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efter 2020 

Tillväxtverkets sammanställning av regionernas redovisningar

Analys gällande sammanhållningspolitiken 2021-2027



Uppdrag
RB 2019, ÅK 2.7

Sammanställa redovisningar med anledning av uppdrag 
och erbjudande till aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar att redovisa prioriteringar inom länens 
framtida regionala tillväxtarbete (N2018/05320/RTS). 

Tillväxtverket ska analysera och dra slutsatser från 
redovisningarna samt redovisa myndighetens syn på 
behovet av framtida prioriteringar och utmaningar. 

Dialog ska ske med Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2019.



Områden i regionernas redovisningar
Utmaningar och 

förutsättningar för 
hållbar tillväxt i 

länet

Prioriteringar i länet

Gränsöverskridande 
samarbete (läns-
och landgränser) 

Samverkan med 
statliga 

myndigheter

Prioriteringarna i 
relation till hållbar 

tillväxt

Styrning och det 
regionala 

utvecklingsansvaret



De identifierade samhällsutmaningarna är till 
stor del samma – skillnader förekommer

Regionerna visar ofta på skillnader i sina 
förutsättningar, men ändå är de satsningar 
man fokuserar på, de vägar man tar relativt 
lika mellan alla regioner i landet. Men lika på 
pappret kanske inte nödvändigtvis är lika i 
praktiken. 

Tillväxtverket bedömer att nuvarande 
utmaningar och prioriteringar är fortsatt 
aktuella kommande år

Olika… men ändå så lika 



• Smart specialisering

• Innovationsmiljöer

• Innovationsstrategier 

• samverkan

• Fysisk planering 

•   infrastruktur och tillgänglighet

Innovation och 
företagande

Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet



• Effektiva strukturer för validering

• Behov av en regional struktur för 
matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknad 

• Ett livslångt lärande,
anpassningsbart och flexibelt 
utbildningssystem

• Behov av förändrade förutsättningar

för kompetensförsörjning inom den 
regionala tillväxtpolitiken lyfts , t.ex.:

- det regionala 
kompetensförsörjningsuppdraget in i 
förordningen om regionalt 
tillväxtarbete, för att skapa långsiktiga 
hållbara strukturer i länen

- tydligare nationell samordning 
mellan myndigheter och departement

Kompetensförsörjning



• Allt större fokus på området

• Den regionala tillväxtpolitiken 
beaktar kanske inte 
hållbarhetsaspekterna i tillräckligt 
hög grad. Kräver systemperspektiv.

• Agenda 2030 är integrerat i 
reviderade RUS:ar och bör vara 
utgångspunkten för en ny nationell 
strategi och regional tillväxtpolitik. 

• Alla tre dimensioner av hållbar 
utveckling måste finnas med –
social, miljömässig och ekonomisk

• Samverkan sker främst med 

närliggande regioner/länder

• Ett regelverk för EU- och nationell 
finansiering måste utformas så att 
gränsöverskridande samverkan är 
möjligt

• Samverkan över länsgränser styrs 
både av programgeografier och av 
funktionella samband

• Samverkan över landsgränser 
(Interreg) nulägesrapporter– behov 
av fortsatt dialog

Hållbarhet Gränsöverskridande
samverkan



Samverkan och styrning 

Regionerna vill ha ett bredare ansvar för de 
verktyg för utveckling som finns på regional nivå

Ett mer övergripande och bredare perspektiv i 
det regionala tillväxtarbetet

Starkare koppling till de regionala 
utvecklingsstrategierna efterfrågas

Större förståelse från statliga myndigheter för 
det ansvar, de olika förutsättningar och behov 
som finns regionalt och lokalt efterfrågas



• Hur förhåller sig utmaningar och prioriteringar till förordningsförslaget och de fem 
politiska samt underliggande särskilda målen för sammanhållningspolitiken?

• Vilka tematiska och geografiska mönster finns gällande synen på inriktning och 
genomförande av sammanhållningspolitiken?

