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Näringsdepartementet

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
m.fl.

Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar
avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län och erbjuder landsting
med regionalt utvecklingsansvar, samverkansorgan samt Gotlands kommun
att senast den 30 april 2019 inkomma till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) med en redovisning av analys och identifierade
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i respektive län.
En kopia ska även lämnas till Tillväxtverket.
Redovisningen ska innehålla
−

−
−

−
−
−

en sammanfattade analys av samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i
olika delar av länet
prioriteringar och deras inriktning
en beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de
politiska och särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:s
förordningar för sammanhållningspolitiken 2021–2027
en redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- som
nationsgränser, inom prioriteringarna
en beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med
statliga myndigheter
en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social,
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Utgångspunkten för redovisningen ska vara de regionala
utvecklingsstrategierna.
Erfarenheter och lärdomar utifrån uppföljningar och utvärderingar av den
regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik, inklusive
europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), ska tas tillvara. Även
erfarenheter och lärdomar från genomförandet av landsbygdsprogrammet,
havs- och fiskeriprogrammet samt arbetet med lokalt ledd utveckling ska tas
tillvara när det är relevant.
Arbetet ska genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting
samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet
och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till
samverkan.
Skälen för regeringens beslut

Som ett led i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken inklusive
sammanhållningspolitiken 2021–2027 behöver regeringen få en uppdaterad
och samlad redovisning av samhällsutmaningar och prioriteringar i länen.
Redovisningen ska bidra till en fördjupad kunskap om länens framtida
prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive EU:s
sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027 och europeiskt territoriellt
samarbete (Interreg).
Bakgrund

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den europeiska
sammanhållningspolitikens mål är att bidra till ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning inom EU. Sammanhållningspolitiken genomförs
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden. Den regionala tillväxtpolitiken och sammanhållningspolitiken
ska bidra till en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 innehåller b.la. regeringens prioriteringar för den regionala
tillväxtpolitiken.
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Den 29 maj 2018 presenterades kommissionens förslag till gemensamma
bestämmelser för bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Europeiska socialfonden. Även fondspecifika förordningar för aktuella
fonder har presenterats. (Förslag till förordningar: COM(2018) 375 final,
COM(2018) 372 final, COM(2018) 374 final, COM(2018) 382 final).
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska aktörer
med regionalt utvecklingsansvar utarbeta och fastställa en strategi för länets
utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för strategins
genomförande. Samma uppgift ska utföras av samverkansorgan enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen. Riksdagen har beslutat att fr.o.m.
den 1 januari 2019 kommer landstingen att ha det regionala
utvecklingsansvaret i alla län utom i Gotlands län där Gotlands kommun har
motsvarande ansvar.

På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Ina Berggård

Kopia till
Statsrådsberedningen/EU-kansliet och SAM
Socialdepartementet/JÄM och EIS
Finansdepartementet/BA, K och SFÖ
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Utbildningsdepartementet/UH och GV
Miljö- och energidepartementet/ EE och KL
Näringsdepartementet/TIF, SPN, IFK, FÖF, FF, HL, SUN, BB, KSR, SK och
D
Kulturdepartementet/KO, KL, KU/D och KU/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/A och I
Riksdagen/näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Gotlands kommun
landstingen
samverkansorganen
Sveriges Kommuner och Landsting
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