroll och tillsyn av fiske i hela landet och
skapar likvärdiga villkor.
Livsmedelsverket har kontrollverksamhet i hela Sverige, vilket
bidrar till arbetstillfällen samt ökar mängden akademiska jobb
i Sveriges landsbygder samtidigt som det skapar likvärdiga
förutsättningar för företag.
Arbetsförmedlingen noterar att de inte har något uppdrag
inom landsbygdspolitiken men beskriver att de indirekt har en
påverkan genom sin fysiska närvaro i stora delar av landet.
Trafikverket likaså har en stor geografisk spridning av sin
verksamhet och förutom kontor, även en stor mängd
projektkontor samt resultatenheter (Förarprov,
Trafikverksskolan, Färjerederiet, Fordonsresurser).
Skogsstyrelsen har genom sin lokala och regionala
organisation förankring och närvaro på ett stort antal orter
spridda över hela landet.
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Naturvårdsverket lyfter fram att de finansierar tjänster via
olika anslag på länsstyrelserna.

4.1.2.10 Stärka det civila samhällets engagemang i landsbygdernas utveckling.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) är den
myndighet (som jämte programmet för lokalt ledd utveckling som
förvaltas av Jordbruksverket) främst arbetar med frågor kring det
civila samhällets engagemang och dess förutsättningar att stärka
landsbygdernas utveckling. MUCF tar fram och sprider kunskap om
det civila samhällets förutsättningar och arbetar med och sprider
verktyg för samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer.
Myndigheten fördelar statsbidrag som når hela landet och under 2020
har myndigheten prioriterat projekt som bedrivs i lands- och
glesbygder inom stödformerna för ungas organisering och för att
stärka demokratin.
Även några andra myndigheter redovisar verksamhet med bäring på
delområdet, till exempel:








4.1.3

Jordbruksverket som genom Havs- och fiskeriprogrammet,
Landsbygdsprogrammet samt regional- och
socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling innehåller
stöd till lokalt ledd utveckling som bygger på Leadermetoden,
som säkerställer lokal förankring genom att deltagare från
privat, offentlig och ideell sektor involveras i processen.
Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till kulturmiljövård och
bidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och övrigt
ideellt kulturarvsarbete.
Naturvårdsverket ger stöd till ideella organisationer, ex. stöd
till biosfärområden, arbete med åtgärder för grön
infrastruktur, naturbaserade lösningar och LONA-arbetet.
Filminstitutet ger stöd till biografer som drivs ideellt och
visningsorganisationer som stöder dessa; utöver att skapa ett
lokalt engagemang och mötesplatser ska film också bidra till
att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.
Boverket fördelar stöd till samlingslokaler i landsbygder och
på mindre orter, och får särskilt prioritera ansökningar som
gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet
till offentlig och kommersiell service.
Sammanfattande reflektioner

Myndigheternas redovisningar av insatser (i ordets vida betydelse) ger
en tydlig bild av hur de två politikområdena regional utveckling och
landsbygdsutveckling relaterar till varandra; åtminstone när det
handlar om nationella myndigheters uppdrag. I mångt och mycket
handlar det om samma samhällsutmaningar som behöver bemötas,
och där anpassning av insatser utifrån territoriella perspektiv sker på
olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Samverkan och
anpassningar som över tid etablerats för att möta den regionala
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tillväxtpolitikens målsättningar börjar nu användas även för att möta
landsbygdspolitikens ambitioner. Och i vissa fall görs mer
genomarbetade territoriella anpassningar för att möta ”glesa
strukturer, lokala aktörer, och landsbygdens förutsättningar”. Inom
vissa områden (kanske tydligast inom landsbygdsprogrammet och
programmet för lokalt ledd utveckling) har detta även tidigare varit
centrala perspektiv.
Det blir tydligt när vi ställer frågan till samtliga utpekade myndigheter,
inom båda politikområdena, hur genomförandet av regional- och
landsbygdsutveckling är en fråga som inte går att förenkla eller
reducera till enkla insatsområden. Det handlar om direkta och
indirekta insatser inom många områden som samverkar för att
utveckla hela landet. Samverkan är en central beståndsdel och med
den överblick som vi får av att analysera samtliga myndigheters svar
ser vi hur samverkan även förstärker de insatser som myndigheterna
gör och de kartläggningar och analyser som ligger till grund för det
fortsatta arbetet. Att utvärdera/bedöma till vilken grad myndigheterna
enskilt och i samverkan uppfyller de samlade ambitionerna och målen
inom de båda politikområdena ligger dock utanför ramarna för detta
uppdrag.
Kartläggningen av myndigheternas verksamheter utifrån
prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken och de
landsbygdspolitiska målen kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt
myndigheterna bidrar till de båda politikområdena. Eftersom vi inte
haft vare sig ambitionen eller förutsättningarna att utvärdera
myndigheternas verksamhet utifrån vilken effekt den har för lokal och
regional utveckling så handlar denna sammanställning snarast om att
just sammanställa vad som görs. Att sammanställa en komplett bild av
hur myndigheterna bidrar till genomförandet av de båda
politikområdena utifrån dessa redovisningar blir av naturliga skäl
endast en pusselbit. Myndigheterna har tidigare avslutade uppdrag
som fortfarande ger avtryck, de har kommunikation och dialoger som
inte fångats i denna redovisning, de har insatsplanering som på olika
vis anpassats och de har utvärderingar och kartläggningar som delvis
har territoriella perspektiv som inte rapporterats som insatser.
(Tillväxtverket har genomfört kartläggningar av även dessa aspekter
av myndigheternas verksamhet, bl.a. genom intervjuer,
dokumentstudier och det landsbygdslabb som genomförts under
våren 2021. Pusslet börjar således få fler bitar).
Den bild vi kan sammanställa utifrån denna redovisning ger dock vid
handen att många insatser görs som både direkt och indirekt bidrar till
samtliga av prioriteringarna för den nationella strategin för regional
tillväxt och målen för den sammanhållna landsbygdspolitiken. Insatser
som görs inom innovation, företagsfrämjande, kompetensförsörjning,
och för attraktivitet är gemensamma för bägge politikområdena.
Myndigheterna redovisar i regel inga specifika anpassningar till
landsbygdernas förutsättningar; men undantag finns där anpassning
tagits längre än regional dialog och anpassning. Landsbygdspolitiken
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har målområden som inte tidigare har pekats ut lika tydligt i den
regionala tillväxtpolitiken; för dessa har ofta ett färre antal
myndigheter ett tydligt sektorsansvar och lyfter fram insatser för
landsbygderna - medan andra myndigheter på ett ambitiöst sätt gärna
redovisar hur deras verksamhet bidrar till indirekta och stödjande
perspektiv på måluppfyllelse. Både inom den regionala
utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken är det tydligt hur
insatser måste ses som komplement till varandra – både när det
handlar om exempelvis företagsfrämjande eller vart människor väljer
att bosätta sig.
En viktig lärdom att dra från detta är också den blandning av insatser
som görs med bäring på målen inom de båda politikområdena – och
vilken roll som de statliga myndigheterna i dagsläget har för detta. Det
handlar dels om att genomföra europeiska fonder på ett sätt som
speglar de nationella mål som finns, dels att fördela statsbidrag på ett
ändamålsenligt sätt, dels säkerställa att kunskap och kartläggningar
finns för att genomföra och utveckla insatser på bästa sätt, och inte
minst att genomföra regeringsuppdrag så att de bidrar till den
regionala utvecklingspolitikens och landsbygdspolitikens mål.
Utifrån vad som redovisats av myndigheterna bedömer vi att det stora
flertalet tagit till sig de prioriteringar som finns inom den regionala
utvecklingspolitiken och att de på ett strukturerat sätt kan redogöra
för hur verksamheten antingen direkt eller indirekt bidrar till dessa
prioriteringar. Många är på god väg att göra detsamma inom den
sammanhållna landsbygdspolitiken. Även myndigheter som inte har
direkta uppdrag eller omfattande finansiering är måna om att förklara
hur deras verksamhet bidrar och hur perspektiv är det som bygger
upp helheten inom exempelvis attraktiva miljöer eller
innovationskraft. Utifrån både redovisningarna och dialoger med
myndigheterna är det dock tydligt att en mer uttalad styrning
efterfrågas för att regional utveckling och landsbygdsutveckling ska få
ett allt större genomslag i myndigheternas verksamhet.

4.2

Myndigheternas anpassning

För att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken är
tvärsektoriell styrning av resurser inom i princip samtliga
politikområden avgörande. Det innebär att insatser inom flertalet
utgiftsområden och politikområden på nationell nivå behöver ta
hänsyn till lokala och regionala förutsättningar och prioriteringar. Ett
gemensamt engagemang mellan statliga, regionala och lokala aktörer
är en viktig förutsättning för utveckling i alla delar av landet. Statliga
myndigheter har en viktig roll i genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken. Statliga myndigheter ska, när det är lämpligt, i så stor
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utsträckning som möjligt ska ta hänsyn till regionala förutsättningar i
sin verksamhet.48
Myndigheterna har därför besvarat fördjupade frågor om hur de
genom sin verksamhet bidrar till regional utveckling och utveckling på
landsbygder samt hur de anpassar sin verksamhet utifrån regionala
eller lokala förutsättningar. Frågorna syftar till att närmare undersöka
om och hur myndigheterna anpassat verksamheten; i sin samverkan, i
sina insatser och finansiering samt i sin kunskapsutveckling.
4.2.1

Myndigheterna har olika förutsättningar att anpassa
verksamheten

Samtliga myndigheter beskriver att de bidrar till mål om hållbar
utveckling i alla delar av landet genom sin verksamhet. Hur
myndigheternas sektorverksamhet och uppdrag ser ut skiljer sig dock
i stor utsträckning, vilket naturligt också påverkar hur deras
anpassning av verksamheten ser ut.
4.2.1.1

Myndigheter med regional närvaro eller med verksamhet med nära
koppling till regionala eller lokala planer och strategier

Flera myndigheter beskriver att de har en verksamhet som i hög
utsträckning bygger på en regional eller lokal struktur och anpassning,
genom en organisation med närvaro på flera platser i landet49 eller
genom att verksamheten har en nära koppling till regionala eller lokala
planer och strategier.50
Trafikverket, ESF-rådet och Jordbruksverket beskriver att deras
verksamhet får en tydlig geografisk dimension genom att den
genomförs både genom nationella planer och program, liksom genom
regionalt framtagna planer och program. Trafikverkets verksamhet tar
sin utgångspunkt i en nationell plan men även i regionala planer som
tas fram av regionerna. ESF-rådet och Jordbruksverket har genom sina
roller som förvaltande myndigheter för Socialfonden, respektive Havsoch fiskerifonden samt Jordbruksfonden inklusive Leader, en tydlig
regional och lokal koppling i sin verksamhet då stora delar av
verksamheten sker genom regionala handlingsplaner respektive lokala
utvecklingsstrategier. Även Skogsstyrelsen redovisar att regional
anpassning sker i flera delar av myndighetens ordinarie verksamhet,
bland annat med utgångspunkt i regionala skogsstrategier.
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Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Trafikverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska
Undersökning, Arbetsförmedlingen
49

Trafikverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Kulturrådet,
Filminstitutet, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet
50

66

Dessa myndigheter beskriver en naturlig och nära koppling till det
regionala tillväxtarbetet och/eller arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder. Den regionala verksamheten och kopplingen till
regionala planer och beslut beskrivs ge ett mervärde i form av en
större regional relevans.
Genom kultursamverkansmodellen sker en regional anpassning
genom att nationella medel till kultur fördelas enligt regionala
kulturplaner. Kulturrådet ansvarar för statens bidrag till regionerna
och fattar beslut om bidrag med kulturplanerna som underlag. Även
områden inom Filminstitutets, Riksarkivets och
Riksantikvarieämbetets verksamhet omfattas av modellen. De ingår
alla i det så kallade Samverkansrådet, som har till uppgift att samordna
de statliga perspektiven och att värna de nationella kulturpolitiska
målen inom modellen.
Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet beskriver att det
finns synergier mellan myndigheternas verksamhet och regional
tillväxt- och landsbygdspolitik samt att regional anpassning i
verksamheten är av vikt för genomförandet av myndigheternas
verksamhet. Även Kulturrådet beskriver en naturlig anpassning i
myndighetens verksamhet utifrån regionala förutsättningar.
Kulturrådet poängterar dock att det inte är ett resultat av
myndighetens uppdrag att bidra till mål för den regionala
utvecklingspolitiken, utan är en naturlig följd av myndighetens
kulturpolitiska uppdrag.
Trafikverket, ESF-rådet, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska
undersökning och Riksarkivet har en regional organisation och
närvaro, genom kontor på olika platser i landet. Jordbruksverket har
genom Distriktsveterinärerna också närvaro på flera platser i landet.
Även Arbetsförmedlingen har lokal och regional närvaro på flera
platser i landet och är den av myndigheterna som har tydligast lokal
förankring. Arbetsförmedlingen redovisar att deras uppdrag inom
arbetsmarknadspolitiken har sin tillämpning på såväl nationell som
lokal nivå och för en myndighet med regional och lokal närvaro så är
gränsdragningarna svåra att göra, mellan det egna uppdraget och
medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
4.2.1.2

Myndigheter med en huvudsakligen nationell struktur i sin
verksamhet

Andra myndigheter har en mer tydligt nationell struktur i sin
verksamhet och en huvudsakligen nationell organisation.51 Dessa
myndigheter har inte en lika tydlig regional eller lokal koppling varken

Post och telestyrelsen, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,
Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
Havs och vattenmyndigheten, Boverket, Vinnova, Patent och registreringsverket
51
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geografiskt med kontor på olika platser eller till regionala planer, som
myndigheterna i föregående avsnitt.
Flera av dessa myndigheter beskriver att regional eller lokal
anpassning och dialog med regional eller lokal nivå sker kontinuerligt i
flera eller delar av myndighetens verksamhet. Vilka samverkan sker
med på regional nivå skiljer sig mellan myndigheterna och mellan
olika verksamhetsområden. Detta utvecklas närmare under avsnitt 4.3
om myndigheters samverkan.
Post och telestyrelsen och Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor beskriver en nära koppling mellan den egna
verksamheten och regional tillväxt- och landsbygdspolitik samt att
regional anpassning sker i flera delar av verksamheten. De beskriver
att ett territoriellt perspektiv stärker myndigheternas nationella
verksamhet.




Post och telestyrelsen beskriver att de i stor utsträckning har
nationella uppdrag men att myndighetens
verksamhetsområden, inom såväl bredband, post och paket
och grundläggande betaltjänster, på många sätt är
grundläggande för hållbar utveckling i alla delar av landet.
Bland annat har myndighetens stödgivning en regional
anpassning genom en nära koppling till regionala
prioriteringar. Post och telestyrelsen beskriver att de inom
ramen för verksamhetsplanering för 2020, tagit initiativ till ett
internt arbete med att ta ett samlat grepp kring landsbygdsoch glesbygdsperspektiv. Syftet är att få en bättre helhetsbild
av vilka behov som hushåll och företag i gles- och landsbygder
har inom myndighetens verksamhetsområden samt vilka
insatser myndigheten gör gentemot dessa.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
redovisar att myndigheten har nationella uppdrag inom
ungdoms-, och civilsamhällespolitiken. De redovisar vidare att
ett territoriellt perspektiv är viktigt för att förstå skillnader i
ungas levnadsvillkor och civilsamhällets olika förutsättningar
och villkor på olika platser. Eftersom unga och civilsamhället
finns på olika platser i Sverige beskrivs ett territoriellt
perspektiv stärka myndighetens förutsättningar att nå de egna
politikområdenas mål. MUCF beskriver att de arbetar
strategiskt och kontinuerligt för att myndighetens kunskap och
stöd ska nå och nyttjas av aktörer i hela landet. Det görs dels
genom kunskap som bryts ner på olika geografier, dels genom
att arbeta med nationella nätverk med regionala
representanter samt att aktivt försöka nå och arbeta med
regionala och lokala aktörer, till exempel regioner och Leaderorganisationer.

Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Energimyndigheten,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Boverket betonar
samtliga att myndigheternas verksamhet och roll i första hand är
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nationell. Dock beskrivs regional eller lokal anpassning ske i delar av
myndigheternas verksamhet.






Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
redovisar att en naturlig koppling finns till regional utveckling
och landsbygdsutveckling, genom att myndigheterna genom
styrning inom det egna området till viss del ska ta regional
eller lokal hänsyn i samverkan med regioner och/eller
kommuner.
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten beskriver att vissa delar av verksamheten
genomförs genom regional anpassning och i samverkan med
regional nivå, främst med länsstyrelserna.
Även Boverket redovisar viss anpassning i delar av
verksamheten. Boverket beskriver att de bidrar genom sin
verksamhet och genom deltagande i dialog och forum där
myndighetens verksamhet kommuniceras.

Vinnova och Patent och registreringsverket beskriver båda sin
verksamhet som nationell. Anpassning beskrivs till viss del ske genom
samverkan men redovisas inte ske i insatser, finansiering eller i
kunskap.
4.2.2

Myndigheternas anpassning i samverkan, insatser och kunskap

Samtliga myndigheter, förutom Vinnova, har svarat att myndighetens
verksamhet har anpassats utifrån regionala eller lokala
förutsättningar.
Vinnova beskriver dock att ett utökat samarbete med Tillväxtverket
under 2020 inneburit att Vinnova deltagit vid regionala dialoger
anordnade av Tillväxtverket inför programmering av
regionalfondsprogram. Vinnova beskriver också att initiativ tagits i
samverkan med Tillväxtverket för att utveckla formerna för en mer
operativ dialog med regionerna kring ekosystem för innovativa företag
och smart specialisering.
Myndigheter med en regional eller lokal struktur och närvaro i sin
verksamhet, eller med en nära koppling till regionala eller lokala
strategier och planer beskriver i hög grad att regional eller lokal
anpassning är naturlig i myndighetens verksamhet. I såväl samverkan,
insatser och i myndighetens kunskapsproduktion.
Till exempel skriver Arbetsförmedlingen att;
”Arbetsförmedlingens organisationsstruktur har alltid präglats av att
vara en nationell myndighet med regional och lokal närvaro […]
Arbetsförmedlingens nationella och enhetliga uppdrag, möter regionala
och lokala arbetsmarknadspolitiska utmaningar med möjlighet att
anpassa verksamheten och nå ändamålsenliga lösningar”
ESF-rådet redovisar att de inte ser behov av närmare anpassningar
givet att de har en stark regional närvaro med verksamhet i nära i linje
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med regionala handlingsplaner för socialfondsprogrammet. De menar
att handlingsplanerna möjliggör en god överblick och insyn i regionala
och lokala behov i varje län. ESF-rådet skriver att verksamheten inte
genomförs med särskild hänsyn till landsbygder men att myndigheten
under nuvarande programperiod genomfört utlysningar med större
relevans för landsbygder. Till exempel inom kompetensutveckling
inom livsmedelskedjan samt för anställda kvinnor och män inom
livsmedel och gröna näringar.
Myndigheter med en nationell struktur i sin verksamhet beskriver att
regional eller lokal anpassning sker i delar av verksamheten, genom
samverkan och i ett flertal eller i några av myndighetens insatser och
finansiering samt kunskapsproduktion.
Här avviker Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
genom att på ett tydligare sätt betona vikten av regional och lokal
anpassning och samverkan i verksamhet, även om de är en myndighet
med tydlig nationell struktur. De lyfter ett territoriellt perspektiv som
en förutsättning för genomförandet av myndighetens verksamhet
inom ramen för deras nationella sektorsuppdrag.
4.2.2.1

Anpassning i myndigheternas samverkan

Samtliga myndigheter som beskrivit att verksamheten anpassas efter
regionala eller lokala förutsättningar har beskrivit att det bland annat
görs genom samverkan med andra aktörer på nationell, regional och
lokal nivå. Samverkan beskrivs med ett flertal aktörer på regional och
lokal nivå inom myndigheternas olika verksamhetsområden. Vilka
aktörer som samverkan sker med framgår närmare under avsnitt 4.3
Samverkan.
Myndigheter som har en regional organisation beskriver i högre grad
samverkan genom och i olika regionala nätverk och grupperingar.
Trafikverket beskriver att myndigheten sedan länge har en nära
samverkan med regional och kommunal nivå i sin verksamhet och
genom sina olika regionala kontor. ESF-rådet skriver att de regionala
kontorens samverkan genom nätverk och arbetsgrupper, till exempel
regionala kompetensråd, skapar goda förutsättningar för utlysningar
med hög relevans för respektive region. Även Arbetsförmedlingen
beskriver en nära och praktisk samverkan med regionala och lokala
aktörer genom bransch- och kompetensråd, vilkas sammansättning
utgår från regionala och lokala branschstrukturer.
Myndigheter med en enbart nationell organisation beskriver i högre
grad samverkan i nationella nätverk och grupperingar inom olika
sakområden och sakfrågor, där också regionala eller lokala aktörer
deltar. Exempelvis genom Landsbygdsnätverket, genom SKR:s olika
nätverk, Reglab, Länssamverkan bredband 2.0,
Kompetensförsörjningsdagarna, Nätverk för vindbruk och
Kulturmiljöforum.
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Det handlar både om att myndigheterna deltar i nationella nätverk
som andra driver, och i vissa fall att de själva driver regionala eller
lokala nätverk inom något av myndighetens områden. Exempelvis
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som driver ett
regionnätverk för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
4.2.2.2

Anpassning i myndigheternas insatser och finansiering

Samtliga myndigheter förutom Vinnova och Patent och
registreringsverket redovisar att anpassning skett i insatser och
finansiering.
Trafikverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Kulturrådet, Filminstitutet
och Skogsstyrelsen redovisar att myndighetens insatser och
finansiering av naturliga skäl anpassas, genom en inbyggd regional
anpassning och nära koppling till regionala planer inom
myndigheternas områden. Jordbruksverket lyfter att de också har en
naturlig koppling till lokala förutsättningar, genom de lokala
utvecklingsstrategierna inom Leader.
Arbetsförmedlingen har som tidigare beskrivits lyft att myndighetens
organisationsstruktur, genom nationella uppdrag och regional och
lokal närvaro, bidrar till att verksamheten kan anpassas på ett
ändamålsenligt sätt. I det sammanhanget lyfter Arbetsförmedlingen att
den regionala och lokala närvaron och samverkan med relevanta
aktörer på regional och lokal nivå bidrar till att myndigheten kan fylla
viktiga funktioner med högre träffsäkerhet i insatser inom
kompetensförsörjningsområdet. Till exempel i myndighetens roll som
företagsrådgivare, med särskild kunskap och relevans för regional och
lokal arbetsmarknad.
Sveriges geologiska undersökning beskriver en naturlig anpassning i
myndighetens verksamhet som i hög grad är platsbunden, då
verksamheten anpassas efter regionala geologiska förutsättningar.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) redovisar
att verksamheten anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar
på många sätt. Det handlar dels om att sprida kunskap och arbeta för
tillgänglighet i hela landet, dels om att designa uppdrag utifrån
territoriella förutsättningar. Som ett exempel beskriver MUCF att de
arbetar med stöd och kunskap inom ramen för uppdrag att stödja unga
som varken studerar eller arbetar, inom vilket myndigheten också har
i uppdrag att stödja kommuner och regioner att arbeta gentemot
denna grupp. Myndigheten arbetar med lokal samordning, statistik och
kunskap och har beskriver att de aktivt arbetat för en god geografisk
spridning och med att nå både stora och små kommuner. Ett exempel
på särskild design i ett uppdrag är inom projektbidrag för ungas
organisering. För dessa projektbidrag prioriterar myndigheten projekt
som genomförs i utsatta områden samt i gles- och landsbygder.
Liknande design finns i myndighetens fördelning av projektbidrag för
åtgärder som syftar till att stärka demokratin.
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Riksantikvarieämbetet redovisar att myndigheten fördelar medel inom
kulturarvsområdet med direkt bäring på regional tillväxt- och
landsbygdspolitik. Genom bidrag till kulturmiljövård,
kulturarvsarbete, bidrag till arbetslivsmuseer och till ideella
organisationer inom kulturmiljöområdet som beskrivs viktiga för det
regionala och lokala kulturarvsarbetet.
Post och telestyrelsen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket,
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten
och Boverket beskriver att de i första hand arbetar gentemot
nationella mål och utifrån ett nationellt perspektiv, men att hänsyn tas
till territoriella skillnader och förutsättningar inom ramen för olika
delar av myndighetens uppdrag och insatser.
Nedan följer exempel på hur några av dessa myndigheter beskriver att
anpassning sker i insatser och finansiering:








Post och telestyrelsen beskriver att myndigheten upphandlar
särskild posttjänst till äldre i glesbygd. Myndighetens
stödgivning inom bredbandsutbyggnad enligt ett nytt statligt
stöd för perioden 2020–2022, beskrivs också ske med ett
särskilt fokus på glesbefolkade områden. Stödgivningen bygger
på regionala prioriteringar som regionerna gör om vilka
områden som är mest aktuella för stödet inom regionen.
Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit initiativ till att
genomföra ett ESF-projekt i vilket myndigheten tillsammans
med regionerna ska bygga nationella och regionala strukturer
för validering. Ett resultat som förväntas av projektet är att
samtliga regioner tar fram regionala utvecklingsplaner för
validering.
Energimyndigheten beskriver att anpassning sker i
myndighetens arbete med energi- och klimatrådgivning som
sker via regionala energikontor, främst i landsomfattande
insatsprojekt där mål och krav på aktiviteter anpassats till hur
stora målgrupperna är i varje kommun. Ett annat exempel som
Energimyndigheten beskriver är att projekt inom det regionala
nationalfondsprogrammet på grund av stora regionala och
lokala skillnader vad gäller företagsflora, attityd, kapacitet och
efterfrågan på miljö och klimattänk gett en långtgående
anpassning i projekten. Energimyndigheten är den enda
myndigheten som även redovisar finansiering i verksamhet
som anpassats utifrån regionala och lokala förutsättningar
under perioden 2015–2020, där projekt inom det nationella
regionalfondsprogrammet uppgår till 480 mkr, insatser inom
kommunalt klimat och energirådgivning till 560 mkr och
insatser inom programmet Lokal och regional
kapacitetsutveckling till 187 mkr.
Havs- och vattenmyndigheten beskriver att regional
anpassning sker i arbetet kring fiskförvaltning och hållbart
nyttjande. Tillstånds och landningskontroll genomförs utifrån
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4.2.2.3

regionala och lokala förutsättningar, genom tre regionala
landningskontroller fördelade över landet. Inom den nationella
fiskförvaltningen har det regionala arbetet utvecklats genom
att fem regionala beredningsgrupper etablerats. Ett annat
exempel som beskrivs är fördelningen av havs- och
vattenmiljöanslaget så som bidrag till lokala vattenvårdprojekt.
Boverket redovisar att regional och lokal anpassning sker
genom dialog med regioner i syfte att säkerställa att
myndighetens vägledningar och stöd är relevanta för regional
nivå. Myndigheten har också tagit fram ett förslag på
begreppsmodell för text och karta för kommunernas
översiktsplaner. Ett antal kommuner och regioner har bjudits
in att testa modellen under två års tid i samarbete med
Boverket. Boverket redovisar också några exempel på insatser
i vilka samverkan och dialog med regioner skett, bland annat
inom satsningen ”Smarta städer och regioner 2017–2020 och
”Den attraktiva regionen” 2013–2016”.
Anpassning i myndigheternas kunskapsutveckling

Samtliga myndigheter förutom Vinnova och Patent och
registreringsverket beskriver att anpassning skett i myndighetens
kunskapsproduktion.
Myndigheterna som beskriver att regional eller lokal anpassning
genomsyrar verksamheten beskriver också att regional eller lokal
anpassning sker mer kontinuerligt i stora delar av myndighetens
kunskapsproduktion, som en naturlig följd av uppdrag med regional
eller lokal anknytning.52 Till exempel:




Trafikverket beskriver att myndigheten har en bred
verksamhet och omfattande rapportgenerering i vilka både
investeringar och effekter av investeringar följs upp. Till
exempel genomför myndigheten regionala systemanalyser
samt analyser som underlag för interregional kollektivtrafik
som beskriver tillgänglighet för boende i hela landet, med
fokus på landsbygd. Trafikverket har tillsammans med
Tillväxtverket genom ett pilotprojekt undersökt hur verktyget
Pipos som är en plattform för geografiska analyser, kan
användas inom Trafikverket.
Jordbruksverket beskriver att myndigheten kontinuerligt
tillgängliggör statistik på regional och/eller lokal nivå i så hög
utsträckning som det går inom sitt sektorsområde. Syftet är att
statistik och kunskap ska vara aktuell och användbar för
regionala och lokala aktörer och beslutsfattare.