Sammanhållningspolitiken



Holistiskt perspektiv - regional utveckling, landsbygdsutveckling och 
kompetensförsörjning integrerade utmaningar i regionerna

Breda (och vaga) prioriteringar – 19 av 21 regioner uppger behov inom 
samtliga 5 politiska mål

Stora likheter mellan regioner – skillnaderna större inom än mellan regioner

Överenstämmelse mellan prioriteringar/behov och nuvarande åtta operativa 
program för ERUF

Några regioner reser frågetecken kring strukturfondspartnerskapens roll i 
förhållande till RUA

Flera regioner lyfter den ökade medfinansieringen och behovet av 
kompensation – nationella anslag, uppdrag och myndighetssamverkan

Övergripande iakttagelser



MÅL

1
Ett smartare 

Europa

genom innovativ och 

smart ekonomisk 

omvandling

MÅL

2
Ett Grönare och 

koldioxidsnålare

Europa

MÅL

3
Ett mer 

sammanlänkat 

Europa
genom förbättrad 

mobilitet och 

tillgänglighet

MÅL

4
Ett mer socialt 

Europa

genom den 

europeiska pelaren 

för sociala 

rättigheter

MÅL

5
Ett Europa 

närmare 

medborgarna
genom hållbar och 

integrerad 

utveckling

Fem politiska mål (ersätter nuvarande elva tematiska mål) 

Bättre samarbetskapacitet



Politiskt mål 1
Ett smartare Europa genom innovativ 
och smart ekonomisk omvandling



Politiskt mål 1
Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

Fyra särskilda mål i EU-kommissionens förordningsförslag:

förbättra forsknings- och innovationskapacitet och användning av 
avancerad teknik

säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och 
myndigheter

förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och 
konkurrenskraft

utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling 
och entreprenörskap.



• Fokus på ökad interaktion, kunskapsöverföring 
och samarbete i triple helix

- Samtliga regioner lyfter fram regionala 
styrkeområden och smart specialisering

- Många positiva till kompetensutveckling
inom ERUF

- Strategiska plattformar, teknikparker, 
forskningsinstitut, test- och 
demoanläggningar, samverkansplattformar, 
FoI-miljöer och universitet och högskola

• Internationalisering, globala värdekedjor och
kompetensförsörjning i SME viktigt

• Territoriella förutsättningar och 
näringslivsstruktur påverkar regionala 
förutsättningar

Digitalisering – ett medel för ökad 
konkurrenskraft och samhällsnytta

• 16 regioner lyfter behov att stärka/dra nytta 
av digitalisering för förnyelse i näringslivet 
eller förbättrad offentlig service

• Flera industriregioner anger behov av 
omvandling och nya affärsmodeller

• Några regioner arbetar horisontellt med 
digital transformation

• Många regioner lyfter tillämpning av digital 
teknik och möjligheter med t ex AI, 
blockkedjor och maskininlärning

Liknande utmaningar men varierande 
förutsättningar



Politiskt mål 2
Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 
genom ren och rättvis energiomställning, 
gröna och blå investeringar, den cirkulära 
ekonomin, klimatanpassning 
riskförebyggande och riskhantering



• Vissa olikheter i synen på 
klimatinvesteringar inom Regionalfonden

• Begränsad vägledning om planerade 
investeringar bör adresseras inom PO1 eller 
PO2

• 18 regioner lyfter fram energieffektivisering
(t ex inom tillverkningsindustrin)

• 20 regioner framhåller förnybar energi 
varav 7 regioner även anger behov av 
hållbara transporter i sammanhanget

• 13 regioner lyfter fram cirkulär ekonomi 

- Förändrade kretslopp, konsumtions- och 
produktionsmönster 

- Innovation och miljödriven 
näringslivsutveckling (PO1)

Klimatfrågan viktig i alla regioner men 
investeringsbehoven något otydliga



Politiskt mål 3
Ett mer sammanlänkat Europa genom 
förbättrad mobilitet och regional IKT -
konnektivitet



• 14 regioner uppger behov av utbyggnad av 
digital infrastruktur

- Förutsättning för samhällsservice, 
livsmiljöer, näringsliv och 
kompetensförsörjning

• Samtliga regioner anger att 
transportinfrastruktur (vägar, järnvägar, 
hamnar och eller kollektivtrafik) är en 
prioriterad fråga för regionens utveckling

- Främst i glest befolkade regioner men 
kapacitetsbrister i storstäder samt 
inomregionala skillnader skapar behov i 
hela landet