Trafikverket, Kulturrådet, Filminstitutet, ESF-rådet, Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, Arbetsförmedlingen, Myndigheten
för ungdoms och civilsamhällesfrågor
52
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Arbetsförmedlingen lyfter att stora delar av myndighetens
statistik bryts på regional och vissa fall också lokal nivå.
Statistiken beskrivs vara efterfrågad och användas i hög grad
av regionala och lokala aktörer, till exempel vad gäller
prognoser över arbetsmarknaden och yrkesefterfrågan samt
statistik över inskrivna arbetslösa på kommunnivå. Denna
kunskap beskrivs utgöra stommen för samverkan kring
kompetensförsörjningsfrågor på regional och lokal nivå.
Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor redovisar
att de tar fram statistik och kunskap som är nedbrytbar på
kommunal och lokal nivå inom flera områden. De erbjuder
sedan 2002 kommuner och regioner stöd för kunskap genom
enkätverktyget Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ett
antal rapporter har tagits fram i vilka myndigheten särskilt
anlagt ett tydligt territoriellt perspektiv, till exempel i
rapporterna Fokus18, om ungas sociala inkludering och
Civilsamhället på landsbygder och i tätort.
EFS-rådet och Filminstitutet redovisar att uppföljningar och
analyser görs på regional nivå, men inte mellan olika
landsbygder.

Flera myndigheter som beskriver att deras verksamhet och uppdrag
huvudsakligen präglas av ett nationellt perspektiv, med delvis regional
eller lokal anpassning redovisar att kunskapsproduktionen inom flera
eller några av myndighetens områden bryts ner på regional eller lokal
nivå.53
Nedan följer exempel på hur dessa myndigheter beskriver att
anpassning sker i myndighetens kunskap;




Post och telestyrelsen följer upp tillgången till bredband och
mobiltäckning genom att årligen göra en geografisk
kartläggning av områden där det finns, respektive saknas
förutsättningar för IT-infrastruktur i Sverige. Dessa
uppföljningar visualiseras i Bredbandskartan och sedan 2019
är det också möjligt att filtrera så att kartan visar utbyggnad
inom tätort, småort och utanför tätort och småort.
Myndigheten beskriver att kunskapen från Bredbandskartan är
ett viktigt verktyg både för dem själva och för andra aktörer i
främjandearbetet för stärkt tillgång till IT-infrastruktur som
också kan utgöra underlag för insatsplanering.
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver att deras statistik
avseende studerande, utbildningar och utbildningsanordnare
inom yrkeshögskolan redovisas på olika geografiska
indelningar. Publikt redovisas de på kommunnivå, FA-regioner

Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan,
Skolverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Havs och vattenmyndigheten,
Boverket, Riksarkivet
53
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och länsnivå. Eftersom den lägsta nivån är kommuner, beskrivs
också andra geografiska indelningar vara möjliga, exempelvis
uppgifter fördelat på olika landsbygder. Det har dock inte
gjorts i nuläget.
Skolverket beskriver att myndigheten redovisar statistik enligt
SKR:s kommungruppsindelning och för regioner och
kommuner. Myndigheten tar även fram underlag om
geografiska skillnader i flera uppföljningar och utvärderingar.
Boverket redovisar att myndigheten inte genomför analyser av
hur den egna verksamheten påverkar olika typer av regioner.
Däremot görs olika typer av regionala uppföljningar som gör
det möjligt att följa utvecklingen inom exempelvis fysisk
planeringen och på bostadsmarknaden i olika delar av landet.
Riksarkivet redovisar att myndighetens statistik och rapporter
inom olika relevanta områden är nationellt täckande men att
resultaten går att applicera regionalt.

4.2.3
Myndigheternas tillämpning av regionala utvecklingsstrategier
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 lyfts bland annat att de regionala
utvecklingsstrategierna har en viktig roll som plattform för dialog
mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Regionala
prioriteringar i strategierna ska vara väl förankrade lokalt och vara
vägledande vid statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Regeringen lyfter att ”statliga myndigheter får genom
ökad kunskap om regionala förutsättningar och prioriteringar
utvecklade möjligheter att beakta dessa i berörda delar av sin egen
verksamhet samt vid sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet.24”
Det framgår också av förordning (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete att statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet bland annat ska grundas på prioriteringarna i de
regionala utvecklingsstrategierna. I lag (2019:944) om regionalt
utvecklingsansvar framgår att statliga myndigheter som bedriver
verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets
utveckling. I den bästa av världar skulle alltså samtliga myndigheter
som ska bidra till det regionala utvecklingsarbetet ha kännedom om
prioriteringarna i samtliga regionala utvecklingsstrategier.
Myndigheterna har som en del av frågorna om anpassning, besvarat
frågor som rör deras tillämpning av regionala utvecklingsstrategier.
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Nio myndigheter har svarat att regionala utvecklingsstrategier (RUS)
påverkat myndighetens verksamhet eller används av myndigheten.54
Sex myndigheter beskriver att de regionala utvecklingsstrategierna
indirekt påverkar myndighetens verksamhet.55 Dessa myndigheten
tillämpar i första hand andra regionala planer och strategier i sin
verksamhet, som på olika sätt länkar till de regionala
utvecklingsstrategierna. Till exempel regionala kulturplaner,
handlingsplaner för socialfondsprogrammet och regionala
transportinfrastrukturplaner. Andra exempel är regionala strategier
och planer som hanteras av andra regionala eller lokala aktörer, men
som i framtagandet ska beakta RUS. Till exempel regionala
handlingsplaner inom landsbygdsprogrammet, lokala
utvecklingsstrategier och regionala skogsstrategier.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor redovisar att de
under 2020 arrangerade en träff i sitt regionala nätverk för ungdoms
och civilsamhällesfrågor på temat RUS- skrivande. Myndigheten har
också deltagit i Reglabs RUS-nätverk under 2020 för att berätta om
ungdomsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet samt i Reglabs
årskonferens 2019 och 2020 med lärpass på temat
ungdomsperspektiv i regional utveckling.
Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Patent och
registreringsverket, Filminstitutet och Sveriges geologiska
undersökning har svarat att de regionala utvecklingsstrategierna inte
påverkar myndighetens verksamhet.
Myndigheten för yrkeshögskolan skriver att de som nationell
myndighet inte direkt påverkas av RUS, men att RUS används av
myndigheten som kunskapsunderlag för insatser inom myndighetens
område. Till exempel för att ge en bild av kompetensbehov och behov
av utbildningar.
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten,
Boverket, Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet beskriver också att
de regionala utvecklingsstrategierna använts som kunskapsunderlag. I
syfte att få mer kunskap om hur myndigheternas frågor och perspektiv
kommer till uttryck.


Naturvårdsverket har gjort en kartläggning av samtliga
regionala utvecklingsstrategier inom regeringsuppdrag om
regionala handlingsplaner för klimat och miljö.

Trafikverket, ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, Post och telestyrelsen,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor
54

Trafikverket, Kulturrådet, ESF-rådet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten
55

76








Havs- och vattenmyndigheten genomförde i samband med
myndighetens arbete med havsplanering en kartläggning av de
regionala utvecklingsstrategierna.
Boverket redovisar att de vid olika tillfällen analyserat de
regionala utvecklingsstrategierna i syfte att skapa sig en bild av
hur de integrerar frågor om fysisk planering samt om
regionernas roll inom gestaltad livsmiljö. Boverket ser också
att RUS kan användas inför dialoger med regioner för att skapa
förståelse för regionspecifika utmaningar och
utvecklingsområden.
Kulturrådet beskriver att myndigheten i inledningen av
perioden (för de interna strategierna 2014–2020) gjorde en
jämförelse mellan kulturplaner och regionala
utvecklingsstrategier.
Riksantikvarieämbetet redovisar att de under 2017
undersökte samtliga regionala utvecklingsstrategier.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Riksantikvarieämbetet konstaterade utifrån dessa kartläggningar att
de ser att myndigheternas perspektiv och frågor skulle kunna
tydliggöras i de regionala utvecklingsstrategierna. Kulturrådet skriver
att deras bedömning är att kopplingen under perioden har stärkts i
både kvalitativ och kvantitativ bemärkelse mellan regionala
utvecklingsstrategier och kulturplaner, baserat på myndighetens
bedömningar av nya kulturplaner. Även Riksantikvarieämbetet
beskriver att de i sin kartläggning såg att det finns en koppling mellan
ökad andel finansierade kulturarvsprojekt via regionalfonden och
specifika skrivningar i utvecklingsstrategierna om kulturarv och
kulturmiljö.
4.2.3.1

RUS- revideringar och RUS-remisser

Sex myndigheter redovisar att de besvarar remisser av regionala
utvecklingsstrategier.56 Havs- och vattenmyndigheten och
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor redovisar att de
som regel försöker svara på remisser, men att det görs i mån av tid.
Kulturrådet, Filminstitutet, Boverket och Naturvårdsverket redovisar
att de som regel inte besvarar RUS- remisser. Naturvårdsverket och
Boverket redovisar att de svarat på några få remisser men att de inte
har någon beslutad rutin för att bidra till arbetet med regionala
utvecklingsstrategier och vanligtvis inte lämnar remissvar på
regionala utvecklingsstrategier. Kulturrådet redovisar att de inte
svarar på RUS-remisser av principiella skäl för att undvika konflikter

Arbetsförmedlingen, Post och telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor
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med kulturens oberoende, då RUS till viss mån är styrande för
regionala kulturplaner.
Fyra myndigheter redovisar att de deltar i framtagande av regionala
utvecklingsstrategier eller andra strategier och planer med koppling
till RUS.57






4.2.4

Arbetsförmedlingen redovisar att myndigheten på olika sätt
varit delaktiga både i framtagandet och revideringen av
regionala utvecklingsstrategier. Till exempel genom
kunskapsunderlag och statistik, genom dialoger med
regionerna och genom att besvara remisser av RUS.
Arbetsförmedlingen beskriver att myndigheten har varit en
aktiv part med samtliga regioner men att formerna sett olika ut
över landet. Vidare beskriver de att samsyn i RUS, i frågor om
kompetensförsörjning och av myndigheten identifierade
utmaningar på de regionala arbetsmarknaderna, har
möjliggjort former av samverkan där myndigheten fått
draghjälp av regionala aktörer i sina uppdrag.
Trafikverket beskriver att myndigheten samverkar med
regionerna i framtagandet av regionala
transportinfrastrukturplaner. Trafikverket skriver att de
regionala systemanalyserna och länstransportsplanerna kan
ses som konkretiseringar av RUS som ofta är på en för
övergripande nivå för att på ett konkret sätt påverka
myndighetens arbete med att åtgärda behov och brister i
transportsystemet. Trafikverket beskriver dock att de strävar
efter att öka dialogen i tidigare skeden med regioner, för vilket
RUS kan ses som det viktigaste instrumentet.
Post och telestyrelsen redovisar att de är remissinstans för
samtliga regionala utvecklingsstrategier. RUS beskrivs ge
myndigheten kunskap om regionernas utmaningar,
förutsättningar, behov och prioriteringar. Därutöver beskriver
PTS också att de bistått regionerna i framtagandet av regionala
bredbandsstrategier samt årligen följer upp de
bredbandsfrämjande åtgärderna på regional nivå.
Sammanfattande reflektioner

Samtliga myndigheter beskriver att anpassning sker av verksamheten
utifrån regionala eller lokala förutsättningar gällande samverkan. Flera
beskriver även att anpassning sker i insatser och finansiering samt i
myndighetens kunskapsutveckling.
Graden av anpassning skiljer sig dock åt i hög utsträckning, vilket till
stor del beror på vilka förutsättningar myndigheterna har. Vissa
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myndigheter har en verksamhet som bygger på en regional eller lokal
struktur, medan andra har en mer utpräglad nationell struktur.
Myndigheter med en regional eller lokal struktur i verksamheten
beskriver en kontinuerlig anpassning utifrån regionala eller lokala
förutsättningar. Det gäller både samverkan med olika aktörer samt i
insatser, finansiering och kunskapsproduktion. Dessa myndigheter är
främst verksamma inom områden som har en tydlig regional eller
lokal förankring och nära koppling till regionala planer och beslut. I de
flesta fall har de också någon typ av regional organisering och finns
fysiskt närvarande på flera platser i landet. Dessa myndigheters
samverkan sker ofta i regionala nätverk och grupperingar, utöver
nationella nätverk.
En geografisk dimension kan på så sätt sägas vara inbyggd i dessa
myndigheters verksamhet. Främst är det regional anpassning som
beskrivs. En geografisk dimension i form av en nära anknytning till
regional verksamhet, planer och beslut är alltså ingen garanti för att
flera olika territoriella perspektiv integreras i verksamheten. Till
exempel är det få myndigheter som har en tydlig regional struktur i sin
verksamhet som beskriver att de aktivt och strategiskt arbetar med ett
landsbygdsperspektiv. Verksamheten följer som regel tydligt den
uttalade styrningen och förväntningarna som myndigheterna ser att de
har, i första hand från sina egna departement och inom det egna
sektorsområdet.
För myndigheter med en i huvudsak nationell struktur i verksamheten
är det en större variation i territoriell anpassning. Det vanligaste är att
anpassning sker främst genom samverkan med regionala eller lokala
aktörer. I viss grad beskrivs även anpassning i specifika insatser och i
kunskapsproduktionen. Ofta är det kopplat till enskilda uppdrag där
anpassningen sker utifrån regionala eller lokala förutsättningar.
Flera av myndigheterna som har en nationell struktur i sin verksamhet
lägger vikt vid att verksamheten är just nationell, i den mening att
myndigheten ansvarar för ett politikområde som de beskriver ska
genomföras ”i hela landet”, i många fall utan att kommentera var
denna nationella verksamhet genomförs. Det tycks därmed finnas en
avsaknad av geografisk anpassning i verksamheten och en mer eller
mindre outtalad motsättning i att nationell verksamhet skulle ha
tydliga geografiska dimensioner eller särskilda anpassningar utifrån
territoriella förutsättningar. Dessa myndigheter har inte sällan en
huvudplacering på en enskild plats i landet.
Det finns såklart variationer i hur myndigheter med nationell struktur
beskriver territoriella perspektiv och anpassning i verksamheten.
Tydligast är Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
(MUCF), som i det här sammanhanget är undantaget som bekräftar
regeln. MUCF, som är vad som kan kallas en myndighet med nationell
struktur, beskriver att ett territoriellt perspektiv är en förutsättning
för att genomföra deras verksamheten nationellt. Därför arbetar de
aktivt med att ta hänsyn till att det finns olika förutsättningar i olika
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delar av landet. Det krävs för att myndighetens verksamhet och
tjänster ska finnas tillgängliga och få effekt i hela landet, i täta och
glesa områden.
Vi ser att inbyggda geografiska dimensioner, antingen genom att
kontor finns på flera olika orter eller att verksamheten och uppdrag
har en tydlig regional struktur, påverkar myndigheternas territoriella
anpassningar. Myndigheterna har olika grundförutsättningar för sin
anpassning och vi ser att en tydlig styrning och tydliga förväntningar
påverkar och underlättar, vilket är något som myndigheterna också
efterfrågar.
Några myndigheter lyfter också utvecklingen av den digitala tillgången
till myndighetens tjänster och att sådan utveckling skapar en mer
platsoberoende tillgängligheten till myndighetens tjänster. I det här
sammanhanget är digitalisering en möjlighet att stärka en mer
likvärdig tillgång till myndigheter och deras verksamheter.
Det är tydligt sett till myndigheternas redovisningar att en regional
närvaro och samverkan genom regionala nätverk och grupperingar ger
en god kännedom om regionala behov och förutsättningar. En regional
eller lokal närvaro, framför allt till myndigheter med mer individnära
verksamhet, kan fortsatt vara viktigt för en likvärdig tillgång till
myndigheters verksamhet i hela landet. Till exempel lyftes betydelsen
av fortsatt statlig närvaro av regionerna i deras inspel till en framtida
regional utvecklingspolitik. Statlig närvaro beskrevs av vikt dels ur ett
demokratiskt perspektiv, dels utifrån tillgång till offentlig service och
arbetstillfällen i hela landet.58
Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggör också
att myndigheterna ska ta del av och basera sin medverkan på regionala
prioriteringar. Flera myndigheter beskriver att regionala
utvecklingsstrategier (RUS) tillämpas på något sätt, dock är
variationen stor i hur detta görs. Några få myndigheter beskriver att
de som regel besvarar RUS- remisser eller att de involverar sig i
framtagandet av strategierna. Det som utmärker dessa myndigheter är
att de ofta har en tydlig regional struktur i sin verksamhet och att de
beskriver en nära samverkan med regioner, främst genom olika
regionala nätverk. Myndigheter med en nationell struktur i
verksamheten beskriver i lägre utsträckning att RUS påverkar deras
verksamhet eller att de medverkar i framtagandet och remisser av
RUS. Några av dessa myndigheter beskriver att RUS tillämpas som
kunskapsunderlag för myndigheten, i analyser av hur myndigheten
verksamhet kommer till uttryck i regionernas RUS.
I Tillväxtverket sammanställning av myndigheternas redovisningar av
sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2018 konstaterade vi att
myndigheterna inte kontinuerligt tog del av samtliga regionala
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utvecklingsstrategier eller var särskilt involverade i framtagande eller
revidering av dessa. Till största delen användes de regionala
utvecklingsstrategierna som ett kunskapsmaterial.59 Till viss del tycks
denna observation fortsatt stämma. Dock tycks några förändringar
skett. Till exempel såg Tillväxtverket 2018 att endast en myndighet
(Post och telestyrelsen) svarat att myndigheten tar del av samtliga
regionala utvecklingsstrategier. Som framgår av aktuell
sammanställning tycks fler myndigheter (sex stycken) i nuläget som
regel svara på RUS-remisser och ytterligare några få svara på enskilda
remisser.

4.3

Myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå

I avsnittet om samverkan har myndigheterna besvarat fördjupade
frågor om vilka aktörer de för dialog med på regional och lokal nivå. De
har även ombetts beskriva samverkan med regioner och andra
myndigheter inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, då detta är
ett viktigt verktyg för det regionala utvecklingsarbetet.
Samverkan är centralt då den regionala utvecklingspolitiken och en
sammanhållen landsbygdspolitik är tvärsektoriella politikområden
som genomförs i ett flernivåsystem. Ett flertal aktörer på olika nivåer
är viktiga för arbetet gentemot målen om utveckling i alla delar av
landet. Tillväxtverket vill därför få en samlad bild och en bättre
förståelse för hur myndigheterna arbetar i samverkan med aktörer på
regional och lokal nivå. Det framgår av förordning (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete att myndigheternas medverkan ska ske i
samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.
Ett antal frågor fokuserar därför just på myndigheternas samverkan
med regionerna.
4.3.1

Samverkan med regionerna

Tillväxtverket har bett myndigheterna att beskriva om de för dialog
med regionerna, i vilka frågor dialog förs och med vilka regioner (om
ej med samtliga regioner). Frågorna handlar även om myndigheterna
har någon struktur eller särskilda rutiner för att föra dialog eller
hämta inspel från regionerna. Avslutningsvis har myndigheterna
uppmanats att beskriva hur de har bidragit till eller kan bidra till en
utvecklad samverkan och dialog med regionerna.
Samtliga myndigheter har svarat att någon form av dialog förts med
regionerna. I vissa fall handlar det om ett fåtal regioner i enskilda
frågor. Elva myndigheter beskriver att de för en kontinuerlig dialog
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med samtliga eller ett flertal regioner.60 Nio myndigheter redovisar att
de för dialog med regionerna i enskilda uppdrag, men att det inte finns
en struktur för detta i myndigheten och att det främst sker genom
andra aktörer och deras nätverk eller samverkansstrukturer.61
4.3.1.1

Kontinuerlig dialog och samverkan med regionerna

Flera myndigheter beskriver att de har en struktur inom myndigheten
för dialog med regionerna och att myndigheten för en kontinuerlig
dialog med regionerna. Det beskrivs framförallt ske inom områden
som kompetensförsörjning, fysisk och digital infrastruktur, kultur och i
ungdoms och civilsamhällesfrågor.
Inom kompetensförsörjning

Inom ramen för frågor om kompetensförsörjning pågår kontinuerlig
dialog och samverkan mellan regioner och myndigheter. Myndigheten
för yrkeshögskolan, Skolverket, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet
redovisar alla att samverkan sker på kontinuerlig basis med
regionerna.
Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer
för frågor som spänner över flera politikområden som utbildning,
arbetsmarknad och integration och i vilka det finns ett ömsesidigt
behov av dialog mellan aktörer på nationell nivå och regionerna.
Kompetensförsörjningsdagarna samlar regioner, Sveriges kommuner
och regioner (SKR), myndigheter inom
kompetensförsörjningsområdet och Närings-, Utbildnings-och
Arbetsmarknadsdepartementet. Flera av dessa myndigheter deltar
också i en samverkansgrupp som drivs av Tillväxtverket med
utgångspunkt i uppdrag om regionalt kompetensförsörjningsarbete.


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) redovisar att en
betydande del av myndighetens insatser sker i samverkan med
regionala aktörer, företrädesvis med regionerna i deras roll
som regionalt utvecklingsansvariga. Myndighetens ledning har
träffar med SKR och samtliga regionala utvecklingsdirektörer
om hur deras verksamhet kan bidra till att tillgodose regionala
kompetensbehov. Dialog och samverkan beskrivs även ske
enskilt med flera regioner i myndighetens uppdrag och
uppgifter, framförallt kring analyser av kompetensbehov och
behov av utbildningar inom yrkeshögskolan samt kring

Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Arbetsförmedlingen, ESF-rådet,
Trafikverket, Post och telestyrelsen, Kulturrådet, Filminstitutet,
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor
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validering. Bland annat sker årliga kontakter, främst genom
regionala kompetensförsörjningsstrateger, för att få in
underlag till bedömningar av behov av utbildningar inom
yrkeshögskolan. MYH redovisar också att myndigheten tar
fram underlag som visar regioners branschspecialisering och
omvärldsanalyser som beskriver utvecklingen av- och
efterfrågan på kompetens inom olika utbildningsområden.
Regionerna beskrivs uppskatta att alla regioner får samma
underlag, dels då det ger möjlighet att identifiera den egna
regionens branschspecialisering, dels då det skapar möjlighet
till jämförelse med andra regioner. Underlaget kan också
kompletteras och användas av regionerna i dialog med andra
regionala aktörer.
Arbetsförmedlingen redovisar att myndigheten sedan 2017
har en nationell överenskommelse med SKR om att stödja
samverkan på regional och lokal nivå. Överenskommelsen
syftar till att utveckla samverkan för att gemensamma resurser
ska användas effektivt och ge en ökad samhällsnytta. Områden
som omfattas av överenskommelsen är kompetensförsörjning,
regional utveckling och stöd för personer som har särskilda
behov att komma i arbete. Det finns också samarbete med olika
funktioner hos regionerna. Samarbetet beskrivs ha förändrats
till viss del som en konsekvens av omorganisationen under
2019 då den regionala indelningen av myndigheten
förändrades. Under 2020 beskrivs arbetet i hög grad påverkats
av pandemin och dess effekter på arbetsmarknaden. Detta har
bidragit till större behov av samverkan mellan myndigheten
och regionala och lokala aktörer och resulterat i tätare
kontakter, bland annat kring statistik och analyser av varsel
och arbetslösa. Arbetsförmedlingen beskriver att under 2020
har dialoger och kunskapsutbyte med regionerna också skett
kring uppdateringar av regionala utvecklingsstrategier.
Skolverket redovisar att myndigheten genomför 25 regionala
dialoger årligen, för att på en bred och övergripande nivå följa
hur kommunernas vuxenutbildning utvecklas i regionerna.
Dessa ligger till grund för Skolverkets fortsatta arbete med att
stödja kommunerna i deras arbete. Målgrupperna för
dialogerna är ansvariga politiker och chefer för kommunernas
vuxenutbildning samt företrädare från regionerna samt
representanter från Arbetsförmedlingen. Dialogerna beskrivs
planeras i samverkan med regionerna och innehållet anpassas
efter lokala och regionala förutsättningar. Syftet med
dialogerna beskrivs vara att få en ökad förståelse för hur
vuxenutbildningen utvecklas genom att ta del av arbetet med
utvecklingsfrågor samt att skapa en mötesplats för
målgrupperna och stimulera till fortsatt dialog om
utvecklingsarbete i kommuner och regioner. Skolverket
redovisar att de använt de regionala kompetensplattformarna
(det regionala kompetensförsörjningsarbetet) för att sprida
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utbildningspaketet skola- arbetsliv, en insats inom uppdrag om
fortbildningsinsatser för att förbättra kvalitén inom studie och
yrkesvägledningen. Skolverket redovisar att myndigheten med
finansiering från socialfonden genomfört projektet RegioVux,
Regional samverkan om gymnasial yrkesutbildning för vuxna,
som bland annat handlat om att medverkande regioner ska
stimuleras till att utveckla en fungerande väglednings och
valideringsverksamhet och framväxten av fasta och mer
strukturerade samarbeten.
ESF-rådet redovisar att regionerna är viktiga aktörer för
genomförandet av socialfondsprogrammet. Samarbete sker i
planering av utlysningar, i mobilisering av aktörer,
projektägare och medfinansiärer. Samtliga av ESF-rådets
regionala kontor har sina egna strukturer för samverkan med
sina regioner och hämtar inspel och förankrar utlysningar
genom dessa. Under programperioden 2014–2020 beskrivs att
samarbetet varit gott och återspeglas i att många regioner
blivit mer aktiva i genomförande av programmet och i många
fall också projektägare inom programmet. Det beskrivs också
bidra till att de insatser som genomförs inom programmet i
varje region ligger väl i linje med de regionala
utvecklingsstrategierna.

Inom fysisk och digital infrastruktur

Ett annat område som det beskrivs ske en kontinuerlig dialog mellan
myndigheter och regioner enligt en tydlig struktur är inom området
infrastruktur, både fysisk och digital.


Trafikverket beskriver en nära och kontinuerlig samverkan
och dialog med regionerna kring länstransportplaner och
nationell plan. Det finns en regelbundenhet i kontakterna som
intensifieras vid inriktningsplanering och åtgärdsplanering.
Trafikverket skriver att de också har ett löpande samarbete
med regionerna utifrån ett bredare
samhällsutvecklingsperspektiv. Trafikverket har ett internt
utvecklingsprojekt Att möta regioner, inom vilket myndigheten
ser över samverkansformerna med regionerna, med särskilt
fokus på samverkan i tidiga och strategiska skeden. För att
utveckla samverkan med regionerna har Trafikverket som mål
att erbjuda samtliga regioner en överenskommelse om
samverkan. Måluppfyllnaden beskrivs vara 71 procent (15
regioner) och arbetet beskrivs vara pågående. Syftet med
erbjudande om att teckna överenskommelser om samverkan
är att komma överens om hur regionens och Trafikverkets
samverkan ska ske under kommande år. Samarbetet sker i
huvudsak på handläggarnivå, men det förekommer också
kontakter på chefsnivå och politisk nivå. Ibland leder det till en
dokumenterad överenskommelse, ibland till ett mer löpande
arbete utan anledning till ytterligare dokumentation.
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Trafikverket beskriver också att myndigheten testat former för
dialog kring drift och underhåll av vägar i vissa regioner.
Post och telestyrelsen (PTS) redovisar att en kontinuerlig
samverkan sker med regionerna i bredbandsfrågor sedan
2015, genom de regionala bredbandskoordinatorerna. I
samband med att regionerna fick erbjudande om att upprätta
funktionen så fick PTS erbjudande att upprätta och
administrera ett nationellt sekretariat inom ramen för
Bredbandsforums kansli. Kansliet utgör en stödjande funktion
gentemot de regionala bredbanskoordinatorerna. Inom ramen
för uppdraget samlar PTS årligen in och rapporterar en
sammanställning avseende de regionala
bredbandskoordinatorernas arbete till Regeringskansliet. Till
möten inom Bredbandsforum beskrivs också bland annat
marknadsaktörer, myndigheter och andra organisationer
bjudas in för att informera om sina verksamheter och ges
möjlighet till dialog och nätverkande med de regionala
bredbandskoordinatorerna. PTS redovisar att de regionala
bredbandskoordinatorerna varit en värdefull kontakt på
regional nivå i myndighetens uppdrag att vara ansvarig
myndighet för ett nytt nationellt bredbansstöd, genom
regionala prioriteringar och löpande information om
bredbandsstödet. Bredbandskoordinatorerna beskrivs också
involveras i andra delar av myndighetens verksamhet inom
bredbandsfrågor, till exempel i Bredbandsforums olika
arbetsgrupper och i referensgrupp med anknytning till
bredbansstrategin.

Inom kultur

Även inom kulturområdet sker kontinuerlig dialog och samverkan
mellan myndigheter och regioner genom kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet och Filminstitutet redovisar båda att de för en nära dialog
om genomförandet av kulturpolitiken med regionerna, med
utgångspunkt i kultursamverkansmodellen. Dels genomförs en årlig
samverkanskonferens, dels ett antal årliga rundabordssamtal.






Kulturrådet beskriver att myndigheten har en referensgrupp
bestående av ett antal regionala kulturchefer samt att
regelbundna avstämningar görs med SKR. Utöver dessa
samverkansstrukturer genomför Kulturrådet årligen minst ett
dialogmöte med varje region.
Filminstitutet för årligen dialog med de regionala
kulturcheferna inom kultursamverkansmodellen. Utöver det
sker dialog med enskilda regioner vid behov. En särskild
överenskommelse finns med Västra Götalandsregionen, på
initiativ av regionen.
Riksarkivet beskriver samverkan inom strukturerna för
kultursamverkansmodellen där de deltar i Kulturrådets
samverkansråd. Riksarkivet redovisar även att de har särskilda
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kultursamverkansavtal med Västra Götalandsregionen och
Region Skåne, samt en pågående dialog om arkivsamverkan
och regionala utvecklingsfrågor inom arkiv och
kulturarvsområdet med Region Jämtland- Härjedalen,
Västernorrland, Östergötland och Gotland.
Även Riksantikvarieämbetet beskriver att samverkan sker med
regionerna genom kultursamverkansmodellen. De har haft
dialoger med ett urval regioner inom ramen för
kultursamverkansmodellen för att stärka kulturmiljömålens
genomslag i regional utveckling. Riksantikvarieämbetet
redovisar också att myndigheten med start 2011 har drivit en
utvecklingssamverkan med fokus på frågor som rör
civilsamhälle, medborgare och landskap med Region Skåne,
Västernorrland och Västra Götalandsregionen.
Överenskommelser togs fram inom ramen för detta, dessa
reviderades 2015. Därefter har inte några nya
överenskommelser tagits fram.

Både Kulturrådet och Filminstitutet poängterar att den samverkan
som sker med regionerna, sker inom ramen för kulturpolitikens
genomförande och inte specifikt kring regional utveckling eller som en
följd av myndigheternas interna strategier inom regional utveckling.
Dock beskrivs att det finns möjlighet (och potential) till fler
korskopplingar mellan områdena.
Riksantikvarieämbetet redovisar ett flertal insatser för att koppla
samman kulturfrågor och regional tillväxt samt att myndigheten
deltagit i diskussioner med regioner i frågor om näringsliv, hållbar
regional utveckling, entreprenörskap, mångfald, tillgänglighet och
digitalisering. Riksantikvarieämbetet ser behov av att ytterligare
vidareutveckla strukturer och särskilda rutiner för att föra dialog med
regionerna i deras roll som regionalt utvecklingsansvariga.
Myndigheten har initierat ett utvecklingsarbete för att stärka ett
strategiskt förhållningssätt för deras arbete med regionala
utvecklingsfrågor. Arbetet inleddes under 2020 med en kartläggning i
syfte att tydliggöra kunskap om skärningspunkter mellan
Riksantikvarieämbetets verksamhet och uppdrag och regional
utveckling. Kartläggningen bygger på tidigare erfarenheter samt
inhämtade synpunkter från samtliga regioner, representanter från
länsstyrelserna, urval av andra myndigheter samt andra aktörer som
arbetar med regional utveckling.
Inom ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) beskriver
en kontinuerlig samverkan med regioner och andra regionala aktörer
genom det regionnätverk som myndigheten driver sedan 2018.
Nätverket träffas två gånger årligen och temat under träffarna bestäms
genom önskemål från deltagarna. Både tjänstepersoner och politiker
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beskrivs delta i nätverket. Vid senaste träffen deltog 18 regioner.62
Nätverket beskrivs fungera som en arena för kunskapsspridning och
för att inhämta synpunkter på myndighetens verksamhet. Till exempel
beskriver MUCF att myndigheten under 2020 utvecklat en modell för
samverkan med civilsamhället, tex som ett stöd i en RUS- process.
Regionerna har genom nätverket getts möjlighet att lämna synpunkter
på modellen under framtagandet.
MUCF redovisar att dialog sker med regionerna i olika processer och
insatser, både med flera regioner och med enskilda regioner.
Exempelvis har myndigheten tillsammans med regionerna tagit fram
en skrift för att beskriva regionernas olika typer av samverkan med
civilsamhället, i syfte att få en överblick och skapa möjligheter till
mellanregional lärande. MUCF beskriver samverkan i projekt inom
ungdomspolitiken med Västra Götalandsregionen och Region
Norrbotten samt dialog med region Värmland kring
ungdomsperspektiv i RUS.
MUCF driver Nabo – om ungas sociala inkludering som är ett
ordförandeskapsprojekt inom Nordiska ministerrådet. Projektet har
lett till dialog och samverkan med regioner. Inom projektet har
exempelvis MUCF samarbetet med Region Dalarna. Samarbetet har
inneburit att de gett stöd till Dalarna i att stötta två kommuner i
arbetet med att lösa en konkret kommunal samhällsutmaning som
unga identifierat. Syftet har varit att utveckla kunskap, systematisera
arbetssätt och identifiera framgångsfaktorer eller hinder i arbetet med
att implementera ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i
förvaltningsarbetet på kommunal, regional och statlig nivå. Resultatet
och lärdomarna ska kunna användas i MUCFs och regionernas
respektive ordinarie arbete med ungas delaktighet och möjligheter att
påverka i samhället.
4.3.1.2

Dialog i enskilda uppdrag och genom andra aktörers nätverk och
strukturer för samverkan

Flera myndigheter beskriver att samverkan och dialog sker i
varierande utsträckning med regioner.63 Denna samverkan och dialog
sker dock inte genom några särskilda strukturer eller utifrån rutiner
inom myndigheten, utan främst genom olika enskilda eller tillfälliga
uppdrag eller processer.

Region Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland,
Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Östergötland och Västra
Götalandsregionen
62

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten, Vinnova, Boverket, Patent och registreringsverket, Sveriges
Geologiska Undersökning
63

87

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten,
Skogsstyrelsen och Havs och vattenmyndigheten beskriver samtliga
att deras samverkan gentemot regional nivå huvudsakligen sker
gentemot länsstyrelserna eller andra regionala aktörer. Dialog och
samverkan med regionerna beskrivs inte ske på kontinuerlig basis.
Däremot sker samverkan i vissa fall inom ramen för något eller några
enskilda uppdrag.








Naturvårdsverket redovisar att dialog sker med regionerna i
olika regeringsuppdrag, processer och projekt, ofta där
Tillväxtverket har en samordnande roll. Till exempel i
regeringsuppdrag om regionala handlingsplaner för att
integrera miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet och i
arbetet med en kommande programperiod inom
regionalfonden. Deras bedömning är att myndighetens
medverkan genom sådana uppdrag och processer, i
samverkan med regioner, har bidragit till att stärka relationen
och höja myndighetens kunskapsnivå.
Jordbruksverket redovisar att myndigheten i dagsläget för
dialog med regionerna i begränsad omfattning. Viss dialog
sker indirekt via Tillväxtverket kring stöd till kommersiell
service. Dialog sker också med några regioner genom
regionernas företrädare i övervakningskommittén för
landsbygdsprogrammet samt i arbetet inom ramen för
livsmedelsstrategin. Jordbruksverket ser att det kommer
finnas ett större behov av dialog och samverkan med
regionerna om kommande program får en tydligare regional
prägel och koppling till det regionala utvecklingsarbetet.
Energimyndigheten har besvarat frågan genom att mer
generellt beskriva dialog och samverkan gentemot regional
nivå, snarare än specifikt gentemot regionalt
utvecklingsansvariga aktörer. Dock redovisas samverkan med
regionalt utvecklingsansvariga inom en insats, programmet
Lokal och regional kapacitetsutveckling inför vilket fyra
regioner intervjuades i syfte att få inspel om behov och
synergier med andra pågående satsningar och processer. Vad
gäller den energipilot som genomförs på Gotland nämns inte
regionen/kommunen som samverkanspart, i stället beskrivs
samverkan kring färdplan där Länsstyrelsen och Campus
Gotland nämns som specifika aktörer. Energimyndigheten
redovisar vidare att ingen samlad ansträngning gjorts för
utvecklad samverkan och dialog med regionalt
utvecklingsansvariga.
Havs och vattenmyndigheten redovisar att dialog i vissa fall
sker direkt med regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Samverkan beskrivs i vissa fall också ske genom SKR. Ett
exempel där myndigheten samverkat direkt med några
regioner är inom arbete med kommunal översiktsplanering i
havet. Inom ramen för initiativet KOMPIS- kommunal
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planering i statlig samverkan, deltog några regioner, till
exempel Region Skåne.
Några myndigheter redovisar att de för dialog med regioner genom
andra aktörers nätverk och strukturer för samverkan. I det
sammanhanget nämns ofta Tillväxtverket och Sveriges kommuner och
regioner (SKR).






Vinnova redovisar att de för dialog med regionerna genom
nätverket för Regional nationell dialog – forskning och
innovation (RND-nätverket) i frågor om forskning och
innovation, tillsammans med Tillväxtverket och
Näringsdepartementet. Vinnova skriver också att myndigheten
deltar i bilaterala dialoger med regionerna, utan att utveckla
närmare i vilka frågor, frekvens eller med vilka regioner.
Boverket redovisar att myndigheten deltar i dialoger och
arrangemang som regioner bjuder in till med koppling till
myndighetens verksamhetsområden, till exempel kring fysisk
planering, regional utveckling eller bostadsförsörjning.
Boverket beskriver också att dialog med regioner sker genom
deltagande i olika nätverk och forum, som Reglabs olika
lärprojekt och Sveriges kommuner och regioners kommunala
och regionala planerarnätverk. Boverket bjuder även in
utvalda regionala planerare till egna nätverksträffar. De deltar i
ett nätverk med de tre storstadsregionerna och diskuterar
frågor med särskild vikt för landets tre (befolkningsmässigt)
största regioner.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) redovisar att dialog
sker genom myndighetens regionansvariga. Det finns ingen
struktur eller strategi för att föra dialog med alla regioner i
landet, men att SKR finns representerade i myndighetens
samhällsbyggnadsråd. SGU redovisar vidare att de strävar efter
att delta och möta representanter från regioner i samband med
konferenser och liknande.

Patent och registreringsverket redovisar att de gärna vill föra dialog
med regionerna men att det finns vissa svårigheter.


Patent och registreringsverket (PRV) redovisar att
myndigheten har fört dialog med några regioner men att det
varit svårt att hitta konkreta samverkansområden då
kunskapsnivån upplevs låg inom myndighetens frågor. PRV
beskriver dock att de gärna vill se en utvecklad dialog med
regionerna, då de ser en nära koppling mellan myndighetens
frågor inom näringslivsutveckling och innovation och regional
utveckling.
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4.3.2
Samverkan med andra regionala eller lokala aktörer
Myndigheterna frågades ifall de samverkade med andra regionala eller
lokala aktörer (utöver regioner) i frågor med bäring på regional
utveckling och landsbygdernas utveckling.
Samtliga myndigheter förutom Filminstitutet har svarat att de för
dialog med andra regionala och lokala aktörer än regionerna. Nästan
samtliga myndigheter nämner någon typ av dialog med kommuner.
Det är endast Patent och registreringsverket samt Sveriges Geologiska
Undersökningar som inte direkt nämner kommuner i sina
redovisningar.
Tolv myndigheter anger att de samverkar med länsstyrelserna i någon
form64. De som inte nämner samverkan med länsstyrelserna är
myndigheterna som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor men
också Vinnova, Patent och registreringsverket och Kulturrådet.
Utöver länsstyrelser och kommuner nämns en rad andra regionala och
lokala aktörer som arbetar med frågor som berör myndigheternas
verksamhetsområden.








Både Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet nämner
exempelvis samverkan med olika museum.
Riksantikvarieämbetet lyfter att samverkan med museum ger
möjligheter att arbeta utifrån regionala förutsättningar.
Patent och registreringsverket samverkar främst med aktörer
med regional närvaro som har en given kontakt med relevanta
företag, snarare än regioner och länsstyrelser. Det handlar om
innovations- och företagsfrämjandeaktör på regional nivå
såsom ALMI, nyföretagarcentrum, Enterprise Europe Network
(EEN) samt högskolornas arenor i form av innovationskontor,
science parks och inkubatorer.
Energimyndigheten beskriver en nära samverkan med
regionala energikontor, Energieffektiviseringsföretagen (EEF)
och länsstyrelser inom det nationella
regionalfondsprogrammet. De har även samverkansavtal med
innovationsmiljöer i olika regioner.
Naturvårdsverket har kontakt med Naturturismföretag om
frågor som rör lokala infrastruktursatsningar för att möjliggöra
naturturism, vilket ofta leder till samverkan mellan företag och
länsstyrelser. Inom området friluftsliv samverkar de med
regionala turistorganisationer, kommuner och ideella
organisationer i specifika projekt. För allemansrättsfrågor är

Boverket, Energimyndigheten, ESF-rådet, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,
Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,
Skogsstyrelsen, Trafikverket
64
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Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och skogsägarföreningar
viktiga parter.
Samverkan med olika aktörer sker inte sällan i olika nätverk. Ett
exempel på detta är Landsbygdsnätverket som Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter som en av de viktigaste
samarbetsaktörerna. Nätverket ger dem möjlighet att sprida och få
kunskap om ungdoms- och civilsamhällesfrågor utifrån ett
landsbygdsperspektiv. Även Vinnova nämner Landsbygdsnätverket
som en viktig samverkansaktör.
ESF - rådet beskriver deltagande i olika nätverk och grupper med
regionala och lokala aktörer, där dessa genererar värdefull kunskap
och skapar förutsättningar för bättre genomförande av
socialfondsprogrammet på regional och nationell nivå.
4.3.3

Viktigaste samarbetsaktörerna

Vi bad myndigheterna att ange de tre viktigaste samarbetsaktörerna i
deras medverkan i regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Föga
förvånande var det flera som hade svårt att endast ange tre aktörer då
de menade att det beror på sammanhanget.






ESF - rådet menar att samverkan med olika nätverk och
grupper ser olika ut i landet beroende på vem som har ansvar
kopplat till socialfondsprojekt i respektive region. Det
viktigaste är att samverka med rätt aktörer och är därför
regionalt anpassat.
Sveriges geologiska undersökning svarar på motsvarande sätt
att de samarbetar med ”berörda parter” inom olika frågor. Det
kan exempelvis vara branschorganisationer inom gruv- och
mineralfrågor (Swemin och SBMI), vattenförsörjning (Svenskt
vatten och LRF) eller återvinningsindustrier för att skapa
cirkulära flöden i hela samhället.
Riksarkivet anger att de har ett brett samarbete i hela landet.
De kan och vill därför inte rangordna olika samarbetspartners.
De finns därför inte med i nedanstående sammanställning.

Myndigheter
Med vetskapen om att det kan skilja sig mellan olika sammanhang, så
ser vi att myndigheterna framförallt uppger andra myndigheter som
viktigaste samarbetspartners. 17 myndigheter har uppgett någon eller
några andra myndigheter som viktig samarbetsaktör. (Alla utom
Arbetsförmedlingen och Trafikverket). Oftast är det myndigheter som
verkar inom samma eller närliggande politikområde som dem själva.
Det beskrivs ofta som nödvändigt för att kunna genomföra sina
uppdrag, men med något olika utgångspunkter vilket belyses i följande
exempel:


Myndigheten för yrkeshögskolan uttrycker att de som en
relativt liten myndighet med begränsade resurser och utan
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regional organisation, genom att samverka med andra statliga
myndigheter bättre kan organisera och samordna sina
kontakter med regionerna i frågor som är relevanta för
regionerna.
Havs och vattenmyndigheten menar att berörda nationella
myndigheter behöver kartlägga konflikter och synergier
tillsammans, och tar som exempel upp hantering av vatten i
jordbruks- respektive skogslandskap. Här krävs samordning
mellan berörda myndigheter för att vägleda länsstyrelser som
oftast är utförare och/eller samverkanspart gentemot region
eller kommun.
Riksantikvarieämbetet lyfter att nationella myndigheter är
viktiga samarbetspartners i ett tvärsektoriellt arbete för att
genomföra nationella mål. Samordnade insatser ökar
möjligheter till att synergier tas tillvara och ger varaktiga
effekter. De nämner särskilt uppdraget till tio nationella
myndigheter som tagit fram strategier för kulturmiljöarbete
inom sina respektive verksamheter65. Inom ramen för detta
har även gemensamma samverkansmål tagits fram för flera av
myndigheterna.

Tillväxtverket pekas ut av flera myndigheter som viktig
samarbetsaktör. Ofta är det i rollen som samordnare av något uppdrag
eller som samordnare av dialog med regionerna i frågor som berör
samtliga regioner. Vinnova uttrycker det som att Tillväxtverket är
”överlägset viktigast givet den roll Tillväxtverket har inom såväl
regionala, nationella och europeiska frågor, inklusive
landsbygdspolitiken”.
Länsstyrelser

Elva myndigheter har angett länsstyrelser som en av de viktigaste
samarbetsaktörerna.66 Till exempel:


Jordbruksverket har kontinuerlig dialog med länsstyrelserna
som har en stark roll inom myndighetens fokusområden, då de
arbetar med landsbygdsprogrammet ur ett regionalt
perspektiv.

65

Enligt Ku2017/01563/KL fick Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Natur-vårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens
jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket
uppdrag att utarbeta vägledande strategier.
66

Boverket, Energimyndigheten, ESF-rådet, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökningar, Trafikverket.
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Naturvårdsverkets strategi för att nå den regionala och lokala
nivån i första hand är att arbeta likvärdigt gentemot
länsstyrelserna.
Skogsstyrelsen anger länsstyrelserna som en naturlig
samverkanspart på regional nivå inom deras sakområde.
Boverket har nära dialog med länsstyrelserna. De nämner
särskilt två årliga forum som utgör viktiga mötesplatser för
tjänstemän som arbetar med plan- och bostadsfrågor på
länsstyrelser, nationella myndigheter, departement med mera.

Regioner

Nio myndigheter har angett regioner som en av de viktigaste
samarbetsaktörerna.67 De som inte nämnt regioner är främst
myndigheter med verksamhet inom miljö, klimat, energi och
vattenanvändning68 samt Arbetsförmedlingen, Boverket och Patent
och registreringsverket.
Samverkan med regioner beskrivs närmare i avsnitt 4.3.1.
Kommuner

Fyra myndigheter har angett kommuner som en av de viktigaste
samarbetsaktörerna: Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Skolverket och
Trafikverket.




Samarbete med kommuner är strategiskt viktigt för
Trafikverket gällande planarbete. Här är det viktigt att
kommunens behov sätts i stråksammanhang, något som
Trafikverket kan lyfta i dialogen.
Landets kommuner och andra utbildningsaktörer är mycket
viktiga samarbetsparter för att Arbetsförmedlingen ska nå
målet att arbetssökande som övergår till reguljär utbildning
väsentligt ökar. De har traditionellt haft en stark regional och
lokal närvaro, där samarbete med kommunerna varit viktig.
Deras lokala närvaro i landet är för närvarande under
utredning.

Övriga aktörer

Nio myndigheter har angett övriga aktörer som viktigaste
samarbetspartners vilket kan innebära branschorganisationer,

67

ESF-rådet, Filminstitutet, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällefrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Post och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Vinnova
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Sveriges Geologiska Undersökningar, Energimyndigheten
68
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intresseorganisationer, universitet och högskolor.69 Det är alltså andra
regionala och lokala aktörer som arbetar med frågor som berör
myndigheternas verksamhetsområden.


Ett exempel på detta är Patent och registreringsverket som
främst samverkar med aktörer med regional närvaro som har
en given kontakt med relevanta företag, snarare än regioner
och länsstyrelser.

Värt att nämna är också att fyra myndigheter direkt pekar ut Sveriges
kommuner och regioner (SKR) som en av de tre viktigaste
samarbetsaktörerna70. Det är dock väldigt många fler som på olika
ställen i rapporterna nämner SKR som en betydelsefull aktör i olika
sammanhang.
4.3.4
Samverkan gällande EU:s sammanhållningspolitik
Målet med EU:s sammanhållningspolitiken är att bidra till ekonomisk,
social och territoriell sammanhållning genom att minska regionala
skillnader och ojämlikheter mellan människor. Politiken genomförs
främst genom projekt som finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (inklusive Interreg) och Europeiska socialfonden.
Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en
förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.
Sammanhållningspolitiken är därigenom en integrerad del av Sveriges
regionala utvecklingspolitik. Myndigheterna har därför ombetts att
beskriva hur de samverkat med regioner eller andra myndigheter
gällande EU:s sammanhållningspolitik, då detta är ett sätt att bidra till
regional utveckling.
Nästan alla har angett att de på något sätt deltagit i arbete med frågor
inom EU:s sammanhållningspolitik. Just nu är det stort fokus på
arbetet med programperioden 2021 – 2027 vilket också återspeglas i
myndigheternas rapporter. Det är framförallt detta som nämns,
snarare än att berätta hur de deltagit i pågående programperiod 2014
– 2020.
Flera myndigheter har även uppdrag att bidra till genomförandet av
EU:s strategi för Östersjöregionen och har kort nämnt detta. Strategin
är en del av sammanhållningspolitiken och uppdragen ger mandat till
myndigheterna att delta i gränsöverskridande samarbeten. Arbetet
med strategin är därför även ett sätt att bidra till regional utveckling.
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Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, ESF-rådet, Havs- och vattenmyndigheten,
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor, Patent och registreringsverket,
Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökningar, Vinnova.
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Boverket, ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket
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Det görs en separat rapportering om genomförande av strategin i
Sverige och kommer därför inte nämnas mer här.71
Flera myndigheter har skrivit om andra sätt som de deltar i olika EUnätverk och projekt utöver sammanhållningspolitiken, exempelvis
inom Horisont 2020, Kreativa Europa och LIFE, vilket visserligen är
viktigt och intressant men inte kommer att beröras här. Det nämns till
viss del i avsnitt 4.1.1.4 kopplat till prioriteringen Internationell
samverkan i den nationella strategin.
Landsbygdsprogrammet och Leader nämns dock kortfattat då de är
viktiga verktyg framförallt ur ett landsbygdsperspektiv, även om de
rent tekniskt inte ingår i EU:s sammanhållningspolitik.
4.3.4.1

Programperioden 2021 – 2027

Regionalfonden
Flera myndigheter hänvisar till de särskilda uppdrag de har kopplat till
den nya programperioden.72 Inom regionalfonden är det 22
myndigheter som är utpekade att bistå i programmeringsarbetet. Av
dessa är det 14 myndigheter som ingår i denna sammanställning av
redovisningar.73 Utöver dem är Filminstitutet erbjudna att delta.
Samtliga 14 myndigheter förutom Jordbruksverket och Skolverket har
nämnt något om att de bidragit till arbetet med att ta fram nya
program. Jordbruksverket har ej deltagit i programmeringsarbetet för
2021 – 2027 utöver sitt eget arbete med kommande strategi för
jordbrukspolitiken. Skolverket har inte besvarat frågan.
Myndigheterna har framförallt bidragit till programmeringsarbetet
genom att delta på de digitala träffar som Tillväxtverket anordnat och
genom att lämna synpunkter i den peer review av programutkasten
som hölls under hösten 2020.
Flera anger enbart att de bidragit till arbetet men utvecklar inte svaret
inte mer än så. Några har varit utförligare i sina svar om hur de
bidragit samt syftet med detta.


71

Riksantikvarieämbetet har utifrån sitt uppdrag att bistå
Tillväxtverket och regionerna i arbetet inför nästa
programperiod lämnat synpunkter på samtliga regionala
program och det nationella programmet i peer review. Syftet

Sveriges genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen
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N2020/00898/RTL Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag tilI program för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027
73

Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Kulturrådet, Myndigheten för
yrkeshögskolan, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,
Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,
Skogsstyrelsen, Skolverket, Trafikverket, Vinnova.
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var att öka genomslaget för kulturarvs- och
kulturmiljöperspektiven i programarbetet.
Under 2020 sammanställde Riksantikvarieämbetet,
Kulturrådet, Filminstitutet och Sametinget exempel på projekt
med anknytning till kulturella och kreativa näringar samt
kulturarvsrelaterad besöksnäring som finansierats av
regionalfonden. Underlaget skickade till samtliga regioner för
att inspirera till och öppna upp dialog om hur dessa aspekter
kan lyftas in i programarbetet. Initiativet togs emot positivt av
regionerna.
Kulturrådet beskriver att de har lämnat inspel i peer review
men även lämnat yttrande till Regeringskansliet samt deltagit i
sakråd. De konstaterar att de upplever att möjligheten att
inkorporera Kulturrådets perspektiv i kommande program har
avtagit jämfört med tidigare programperioder.
Naturvårdsverket har utifrån sitt uppdrag att bistå i
programm2eringsarbetet deltagit i peer review med fokus på
klimat. De har också tagit fram underlag till Tillväxtverket och
regionerna om nödvändiga villkor enligt EU- förordningarna.
De har även ingått samarbete med Tillväxtverket om
indikatorer på miljöområdet.
Energimyndigheten vill lyfta fram de positiva erfarenheterna
med myndighetssamverkan i programframtagandet av
regionalfondsprogrammen 2021 – 2027.