• Flera regioner lyfter behov av gröna 
infrastrukturinvesteringar ur ett 
klimatperspektiv

Infrastrukturen avgörande för ökad 
tillgänglighet, attraktionskraft och hållbarhet



Politiskt mål 4
Ett mer socialt Europa genom den 
Europeiska pelaren för sociala 
rättigheter



• Kompetensförsörjningen en av de främsta 
utmaningarna i regionerna

- Hänger samman med tillgänglighet -
fysisk och digital infrastruktur

- Automatisering, digitalisering och 
demografiska utmaningar 

• Samstämmiga utmaningar och prioriteringar
- Samtliga regioner prioriterar de särskilda 

målen om kompetensutveckling och 
livslångt lärande samt ökad 
sysselsättning bland långtidsarbetslösa

• Flera regioner efterfrågar flexibla system för 
livslångt lärande

• Alla regioner lyfter fram missmatch på 
arbetsmarknaden - kompetensbrist och 
arbetslöshet bland vissa grupper

• Flera regioner uppger hinder som 
traditionella utbildningsval och en 
könssegregerad arbetsmarknad (ofta med 
koppling till bristande arbetsmiljö och 
ohälsotal)

• Flera glest befolkade regioner ser 
invandringen som resurs för att möta                             
demografiska utmaningar

Kompetensutveckling, livslångt lärande, 
matchning och inkludering viktigt



• Europeiska socialfonden mycket viktigt 
verktyg för kompetensutveckling och ökad 
sysselsättning i regionerna

• Flera regioner efterfrågar en 
regionalisering av 
arbetsmarknadspolitiken och ett utökat 
regionalt mandat i 
kompetensförsörjningsfrågorna

• Oro för Arbetsförmedlingens framtida roll 
och regionala närvaro

• Utgångspunkt i nuvarande ESF-program 
med Programområde 1 och 2

• Flera regioner uttrycker önskan om en mer 
strategisk och långsiktig användning av ESF

• 12 regioner anger behov av regionala 
socialfondsprogram eller ökad regional 
anpassning av ESF

• Behov av ökad samordning mellan ESF och 
ERUF

- Flera regioner efterfrågar en 
förvaltande myndighet för 
helhetsperspektiv och synergier

Behov av ökad regional anpassning och 
strategisk användning av ESF



Politiskt mål 5 
Ett Europa närmare medborgarna 
genom hållbar och integrerad 
utveckling av stads- landsbygds- och 
kustområden och lokala initiativ



• 14 regioner lyfter behov av territoriellt 
helhetsperspektiv i synen på stads- och 
landsbygdsutveckling

- uppdelning av regional 
tillväxtpolitik/landsbygdsutveckling anses 
försvaga territoriell sammanhållning

• 18 regioner anger behov av 
stadsutvecklingsinsatser

- Flera regioner anser att fler kommuner 
utanför de tre storstadsregionerna bör 
omfattas av stadsutveckling inom ERUF

• 14 regioner lyfter lokalt ledd utveckling och 
utvecklingsinsatser i landsbygder som 
viktiga

• Flera regioner beklagar att 
landsbygdspolitiken återfinns i CAP

• Flera regioner ser behov av ökat mandat 
bland regionerna i landsbygdsutvecklingen

Regionerna efterfrågar ökad integrering 
mellan stad och land



Tillväxtverkets reflektioner 
och slutsatser för 
sammanhållningspolitiken





>> Tydliggör fondernas mervärden, avgränsningar och komplementaritet i de 
regionala och nationella programmen (och handlingsplanerna)

>> Stärk synergier och samordning mellan fonderna samt öka den regionala 
anpassningen av ERUF, ESF och generell landsbygdsutveckling i 
landsbygdsprogrammet

>> Underlätta en integrerad utveckling i städer och på landsbygder

>> Möjliggör synergier med nationell politik för ökad styrning, långsiktiga 
resultat och stärkt medfinansiering

>> Möjliggör flexibla men fokuserade program



SMART specialisering?



Om  du har frågor kring rapporten är du välkommen att 
kontakta
sara.nordin@tillvaxtverket.se 
jonas.örtqvist@tillvaxtverket.se