Interreg
Uppdraget inkluderar även att bistå aktörer som har uppdrag kopplat
till programmeringen av Interreg- programmen. Endast Trafikverket
och Havs och vattenmyndigheten nämner något om detta. De deltar i
subkommittén för Interreg Östersjöprogrammet. Genom detta
uppdrag stöttar de Tillväxtverket, Näringsdepartementet och SKR med
expertkompetens inom sina områden, även inför 2021 – 2027.
Nationella programmet
Tillväxtverket och ytterligare fyra myndigheter har regeringsuppdrag
att ta fram ett nationellt program inom regionalfonden.74 Samtliga fyra
myndigheter nämner specifikt detta uppdrag i sin redovisning om vad
som gjorts kopplat till EU:s sammanhållningspolitik.


Boverket nämner att de medverkat i en arbetsgrupp med
myndigheterna för att ta fram utformningen av det nationella
programmet 2021 – 2027 med inriktning hållbar
stadsutveckling.
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N2020/00896/RTL Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027
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Vinnova nämner att de deltagit i programframtagandet med
fokus Gränsöverskridande flernivåsamverkan och Hållbar
stadsutveckling.
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet nämner sitt
arbete med nationella programmet men specificerar inte mer
än så.

Socialfonden
Det är inte lika många myndigheter som nämner arbetet med att ta
fram ett nytt socialfondsprogram, ESF+, jämfört med regionalfonden.







ESF-rådet som är förvaltande myndighet för socialfonden
beskriver att de har samverkat med Tillväxtverket och andra
myndigheter nationellt och regionalt för att ta fram förslag till
ESF+.
Arbetsförmedlingen har varit aktiva i arbetet med
utformningen av det nya programmet genom referensgrupper
och dialoger. Bland annat har de diskuterat vilken roll
Arbetsförmedlingen ska ha som aktör även med ett nytt
reformerat uppdrag.
Kulturrådet har deltagit i workshops arrangerade av ESF-rådet
för att diskutera ESF+.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor nämner att
de har deltagit i en remissdialog med Region Stockholm om det
nya programmet.

Landsbygdsprogrammet och leader


Jordbruksverket beskriver arbetet med nästa programperiod
som pågår för fullt. En del i detta är samverkan för att få
leaderområden som täcker hela Sveriges landsbygd.
Leaderområden behöver samverka med lokala aktörer för att
ta fram behovsanalyser, men det krävs också samverkan med
regionerna för att på ett bättre sätt tillsammans arbeta med
utvecklingsfrågor. Jordbruksverket kommer under 2021 att
samarbeta med RegLab för att främja regionala kontakter
mellan regioner och leaderområden.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har lämnat inspel
angående framtida utformningen av Leader.
4.3.4.2

Programperioden 2014 - 2020

Redovisningen av deltagande i pågående programperiod är något mer
sparsmakad. Det som har rapporterats är framförallt medverkan i
projekt och att myndigheterna deltar i övervakningskommittéer.
Därutöver beskriver Riksantikvarieämbetet att de har i uppdrag att i
samarbeta med Kulturrådet och Filminstitutet redovisa antalet
svenska projekt som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram,
inklusive Interreg. Uppdraget har genomförts under hela
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programperioden och visar hur mycket medel som beviljats projekt
inom respektive program.
Regionalfonden






Energimyndigheten skriver en hel del om det nationella
programmet i sin rapport som de haft en stor roll inom, inte
minst genom Klimatsynk.75 Energimyndigheten skriver att de
bedrivit ett stort antal projekt inom det nationella programmet
i samverkan med regionala och lokala aktörer som
länsstyrelser, energikontor och kommuner.
Post och telestyrelsen har utifrån bredbandsfrågor samverkat
med andra myndigheter, såsom Tillväxtverket och
Jordbruksverket, samt fört dialog med regionerna inom ramen
för både regionalfonden och landsbygdsprogrammet.
Bredbandsfrågor berör båda fonderna. De deltar även i
övervakningskommittéer för regionalfonden och
landsbygdsprogrammet.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har
deltagit i övervakningskommittén för det nationella
programmet.

Interreg







Skogsstyrelsen har bifogat en sammanställning över de projekt
de deltagit i, vilket totalt är ett 50-tal. Flera av dessa är
finansierade av olika Interreg-program, där samverkan sker
med aktörer på lokal och regionalnivå både i Sverige och i
andra länder. Ett exempel är projektet Attractive Hardwoods76
som syftade till att utveckla lövskogsturismen i Litauen, Polen
och Sverige genom att utveckla insatser för att öka
affärsmöjligheter genom hållbar turism. Övriga svenska
partners i projektet var Region Blekinge och Länsstyrelsen
Blekinge.
Riksantikvarieämbetet har medverkat i projekt finansierat av
ESPON om att stärka argumentationen för kulturarvets
betydelse. Baserat på resultatet av detta projekt planeras ett
seminarium på temat kultur och kulturarvets ekonomiska
påverkan, och om hur kultur kan bidra till utveckling och
besöksnäring i regionerna.
Boverket nämner att de sitter i övervakningskommittén för
ESPON. Som en del i detta deltar de i ett svenskt ESPONnätverk som är öppet för regionerna att delta i.
Havs och vattenmyndigheten (HaV) skriver om att de fördelar
och finansierar åtgärder och projekt genom Havs- och
miljöanslaget, vilket även innebär medfinansiering av Interreg-

75

https://klimatsynk.se/

76

www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/
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projekt. HaV nämner också att de själva deltagit i projekt,
framförallt med finansiering från Östersjöprogrammet.
Arbetsförmedlingen har varit en aktiv part och medfinansiär i
gränsöverskridande Interreg- samarbeten, specificerar ej vilka.

Både Trafikverket och Havs och vattenmyndigheten (HaV) nämner att
de deltar i Östersjöprogrammets subkommitté. Subkommittén är
rådgivande till den svenska delegationen i programmets
övervakningskommitté som fattar beslut om vilka projekt som ska
beviljas medel.
Landsbygdsprogrammet




Jordbruksverkets hela rapport utgår från genomförandet av de
operativa program som de är förvaltande myndigheter för dvs
havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet och
lokalt ledd utveckling. Det går därför inte att sammanfatta kort
här vad de gjort.
Både Post och telestyrelsen och Havs och vattenmyndigheten
nämner att de sitter i övervakningskommittén för
landsbygdsprogrammet.

4.3.5
Sammanfattande reflektioner
Det framgår av förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete att
myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den aktör som
har det regionala utvecklingsansvaret.
Samtliga myndigheter har svarat att någon form av dialog förs med
regionerna, varav ungefär hälften beskriver att de för en kontinuerlig
dialog med samtliga regioner. Det är dock endast 9 av 20 myndigheter
som anger regionerna som en av de tre viktigaste samarbetsaktörerna.
Några av de övriga framhåller att de ser att regionerna skulle kunna
vara nyckelaktörer och att det är önskvärt med en utvecklad
samverkan. Kontinuerlig dialog och samverkan med regioner sker
främst inom frågor som rör kompetensförsörjning, fysisk och digital
infrastruktur, kultur och inom ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Det förefaller ganska vanligt att dialog sker med regioner utifrån
enskilda uppdrag, men att det inte finns en struktur för dialog i
myndigheten och att det främst sker genom andra aktörer och deras
nätverk eller samverkansstrukturer.
I Tillväxtverkets rapport från 2018 såg vi att det var relativt få
myndigheter som beskrev en kontinuerlig samverkan med
regionerna.77 De flesta förde en mer sporadisk dialog med regionerna,
kopplat till enskilda uppdrag eller genom andra aktörers nätverk eller
strukturer. Vi kan alltså se att det skett en ökning gällande hur många

77

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, Tillväxtverket 2018
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myndigheter som anger att de för en mer regelbunden dialog med
regionerna. Det tycks ha skett en särskilt stor utveckling inom
kompetensförsörjningsområdet, där myndigheterna nu beskriver en
kontinuerlig dialog, samt också hos Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor som hade en sporadisk dialog med regionerna
enligt tidigare rapportering.
Det är dock inte alltid regionerna, med sitt regionala
utvecklingsansvar, som är den självklara aktören att samverka med.
Samverkan sker även med andra aktörer på regional och lokal nivå.
Vilka detta är beror på myndighetens sakområde, och vem som
hanterar dessa frågor på regional och lokal nivå. Det rapporteringen
visar är dock att samtliga myndigheter uppvisar regional och lokal
samverkan med någon aktör.
Det är endast ett fåtal myndigheter som angett både regioner och
länsstyrelser som den viktigaste samarbetsparten (Post och
telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket). Vanligare är
att antingen regioner eller länsstyrelser anges, vilket visar att oftast
har myndigheternas sakområde en naturlig hemvist på regional nivå.
Det finns oftast en organisation som ligger närmare tillhands att
samarbeta med beroende på ansvarsområde.
Arbetsförmedlingen är den enda myndigheten som varken har nämnt
regioner eller länsstyrelser som en viktig samarbetspartner, vilket
belyser den lokala närvaro som Arbetsförmedlingen traditionellt sätt
haft. De lyfter istället kommuner och lokala/regionala aktörer som
viktiga samarbetspartners, utöver andra myndigheter.
På frågan om vilka som är de viktigaste samarbetsaktörerna i
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet så är det vanligaste
svaret andra nationella myndigheter. Oftast är det myndigheter som
verkar inom samma eller närliggande politikområde som dem själva,
där samverkan beskrivs som nödvändigt för att kunna genomföra sina
uppdrag.
Tillväxtverket nämns av flera som en viktig samverkanspart inom
regional utveckling. Det har oftast att göra med att vi har samordnande
uppdrag eller kan samordna alla regioner för dialog i olika frågor.
Detta tyder på att det är uppskattat och behövs att någon har denna
roll för att underlätta för samverkan mellan olika nivåer.
EU:s sammanhållningspolitik
Myndigheternas beskrivning av sin medverkan inom EU:s
sammanhållningspolitik handlar framförallt om hur de medverkat i
programmeringsarbetet är 2021 – 2027. Det är särskilt utifrån de två
regeringsuppdrag som flera omfattas av: bistå i programmering av
regionalfonden samt specifikt gällande nationella programmet.
Detta kan ses som ett tecken på betydelsen av särskilda uppdrag för
att göra det tydligt vad som förväntas. Även om annat såklart har
gjorts av myndigheterna inom ramen för sammanhållningspolitiken så
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verkar det som att de särskilda uppdragen är det som ligger närmast
till hands, i alla fall utifrån perspektivet vad som ska rapporteras.
För de regionala programmen inom regionalfonden har nästan enbart
arbete med programperioden 2021 - 2027 rapporterats. När det gäller
Interreg är det däremot istället deltagande i projekt i pågående
programperiod som rapporterats, snarare än framtagande av nya
program. (vilket också ingår i uppdraget att bistå i programmeringen).
Detta beror säkert delvis på att flera Interreg- programmen inte
kommit lika långt i programmeringsarbetet som de regionala
programmen, men också på att Internationellt samarbete är en av fyra
prioriteringar i nationella strategin och deltagande i Interreg-projekt
har därför till stor del nämnts utifrån detta.
Även deltagande i övervakningskommittéer, subkommittéer och
medverkan i EU:s strategi för Östersjöregionen rapporteras i viss
utsträckning. Myndigheter tar upp deltagande i
övervakningskommittéer som ett sätt att samverka. Detta är en
plattform för flernivåsamverkan, mellan regioner, myndigheter och
andra aktörer i frågor kopplat till regional utveckling. Blir ett forum för
att få information och diskutera aktuella frågor, både inom en region
eller i en större geografi (angränsande regioner inom och utanför
Sverige samt i ett EU- perspektiv).
Endast ett fåtal myndigheter nämner deltagande i projekt. Vi vet dock
att det är fler än de som rapporterat detta som faktiskt deltar i projekt
inom de olika fonderna.

4.4

Myndigheternas inspel till det fortsatta arbetet

Samtliga myndigheter har getts möjlighet att ge inspel till det fortsatta
arbetet vad gäller myndigheters medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder. Dels
har de besvarat frågor om sina planerade insatser, dels frågor som
syftar till att fånga upp mer generella och framåtsyftande inspel om
vilka förutsättningar som behövs för att stärka myndigheters
medverkan, anpassning och hänsyn till regionala och lokala
förutsättningar. Avslutningsvis har myndigheterna också gett inspel
till Tillväxtverket, om hur vi fortsatt kan vara ett stöd i
myndigheternas medverkan gentemot målen om hållbar utveckling i
alla delar av landet.
4.4.1

Myndigheternas planerade insatser

Samtliga myndigheter har redovisat planerade eller fortsatta insatser
som de ser bidrar till målen om hållbar utveckling i alla delar av landet.
Det handlar främst om att fortsatt utveckla myndighetens redan
pågående arbete med att integrera ett territoriellt perspektiv och
kunskap och insatser med hänsyn till regionala och lokala
förutsättningar.
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Några myndigheter redovisar att de inte har några särskilda insatser
planerade i syfte att stärka myndighetens medverkan gentemot målen
om hållbar utveckling i alla delar av landet, utan att arbetet pågår inom
ramen för den ordinarie verksamheten och att myndigheten fortsatt
bidrar genom den egna sektorverksamheten.78
4.4.1.1

Stärka ett territoriellt perspektiv och myndighetens kunskap om
regionala eller lokala förutsättningar

Myndigheten för yrkeshögskolan, Post och telestyrelsen och Vinnova
redovisar att de har planerade insatser för att mer generellt integrera
ett territoriellt perspektiv i sina verksamheter.






Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar att myndighetens
viktigaste bidrag till hållbar utveckling är att stärka
arbetslivets tillgång till kompetens i alla delar av landet, vilket
görs inom myndigheten löpande verksamhet. Utöver detta
redovisas också att de dels planerar att stärka formerna för
samverkan med regionerna, dels att myndigheten avser att se
över i vilka verksamhetsprocesser det kan vara aktuellt att
stärka ett landsbygdsperspektiv genom att använda sig av det
metodstöd som tas fram i samverkan med Tillväxtverket och
andra myndigheter.
Post och telestyrelsen redovisar att de under 2020 har tagit ett
samlat grepp om landsbygds- och glesbygdsperspektiv i
myndighetens verksamhet. Arbetet har resulterat i insikter om
vilka områden som är mer eller mindre sårbara utifrån PTS
verksamhetsområden och med hänsyn till pågående och
framtida samhällsförändringar. Detta arbete beskrivs ge
viktiga insikter i myndighetens fortsatta arbete med regional
utveckling och landsbygdspolitik och är ett pågående arbete.
Vinnova redovisar att de befinner sig i ett skede då hela
myndighetens insatsportfölj håller på att ses över. En tydlig
ambition är att det regionala perspektivet ska genomsyra alla
delar av verksamheten och alla verksamhetsområden. Vinnova
skriver att det därför är svårt att i redovisningen peka på några
färdiga insatser utöver fortsatt samverkan med Tillväxtverket
för att fördjupa dialogen med regioner.

Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor och Vinnova redovisar att de planerar att utveckla
strukturer för samverkan med regioner och andra myndigheter.


78

Myndigheten för yrkeshögskolan planerar för att hitta former
för regelbundna träffar med tydliga teman med regionerna.
Dels inom ramen för myndighetssamverkan inom
kompetensförsörjning som startats under 2020, dels i specifika

ESF-rådet, Havs- och vattenmyndigheten, Kulturrådet, Skogsstyrelsen
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4.4.1.2

uppgifter och uppdrag inom myndigheten där det behövs
enskilda kontakter med regionerna.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kommer
fortsatt att driva myndighetens Regionnätverk för ungdoms
och civilsamhällesfrågor. Inom uppdraget ungas delaktighet i
demokratin har myndigheten upprättat överenskommelser om
långsiktig samverkan, mellan 2020–2025 med Region
Gävleborg och sex kommuner. Samverkan beskrivs ske utifrån
ett territoriellt perspektiv och med hänsyn till olika kontexter i
metodutvecklingen.
Genomföra insatser med relevans för och riktade till regional och
lokal nivå

Ett flertal myndigheter redovisar att de kommer bidra genom att
fortsätta att utveckla kunskap och underlag som är till nytta för
regional och lokal nivå inom myndighetens områden.79 Till exempel:






Arbetsförmedlingen kommer fortsätta att ta fram prognoser
och analyser över arbetsmarknaden och tillhandahålla statistik
över arbetslösa och varsel. Arbetsförmedlingen lyfter särskilt
att myndighetens yrkesprognoser är viktiga kunskapsunderlag
för regional nivå i arbetet med kompetensförsörjning. De nya
yrkesprognoserna kommer som tidigare att identifiera
bristyrken. Dessa kommer efter ett metodskifte också att vara
nedbrutna på regional nivå, och i flera fall också på kommuner
eller kommungrupper. Prognoserna är både kortsiktiga (1 år)
och långsiktiga (5 år). De nya yrkesprognoserna beskrivs också
möjliggöra kvantifiering av utbud och efterfrågan, vilket
möjliggör redovisning beräkningar av under- och överskott, i
antal personer.
Trafikverket redovisar att det pågår utredningar för att så
långt som möjligt förfina konsekvensanalyser för omprövning
av hastighetsgränser. För att se om kompensationsåtgärder
och omprioritering av ombyggnader kan bidra till en hållbar
utveckling och ett vidmakthållande av befintlig tillgänglighet
runt om i landet.
Sveriges geologiska undersökning ska göra en kartläggning om
”Hållbara städer och smart landsbygd - geologin utgör
grunden!” som kan användas som underlag i avvägningar kring
mark- och vattenanvändning.

Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten,
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Post och
telestyrelsen, Skolverket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Sveriges Geologiska
Undersökning, Trafikverket,
79
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Några myndigheter redovisar att de planerar insatser för att stärka
myndighetens kunskap om regionala förutsättningar, för att i högre
grad kunna anpassa olika insatser.




Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter en
rapport som visat på olika geografiska förutsättningar för
ungas deltagande i öppen fritidsverksamhet. Utifrån resultaten
av rapporten har myndigheten som ambition att i kommande
insatser nå de kommuner som på grund av sin storlek i nuläget
har bristande förutsättningar att själva driva öppen
fritidsverksamhet. Myndigheten har därför utvecklat en
samverkansmodell för offentlig verksamhet kring öppen
fritidsverksamhet och med stöd i denna har myndigheten
påbörjat arbetet med regionala pilotworkshops. Syftet är att
stärka samverkan mellan närliggande kommuner och göra det
möjligt för unga att röra sig över kommungränser för att delta i
öppen fritidsverksamhet.
Patent och registreringsverket (PRV) redovisar att
myndigheten genom ny lagstiftning om en
konsultationsordning för samerna ger PRV en skyldighet att
iaktta en lagstiftning vars skyddsmål är begränsad till vissa
specifika regioner i Sverige. För att genomföra uppdraget
beskriver PRV att det krävs relevanta kunskaper inom området
samt att myndigheten ”skräddarsyr” den kunskapshöjande
verksamheten till de regionala förutsättningarna. Dialog har
inletts med Sametinget.

Boverket, Skolverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor beskriver
planerade insatser för att utveckla ramverk, metoder eller insatser för
regional nivå eller lokal nivå att tolka och genomföra nationella mål
och insatser utifrån platsspecifika förutsättningar. Till exempel:




Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
kommer under 2021 att lansera en modell för samverkan med
civilsamhälle och för utbildning i rättighetsbaserat
ungdomsperspektiv. Metoderna riktar sig till offentliga aktörer
och kan användas inom regional utveckling, tex i RUSprocesser. De beskrivs också kunna användas i andra regionala
eller lokala strategier och i projekt som rör regional utveckling
och landsbygdspolitik, till exempel inom
regionalfondsprogrammen, lokala utvecklingsstrategier och
leaderprojekt.
Boverket redovisar att ett arbete pågår med att utveckla
vägledningar för kommuner, regioner och andra berörda
aktörer som ska ge stöd i arbetet med god gestaltad livsmiljö
kopplat till skolmiljöer och vårdens miljöer. Inom ramen för
Miljömålsrådet beskriver Boverket att myndigheten leder en
programaktivitet med syfte att utarbeta ett förslag till ramverk
för nationell planering för mark och vattenanvändning. En
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viktig fråga som kan komma att utforskas i detta sammanhang
är förutsättningarna för en aktiv regional nivå som tolkar och
översätter nationella mål och intressen utifrån platsspecifika
förutsättningar.
Skolverket kommer under 2021 att påbörja
förberedelsearbetet för att utarbeta regionala
planeringsunderlag för att stödja huvudmän i deras planering
och dimensionering av gymnasial utbildning.

Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet, Naturvårdsverket och
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor redovisar att de
planerar att genomföra konferenser, utbildningar eller seminarier
inom myndigheten verksamhetsområden riktat till regional och lokal
nivå. Till exempel;


Riksantikvarieämbetet planerar under 2021 ett antal insatser
för att öka kunskaper och samverkan med andra myndigheter
och med aktörer på regional nivå. Till exempel planeras ett
seminarium på temat kultur och kulturarvets ekonomiska
påverkan gemensamt mellan ett flertal myndigheter, med
aktörer på regional nivå som målgrupp.

Boverket, Jordbruksverket och Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor redovisar att de kommer att delta i Reglabs
aktiviteter.






Boverket redovisar att myndigheten aktivt kommer bidra till
Reglabs lärprojekt ”Platsens betydelse” som utforskar
regionplanering som ett strategiskt redskap för det regionala
utvecklingsarbetet.
Jordbruksverket kommer samverka med Reglab för att stärka
kopplingarna mellan regioner och leaderområden och främja
synergier och kopplingar mellan lokala utvecklingsstrategier
och regionala utvecklingsstrategier i förberedelserna inför en
ny programperiod inom Landsbygdsprogrammet.
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kommer
fortsatt att delta i Reglabs aktiviteter samt i
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ungas inkludering.

Arbetsförmedlingen redovisar att myndigheten kommer utveckla
tillgången till myndighetens tjänster på regional och lokal nivå. Det
handlar dels om att myndigheten enligt instruktion ska utforma
verksamheten så att arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till
likvärdig service i hela landet och anpassas efter skilda förutsättningar
och behov. Myndigheten prioriterar utvecklingen och användning av
digitala verktyg för att skapa tillgänglighet för användare i hela landet.
I myndighetens regleringsbrev för 2021 framgår också att de ska
säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet. Det innefattar
samverkan med kommuner och andra aktörer och att säkerställa
kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader.
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Arbetsförmedlingen ska särskilt redovisa hur den fysiska närvaron i
glesbygdskommuner ska öka.
4.4.2

Inspel om hur medverkan i det framtida arbetet kan stärkas

Samtliga myndigheter, förutom Patent och registreringsverket, har
lämnat inspel till det fortsatta arbetet utifrån frågan om; vilka
förutsättningar krävs för att myndigheten bättre ska kunna anpassa
verksamheten utifrån regionala och lokala förutsättningar och stärka
myndighetens medverkan mot målen om hållbar utveckling i alla delar
av landet?
4.4.2.1

Inspel om styrning, uppdrag och resurser

Flera myndigheter lyfter inspel om särskilda uppdrag eller
gemensamma uppdrag till myndigheter.
Jordbruksverket, ESF-rådet, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor redovisar att det
behövs en tydlig styrning av myndigheters medverkan, till exempel
genom särskilda uppdrag till myndigheter att mer riktat bidra till
regional utveckling och landsbygdspolitik.






Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
ser behov av att fortsatt arbeta med kunskap och särskilda
insatser utifrån ett territoriellt perspektiv. De beskriver dock
att myndigheten har begränsade resurser att driva större
projekt och att om regeringen ser att MUCF ska arbeta mer
riktat mot regional utveckling och landsbygder så krävs
styrning i form av särskilda och finansierade uppdrag för att
stärka incitament för snabbare utveckling. MUCF skriver
vidare att de gärna ser beslut om ett finansierat uppdrag
gemensamt med Tillväxtverket kring ungdomsperspektiv och
ungas delaktighet i regional utveckling.
Jordbruksverket redovisar att myndighetens bidrag till hållbar
utveckling i alla delar av landet bedöms vara relativt
omfattande givet de operativa program som de förvaltar. För
att ytterligare växla upp arbetet ser Jordbruksverket att det
vore bra om myndigheten fick särskilda uppdrag för arbetet.
Nya verktyg och stärkt samverkan som det metodstöd för
landsbygdsbedömningar som Tillväxtverket utvecklar skulle
också kunna vara nyckelfaktorer för att stärka myndigheten i
arbetet med hållbar utveckling i alla delar av landet.
Jordbruksverket föreslår också att gemensamt
utvecklingsarbete utifrån konceptet Smarta landsbygder skulle
kunna var en utgångspunkt för samverkan mellan
Jordbruksverket, Leader, regioner, Tillväxtverket och Post och
telestyrelsen för att tillsammans aktivt stödja digital och
innovativ utveckling i regioner och landsbygder.
Kulturrådet redovisar att om myndigheten förväntas arbeta
explicit med måluppfyllelse inom politikområdena regional
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utveckling och landsbygdspolitik så bör detta ske genom
särskilda uppdrag. Dessa bör beakta risker för målkonflikter
mellan kulturpolitiska mål och instrumentella uppdrag och
finansieras med särskilda medel. Kulturrådet ser vidare att
ansvar för måluppfyllnad bör läggas på myndigheter och
organisationer inom de aktuella politikområdena. Kulturrådet
ser dock att det bästa sättet att uppnå bättre måluppfyllnad
inom den regionala utvecklingspolitiken och
landsbygdspolitiken, är att tydligare integrera dessa inom
myndigheternas egna politikområden.
Riksantikvarieämbetet skriver att deras bedömning är att en
nationell samordning, som även förtydligar uppdrag och
medverkan, skulle underlätta för såväl regioner som nationella
myndigheter och stärka synergier och samspel mellan olika
politikområden.
ESF rådet redovisar att det som visat sig vara mest
framgångsrikt för myndigheters medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet är tydliga riktlinjer från regeringen eller
andra beslutande organ i olika styrdokument. Till exempel i
socialfondsprogrammet och i myndighetens regleringsbrev
kring samverkan och medverkan i olika forum, nätverk och
grupper. ESF-rådet ser att dessa riktlinjer bör kompletteras
med tydliga och mätbara mål.

Boverket och Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter behov och förslag
kring gemensamma uppdrag till flera myndigheter.




Boverket beskriver att det finns en efterfrågan på ny kunskap,
vägledning och erfarenhetsutbyte mot bakgrund i att den
regionala planeringen är i förändring. Ett regeringsuppdrag
riktat till i första hand Boverket, Trafikverket och
Tillväxtverket skulle kunna underlätta en mobilisering på
statlig nivå som kan svara upp mot detta behov.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ser behov av att det
skapas långsiktiga samverkansstrukturer mellan nationella
myndigheter och aktörer på regional nivå där frågor med
betydelse för kompetensförsörjning och möjligheter till
klivslångt lärande tas om hand. De ser dels ett ökat behov av
kontakter med regionala aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet, dels ett ökat behov av
samordning mellan nationella myndigheter för att på ett
ändamålsenligt sätt gemensamt bidra till det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. I detta sammanhang lyfter MYH
vikten av att regeringen säkerställer att myndigheterna har
resurser för arbetet.

Även Arbetsförmedlingen lyfter vikten av samverkan mellan
myndigheter. Eftersom kompetensförsörjningsområdet rör sig över
flera politikområden finns risk för att otydlig ansvarsfördelning och
stuprör kan leda till parallella strukturer och att frågor faller mellan
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stolarna. I det här sammanhanget lyfter Arbetsförmedlingen att
Regeringens samverkansprogram och den myndighetssamverkan som
initierats av ett flertal myndigheter inom kompetensförsörjning bör
vara viktiga utgångspunkter även för det regionala utvecklingsarbetet
och området kompetensförsörjning.
Flera myndigheter lyfter att det finns behov av särskilda resurser för
myndigheternas medverkan om arbetet ska växlas upp.80




Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar att de har möjlighet
att ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar, om det
bedöms gynna utvecklingen inom området och att insatsen kan
tillgodogöras av flera regioner. En förutsättning är dock att
myndigheten har nödvändiga resurser för att genomföra
insatser som motsvarar behov utifrån regionala
förutsättningar. MYH redovisar att de under de tre senaste
åren äskat medel i sina budgetunderlag för att stärka
myndighetens medverkan i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet, detta har dock inte beviljats.
Energimyndigheten redovisar att det behövs stärkta resurser
för det regionala arbetet och en stärkt samordning mellan olika
statliga initiativ. Myndigheten ser att det skulle vara en styrka
om myndigheter mer samordnat kunde kommunicera och
sprida resultat till regioner. De ser ett generellt behov av en
bättre struktur för samverkan kring insatser som görs med
koppling till olika regioner. En första insats skulle kunna vara
en gemensam kartläggning över olika myndigheters insatser
och vilka regioner som berörs av dessa. I det här
sammanhanget lyfter Energimyndigheten också fram arbetet
som görs inom Rådet för hållbara städer, där diskussioner
pågår om hur en helhetsbild kan skapas över var kunskap och
finansiering finns för olika insatser för hållbar stadsutveckling.
Det finns förslag om att skapa ett nationellt kunskaps- och
processtöd för hållbar stadsutveckling, vilket också kan
informera om olika typer av finansiering.

Myndigheten för yrkeshögskolan, Trafikverket och Havs och
vattenmyndigheten uttrycker behov av mer kunskap och tydligare
målbilder.


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) redovisar att det
behövs mer konkreta målbilder för politikområdena, för att
myndigheten ska kunna ta sig an dessa utifrån sina
ansvarsområden och uppgifter. I det här sammanhanget ser
MYH också att det bör förtydligas vilken roll enskilda
myndigheter har för att bidra till den nationella uppföljningen

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Riksarkivet, Myndigheten för
yrkeshögskolan, Energimyndigheten, Filminstitutet, Sveriges Geologiska
Undersökning
80
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av måluppfyllelse inom landsbygdspolitiken och vilka mått och
indikatorer som kan vara relevanta för att följa utvecklingen
över tid.
Havs och vattenmyndigheten redovisar att, för anpassning av
verksamhet till territoriella förutsättningar, bedömer de att det
krävs att nationella mål, strategier och policys för
myndighetens och andra myndigheters arbete bryts ner till
regional och lokal nivå, med hänsyn till olika förutsättningar.
Trafikverket lyfter att det är nödvändigt med förbättrade
underlag avseende konsekvenser på näringslivets transporter
vid förändrade hastighetsgränser. Nuvarande verktyg beskrivs
ge en alltför förenklad bild av konsekvenserna runt om i
landet.

Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
efterfrågar stärkta kopplingar mellan de egna politikområdena och
den regionala utvecklingspolitiken.






Kulturrådet redovisar att regional utveckling och
landsbygdspolitik tydligare bör integreras och kopplas till
myndigheternas egna politikområden, snarare än att
myndigheter ska medverka till dessa särskilda områden.
Kulturrådet, Filminstitutet och Riksarkivet gör samordnade
inspel om kulturens roll inom regional utveckling.
Myndigheterna ser att kulturen samt kulturella och kreativa
näringars värde behöver förtydligas och tas till vara i den
regionala utvecklingspolitiken och i sammanhållningspolitiken.
Kulturrådet skriver att; ”En tendens under genomförandetiden
är dock att intresset och kapaciteten att ta mot inspel och
bredda den regionala utvecklingspolitiken med andra
politikområdens inspel, eller att använda kulturen som
utvecklingsfaktor, till exempel inom de kulturella och kreativa
näringarna avtagit under den redovisade perioden. Detta har
också påtalats av Kulturrådet i programmeringsarbetet för
kommande period […] Kulturrådet noterar en oroväckande
tendens i det sektorsövergripande arbetet för hållbar regional
utveckling. Kulturrådet upplever att de kreativa sektorerna och
kulturens bidrag till hållbar utveckling de facto får mindre
utrymme i den nationella politiken, trots att dessa näringar
snarast lyfts i många sammanhang, inom till exempel EUsamarbetet och nu senast av statsråden Lind och Baylan i
samband med 2021 års Folk och kultur.”
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter att
de ser att ungdoms och civilsamhällesfrågor är nyckelfrågor
för att lyckas med regional- och landsbygdsutveckling och bör
integreras och lyftas fram tydligare. Givet att en central
förutsättning är att människor kan och vill flytta till, stanna
kvar och bidra till utvecklingen på olika platser, i olika delar av
landet. För att göra det menar MUCF att det är viktigt att ungas
perspektiv inkluderas i styrdokument och strategier. I det
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sammanhanget betonar MUCF vikten av att ett
ungdomsperspektiv och civila samhällets betydelse för
regional och lokal utveckling tydliggörs och skrivs fram i
regeringens strategi för hållbar regional utveckling.
4.4.2.2

Inspel om strukturer för- och samverkan med regional och lokal nivå

Post och telestyrelsen, Trafikverket och Skogsstyrelsen beskriver att
de har en väl fungerande samverkan och dialog med regional nivå.
Dock beskriver Trafikverket att regioner och kommuner ibland har
förväntningar som myndigheten kan ha svårt att leva upp till. Det kan
till exempel gälla underhåll av vägar.
Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen,
Energimyndigheten och Vinnova beskriver behov av mer aktiv och
långsiktig samverkan med regional och lokal nivå.






Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar att de ser ett ökat
behov av kontakter med regionala aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet samt långsiktiga strukturer för
samverkan mellan myndigheter och regioner. De ser också
behov av an ökad tydlighet i vilka behov som regionerna har,
för att myndigheten ska kunna bedöma om de insatser som
behövs ligger inom ramen för deras ansvarsområden och
verktygslåda. I de fall som de gör det har myndigheten som
utgångspunkt att insatserna ska kunna nyttiggöras av flera
regioner.
Arbetsförmedlingen beskriver att det är svårt att ge några
konkreta inspel givet att myndigheten genomgår en
reformering som omfattar dels uppdrag kring hur de ska
säkerställa lokal närvaro i hela landet, liksom en övergripande
översyn av organisationen. Arbetsförmedlingens ser dock att
nyckelordet för att myndighetens verksamhet ska medverka
till utveckling i alla delar av landet är samverkan. Det behövs
en aktiv samverkan på regional och lokal nivå.
Arbetsförmedlingen hänvisar också till de planerade insatser
som myndigheten beskrivit för att stärka hållbar utveckling i
alla delar av landet, om att till exempel fortsatt bistå med
analyser och prognoser.
Energimyndigheten som lyft fram behov av resurser för
myndigheters medverkan lyfter även behov av mer långsiktig
finansiering till regionala aktörer, för att säkerställa
kontinuerlig tillgång på regional kompetens.
Energimyndigheten beskriver att det ofta finns medel att söka
regionalt hos energikontor men att det ofta saknas medel för
medfinansiering hos regionala och lokala aktörer. De beskriver
vidare att det krävs olika regionala samverkansparter och
samarbeten för att nå ut till alla regioner. Stärkta resurser för
det regionala arbetet och stärkt samordning mellan olika
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statliga initiativ och stöd menar de skulle underlätta för
regional anpassning och undvika dubbelarbete.
Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet uttrycker att
det finns behov av att utveckla långsiktiga relationer med regioner och
länsstyrelser inom myndighetens områden samt att det finns behov av
tydligare styrning. I det här sammanhanget lyfts också vikten av
samverkan mellan regioner och länsstyrelser på regional nivå.




Boverket beskriver att det behövs långsiktiga och
förtroendefulla relationer med regioner och länsstyrelser
kopplat till regional fysisk planering. Sådana relationer är både
en ambition och en möjlighet liksom en utmaning, som skulle
underlättas av en uttryckt förväntan från politiken inom detta
område.
Naturvårdsverket skriver att det är viktigt att länsstyrelserna
har en bra dialog med regionerna. Naturvårdsverket ser att det
särskilt skulle vara positivt och stärka arbetet om länsstyrelser
och regioner hade en närmare dialog inom strategisk
planering, infrastruktur och transporter. De ser att det behövs
tydligare politisk styrning och tydligare ansvarsområden för
att samverkan ska bli bättre.

Riksantikvarieämbetet beskriver behov av att regionerna tydliggör
sina behov gentemot myndigheterna och lyfter också länsstyrelsernas
roll att främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Riksantikvarieämbetet skriver att;
”Å andra sidan bör regioner använda sitt starka mandat till att tydligt
adressera behov, både i sina utvecklingsstrategier och i konkreta
handlingsplaner. Riksantikvarieämbetets bedömning är att en nationell
samordning, som även förtydligar uppdrag och medverkan, kan underlätta för såväl regioner som nationella myndigheter. För att anpassa
Riksantikvarieämbetets verksamhet utifrån regionala och lokala
förutsättningar bedömer Riksantikvarieämbetet att det behövs kunskap
om regionala behov och en tydlig målbild för Riksantikvarieämbetets
arbete med regional utveckling och hur myndigheten bidrar.
Länsstyrelsens roll att främja andra statliga myndigheters medverkan i
det regionala tillväxtarbetet är därvid viktig.”
Även Riksarkivet lyfter att de ser att det bör göras
uppdragsskrivningar och prioriteringar i regionernas uppdrag som
skulle öppna upp för fler samarbeten med kultur(arvs)myndigheterna
i regionala utvecklingsfrågor.
4.4.3
Inspel om Tillväxtverkets stödjande roll
Samtliga myndigheter har lämnat inspel till Tillväxtverket om hur vi
fortsatt kan stödja myndigheterna i arbetet med insatser för hållbar
utveckling i alla delar av landet.
Flera myndigheter redovisar att det finns en god samverkan och dialog
med Tillväxtverket, i flera uppdrag och samverkansstrukturer, som de
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gärna ser fortsätter. Ett flertal förslag lämnas om hur Tillväxtverket
fortsatt kan utgöra och utveckla sitt stöd till andra myndigheter i deras
medverkan.
4.4.3.1

Fortsätta erbjuda samverkan och forum för dialog och
erfarenhetsutbyte

Flera myndigheter har lämnat inspel att Tillväxtverket fortsatt bör
erbjuda samverkan och forum för dialog och erfarenhetsutbyte.81 Till
exempel genom myndighetsnätverket för regional utveckling och
landsbygdspolitik, Besöksnäringens myndighetsgrupp, RND-FOI
nätverket och Centralt samordningsforum för nationellt och regionalt
arbete med stöd till kommersiell service.
Flera myndigheter lyfter också att de ser att Tillväxtverket kan erbjuda
myndigheter samarbeten och samarrangemang gentemot regioner och
tematiska träffar med regioner och myndigheter.82 Till exempel:






Riksantikvarieämbetet skriver att det behövs en bred
samverkan och tematiska samarbeten för att tydliggöra
kulturarvets roll för lokal och regional utveckling. De ser gärna
en fortsatt samverkan med Tillväxtverket i dessa frågor och ser
också att samarbetet kan utökas i syfte att öka kontakter och
kunskapsutbyte med regionerna.
ESF-rådet beskriver att samverkan med Tillväxtverket kring
fondsamordning fungera bra och lett till att samarbete och
synergier mellan fonderna på regional nivå har stärkts. ESFrådet ser att det även fortsatt kommer finnas behov av aktivt
arbete med fondsamordning. De ser också att Tillväxtverket
och ESF-rådet kan utveckla den gemensamma dialogen med
regionerna.
Vinnova skriver att Tillväxtverket, i nära dialog med Vinnova
och andra relevanta myndigheter kan stötta och kvalitetssäkra
regionernas arbete med Smarta specialiseringsstrategier,
särskilt i de regioner som kan behöva stöd. I det
sammanhanget föreslår Vinnova att Tillväxtverket till exempel
kan arrangera internationella ”peer reviews” av regionernas
smarta specialiseringsstrategier, som ett led i att driva på
utvecklingen av vassa smarta strategier med en tydlig nationell
och internationell inriktning.

Arbetsförmedlingen, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Filminstitutet, Myndigheten för
yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Sveriges Geologiska Undersökning, Trafikverket, Vinnova.
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Arbetsförmedlingen, Boverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Patent och
registreringsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Skolverket, Sveriges
Geologiska Undersökning, Trafikverket,
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4.4.3.2

Fungera som ”dörröppnare” till lämpliga forum för dialog

Patent och registreringsverket (PRV) ser gärna att Tillväxtverket kan
hjälpa myndigheten att hitta sammanhang för myndighetens frågor
och kunskap om immateriella tillgångar och fungera som en
dörröppnare till lämpliga arenor. PRV skriver vidare att myndigheten
vill vara en självklar aktör i varje regional exportsamverkan (RES).
Naturvårdsverket beskriver att Tillväxtverket har kontakt med flera
målgrupper som även Naturvårdsverket behöver nå i sitt arbete, till
exempel näringslivsaktörer och regioner. Naturvårdsverket lyfter
också att stöd och samverkan behövs i hela landet kring naturturism
och att myndighetens deltagande i Besöksnäringens myndighetsgrupp
är en viktig plattform för det.
Även Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
lyfter att Tillväxtverket kan stödja myndigheten genom att sprida
information om myndighetens perspektiv och dess betydelse för
regional utveckling samt hänvisa andra myndigheter och regioner till
MUCF om de behöver stöd i frågorna.
4.4.3.3

Utveckla kunskap med territoriella perspektiv inom fler områden

Några myndigheter lyfter att Tillväxtverket och andra myndigheter
skulle kunna samverka kring gemensam kunskap och riktade
kunskapsinsatser.83






Arbetsförmedlingen lyfter att Tillväxtverket tillsammans med
andra myndigheter kan arbeta med kunskapsutveckling, till
exempel genom att ta fram gemensamma indikatorer och
mallar för utvärdering. Tillväxtverket föreslås också kunna
genomföra generella och riktade kunskapsinsatser för
myndigheterna.
Naturvårdsverket beskriver att de ställer sig positiva till ett
fortsatt samarbete med Tillväxtverket för att hitta synergier
och samarbeten mellan myndigheternas verksamheter och
politikområden. De ser att en viktig vidareutveckling av arbetet
är att närmare analysera hur myndigheternas arbete knyter an
till målen för landsbygdspolitiken och vad som ger effekt.
Naturvårdsverket redovisar att det finns en pågående dialog
med Tillväxtverket vad gäller indikatorer inom naturturism
och landsbygdsutveckling samt en dialog om
landsbygdsperspektiv i fördjupad utvärdering av
miljökvalitetsmålen.
Post och telestyrelsen menar att samverkan med
Tillväxtverkets serviceanalysgrupp avseende GIS- plattformen

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Post och telestyrelsen,
Skolverket, ESF-rådet, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten
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Pipos kan fortsätta att utvecklas. Pipos beskrivs vara ett viktigt
verktyg för att vidareutveckla insatser inom postområdet.
Även Trafikverket lyfter att det redan påbörjade samarbetet
kring Pipos mellan Trafikverket och Tillväxtverket kan
generera bättre analysförutsättningar kring tillgänglighet.

Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor föreslår att
Tillväxtverket kan ta fram kunskap med territoriella perspektiv inom
fler sektorsområden.




4.4.3.4

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor föreslår att
Tillväxtverket i sina egna analyser, uppdrag och kunskap kan
anlägga ett ungdomsperspektiv och belysa civilsamhällets
villkor. MUCF ser framförallt ett behov av mer kunskap om
ungas etablering i landsbygder, bland annat föreslås följande
frågeställningar kunna undersökas i samarbete mellan
Tillväxtverket och MUCF; hur ser ungas förutsättningar och
möjligheter till försörjning och utveckling ut i landsbygder? Hur
ser skillnaden ut mellan olika grupper av unga så som mellan
kvinnor och män?
Kulturrådet redovisar att samverkan fungerar väl med
Tillväxtverket men att det finns utrymme för utveckling i
dialog. Kulturrådet lyfter till exempel Kreametern som ett
viktigt bidrag till myndighetens arbete med betydelse för
hållbar regional utveckling, som följer och ger information om
kulturens och de kulturella näringarnas betydelse för
samhällsutvecklingen. Kulturrådet vill också lyfta att de av
erfarenhet vet att detta också är uppskattat av regionala
aktörer.
Fortsatt samordna och skapa synergier mellan regional utveckling och
landsbygdspolitik

Post och telestyrelsen, Myndigheten för yrkeshögskolan och
Jordbruksverket ser att Tillväxtverket fortsatt kan samordna och
skapa synergier mellan regional utvecklingspolitik och
landsbygdspolitiken.




Post och telestyrelsen skriver att Tillväxtverket fortsatt kan
stödja myndigheten att utveckla och integrera lands- och
glesbygdsperspektiv i verksamheten samt i hur myndigheten
kan ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. Även
erfarenhets- och informationsutbyten med andra myndigheter
om hur de arbetar, till exempel inom ramen för
myndighetsnätverket för regional utveckling och
landsbygdspolitik.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ser att Tillväxtverket
roll som samordnande myndighet inom den regionala
utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken är att sprida
kunskap och information samt samla frågeställningar som
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4.4.3.5

berör de båda politikområdena. MYH ser att
kompetensförsörjning är av betydelse för båda
politikområdena och att myndigheten insatser inte kan
hänföras till det ena eller andra området eftersom de båda
politikområdena och aktuella geografier inom politikområdena
är överlappande. MYH ser vidare att det arbete som startats
inom ramen för Landsbygdslabbet behöver fortsätta för att få
genomslag i myndigheterna. Ett fortsatt stöd i implementering
och fortsatt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter kan vara
ett sätt.
Jordbruksverket uttrycker att Tillväxtverket kan bidra till
stärkt samverkan och fler synergier och kopplingar mellan
regional utveckling och landsbygdspolitik, till exempel genom
att myndigheten medverkar i framtagande och i genomförande
av leader i nästa programperiod. I det sammanhanget lyfter
myndigheten ett behov av att Tillväxtverket uppmuntrar och
främjar ett ökat samarbete mellan regional och lokal nivå i
utvecklingsarbetet. Jordbruksverket skriver vidare att de
generellt ser att regional samordning och fondsamordning är
viktiga för ett effektivt genomförande där en bättre förståelse
behöver finnas för leader och det lokala utvecklingsarbetet,
hos både fler myndigheter och hos regioner.
Lyfta goda exempel och bidra till metod och processtöd

Arbetsförmedlingen ser att Tillväxtverket kan lyfta goda exempel på
sektorsamverkan, både på nationell och regional nivå.
Arbetsförmedlingen skriver att det finns exempel på goda
samverkansformer mellan arbetsmarknads och utbildningspolitiken
på nationell nivå som kan fungera som goda exempel, men att det
också kan vara så att det finns lösningar på regional nivå som kan
lyftas nationellt. Arbetsförmedlingen ser att Tillväxtverket har
möjlighet att spela en viktig roll för att bidra till det.
Energimyndigheten lyfter att Tillväxtverket kan bidra till att det
skapas ett eller flera nationella kunskaps- och processtöd inom hållbar
utveckling, exempelvis inom hållbar stadsutveckling eller
energieffektivisering i företag. Energimyndigheten lyfter också arbetet
med metodstöd för utveckling av Sveriges landsbygder med
Tillväxtverket och flera andra myndigheter och att Tillväxtverket kan
stärka den gemensamma dialogen mellan myndigheter och regioner.
För att ta fram verktyg och metoder för myndigheternas arbete inom
regional utveckling.
Havs och vattenmyndigheten skriver att Tillväxtverket kan vara ett
stöd för myndigheten genom framtagande av metodstöd och
kunskapsunderlag. Detta förväntas till viss del vara möjligt inom
ramen för Tillväxtverkets regeringsuppdrag och genom myndighetens
medverkan i Landsbygdslabbet.
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4.4.3.6

Bidra till att kopplingar till andra politikområden stärks

Kulturrådet, Filminstitutet och Riksarkivet lyfter att kulturens roll
behöver förtydligas i den regionala utvecklingspolitiken. Riksarkivet
beskriver till exempel att Tillväxtverket fokuserar för ensidigt på
frågor om till exempel infrastruktur, boende, kompetensförsörjning.
Filminstitutet beskriver att Tillväxtverket under den redovisade
perioden varit öppna för dialog samtidigt som tillväxtperspektivet
fortfarande huvudsakligen uppfattas som en fråga om ekonomisk
tillväxt och näringsliv. Filminstitutet skriver att det här glappet mellan
olika perspektiv och politikområden vore önskvärt att överbrygga.
Vidare ser de att Tillväxtverkets fortsatta engagemang i samarbeten
kring kulturfrågor med övriga myndigheter skulle vara ett bra stöd,
likt det samarbete som initierats av kulturmyndigheterna kring
kulturarv och regional utveckling som Tillväxtverket medverkar i.
Kulturrådet beskriver att de ser en tendens till att kulturen får allt
mindre utrymme inom den nationella regionala utvecklingspolitiken.
De beskriver att de i arbetet med krisstöd under pandemin noterat att
många företag inom kultursektorn skulle bli mer lönsamma, trygga
och mer effektiva om de i högre utsträckning omfattades av det mer
generella företags- och entreprenörskapsfrämjande systemet.
Kulturrådet efterlyser ett ökat fokus på hur insatser inom det
regionala utvecklingsarbetet kan förändras för att rymma och ta vara
på de möjligheter övriga sektorsområden ger, mer än att ensidigt
fokusera på att Tillväxtverket ska stödja de utpekade myndigheterna.
Kulturrådet ser också att Tillväxtverkets anvisningar, med fokus på
hur myndigheterna bidrar till målen för den regionala
utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken, kan tolkas som att
Tillväxtverket inte ser att insatser som inte explicit genomförs i syfte
att anpassa verksamheten utifrån dessa mål, inte skulle bidra till
hållbar utveckling i alla delar av landet. Kulturrådet menar att deras
viktigaste bidrag till hållbar utveckling är genom att verka för att
uppnå de kulturpolitiska målen. Kulturrådet skriver vidare att ett
fortsatt arbete i ökad grad bör inriktas på hur arbetet för hållbar
utveckling i hela landet kan inkorporera de förutsättningar som ges
genom genomförandet av kulturpolitiken, istället på hur kulturrådets
verksamhet kan anpassas till Tillväxtverkets mål.
4.4.4

Sammanfattande reflektioner

Samtliga myndigheter planerar nya eller fortsatta insatser som de
bedömer kommer bidra till målen om hållbar utveckling i alla delar av
landet. Insatser inrymmer i varierande grad en uttalad ambition om att
stärka territoriella perspektiv eller att myndigheterna ska ha en
närmare dialog med regional och lokal nivå i syfte att stärka den
regional eller lokala anpassningen.
En majoritet av myndigheterna planerar att bidra genom att fortsatt ta
fram kunskap med relevans för regional och lokal nivå. Flera av dessa
planerar att utveckla ramverk, vägledningar, metoder eller insatser
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riktade till regional eller lokal nivå inom myndighetens
verksamhetsområden.
Tre myndigheter beskriver att de bedriver ett strategiskt och
myndighetsövergripande arbete med att stärka territoriella
perspektiv. Vinnova har en ambition om att det regionala perspektivet
ska genomsyra alla delar av verksamheten. Myndigheten för
yrkeshögskolan och Post och telestyrelsen fokuserar på att stärka
myndighetens arbete med att integrera landsbygdsperspektiv i
verksamheten. Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan planerar
också att utveckla strukturer för samverkan med regioner och andra
myndigheter.
Flera inspel lämnas om hur myndigheters medverkan i det framtida
regionala utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder kan stärkas. Majoriteten av dessa inspel rör behov av
stärkt och utvecklad styrning. Till exempel ser flera myndigheter
behov av särskilda uppdrag och resurser för att mer aktivt och riktat
bidra till den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken. Behov av
stärkt samverkan mellan myndigheter lyfts, där några menar att detta
kan uppnås genom gemensamma uppdrag till flera myndigheter.
Några myndigheter lyfter också behov av stärkta kopplingar och
genomslag för de egna politikområdena i den regionala
utvecklingspolitiken.
Myndigheter vars frågor träffar både regioner och länsstyrelsers
verksamhet och där rollfördelningen kan upplevas otydlig, efterfrågar
också tydligare styrning gentemot regioner och länsstyrelser. De ser
behov av utvecklad samverkan på regional nivå i sådana frågor, både
mellan regioner och länsstyrelser, som långsiktig samverkan mellan
nationella myndigheter och regional nivå.
Flera myndigheter betonar vikten av en långsiktig samverkan med
regional nivå och i viss utsträckning också med lokal nivå. I det här
sammanhanget lyfter några att regionerna bör tydliggöra sina behov
inom olika områden gentemot myndigheterna. Några myndigheter
lyfter också behov av ökad styrning gentemot regionerna, om att
stärka kopplingarna till myndigheternas verksamhetsområden och
samverka med fler myndigheter, liksom behov av mer resurser till
regioner att driva och medfinansiera insatser inom myndighetens
områden.
Samtliga myndigheter har lämnat inspel till Tillväxtverket om hur vi
fortsatt kan vara ett stöd i myndigheternas medverkan i det regionala
utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder.
Förslagen har lite olika vinklar men gemensamt är att de menar att
Tillväxtverket har en fortsatt betydelsefull roll för att vara ett stöd i
deras arbete. Myndigheterna ser att Tillväxtverket fortsatt kan erbjuda
samverkan, forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Flera myndigheter
önskar också att Tillväxtverket erbjuder samarbeten och
samarrangemang gentemot regioner. Myndigheterna ser att
Tillväxtverket fortsatt kan utveckla kunskap med territoriella
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perspektiv, gärna inom fler politikområden, att myndigheten kan
fungera som en dörröppnare till lämpliga forum för dialog och bidra
till metod och processtöd samt lyfta goda exempel på hur andra
myndigheter eller regioner arbetar.

4.5

Slutredovisning interna strategier för regionalt tillväxtarbete

Tretton myndigheter fick i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier
för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s
sammanhållningspolitik under 2014–2020. Syftet var att skapa bättre
förutsättningar för myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet, bland annat genom en vidareutvecklad och bättre
samverkan mellan myndigheter och aktörer med regionalt
utvecklingsansvar.
Enligt respektive myndighets regleringsbrev för 2020 ska de
slutredovisa och analysera genomförda insatser inom ramen för
strategin enligt anvisningar från Tillväxtverket. En sammanställning av
de tretton myndigheternas slutredovisningar följer.
4.5.1
Strategins status som styrdokument och dess relevans
I sin slutredovisning av uppdraget ombads myndigheterna att svara på
frågor om hur relevant de anser att strategin har varit samt vilken
status den haft som styrdokument inom myndigheten.
Samtliga myndigheter förutom Filminstitutet har svarat att strategin
har varit relevant i någon mån under perioden, dock är det olika i
vilken utsträckning de uppger att den faktiskt har använts, trots att
den ses som relevant.
Strategins status som styrdokument inom myndigheterna verkar se
något olika ut. De flesta anger att strategin till viss del använts som
stöd i myndighetens verksamhet, men kanske inte att den varit ett
aktivt styrdokument.
Flera anger att strategin var relevant och utgjorde ett aktivt
styrdokument när den togs fram. Den påverkade verksamheten genom
att lyfta regionala tillväxtfrågor i relation till den egna verksamheten.
Strategin verkar ha varit ett stöd för att prioritera insatser och öka
kunskapsnivån internt. Men många säger också att relevansen avtagit
över tid.
Sammanställningen visar att endast tre myndigheter har reviderat
strategin sedan den togs fram: Post och telestyrelsen (PTS),
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Havs och vattenmyndigheten har
sett över strategin under perioden men det har inte föranlett en
revidering. Vi kan utläsa att dessa myndigheter också är några av dem
som verkar tycka att strategin är mest relevant över tid, vilket troligen
hänger ihop med revideringen.
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Strategierna har förankrats på ledningsnivå på alla myndigheterna, i
de flesta fall på generaldirektörsnivå. Dock verkar förankringen hos
medarbetare variera, i de fall myndigheterna nämner något om detta.












Havs och vattenmyndigheten menar att eftersom strategin
utgår från deras verksamhetsområden har den i hög grad varit
relevant, genom att den bidragit till genomförande och målbild
inom andra områden som havsplaneringsförordningen.
Strategin har genomförts som en integrerad del av deras
verksamhetsstrategi under perioden.
Jordbruksverket skriver att strategin fungerar som ett
styrdokument och är idag mer relevant än någonsin, utifrån
regeringens uttalade ambition att bredda landsbygdspolitiken.
Dock har strategin en något passiv ställning internt och
används inte direkt i daglig verksamhet. När strategin
revideras 2019 tog de fram ett internt styrdokument för
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Jordbruksverket
anger att strategin är starkt kopplad till verksamheten genom
att den årligen utvärderas mot uppställda mål i samband med
årsredovisningen.
Post och telestyrelsen (PTS) menar att strategin varit relevant
speciellt utifrån att myndigheten fått en bild över vilka insatser
och aktiviteter de gör inom regional tillväxt. Strategin har
ingen direkt status som styrdokument, men de arbetar i linje
med strategin inom regionala tillväxtfrågor som utgör en del av
det dagliga arbetet. PTS reviderade strategin utifrån att arbetet
på regional nivå avseende regionala bredbandskoordinatorer
förändrades och utifrån att en ny bredbandsstrategi
presenterades 2016.
Skogsstyrelsen ser att strategin i kombination med de tre
regionala handlingsplanerna utgör viktiga styrdokument för
deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Strategin är
medvetet öppet och tidlöst skriven för att täcka in olika
situationer med förutsättningar mellan regional tillväxt och
andra politikområden som de berörs av. Den har reviderats vid
två tillfällen, 2011 och 2015.
Naturvårdsverket anser att strategin främst fyllde en funktion i
samband med framtagande då regionala tillväxtfrågor belystes
internt. Strategin har inte reviderats sedan dess och de tycker
därför att relevansen sjunkit efterhand. Dock har de som ett
komplement till strategin tagit fram ett dokument om intern
fördelning och samordning av arbetet med regionala
tillväxtfrågor, som tydliggjorde exempelvis rollfördelning.
Riksantikvarieämbetet skriver att strategin varit ett stöd för
myndighetens prioriteringar och genomförande, särskilt i
början av perioden. Strategin har bidragit till viktig kunskap
tagits fram, trots att ändrade förutsättningar gjort att inte alla
planerade insatser genomförts. Strategin har till viss del
utgjort underlag vid planering av verksamheten.
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4.5.2

Riksarkivet anser att strategin har varit relevant. Dock har det
varit svårt att få genomslag för den då många regioner inte
uppfattar dem som en naturlig samarbetspartner. Regionala
utvecklingsstrategier saknar ofta skrivningar inom
Riksarkivets områden och de har haft svårt att hitta
plattformar för arkivsektorn och kulturarvet kopplade till
perspektiven inom regional tillväxt.
Kulturrådet skriver att strategins innehåll till största delen
varit relevant under hela perioden. Strategin var formulerad
för att kunna användas ett brett spektrum av deras
verksamhet. Dock har relevansen avtagit de senaste åren av
olika anledningar. 2019 identifierade de att delar av strategin
behövde uppdateras men detta genomfördes aldrig.
Energimyndigheten menar att strategin främst bidragit till
deras stora satsning inom det nationella
regionalfondsprogrammet, på så sätt har den varit relevant i
viss utsträckning. De har haft för avsikt att följa upp och vid
behov revidera strategin, men har ej gjorts.
Trafikverket skriver att strategin är relevant både sett till
innehåll och ambition. Den är dock inte inarbetad i deras
arbetssätt eller ledningssystem, men Trafikverket menar att de
till stora delar arbetar i enlighet med den. Strategin finns med i
det arbete som nu görs gällande arbetssätt kring hur de ska
möta regionerna i olika skeden.
Vinnova skriver att strategin har haft en begränsad förankring
och inte i egentlig mening påverkat deras arbete mot
regionerna. De menar ändå att de i allt väsentligt följt det
innehåll som fanns i strategin. Strategin har inte reviderats.
Boverket skriver att strategin inte använts aktivt som stöd i
myndighetens verksamhet sen den antogs.
Verksamhetsplaneringen tar utgångspunkt i omvärldsanalyser
och regeringsuppdrag snarare än strategin. Strategin har inte
reviderats men innehållet bedöms fortfarande som relevant.
Filminstitutet har uppgett att strategin inte haft någon större
betydelse som självständig strategi då ekonomisk tillväxt och
näringslivspolitik inte betraktas som Filminstitutets uppdrag,
som är kulturpolitiskt.
Har strategin stärkt samverkan med regioner eller stärkt
medverkan i det regionala tillväxtarbetet?

De flesta myndigheterna anger att strategin på något sätt stärkt eller
utvecklat deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Endast
Boverket och Filminstitutet svarar att så inte är fallet. Boverket
utvecklar inte svarat mer än så. Filminstitutet menar att samverkan
med regionerna sker genom kultursamverkansmodellen, vilket inte
påverkas av strategin.
Tre myndigheter anger ganska tydligt att de ser att deras medverkan
stärkts utifrån strategin.
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Naturvårdsverket menar att processen att ta fram strategin
ledde till att frågor väcktes internt, den skapade medvetenhet
och intresse samt förbättrad intern samverkan.
Naturvårdsverket har utvecklat sin samverkan genom att
medverka i dialoger och arenor för regional tillväxt, vilket var
en konkret insats som identifierades i strategin.
Riksantikvarieämbetet kontaktytor med regionerna har
breddats, kopplat till de i strategin prioriterade insatserna och
aktörerna. Flera insatser i strategin förutsätter samverkan och
dialog i olika skeden.
Skogsstyrelsen menar att strategin bidragit till att utveckla
samverkan, dialog och medverkan, men specificerar inte mer
än så.

I övrigt har de flesta myndigheter svårt att svara på exakt vad som är
strategins roll och bidrag, men att de kan se att det under de senaste
åren varit en positiv utveckling gällande samverkan och medverkan i
regionala tillväxtarbetet. Strategin är en del av ett större sammanhang
och det kan därför vara svårt att separera dess påverkan från annat.
Dock lyfter många att strategin har ökat medvetenheten om den egna
myndighetens insatser kopplat till regionala tillväxtfrågor, vilket ju i
sig är en utveckling.












Post och telestyrelsen menar att kartläggningen av vilka
aktiviteter och insatser som görs med anknytning till regional
tillväxt har gett myndigheten en bättre överblick av området.
Så på så sätt har strategin indirekt bidragit till att medverkan
stärkts.
Energimyndigheten har inte analyserat frågan om hur
strategin bidragit till ökad medverkan, men att det är tydligt att
vissa projekt inom nationella regionalfondsprogrammet
bidragit till en stärkt samverkan. Eftersom genomförandet av
programmet är en del av deras strategi kan man då se en
koppling.
Havs och vattenmyndigheten kan se att strategin, tillsammans
med andra processer, bidragit till en utveckling av dialogen
med regionerna.
Kulturrådet skrivet att strategin till viss del stärkt medverkan i
det regionala tillväxtarbetet, men skriver samtidigt att det är
en del av deras kärnuppdrag att utveckla samverkan och inte
en följd av strategin.
Riksarkivet anger att samverkan stärkts med några regioner
under perioden.
Trafikverket uppger att samverkan med regionerna har
utvecklats positivt. I vilken utsträckning strategin har bidragit
till detta är dock svårt att säga, men sannolikt har den flyttat
fram positionerna.
Jordbruksverket har svårt att svara på denna fråga men de kan
säga att strategin har ökat medvetenheten om deras bidrag till
det regionala tillväxtarbetet.
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4.5.3
Konkreta insatser som genomförts
Myndigheterna ombads att beskriva konkreta insatser som
genomförts kopplat till den långsiktiga strategin för regional tillväxt.
Det varierar hur denna beskrivning gjorts, där vissa är väldigt
kortfattade och andra mer utförligt beskriver sina insatser kopplat till
strategin. Kulturrådet anger inget specifikt alls utan hänvisar till
tidigare rapporteringar där detta redovisats.
Det är svårt att sammanfatta insatserna som genomförts då det är en
bred skara myndigheter inom olika sakområden som omfattas. Men
om vi kokar ner det till mer generella kategorier kan vi se att det
framförallt handlar om att ta fram kunskapsunderlag, insatser som
innebär ökad samverkan och dialog inom regional tillväxt samt
deltagande i arenor för regional tillväxt.
Det är flera myndigheter som redovisat att de tagit fram
kunskapsunderlag. Några exempel:





Boverket har tagit fram Regionernas roll i gestaltad livsmiljö
(2020) som syftar till att inspirera regioner till att ta kraft i den
nya politiken för gestaltad livsmiljö. De har även tagit fram
Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel (2017) som
riktar sig till regioner som vill utveckla sitt arbete med regional
fysisk planering.
Post och telestyrelsen tog 2019 fram en vägledning om hur
kommuner och stadsnät kan agera för att främja
bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.
I Räkna med kulturarvet beskriver Riksantikvarieämbetet
kulturarvets ekonomiska värde, miljömässiga bidrag och
sociala betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Den har
spridits brett till kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga
myndigheter, ideella organisationer och andra aktörer.

Många insatser nämns inom ramen för vad som kan kategoriseras som
en ökad samverkan och dialog, samt deltagande i arenor för regional
tillväxt. Några exempel på detta är:






Naturvårdsverket har tillsammans med Tillväxtverket
genomfört sju regionala konferenser (2016 och 2018) om miljö
och hållbar regional tillväxt
I Filminstitutets strategi uttrycks en ambition att samverka
med övriga nationella kulturmyndigheter som medverkar i det
regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik.
Sedan 2019 har de tillsammans med Riksantikvarieämbetet,
Kulturrådet och Riksarkivet samtalat om hur de kan bidra till
att kulturpolitiken tar en tydligare plats i den regionala
tillväxtpolitiken.
Medverkan i Näringsdepartementets analysgrupp för regional
tillväxt och attraktionskraft.
Medverkan i Tillväxtverkets myndighetsnätverk för regional
tillväxt och landsbygdsutveckling.
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Utöver detta kan nämnas att Riksantikvarieämbetet löpande har
genomfört utbildningar, konferenser, seminarier och andra
informationsinsatser för att höja kännedomen om kulturmiljöarbetets
betydelse för regional utveckling och för landsbygdsfrågor.
Skogsstyrelsen har med utgångspunkt i strategin och sin
verksamhetsstrategi initierat, ansökt och genomfört flera projekt med
bäring på regional tillväxt, särskilt inom ”Östersjösamarbetet”.
Projekten sker i samverkan med andra aktörer och har framförallt
finansierats av Interreg- programmen och LIFE.
Även Riksarkivet tar upp en rad olika projekt de deltagit i inom olika
områden i deras strategi, exempelvis för deltagande i regionala
initiativ som syftar till att säkerställa och bevara det skrivna
kulturarvet både analogt och digitalt.
4.5.3.1

Har genomförandet följt strategin?

Alla svarar inte så tydligt på denna fråga, av de som svarat kan vi se att
de framförallt anger att genomförandet delvis följt strategin. Oftast är
det några insatser som inte helt genomförts som det var tänkt på
grund av ändrade förutsättningar internt eller externt.
Havs och vattenmyndigheten och Post och telestyrelsen har svarat att
strategin i stort genomförts som det var tänkt, och uppger inga
insatser som inte genomförts. Detta är också två av de fåtal
myndigheter som reviderat (PTS) eller sett över strategin (HAV), vilket
säkerligen har påverkat genomförandet.
4.5.3.2

Har resultaten blivit de förväntade?

Resultaten verkar i stort sett ha blivit det förväntade. Dock lyfter flera
myndigheter att det är svårt att utvärdera då strategin är en del i ett
större sammanhang och svårt att säga exakt vad strategin i sig själv
har bidragit till. Men utifrån att strategierna i stort genomförts som det
var tänkt så kan det också påstås att resultatet blivit det förväntade.
Det verkar som att strategierna har utformats på väldigt olika sätt och
därför också varit olika enkla att följa upp. Exempelvis Trafikverket
menar att de inte har en konkret handlingsplan kopplad till strategin
vilket gör uppföljning svår, medan Riksantikvarieämbetet redovisar att
de har kvantitativa mål som de följt upp mot.
Generellt verkar det dock mer handla om att myndigheterna anser att
strategierna följts, ofta för att den är i linje med ordinarie verksamhet,
och att resultaten därför är de förväntade.


Naturvårdsverket kan konstatera att flera av de förväntningar
som uttrycktes i strategin inte realiserades så som
myndigheten förväntade sig när den togs fram för 6 år sedan.
Avvikelserna har dock sin förklaring i motiverade vägval och
prioriteringar och att arbetet kopplat till strategin ändå
bidragit till att stärka och utveckla myndighetens roll i det
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4.5.4

regionala tillväxtarbetet. Ett resultat som tydligt infriades var
att främja samverkan mellan länsstyrelser och regionala
tillväxtaktörer, där konkreta insatser är regionala konferenser
och regeringsuppdraget om handlingsplaner för klimat och
miljö.
Skogsstyrelsen har en intern struktur där arbetet med projekt i
huvudsak vilar på de medarbetare som är Regionalt
utvecklings-ansvariga. Detta arbete har i stort fungerat men de
menar också att det är väldigt personberoende och i några fall
inte fungerat fullt ut.
Riksantikvarieämbetet anger att de kvantitativa målen som
anges i strategin inte har nåtts fullt ut bland annat beroende på
förändrade förutsättningar för stöd till natur- och
kulturmiljöer inom landsbygdsprogrammet. Det är dock svårt
att utifrån direkta insatser uppskatta de långsiktiga effekterna.
Trafikverket säger att det är svårt att se faktiska förändringar
då det inte finns en konkret handlingsplan kopplat till
strategin, dock finns det en tydlig förflyttning i arbete och
förhållningssätt gällande deras arbete med den regionala
nivån.
Jordbruksverket svarar att det ser lite olika ut. En viss
försening i handläggningen av projektansökningar har
påverkat, men för exempelvis bredband bedömer de att
resultaten uppnåtts i enlighet med strategin.
Kulturrådet skriver att resultatet av strategin till stora delar
blivit de förväntade, i alla fall i de delar som kan kontrolleras
av Kulturrådet.
Energimyndigheten skriver att resultatet blivit det förväntade i
de flesta fall. Vissa aktiviteter och prestationer nådde inte hela
vägen fram av olika anledningar, exempelvis längre
uppstartsfaser i vissa projekt än väntat.
Filminstitutet menar att det är för tidigt att utvärdera men
processen går i rätt riktning.
Boverket menar att regelbundna uppföljningsresor var en
ambition men ej kunnat upprätthållas då att det saknats
resurser.
Riksarkivet menar att utfallet varit olika i de projekt de deltagit
i.
Framgångsfaktorer och utvecklingsbehov

Myndigheterna ombads att ange om de identifierat några särskilda
framgångsfaktorer i arbetet eller några utvecklingsbehov.
Den överlägset största framgångsfaktorn som nämns är samverkan.
Det är också det område som framförallt tas upp som
utvecklingsområde, särskilt fortsatt utvecklad samverkan med
regional nivå.
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Boverket skriver att utveckla långsiktiga och förtroendefulla
relationer med de regionalt utvecklingsansvariga och
länsstyrelserna är både en ambition och en utmaning som kan
underlättas av en uttryckt förväntan från politiken på detta
område.
Energimyndigheten menar att det fortfarande finns ett arbete
att göra kring samordning, samsyn och samarbete mellan
offentliga aktörer för att göra en bättre samlad insats mot
målgruppen. Det görs mycket på myndigheten som regionala
aktörer skulle kunna ha nytta av om de fick kännedom om det.
Ett konkret exempel är ett kunskapsstöd inom
energiberedskap som behöver tas fram i samverkan med
berörda aktörer som länsstyrelser och kommuner.
Post och telestyrelsen har identifierat samverkan och dialog
med lokala och regionala aktörer som viktig och av stor
betydelse i frågor om bredband och dess utbyggnad, samt i
arbetet mot ett hållbart digitaliserat samhälle. De regionala
bredbandskoordinatorerna är av stor betydelse för att få
kunskap och insikter om regionala behov och prioriteringar.
Naturvårdsverket lyfter fram den samverkan och dialog som
Tillväxtverket bidragit till som betydelsefull. Att främja
samverkan på regional nivå, mellan länsstyrelser och regioner,
ser de fortsatt som en framgångsfaktor.
Havs och vattenmyndigheten ser att det finns potential för
utveckling av dialog och samarbete med regionalt
utvecklingsansvariga aktörer utifrån deras ansvarsområden
och utifrån regionala och lokala förutsättningar.
Riksantikvarieämbetet menar att ökad samordning mellan
relevanta myndigheter är en viktig väg framåt. Tio nationella
myndigheter har tagit fram strategier för att utarbeta ett
strategiskt och samlat förhållningssätt för kulturmiljöfrågor.

Vi kan även se att ett strategiskt förhållningssätt internt för att arbeta
med regionala tillväxtfrågor verkar vara en framgångsfaktor. Det
nämns också att det är fördelaktigt att fokusera arbetet på avgränsade
processer, men även att definiera uppdraget brett för att kunna möta
regionala förväntningar och behov.


Riksantikvarieämbetet har identifierat behov av ett strategiskt
förhållningssätt internt för att arbeta med regionala
utvecklingsfrågor. De har därför inlett en kartläggning av
verksamheten som underlag för hur arbetet framåt bör se ut
kopplat till regional utveckling. Syftet är bland annat att öka
kunskapen om skärningspunkten mellan regional utveckling
och deras verksamhet och uppdrag för att på så sätt ge bättre
förutsättningar för medverkan. Arbetet baseras på deras egna
erfarenheter men även på inhämtade synpunkter från samtliga
regioner, representanter för länsstyrelserna samt några andra
myndigheter och aktörer som jobbar med regional utveckling.
De vill utveckla ett mer behovsinriktat arbetssätt.
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Riksantikvarieämbetet har fokuserat sina insatser i strategin
inom områden med stark koppling till ESI- fonderna. En möjlig
framgångsfaktor är att arbeta fokuserat med vissa processer,
men också att ha en bred definition av uppdraget för att kunna
anpassa till regionala förutsättningar och behov.
Skogsstyrelsen har medarbetare som är regionalt
utvecklingsansvariga och arbetar med dessa frågor. De lyfter
personliga egenskaper som drivkraft, intresse, kompetens som
viktiga framgångsfaktorer.
Jordbruksverket anger också ett strategiskt förhållningssätt
som viktigt, där de lyfter arbetsgrupp Fondsamordninguppföljning och utvärdering som värdefull för
landsbygdskunskap. Kontinuerliga avstämningar och support
till länsstyrelserna för att hantera snabb utveckling inom
bredbandsfrågor är också viktigt.

Utöver det nämns långsiktighet i finansiering och insatser, samt
kunskapsunderlag och goda exempel som framgångsfaktorer.





Vinnova anger att långsiktighet och uthållighet i satsningar
regionalt och nationellt är en förutsättning för framgång.
Bristen på långsiktighet inom finansiering och projektifiering
är en utmaning, samt brist på koordinering och samverkan
mellan aktörer.
Naturvårdsverket lyfter att finansieringsfrågorna är viktiga för
arbetet, i första hand kopplat till klimat och EU:s
strukturfonder.
Riksarkivet påtalar att långsiktiga satsningar och rekrytering
av personal med rätt kompetens som har satsningen som
huvudsakligt uppdrag.

Några av kulturmyndigheterna ser liknande utmaningar inom
politikområdet. Kulturrådet menar att utvecklingen av tvärsektoriella
perspektiv måste prioriteras inom regional tillväxtpolitik för bättre
resultat. Förutsättningar att inom kulturnäringarna att bidra till målen
inom regional tillväxtpolitik har under strategins genomförandetid
försämrats.
Filminstitutet beskriver den ökade dialogen inom
kultursamverkansmodellen som en viktig plattform för
kunskapsutveckling och nya samarbeten. Filminstitutet menar att en
utmaning är att regional utveckling/tillväxt ofta enbart tolkas som
näringspolitik och ekonomiska värden i fokus. De som jobbar med
dessa frågor behöver ett bredare samhällsperspektiv.
4.5.5
Kommer strategin hållas levande nu när uppdraget är slut?
Myndigheterna fick frågan om strategin kommer att hållas levande nu
när uppdraget är slut. Nästan alla svarar att det är oklart om strategin
hålls levande men att man kommer fortsätta arbetet med regional
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utveckling. De flesta uttrycker att även om formerna för fortsatt arbete
inte är klart så kommer arbetet med regional tillväxt definitivt hållas
levande och förstärkas.
Endast Riksantikvarieämbetet svarar uttryckligen att de fortsatt
kommer ha någon långsiktig strategi eller plan för arbetet framåt.
Vinnova har som ambition att det regionala perspektivet ska
genomsyra alla områden, vilket innebär en integrering i hela
myndighetens ”basstruktur”. Post och telestyrelsen ser fördelar med
arbetet som gjorts med strategin samt det interna arbetet med ett
samlat lands- och glesbygdsperspektiv.
Skogsstyrelsens långsiktiga medverkan i regionalt tillväxtarbete
kommer under året att ses över. Det skulle nog underlätta för dem att
få ett nytt uppdrag att medverka i och ta fram en ny långsiktig strategi,
med sikte på sammanhållningspolitiken 2021 – 2027.
Jordbruksverket och Kulturrådet svarar nej. Jordbruksverket ser inget
behov av en särskild strategi för landsbygdernas utveckling då arbetet
ingår som en naturlig del i deras verksamhetsstrategi och ordinarie
arbete. Kulturrådet har liknande resonemang där de inte heller ser
behov av att ha en separat strategi då stor hänsyn tas till regionala
förutsättningar i deras ordinarie arbete.
4.5.6
Sammanfattning från tidigare uppföljningar av strategin
Strategiernas genomförande har följts upp vid några tidigare tillfällen.
Eftersom det i år är en slutrapportering kan det vara intressant att
inledningsvis kort se vad som sagt i tidigare uppföljningar.
Tillväxtverket lämnade under 2016 en sammanfattning av respektive
myndighets strategier till regeringen.84 Tillväxtverket lämnade samma
år också en sammanställning av myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet genom sina strategier85.
I Tillväxtverkets sammanställning avseende myndigheternas
strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet framgick:




Att strategierna skiljde sig stort från varandra avseende
innehåll och struktur.
Att myndigheternas medverkan främst ska ske i form av
kunskapsutveckling och lärande, finansiering och samverkan.
Att det inte är tydligt att det är de regionalt
utvecklingsansvariga som avses i den samverkan som beskrivs.
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Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020 - En vägvisare
(Tillväxtverket)
Strategier för samverkan- Om myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet 2015–2020 (Tillväxtverket: Rapport 0190)
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Att myndigheterna kommit olika långt i tanke och handling
avseende samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna.
Att Tillväxtverket har en viktig roll i att stödja myndigheternas
fortsatta arbete med strategierna.
Att Tillväxtverket har en viktig roll i att bistå regeringen i
utvecklingen av styrformerna i den regionala tillväxtpolitiken.

I rapporten beskrivs också att strategierna i låg grad visar hur
myndigheterna vill bidra till en utvecklad dialog och samverkan med
de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna samt att strategierna
generellt saknar konkreta beskrivningar av hur samverkan ska gå till.
Strategierna saknar i vissa fall också beskrivningar av den egna
sakfrågan och verksamheten kopplat till regional tillväxt.
Avslutningsvis konstateras i rapporten också att formerna för
samverkan och dialog mellan de regionalt utvecklingsansvariga och
myndigheterna behöver klargöras.
I sammanställningen över statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet från 2018 gjordes en ny uppföljning av
strategierna.86 Här framkom att bristerna som lyfts tidigare kvarstod.
Det konstaterades också att myndigheternas strategier inte kunde
sägas ha bidragit till en mer utvecklad samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga aktörer eller mer kunskapsutveckling och
lärande mellan regional och nationell nivå. Uppföljningen visade att
det istället till största delen är formuleringen i nya operativa uppdrag
riktade till regionalt utvecklingsansvariga och myndigheter som
påverkar hur, och i vilken grad, samverkan sker i genomförandet.
I sammanställningen från 2018 konstaterade Tillväxtverket att om
strategierna inte bidrar med ökad samverkan utöver det som
myndigheterna gör inom sin kärnverksamhet så är frågan vilken
funktion strategierna fyller.
4.5.7

Sammanfattande reflektioner

Tretton myndigheter fick 2014 i uppdrag att ta fram långsiktiga
strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet fram till 2020.
Myndigheterna har i år slutredovisat och analyserat genomförda
insatser inom ramen för strategin.
Rapporteringen om de interna strategierna varierar kraftigt där några
analyserar och resonerar kring frågorna, medan andra enbart skrivit
kortfattade meningar. Nedanstående sammanfattning ska ses i ljuset
av detta.
Att strategin fyllde en funktion i samband med framtagande verkar de
flesta tycka. Det var ett sätt att uppmärksamma perspektiven internt

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2018
(Tillväxtverket)
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och fundera igenom hur myndigheterna arbetar. Det skapade ökad
medvetenhet och i vissa fall även förbättrad intern samverkan kring
regionala tillväxtfrågor.
Naturvårdsverket är ett exempel på hur processen med att ta fram
strategin fyllde en funktion. De valde att ta fram ett dokument om
intern fördelning och samordning för att förtydliga arbetet. Att
komplettera strategin på detta sätt gjorde att de inkluderat frågorna i
egna verksamheten. Med strategin i grunden verkar de ha funderat
över hur de internt ska arbeta med dessa frågor och styrt upp arbetet
för att förtydliga roller och ansvar.
Utifrån rapporterna verkar det vara lite olika hur man internt arbetar
med frågor kopplat till regional tillväxt. De myndigheter som lyfter att
de internt har ett strategiskt förhållningssätt anger också detta som en
framgångsfaktor för arbetet.87
Flera myndigheter anger att strategins relevans minskat över tid.
Intressant är att vi ser att de myndigheter som reviderat strategin inte
ser denna minskning lika tydligt utan framhåller att strategin bidragit i
deras verksamhet. Inte helt oväntat är det alltså så att de som arbetat
mer aktivt med att hålla strategin levande och uppdaterad också ser
den som mer relevant över tid, medan där den främst blivit en
hyllvärmare har relevansen dalat.
Värt att notera är att sedan strategierna togs fram finns ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar och fler uppdrag har lagts på regioner och
myndigheter i samverkan. Detta tillsammans med den nya
förordningen om regionalt tillväxtarbetet som började gälla juni 2017
borde ha gett anledning för myndigheterna att revidera sina strategier.
Dock är det få som gjort detta.
Den överlägset största framgångsfaktorn som nämns är samverkan.
Det är också det område som framförallt tas upp som
utvecklingsområde framåt.
Resultatet av strategiernas genomförande verkar vara svårt att säga
något om. De har ju inte funnits i ett vakuum och det är svårt att säga
vad som är en direkt effekt av strategin och vad som hade hänt ändå.
De flesta uttrycker trots det en positiv attityd till att ha haft en
långsiktig strategi. Framförallt som ett sätt att lyfta upp frågorna
internt och fundera på dem utifrån den egna verksamheten.
Flera nämner att perspektivet integrerats i ordinarie
verksamhetsplanering, vilket ju ska ses som ett gott resultat. En
strategi har inget egenvärde i sig själv utan ska påverka övrig
verksamhet, vilket den alltså verkar ha gjort i flera fall.
Flera anger att strategin inte har varit ett aktivt styrdokument under
hela perioden men att de arbetat i linje med denna i verksamheten.
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Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket
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Några myndigheter anger att strategin är relevant just för att den är i
linje med övrig verksamhet. Några uttrycker däremot att den har
begränsad betydelse eftersom de ändå skulle arbetat med dessa frågor
som ligger inom deras verksamhet. Det görs alltså olika tolkning av
vad som förefaller vara samma tillstånd.
Dessa båda tolkningar belyser svårigheten med att analysera
resultatet av strategin. Vilka insatser skulle ha gjorts oavsett och vilka
har påverkats av att strategin integrerats i verksamheten. Sannolikt
stämmer båda dessa tolkningar in i olika utsträckning. Även tidigare
uppföljningar som Tillväxtverket gjort lyfter svårigheten med att visa
hur strategierna faktiskt bidragit till utvecklad medverkan.
Syftet med uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för
myndigheterna att medverka i det regionala tillväxtarbetet. Detta
genom att förtydliga inom vilka frågor och områden i det regionala
tillväxtarbetet som de medverkar. Syftet var även att utveckla
samverkan och dialog med regionalt utvecklingsansvariga. De flesta
myndigheterna anger att strategin på något sätt stärkt eller utvecklat
deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet. De uttrycker att det
under de senaste åren varit en positiv utveckling gällande samverkan
och medverkan i regionala tillväxtarbetet, även om det är svårt att
säga exakt vad som beror på strategin. Utifrån vad myndigheterna
uppgett i denna slutrapportering så får det därför ändå ses som att
uppdragen att ta fram långsiktiga strategier uppfyllde sitt syfte.
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Bilaga 1: Överblick av styrningen av myndigheters
medverkan inom regional utveckling 2001 - 2020.

2001
Proposition
(2001/02:4) En
politik för tillväxt och
livskraft i hela landet

2003
Förordning
(2003:595) om
regionalt
utvecklingsarbete

2002
Samordningsuppdrag

2004
Uppdrag att redovisa
förslag till metoder
för att stärka arbete
med RUP

2004 - 2007
Regionala
utvecklingsprogram
(RUP) och regionala
tillväxtprogram

2001 - 2006

Regeringens proposition (2001/02:4) En politik för tillväxt och
livskraft i hela landet skulle bland annat bidra till att de statliga
myndigheterna inom sina verksamhetsområden skulle verka för att de
regionalpolitiska målen uppnåddes.
Som en del i att utveckla styrningen av statliga myndigheter skulle en
verksamhetsanpassad myndighetsstyrning skapas. Resultatstyrningen
behövde anpassas utifrån olika myndigheters syfte, karaktär och
förutsättningar för arbetet med den regionala utvecklingen. Bland
annat nämndes att långsiktiga strategier med fokus på ökad
sektorsamverkan och regionala hänsynstaganden inom olika
politikområden skulle bidra till att målet för den regionala
utvecklingspolitiken nåddes.
Med utgångspunkt i propositionen gav regeringen 2002 i uppdrag till
27 myndigheter och ett tiotal samrådsaktörer att identifiera
potentiella områden för samordning inom och mellan sex
politikområden samt att skapa metoder för en effektiv samordning.
Nutek fick uppdrag att koordinera och leda arbetet.
I förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete framgick att
statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden skulle verka för
att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnåddes. Som en
del av det arbetet skulle de statliga myndigheterna bland annat ta
hänsyn till de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala
tillväxtprogrammen, decentralisera verksamheten och föra dialog med
länsstyrelserna.
Enligt förordningen skulle alla län utarbeta regionala
utvecklingsprogram som senare skulle lägga grunden för regionala
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tillväxtprogram som pågick mellan 2004 - 2007.
Utvecklingsprogrammen angav inriktning och prioriteringar för
arbetet mot en hållbar regional utveckling och kunde vara utformade
som en vision, ett styrinstrument, prioriteringsunderlag eller ett
samverkansunderlag.
De regionala tillväxtprogrammen var delprogram inom detta och hade
näringslivets behov i fokus. Programmen skulle innehålla analys, mål
och regionala prioriteringar för en hållbar tillväxt samt hur
finansiering, genomförande och utvärdering skulle se ut. Numera går
dessa under namnet regionala utvecklingsstrategier.
2004 gav regeringen i uppdrag till tretton myndigheter att redovisa
förslag till metoder för att stärka arbetet med de regionala
utvecklingsprogrammen. Nutek var sammanhållande för arbetet.

2007
En nationell
strategi för
regional
konkurrenskraft,
entreprenörskap
och sysselsättning

2010- 2012
Uppdrag i
regleringsbrev att
skriva interna
strategier för det
regionala
tillväxtarbetet

2007
Uppdrag att stärka det
tvärsektoriella samarbetet
för hållbar regional tillväxt.
3 tematiska
myndighetsgrupperingar

2008
Namnbyte från
regional
utvecklingspolitik
till regional
tillväxtpolitik

2007
Förordning
(2007:713)
om regionalt
tillväxtarbete

2007 – 2013
2007 kom den första nationella strategin för regional tillväxtpolitik: En
nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Strategin hade som syfte att väva samman
den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och
genomförandet av den europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige.
I strategin identifierades ett antal prioriteringar som skulle vara
vägledande för myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet.
I september 2007 beslutade regeringen om en ny förordning
(2007:713) om regionalt tillväxtarbete. Syftet var att stärka och
tydliggöra de statliga myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Med den nya förordningen avsågs även att utveckla den
vertikala och tvärsektoriella samverkan mellan olika aktörer. Därtill
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tydliggjordes den nationella strategins vägledande roll för det
regionala tillväxtarbetet.
Under perioden 2007–2013 kom regeringen med ett flertal
regeringsuppdrag med syfte att utveckla och stärka samverkan mellan
statliga myndigheter och de regionalt utvecklingsansvariga.
Ett tjugotal myndigheter fick 2007 i uppdrag att stärka det
tvärsektoriella samarbetet för hållbar regional tillväxt. Med anledning
av uppdraget tillsattes tre tematiska myndighetsgrupperingar med
syfte att förbättra sektorssamordningen och tydliggöra
prioriteringarna mot den regionala nivån: ”kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud”, ”tillgänglighet” samt ”innovation och
förnyelse”.
År 2010 fick tio myndigheter genom sina regleringsbrev i uppdrag att
skriva interna strategier för det regionala tillväxtarbetet. Syftet var att
strategierna skulle bli ett verktyg för att stärka samverkan mellan
samhällsnivåer, sektorer och aktörer. Uppdraget kompletterades 2012
med ytterligare tre myndigheter.

2014
Uppdrag att ta
fram långsiktiga
strategier för
medverkan i det
regionala
tillväxtarbetet
under 2014 –
2020.

(2014) 2015 2020
En nationell
strategi för
hållbar regional
tillväxt och
attraktionskraft.

2014 - 2020
Inrättande av
analysgrupp för
regional tillväxt
och
attraktionskraft

2017
Förordning
(2017:583) om
regionalt
tillväxtarbete

2014 - 2020
Tillväxtverket har
stödjande och
kunskapshöjande
uppdrag.

2014 – 2020
Den nationella strategin för perioden 2015–2020 tar avstamp i
samhällsutmaningar som identifierats ha särskild påverkan på den
regionala utvecklingen under en lång tid framöver. Utifrån dessa
pekades fyra prioriterade områdena ut: innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt
internationellt samarbete. Samverkan mellan den regionala nivån och
de statliga myndigheterna lyftes fram som en viktig fråga och där
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2020
Namnbyte från
regional tillväxt
till regional
utveckling

vidare utveckling behövdes. (Strategin togs fram 2014 men
reviderades efter regeringsskifte 2015.)
Som ett led i genomförandet av den nationella strategin inrättades en
analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft med uppdrag åt
16 myndigheter att delta i gruppen. Näringsdepartementet
sammankallar gruppen. Syftet är att stärka det regionala perspektivet i
myndigheters analysarbete, bidra till kunskapsöverföring och
informationsutbyten mellan myndigheterna och möjligheten att stärka
dialogen med den regionala nivån. Gruppen ska också fungera som
kvalitetssäkrare åt Regeringskansliet.
2014 fick 13 myndigheter i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier
för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet under 2014 – 2020.
Syftet med uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för
myndigheter att medverka i det regionala tillväxtarbetet och utveckla
samverkan. Strategierna skulle ange inom vilka områden och frågor de
medverkade samt i vilka avseenden regionala prioriteringar och
strategier beaktades.
I augusti 2017 trädde en ny förordning (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete i kraft och ersatte den tidigare förordningen (2007:713).
Den nya förordningen förtydligar styrningen av den regionala
tillväxtpolitiken genom att den är bättre anpassad till lagarna som styr
den regionala tillväxtpolitiken samt följer den nationella strategin.
Det framgår i förordningen att Tillväxtverket ska stödja andra
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket
har även genom regleringsbrev i uppdrag att under perioden 2014 –
2020 stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte för de myndigheter som
har långsiktiga strategier för sin medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Tillväxtverket ska även bidra med kunskapshöjande
insatser till en bredare grupp av nationella myndigheter om regionalt
tillväxtarbete, samt följa upp hur de statliga myndigheterna tillämpar
de regionala utvecklingsstrategierna.
I samband med att regeringen beslutade om vårpropositionen för
2020 bytte den regionala tillväxtpolitiken namn och blev (återigen)
regional utvecklingspolitik.
En samlad tillbakablick på myndigheters medverkan i det
regionala utvecklingsarbetet 2001 - 2020
Den regionala utvecklingspolitiken tar sin utgångspunkt i proposition
(2001/02:4) En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Genom
propositionen slogs politikområdet regionalpolitik och delområdet
regional näringspolitik inom näringspolitiken samman och bildade det
nya politikområdet regional utvecklingspolitik. Politikområdet har en
tydlig tvärsektoriell karaktär och sektorssamordning och
flernivåsamverkan är en förutsättning för genomförandet.
Propositionen skulle bland annat bidra till att de statliga
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myndigheterna, inom sina verksamhetsområden, skulle verka för att
de regionalpolitiska målen uppnåddes.
Från att politikområdet regional utvecklingspolitik beslutades 2001
fram till idag har mycket hänt. Det regionala utvecklingsansvaret har
successivt övergått från att ligga hos kommunala samverkansorgan,
länsstyrelser eller landsting till att sedan den 1 januari 2019 enhetligt
ligga hos regionerna. Under de dryga 20 år som har passerat sedan den
regionala utvecklingspolitiken tillkom har en rad initiativ, strategier
och uppdrag avlöst varandra med syfte att stärka den nationella
samordningen och öka samverkan mellan nationell och regional nivå.
Utgångspunkten för myndigheternas medverkan från 2001 till 2020
har dock konsekvent varit att myndigheter, inom för den regionala
utvecklingspolitiken relevanta politikområden, ska bidra till det
regionala utvecklingsarbetet genom och inom myndigheternas egen
verksamhet och politikområden. Styrningen av myndigheternas
medverkan har varit verksamhetsanpassad och fokuserat på att
aktuella myndigheter själva ska ha utrymme för att definiera hur de
bäst bidrar till det regionala utvecklingsarbetet. Det framgår av de
olika versioner som funnits av förordning om regionalt utvecklings och
tillväxtarbete88, liksom av de uppdrag som lagts på myndigheterna
utifrån först, propositionen (2001/02:4) En politik för tillväxt och
livskraft i hela landet och sedan utifrån de nationella strategier som
varit vägledande för politikområdet under perioderna 2007–2013
respektive 2014–202089.
De olika versionerna av förordning om regionalt
utvecklings/tillväxtarbete lägger samtliga fokus på att statliga
myndigheter, inom sina verksamhetsområden:
1. Ska bidra till målet för politiken samt till regionala mål och
prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet,
2. Beakta decentralisering och föra dialog med de regionalt
utvecklingsansvariga vid nedläggningar och andra större
beslut om lokaliseringar och
3. Informera de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna om
verksamhet som har betydelse för regionens tillväxt.
I de två senare versionerna av förordningarna (2007 och 2017) står
också att myndigheterna ska beakta insatser som bidrar till att uppnå
målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala
tillväxtarbetet i övrigt i sin verksamhetsplanering, att myndigheterna
ska prioritera myndighetsgemensamma insatser samt att
Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete, Förordning (2007:713) om
regionalt tillväxtarbete och Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.
88

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007–2013 och En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020
89
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myndighetens medverkan ska ske i samverkan med den aktör som har
det regionala utvecklingsansvaret.
I de olika versionerna av förordning om regionalt
utvecklings/tillväxtarbete preciseras inte vilka myndigheter som
förväntas medverka, förutom i den senaste versionen från 2017 där
det framgår att ett antal myndigheter ska få del av beslutade regionala
utvecklingsstrategier. Skrivningarna om regional hänsyn och
medverkan gentemot mål för den regionala
utvecklings/tillväxtpolitiken får därmed tolkas som generella, för
samtliga statliga myndigheter. Samtidigt förutsätter
förordningsskrivningar som; ”När det är lämpligt ska myndigheterna i
sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till
regionala förutsättningar” och ”samråda med den som har ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en
regions hållbara tillväxt och utveckling” att myndigheterna själva gör
bedömningar av sin verksamhet och vikten för regional utveckling.
Utöver de mer generella skrivningarna i förordningen om
myndigheters medverkan så har ett antal riktade uppdrag lagts till en
grupp myndigheter under perioden 2001–2020, med syfte att stärka
dessa myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.
Myndigheterna som under de olika perioderna omfattats av olika
uppdrag att bidra i det regionala utvecklingsarbetet har varit nära
kopplade till prioriterade områden inom den regionala
utvecklingspolitiken, med utgångspunkt i propositionen från 2001 och
de två vägledande nationella strategierna under perioderna 2007–
2013 och 2014–2020. Vilka myndigheter som omfattas av uppdrag att
medverka inom politikområdet har varierat något, men en majoritet av
myndigheterna har varit samma sedan politikområdet bildades 2001.
Dessa uppdrag, i likhet med de olika versionerna av förordning om
regionalt utvecklings/tillväxtarbete har samtliga lagt ett tydligt fokus
på att myndigheterna ska integrera regional utveckling i sin
verksamhet, stärka samordningen mellan myndigheter liksom med
regional nivå samt att myndigheterna ska visa regional hänsyn och
anpassning. Uppdragen har under de olika tidsperioderna ofta
kompletterats med rapporteringskrav i myndigheternas
regleringsbrev.
Sett över hela perioden 2001–2020 syns en trend i att uppdragen till
myndigheterna blivit mer generella, både genom regeringsuppdrag
och uppdrag i regleringsbrev. Samtidigt har förordningen om regionalt
tillväxtarbete förtydligats vad gäller myndigheters medverkan.
Uppdrag om att samverka myndigheter mellan, medverka i regionala
utvecklings- och tillväxtprogram, rapportera sin medverkan avseende
mål för politiken, finansiering och kunskap samt stöd till de regionalt
utvecklingsansvariga i arbetet med regionala strategier har ersatts av
mer generella uppdrag att redovisa sin medverkan i relation till de
nationella strategierna för regional tillväxt och dess prioriteringar.
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Bilaga 2: Uppföljningar av myndigheternas medverkan i
det regionala utveckling/tillväxtarbetet 2001–2020
Nedan sammanfattas de uppföljningar som gjorts av myndigheternas
medverkan i det regionala utvecklings/tillväxtarbetet under perioden
2001–2020, liksom huvudsakliga slutsatser och rekommendationer
som lämnats i respektive rapport under perioden. Uppföljningarna
beskrivs i kronologisk ordning.
Uppföljning av samordningsuppdrag
2002 fick 27 myndigheter i uppdrag att identifiera potentiella
områden för samordning inom och mellan sex politikområden90 samt
att skapa metoder för en effektiv samordning. Nutek fick uppdrag att
koordinera och leda arbetet medan ansvaret för genomförandet låg
hos samtliga 27 myndigheter. I den slutrapport som Nutek
sammanställde 2003 bidrog alla myndigheter med egna slutsatser och
förslag till fortsatt arbete91.
Nuteks reflektion var att trots många konstruktiva förslag från
myndigheterna, så var dessa av så olika karaktär och det var svårt att
landa i en generell slutsats. Däremot framhöll Nutek att den stora
mängden konkreta förslag kunde ses som ett nödvändigt första steg i
en mer effektiv sektorssamordning. Bland annat lyfte flera
myndigheter behovet av mer och tydligare styrning för hur de skulle
bidra i det regionala utvecklingsarbetet framöver. Det gällde särskilt
de myndigheter som inte var tydligt utpekade i styrdokument som
exempelvis regleringsbrev och dessa lyfte således en önskan om att i
regleringsbreven få förtydligat styrningen av sin verksamhet kopplat
till samverkan och samordning.
Nuteks bedömning var att;






Respektive myndighet borde identifiera hur respektive
politikområde relaterade till den samlade utvecklingen. Det
gällde både myndigheten i sig och dess samverkan med övriga
myndigheter inom respektive politikområde.
Som förslag på hur arbetet för ett sammanhållet och regionalt
utvecklingsarbete borde formas föreslogs möjligheten att
några regioner och representanter för nationella myndigheter
arbetade tillsammans.
Därtill konstaterades att erfarenheterna från
Samordningsuppdraget kunde vidareutvecklas och lägga sitt
främsta fokus på de regionala utvecklingsprogrammen.

Regional utvecklingspolitik, Näringspolitik, Arbetsmarknadspolitik,
Utbildningspolitik, Forskningspolitik och Transportpolitik.
90

91

Nutek. Nationell samordning för regional utveckling., vi-vii.
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Uppföljning av uppdrag att redovisa förslag till metoder för att stärka
arbetet med regionala utvecklingsprogram
2004 gav regering i uppdrag till tretton myndigheter att redovisa
förslag till metoder för att stärka arbetet med de regionala
utvecklingsprogrammen. Nutek var sammahanhållande för arbetet.
För att processen kring de regionala utvecklingsprogrammen skulle
fungera, ansåg Nutek att myndigheternas roll och arbete med de
regionala utvecklingsprogrammen behövde förtydligas, det gällde
främst i förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete. I
redovisningen framkom även att de regionala utvecklingsprogrammen
borde få en mer strategisk riktning och Nutek föreslog att de skulle
byta namn från program till regionala utvecklingsstrategier.
Uppföljning av uppdrag att bidra till regionala tillväxtprogram
De regionala tillväxtprogrammen ersatte de tidigare tillväxtavtalen och
programperioden för tillväxtprogrammen pågick mellan åren 2004–
2007. Politikområden, utöver regional utvecklingspolitik, som också
belystes ha en viktig roll i planering och genomförande av de regionala
tillväxtprogrammen var: näringspolitik, arbetsmarknadspolitik,
utbildningspolitik, transportpolitik, delar av forskningspolitiken,
landsbygdspolitik samt politikområdena inom de areella näringarna,
kulturpolitik och integrationspolitik.
I en rapport av Nutek från 2004 utvärderades det första årets arbete
med regionala tillväxtprogram. Ett utvecklingsområde som specifikt
pekades ut i rapporten var de nationella myndigheternas medverkan92.
I rapporten framgick att 30 myndigheter och bolag i sina
regleringsbrev på olika sätt hade i uppgift att:





Bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken
uppnåddes: väl fungerande och hållbara lokala
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av
landet.
Vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen
genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd.
Fick/borde/kunde medverka till finansieringen av de regionala
tillväxtprogrammen93.

Nutek beskrev att det inte framgick tydligt hur myndigheter skulle ta
regional hänsyn. Utöver att decentralisera verksamheten och ta
hänsyn till de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala
tillväxtprogrammen framgick vare sig i förordningen eller i
regleringsbreven hur myndigheterna skulle ta regional hänsyn.

92

Nutek (2005b). Regionala tillväxtprogrammen 2004 – på väg mot hållbar tillväxt?, 5.

93

Ibid., 33.
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Nutek konstaterade att även om regional anpassning av
myndigheternas verksamhet skulle ses som en given del i de regionala
tillväxtprogrammen, så hade inte kopplingen mellan
tillväxtprogrammen och hur myndigheterna skulle ta regional hänsyn
konkretiserats, vilket resulterat i att det var upp till myndigheterna
själva att länka samman sin verksamhet med de regionala
tillväxtprogrammen94. Det var även något som framgick i en
enkätundersökning som Nutek gjorde i samband med rapporten, där
majoriteten av de tillfrågade myndigheterna såg sin medverkan i de
regionala tillväxtprogrammen som lågt prioriterat. Endast en
myndighet prioriterade arbetet högt.
Enkätundersökningen visade också att kontakterna mellan de
nationella myndigheterna och länens ansvariga för de regionala
tillväxtprogrammen var svaga och likaså kontakterna mellan de
nationella myndigheterna. Låg intern prioritering och brist på intresse
för myndigheternas verksamhet från länens sida, lyftes fram som
exempel på hinder95.
Myndigheterna medverkade främst i arbetet med de regionala
tillväxtprogrammen genom finansiering samt analys-, metod eller
kompetensstöd. Ett syfte med de regionala tillväxtprogrammen var att
bidra till att programmen införlivades i myndigheternas ordinarie
verksamhet. Det skedde dock i liten omfattning eller inte alls. Inte
heller påverkade arbetet med de regionala tillväxtprogrammen
huruvida myndigheterna anpassade sin verksamhet utifrån olika
regionala förutsättningar. Det konstaterades att tillväxtprogrammen
hade störst positiv effekt för samverkan mellan lokal och regional nivå.
Samordningen mellan den nationella och regionala nivån, samt mellan
sektorer och politikområden påverkades svagt. Utgångspunkten för
majoriteten av myndigheterna var ändå att öka medverkan i arbetet
med tillväxtprogrammen till kommande år 96.
Nuteks rekommenderade regeringen att;



Förtydliga styrningen av myndigheterna i deras
regleringsbrev.
För att myndigheterna skulle förstå sin roll i arbetet med de
regionala tillväxtprogrammen föreslog Nutek en nystart med
arbetet av programmen. Nystarten kunde antingen bestå av de
önskemål som länen hade kopplat till den enskilda
myndigheten, eller att myndigheterna utvärderade sin roll
kopplat till de regionala tillväxtprogrammen och landade i att
de inte har någon relevant uppgift för programmen och
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Nutek. Regionala tillväxtprogrammen 2004 – på väg mot hållbar tillväxt? 21.
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Ibid., 40.
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därmed borde strykas från den lista av myndigheter som ska
medverka i de regionala tillväxtprogrammen97.
Vid den halvtidsutvärdering av de regionala tillväxtprogrammen som
publicerades av ITPS 2006, framgick att programmen hade gett
regionerna ökade kunskaper om betydelsen av nätverk, oväntade
synergieffekter samt bidragit till förbättrat fokusering av
tillväxtfrämjande insatser98. Däremot saknades en kunskapsplattform,
genom vilken återkoppling av analyser och uppföljningar som gjorts
på såväl regional som central nivå, kunde genomföras. Samverkan
mellan sektorer var fortfarande ett problem på grund av att
sektorsuppdragen hade tydligare riktlinjer än uppdragen kopplade till
de regionala tillväxtprogrammen. Myndigheterna prioriterade därmed
specifika sektorsuppdrag eller uppdrag genom regleringsbreven,
snarare än de regionala tillväxtprogrammen. Även de regionalt
utvecklingsansvariga efterfrågade en tydligare styrning, trots att de
såg att det kunde vara ett hinder för fortsatt regional utveckling.
Ytterligare resultat som utvärderingen lyfte fram var att brist på
resurser eller mandat att delta i tillväxtprogrammen gjorde att vissa
aktörer ställde sig utanför arbetet samt att maktkamper och splittrade
processer bidrog till en bristande sektorssamordning, vilket i sin tur
fick negativa effekter på det regionala utvecklingsarbetet.
Några av de slutsatser och policyrekommendationer som ITPS gav var;


tydligare direktiv kopplade till de regionala tillväxtprogrammen,
särskilt till myndigheterna samt att Nutek alternativt Vinnova skulle
ges i uppdrag att sammanställa kunskap om effektiva
lärandeprocesser och därefter sprida dessa till berörda99

Uppföljning av uppdrag att stärka det tvärsektoriella samarbetet för
hållbar tillväxt
Med utgångspunkt i den första nationella strategin för den regionala
tillväxtpolitiken, En nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 fick ett 20-tal
myndigheter 2007 i uppdrag att stärka det tvärsektoriella samarbetet
för hållbar regional tillväxt. Med anledning av uppdraget tillsattes tre
tematiska myndighetsgrupperingar med syfte att förbättra
sektorssamordningen och tydliggöra prioriteringarna mot den
regionala nivån: ”kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud”,
”tillgänglighet” samt ”innovation och förnyelse”. Uppdraget skulle även
utmynna i bättre samverkansformer med regionala och lokala aktörer.
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Ibid., 85.

Institutet för tillväxtpolitiska studier (2006). Halvtidsutvärdering av de regionala
tillväxtprogrammen. (A2006:013), 7.
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Myndigheterna skulle medverka i arbetet med regionala
utvecklingsstrategier, de regionala tillväxtprogrammen samt EU:s
strukturfondsprogram. Prioriteringarna i den nationella strategin
skulle vara vägledande för myndigheternas arbete med den regionala
utvecklingen. För att ta vidare erfarenheterna från uppdraget att
stärka arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen, framhöll
regeringen behovet av att säkerställa kontinuerliga kontakter och
samverkan mellan de nationella myndigheterna och den regionala
nivån100.
Uppföljningen av uppdraget med de tematiska
myndighetsgrupperingarna visade;




En bättre förståelse bland de nationella myndigheterna om
varandras verksamheter och roller samt om länsstyrelsens roll
som samordnare. Därtill ökade även kunskapen om regionala
tillväxtfrågor och dess betydelse inom olika sakområden101.
Dock konstaterades det i uppföljningen att uppdraget med sin
öppna formulering ställde stora krav på att myndigheterna
skulle enas om en gemensam syn på regionala tillväxtfrågor.
Något som visade sig vara svårt.
Vidare betonades kravet på tydligare styrning från regeringen.
Beroende på huruvida myndigheten ansåg att samverkan var
en del av deras kärnverksamhet påverkade det myndighetens
engagemang i frågan.

Uppföljningar av uppdrag om interna strategier för regional tillväxt
År 2010 fick tio myndigheter genom sina regleringsbrev i uppdrag att
skriva interna strategier för det regionala tillväxtarbetet. Syftet var att
strategierna skulle bli ett verktyg för att stärka samverkan mellan
samhällsnivåer, sektorer och aktörer. Uppdraget kompletterades 2012
med ytterligare tre myndigheter.
I samband med att En nationell strategi för hållbar regional utveckling
och attraktionskraft 2014–2020 beslutats, fick 13 myndigheter i
uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för sin medverkan i det
regionala tillväxtarbetet under 2014 – 2020. Syftet med uppdraget var
att skapa bättre förutsättningar för myndigheter att medverka i det
regionala tillväxtarbetet och utveckla samverkan. Strategierna skulle
ange inom vilka områden och frågor de medverkade samt i vilka
avseenden regionala prioriteringar och strategier beaktades.

Regeringen. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013, 45f.
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Regeringen. Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, 50.
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Tillväxtverket har haft i uppdrag att sammanställa och översiktligt
redovisa nationella myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet med utgångspunkt i myndigheternas interna strategier
för regional tillväxt102. Det gäller såväl strategiuppdragen från 2010
som 2014. Tillväxtverket såg i uppföljningar av de båda uppdragen att
myndigheterna främst hade beskrivit sin ordinarie verksamhet i de
interna strategierna för regional tillväxt. Det var därmed svårt att
avgöra huruvida strategierna faktiskt hade lett till ökad samverkan.
Tillväxtverket såg också att myndigheterna påvisade att enskilda
uppdrag haft större effekt på samverkan än den interna strategin.
Därtill konstaterades att samverkan främst hade skett med annan
aktör än den regionalt utvecklingsansvariga aktören. Vidare lyfte
Tillväxtverket vikten av myndigheternas förståelse för vad den
regionala tillväxtpolitiken innebar samt hur myndigheterna borde
samverka med den regionala nivån. Strategierna belyste i liten
utsträckning hur myndigheternas verksamhet påverkades av
regionala skillnader eller regionala prioriteringar.
Även i en sammanställning och uppföljning av de interna strategierna
som gjordes 2016 kunde Tillväxtverket dra liknande slutsatser som
ovan. Det framgick även av denna uppföljning att myndigheternas
strategier i låg grad tydliggjorde hur samverkan eller utvecklad dialog
med regionerna skulle utvecklas och att de i låg grad saknade konkreta
beskrivningar av hur samverkan skulle gå till103.
För att strategierna skulle fungera som användbara verktyg
efterfrågades att verktyget tydliggjordes – vad var det för problem
som skulle lösas? Det behövde även tydliggöras att samverkan skulle
ske med den aktör som hade det regionala utvecklingsansvaret, och
inte med den regionala samhällsnivån i största allmänhet. Strategierna
skulle även vara myndigheterna behjälpliga vad gällde att ta regional
hänsyn. Tillväxtverket listade ett antal förslag till hur myndigheterna
kunde anpassa sina strategier utifrån konkreta samverkansformer104.


Påverka skrivningarna i de regionala utvecklingsstrategierna,
där myndigheterna kunde finnas med som en remissinstans. I
sina strategier kunde myndigheterna beskriva sin målsättning
med sin medverkan.

Tillväxtverket (2014). Sammanställning och uppföljning av myndigheters interna
strategier för regionalt tillväxtarbete –ett regeringsuppdrag. (Dnr 1.2.2-2013-4785)
och Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020 - En vägvisare
(Tillväxtverket) och Strategier för samverkan- Om myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet 2015–2020 (Tillväxtverket: Rapport 0190)
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Fungera som en brygga mellan respektive sakägare hos
länsstyrelsen och den regionalt tillväxtansvariga aktören. Det
kunde bidra till att aktörerna närmade sig varandra samt att
myndigheten fick möjlighet att förtydliga och förankra sin
sakfråga i de regionala tillväxtprocesserna.
Skapa en koppling mellan olika strategiska dokument, där
strategin kunde ha som utgångspunkt att strukturera
kopplingen mellan olika strategier inom myndighetens
sakfråga.

Uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013
Regeringen publicerade 2009 en strategisk uppföljning av den
nationella strategin105. I uppföljningen poängterade regeringen vikten
av att särskilja myndigheternas medverkan i processer och dess
medverkan i projekt. En tredjedel av finansieringen av de regionala
tillväxtprogrammen kom nämligen från de statliga myndigheterna,
men som tidigare också framkommit var dialog och samverkan mellan
de regionalt ansvariga aktörerna och de statliga myndigheterna
bristfällig. De hinder som nämndes var dels att den organisatoriska
närvaron försvunnit eller delades över länsgränser, dels att det var
svårt att få genomslag för förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete.
Ett tjugotal myndigheter hade i sina regleringsbrev fått i uppdrag att
återrapportera om sin medverkan och hur de bidrog till
genomförandet av den nationella strategin. I återrapporteringarna
kunde konstateras att sektorsmyndigheterna främst fokuserade på
prioriteringen i strategin som rörde deras sektor. Regeringen
konstaterade att den nationella strategin vägledde myndigheterna i
sitt arbete i en viss större utsträckning 2009 än 2007, då de noterade
att myndigheterna i högre grad återrapporterade mer uppdelat på de
olika prioriteringarna 2009106.
Regeringen gav även ett urval myndigheter ett antal
samverkansprojekt, bland annat att kulturmyndigheterna tillsammans
med Tillväxtverket skulle samverka inom kultur, kulturarv och idrott.
Samarbetet mellan kulturmyndigheterna ansågs vara gott och bidrog
till flera insatser under prioriteringen Innovation och förnyelse107.
Ytterligare ett exempel var det regeringsuppdrag som Tillväxtverket
fick tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Skatteverket att etablera tjänsten nystartskontor.

Regeringen. Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, 48.
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Några av slutsatserna i den strategiska uppföljningen var att:




Nationella myndigheter behövde finna sin roll i det regionala
tillväxtarbetet och förbättra sin samverkan för att kunna bidra
till ett effektivt samspel med den lokala och regionala nivån.
Arbetet med att stärka tvärsektoriell samverkan behövde
fortsätta.
Myndigheternas uppdrag i det regionala tillväxtarbetet
behövde förtydligas och kraven i förordningen om regionalt
tillväxtarbete behövde uppmärksammas tydligare. Dessutom
fanns ett behov av etablering av gemensamma arenor för
strategisk diskussion samt långsiktiga samverkansuppdrag till
de nationella myndigheterna108.

Kartläggning av regionala behov och prioriteringar avseende
samverkan med myndigheter
Som en del av regeringens långsiktiga arbete med att stärka
förutsättningarna för ett fungerande flernivåsystem inom den
regionala tillväxtpolitiken fick Tillväxtverket 2013 i uppdrag att
kartlägga regionala behov och prioriteringar avseende samverkan med
statliga myndigheter inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
Uppdraget skulle även resultera i förslag på arbetsformer för
samverkan109. I den rapport som Tillväxtverket publicerade avsåg
myndigheten även att tydliggöra vilka de regionala behoven var, då det
var något som de statliga myndigheterna hade efterfrågat. Rapporten
konstaterade att de regionala behoven var: samordning inom
Regeringskansliet, ökad kunskap om varandra i form av regional
medvetenhet och personliga kontakter samt regionalt anpassad
statistik och kunskap. Rapporten gav förslag på ett antal förbättringar,
vilka, om de implementerades i respektive organisation, skulle skapa
en mer effektiv och ändamålsenlig samverkan.






Skapa en sändlista till regionalt tillväxtansvariga respektive
myndigheter.
Säkerställa att de interna strategier som myndigheterna
upprättat samt de regionala utvecklingsstrategierna förankras
i respektive organisation. Skapa en överblick genom att
dokumentera pågående samverkan med län respektive
myndigheter.
Skapa samverkan med andra regioner respektive myndigheter
vid i kontakter och vid besök.
Inkludera varandra i referensgrupper för att skapa regional
förankring respektive nationell relevans.

Regeringen. Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, 174.
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Använda videouppkoppling för att möjliggöra närvaro vid
möten och konferenser

Uppföljning av myndigheternas tillämpning av regionala
utvecklingsstrategier
Tillväxtverket lämnade under 2016 en uppföljning till regeringen, av
hur myndigheterna tillämpat regionala utvecklingsstrategier.110
Uppföljningen byggde på en enkät till 19 myndigheter med betydelse
för regional tillväxt. Uppföljningen visade att myndigheterna beskrev
att de, på ett eller annat sätt, beaktar regionala förutsättningar och
prioriteringar i sin verksamhet. Samtidigt framgick att myndigheterna
framförallt samverkar med andra myndigheter i det regionala
tillväxtarbetet, i högre grad än med de regionalt utvecklingsansvariga.
I uppföljningen såg Tillväxtverket också att det fanns en tendens till att
roller och begrepp blandades ihop, till exempel om vilken aktör som är
regionalt utvecklingsansvarig och vad rollen som regionalt
utvecklingsansvarig innebär.
Uppföljning av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020
I Tillväxtverkets uppföljning av En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, som gjordes 2017
beskrivs hur statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet har förstärkt sedan strategin lanserades. Bland annat
genom den nya förordningen för regionalt tillväxtarbete som
förtydligar myndigheternas medverkan.111 Myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet varierar dock och strukturer
för löpande samarbete med samtliga regioner är svagt utvecklade.
Myndigheterna beskrev att det är svårt att föra en systematisk dialog
med samtliga 21 regioner samt att det kan vara svårt att se vilken
funktion samverkan med de regionala aktörerna ska fylla i
myndigheternas verksamhet.
Uppföljningen av den nationella strategin konstaterade därför att:



Det finns behov av att fortsätta utveckla myndigheternas
medverkan i syfte att främja ett effektivt genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken.
Uppföljningen av den nationella strategin pekade också på
behov av att förtydliga ansvarsfördelningen mellan regionalt
utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelserna inom vissa
områden, då ansvarsfördelningen mellan aktörerna upplevs

Statliga myndigheters tillämpning av regionala utvecklingsstrategier - Uppföljning
2016 (Tillväxtverket, Dnr Ä2016–732)
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Uppföljning av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020, (Tillväxtverket, Rapport 0245)
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oklar inom framförallt områdena jämställdhet,
landsbygdsutveckling och fysisk planering.
Sammanställning av myndigheters redovisningar av medverkan i det
regionala tillväxtarbetet
Under 2018 fick ett flertal myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev
att rapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet utifrån
anvisningar från Tillväxtverket. Tillväxtverkets sammanställning
visade, liksom tidigare uppföljningar, att det fanns en stor variation i
myndigheternas medverkan.112
I vilken utsträckning myndigheterna medverkar tycks ha ett starkt
samband med vilka verksamhetsområden myndigheterna bedriver sin
verksamhet inom och vilket utrymme dessa har i det regionala
tillväxtarbetet. Myndigheter med verksamhet inom det som kan kallas
för regionernas kärnuppdrag, enligt lag om regionalt
utvecklingsansvar eller villkorsbeslut, där regionerna har ett tydligt
ansvar och resurser inom områdena, samverkar i högre utsträckning
med regionerna och har en större förståelse för regionerna arbete.
Myndigheter som bedriver sin verksamhet inom områden som
regionerna har ett samordningsansvar för och ett delat ansvar med
länsstyrelserna har en betydligt mer varierande grad av medverkan i
det regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket uttolkade i sammanställningen tre, om än breda,
kategorier av statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet:
1. Myndigheter som medverkar inom ramen för myndighetens egen
kärnverksamhet och har lite eller ingen samverkan med de
regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
2. Myndigheter som medverkar genom tidsbegränsade uppdrag,
samverkansavtal och enskilda initiativ med ett flertal eller
samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
3. Myndigheter som har löpande medverkan och
flernivåsamverkan
Av sammanställningen drog Tillväxtverket slutsatser om att:


Det finns en stor variation i myndigheternas medverkan i det
regionala tillväxtarbetet som tycks ha ett starkare samband
med gemensamma frågor och uppdrag som delas med de
regionalt utvecklingsansvariga aktörerna än med interna
strategier, stärkta skrivningar i förordningen om regionalt
tillväxtarbete eller återrapporteringskrav i regleringsbrev.

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet (Tillväxtverket drn
Ä2018-165-02)
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Förutsättningarna för en effektiv flernivåsamverkan är att
både statliga myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga
ser sina respektive roller och nytta av varandra.

Tillväxtverket lämnade därför rekommendationer till regeringen om
att se över vilka myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det
regionala tillväxtarbetet och förstärka styrningen av dessa
myndigheter för att vägleda dem i deras roll i genomförandet av den
regionala tillväxtpolitiken och samverkan med regionerna.
Regionernas behov av samverkan med myndigheter i framtida regional
tillväxtpolitik
2019 fick regionerna erbjudande om att redovisa utmaningar och
prioriteringar för en framtida regional tillväxtpolitik, inklusive
sammanhållningspolitiken.
I regionernas redovisningar om behov av samverkan med statliga
myndigheter uttrycker regionerna ett behov av att nationella
myndigheter integrerar ett tydligare territoriellt perspektiv i sin
verksamhet.113 Kort uttryckt innebär det att nationella myndigheter,
inom sina sektorsområden, i högre grad bör beakta de skilda
förutsättningar och möjligheter som finns i olika regioner liksom i
olika delar av regionerna samt ha en god förståelse för regionernas
uppdrag. Regionerna ser behov av:







En ökad koordinering av sektorpolitik på flera nivåer samt en
starkare koppling av sektorpolitik till de regionala
utvecklingsstrategierna.
En bred och sektoröverskridande översyn av den regionala
tillväxtpolitiken.
Att regionerna som regionalt utvecklingsansvariga aktörer, bör
ansvara för de verktyg för utveckling som finns på regional
nivå och lyfter särskilt fram verktyg inom landsbygdspolitiken.
En större förståelse från statliga myndigheter för det ansvar,
de olika förutsättningar och behov som finns regionalt och
lokalt.
Ett stärkt systemperspektiv i det regionala tillväxtarbetet.
Att förväntningar och krav på samverkan tydliggörs i de
regleringsbrev och regeringsuppdrag som lämnas till relevanta
myndigheter inom lämpliga områden.

Redovisning av Tillväxtverkets insatser för att stärka myndigheters
medverkan i det regionala tillväxtarbetet, inkl. enkätuppföljning av
myndigheters medverkan
I januari 2020 redovisade Tillväxtverket, enligt uppdrag i 2019 års
regleringsbrev, myndighetens egna insatser för att stärka

Regionalt tillväxtarbete efter 2020 – Regionernas framtida prioriteringar
(Tillväxtverket rapport 0298)
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myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Redovisningen inkluderade en enkätundersökning av myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Enkätundersökningen
gjordes via kontaktpersoner i det myndighetsnätverk för regional
utveckling som Tillväxtverket drivit 2014–2020. Tillväxtverket
konstaterade att det kunde påverka svaren och i förlängningen
tolkningen av svaren. Tidigare uppföljningar byggde på redovisningar i
regleringsbrev, som redovisats genom beslut av generaldirektör i
myndigheterna.
I redovisningen 2019 såg Tillväxtverket dock vissa tendenser på att
arbetet kring flernivå- och sektoröverskridande samverkan hade
växlats upp, både från regeringen och från myndigheterna. Regionerna
tycktes också mer involverade i dialoger om behov av samverkan, både
med fler aktörer och med aktörer utanför det egna länet. Tillväxtverket
såg att det som blir allt tydligare är att de växande utmaningar som
regionerna och Sverige står inför inte kan lösas av enskilda aktörer och
att lösningarna finns att hitta i samspelet mellan aktörer. Uttrycken
”utmaningsdriven samverkan” och ”systemperspektiv” hörs allt oftare
vilket också innebär behov av nya arbetssätt och verktyg.
Utifrån insatser och uppföljning kunde Tillväxtverket skönja en
utveckling gällande myndigheternas förståelse för det regionala
tillväxtarbetet och regionernas roll. Att det nu fanns ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar tycktes underlätta förståelsen. Fler
myndigheter verkade i högre grad se kopplingar mellan den egna
verksamheten och regional utveckling och landsbygdsutveckling samt
tycktes ha uppmärksammat att regional tillväxt ska integreras i
myndighetens verksamhet.
Fler myndigheter beskrev också en vilja att svara på remisser av
regionala utvecklingsstrategier och att hitta nya kontaktytor med
regionerna. Få myndigheter kunde dock sägas tillämpa eller
kontinuerligt beakta de regionala utvecklingsstrategierna eller
regionala prioriteringar i sin verksamhet. Utöver att svara på remisser
av reviderade regionala utvecklingsstrategier samt att använda de
regionala utvecklingsstrategierna som kunskapsunderlag så såg
Tillväxtverket att fler möjligheter och sätt att beakta de regionala
utvecklingsstrategierna skulle kunna lyftas fram och tillämpas.
Myndigheter skulle i högre grad kunna inhämta regionala perspektiv i
olika forum och dialoger, fysiskt eller digitalt, samt erbjuda regionerna
att lämna inspel på myndigheternas verksamhet och lämpliga insatser.
En ökad och mer kontinuerlig dialog med regionerna kan vara ett sätt
att beakta regionala prioriteringar, då regionerna i dialoger och inspel
företräder sina egna regionala utvecklingsstrategier.
Tillväxtverkets konstaterade att myndighetens egna uppdrag att stödja
och samordna andra statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken lätt blir ”tandlösa” utan
motsvarande uppdrag eller styrning av myndigheterna kring att- och
hur de ska medverka. Resurser och mandat för detta bör finnas i varje
148

myndighet som har betydelse för genomförandet av politiken, vilket
behöver säkerställas i uppdrag och styrning av myndigheterna.
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Bilaga 3: Anvisningar till myndigheter för rapportering
inom regional tillväxt- och landsbygdspolitik
Nu följer vi upp nationella myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet och arbetet med att utveckla Sveriges
landsbygder
Tillväxtverket har valt att nära samordna uppdragen om att stödja och
stärka andra myndigheters medverkan både i den regionala
tillväxtpolitiken och inom en sammanhållen landsbygdspolitik. Syftet
är att förenkla för de aktuella myndigheterna, såväl som att dra nytta
av de befintliga strukturer som finns och skapa synergier mellan de
båda politikområdena.
Därför ger vi myndigheterna möjlighet att samlat redovisa sin
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken,
genom de anvisningar som följer.

Anvisningar för rapportering
Att ni får dessa anvisningar innebär att er myndigheter har en viktig
roll i arbetet för hållbar utveckling i alla delar av landet och att
Tillväxtverket vill följa upp ert arbete kopplat till regional tillväxt och
landsbygdspolitik. Uppdragen till olika myndigheter ser lite olika ut
och ska rapporteras i olika omfattning.
För de myndigheter som i era regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag
att redovisa;




Genomförda och planerade insatser för er medverkan i det
regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 och/eller,
hur myndigheten bidragit till målen för en sammanhållen
landsbygdspolitik eller hur myndigheten i samverkan med
andra statliga aktörer bidragit till en sammanhållen
landsbygdspolitik, med utgångspunkt i Tillväxtverkets
uppdrag.

Vi ber er att svara på fråga 1–14.
Ett flertal myndigheter har genom regeringsbeslut N2014/2501/RT i
uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–
2020.114 Ni har i era respektive regleringsbrev för 2020 fått i uppgift
att; slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional
tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi.

Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Post och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten,
Jordbruksverket, Svenska Filminstitutet, Trafikverket, Vinnova.
114
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Vi ber er att svara på samtliga frågor, det vill säga fråga 1–22.

Besvara frågorna direkt i detta dokument under respektive fråga och
skicka in i word-format.
Redovisningarna ska senast den 21 februari 2021 skickas till:
-

Näringsdepartementet: n.registrator@regeringskansliet.se
Sverker Lindblad sverker.lindblad@regeringskansliet.se
Kopia till Tillväxtverket johanna.mikaelsson@tillvaxtverket.se

Om redovisningen inte är en återrapportering av era regleringsbrev ber
vi er att skicka era svar endast till Tillväxtverket
(johanna.mikaelsson@tillvaxtverket.se). Vi uppskattar om vi kan få
även era svar senast den 21 februari 2021.

Frågor?
Har ni frågor om anvisningarna kontakta Johanna Mikaelsson på epost johanna.mikaelsson@tillvaxtverket.se.
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Frågeformulär
Namn på myndigheten


Myndighetens ansvarsområden
Fråga 1–2 berör delvis samma områden och överlappar varandra.
Frågorna rör myndighetens verksamhet kopplat till prioriterade
områden inom den regionala tillväxt- och landsbygdspolitiken. Om
svaren är tillämpliga i båda frågorna får ni gärna kopiera era svar.
1. Angående myndighetens arbete inom en nationell
strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020

I vilka prioriteringar Motivera Specificera insatser i de fall det är På vilket sätt följs insatsen upp/redovisas?
har myndigheten
kort
tillämpligt. Specificera gärna i
främst arbetat
vilken mån arbetet sker med
inom?
hänsyn till skilda regionala
(uppföljning/utvärdering/avrapportering/tematiska
förutsättningar.
rapporter/årsredovisning, mm?)
(- lista relevanta
insatser/regeringsuppdrag/liknande
som myndigheten ansvarar för)
- Innovation och
företagande

Kompetensförsörjning

- Attraktiva miljöer
och tillgänglighet
- Internationell
samverkan

2. Angående myndighetens arbete inom
Landsbygdspolitikens målområden
I vilka målområden har
myndigheten främst
arbetat inom?

Motivera Specificera insatser i de fall det är På vilket sätt följs insatsen upp/redovisas?
kort
tillämpligt. Specificera gärna i
vilken mån arbetet skett med
(uppföljning/utvärdering/avrapportering/temat
rapporter/årsredovisning, mm?)
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hänsyn till olika typer av
landsbygder115.

(- lista relevanta
insatser/regeringsuppdrag/liknande
som myndigheten ansvarar för)
- stimulera ett mångsidigt,
konkurrenskraftigt och
hållbart näringsliv i
landsbygderna.
- utveckla digital
infrastruktur och stöttar
företag, organisationer
och/eller människor att
dra nytta av
digitaliseringens
möjligheter i hela landet

- utveckla en infrastruktur
som säkerställer personoch godstransporter till
medborgarna och
näringslivet i
landsbygderna.
- utveckla
utbildningssystemet eller
på annat sätt säkerställa
kompetensförsörjning
och öka tillgängligheten till
högre utbildning i hela
landet.
- bosättning i
landsbygderna ska
underlättas.

samhällsplanering/fysisk
planering ska underlätta
landsbygdernas utveckling.
- säkerställa en god tillgång
till kommersiell service,

115

Tillväxtverket/Olika typer av landsbygder
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likvärdig tillgång till
vård, skola och omsorg
oberoende av bostadsort.

- säkerställa likvärdiga
möjligheter att utöva och
uppleva kultur oberoende
av bostadsort.
- säkerställa statens
fysiska närvaro i
landsbygderna med
arbetsplatser och
myndighetsservice.

- stärka det civila
samhällets engagemang i
landsbygdernas utveckling.

I fråga 3 och 4 ges möjlighet att lämna fördjupade svar till tabellerna.
Fråga 3 ger möjlighet att lämna ett samlat och fördjupat svar i fritext
om hur myndigheten bidrar till utveckling i alla delar av landet.
Fråga 4 ger möjlighet att resonera om och hur myndighetens
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla
Sveriges landsbygder bidrar till ökad måluppfyllelse inom
myndighetens egna politikområden.
3. Hur bidrar myndigheten, i och genom sina olika
verksamhetsområden, till utveckling i alla delar av
landet?

4. Har myndighetens medverkan i regionala tillväxtarbetet
och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder bidragit till
att nå målen inom det egna politikområdet?
Om ja;
Vilka mål och på vilket sätt?
Anpassning av verksamheten
5. Har myndighetens verksamhet anpassats utifrån
regionala och lokala förutsättningar?
Ange vilken anpassning som gjorts i myndighetens;
A, samverkan med andra myndigheter eller med regionala och
lokala aktörer
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B, insatser och finansiering
C, kunskap (till exempel statistik, kunskapsrapporter osv),
görs analyser eller utvärdering av verksamhetens genomslag
med avseende på olika regioner och typer av landsbygder?
6. Har de regionala utvecklingsstrategierna påverkat er
verksamhet?
Till exempel om myndigheten använt dem för att kartlägga
hur de egna verksamhetsområdena tar sig uttryck i
strategierna, som kunskapsunderlag för myndighetens
insatser eller om myndigheten svarat på remisser på
reviderade regionala utvecklingsstrategier.
Om ja;
A, För alla regioner eller för några? Beskriv vilka.
B, Hur har de regionala utvecklingsstrategierna använts i
verksamheten?

Samverkan
7. För myndigheten dialog med regionerna?116
A, I vilka frågor? Beskriv med vilka regioner om ej med
samtliga.
B, Har myndigheten någon struktur eller särskilda rutiner för
att föra dialog eller inhämta inspel på myndighetens
verksamhet eller insatser från regionerna?
C, Beskriv hur myndigheten har bidragit eller kan bidra till en
utvecklad samverkan och dialog med regionalt
utvecklingsansvariga aktörer.
8. Har myndigheten samverkat med regionerna eller med
andra myndigheter när det gäller EU:s
sammanhållningspolitik? Har ni till exempel deltagit i
programmeringsarbetet för 2021–2027 eller i projekt inom
programmen 2014–2020?

9. För myndigheterna dialog med andra regionala eller
lokala aktörer (till exempel länsstyrelser, kommuner
eller organisationer) i frågor med bäring på regional
116

Från och med den 1 januari 2019 är landstingen i samtliga län samt Gotlands
kommun regionalt utvecklingsansvariga och har bildar regioner.
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utveckling och landsbygdernas utveckling?
10. Vilka är de tre viktigaste samarbetsaktörerna för
myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet
och arbetet för att utveckla Sveriges landsbygder?
Motivera gärna kort.

Inspel till det fortsatta arbetet
Frågorna syftar till att fånga in planerade insatser som ni bedömer
kommer bidra till utveckling i alla delar av landet, till exempel genom
regional eller lokal anpassning. Tillväxtverket vill få en övergripande
bild av planerade insatser med bäring på målen för den regionala
tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken samt fånga in goda exempel.
Syftet är att Tillväxtverket ska kunna utveckla och vara ett stöd i
relevanta insatser eller koppla samman olika insatser och initiativ där
det är lämpligt.
11. Vilka planerade insatser har myndigheten för att stärka
hållbar utveckling i alla delar av landet?
12. Vilka förutsättningar krävs för att er myndighet bättre
ska kunna anpassa verksamheten utifrån regionala och
lokala förutsättningar och stärka myndighetens
medverkan mot målen om hållbar utveckling i alla
delar av landet? Till exempel särskilda uppdrag, resurser,
insatser eller nya verktyg, stärkt samverkan eller bättre stöd.
Om ni har konkreta förslag på specifika insatser eller uppdrag
beskriv gärna dessa.
13. På vilket sätt anser ni att Tillväxtverket kan stödja er
myndighet i arbetet med insatser för hållbar utveckling
i alla delar av landet?
14. Har ni andra medskick som ni vill föra fram gällande er
medverkan mot målen om hållbar utveckling i alla
delar av landet, t.ex. lärdomar, idéer, reflektioner och
rekommendationer som inte har fångats upp i tidigare
svar?

Frågor till myndigheter med långsiktiga strategier för
myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet
15. Hur är strategin förankrad i myndigheten? Vilken
status har strategin haft som styrdokument inom
myndigheten?
16. Hur relevant anser ni att er strategi har varit? Har er
strategi reviderats sedan den togs fram?
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17. Har strategin bidragit till att myndigheten utvecklat sin
samverkan eller dialog med regionerna eller stärkt sin
medverkan i det regionala tillväxtarbetet?

18. Vilka konkreta insatser kopplat till er långsiktiga
strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden
2015–2020 har myndigheten genomfört? Har
genomförandet följt strategin eller har några planerade
insatser ej genomförts?

19. Har resultaten blivit de förväntade? Om inte, varför?

20. Har ni identifierat några särskilda framgångsfaktorer
eller några utvecklingsbehov?

21. När uppdraget nu löpt ut, kommer strategin hållas
levande? Om ja, kommer den hållas levande i befintligt
format, eller genom att integreras i andra strukturer. Eller på
något annat sätt utvecklas?
22. Har ni andra medskick som ni vill göra angående
uppdraget eller genomförandet av er strategi?
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