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Boverkets strategi för regionalt tillväxtarbete under perioden
2014-2020
Bakgrund
Boverket har enligt regeringsbeslut den 28 maj 2014 fått i uppdrag att ta fram
en långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i
det regionala tillväxtarbetet och EU: s sammanhållningspolitik under perioden
2014-2020. Strategin ska grunda sig på någon eller flera av prioriteringarna 1 i
den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.
Frågor rörande hållbar regional tillväxt bör beaktas.
Boverket har tidigare haft ett motsvarande uppdrag att utarbeta en långsiktig
intern strategi för myndighetens arbete med regionala tillväxtfrågor. 2 Erfarenheterna från detta har beaktats i genomförandet av föreliggande uppdrag.
Denna promemoria är en redovisning av Boverkets svar på uppdraget.
Boverkets hittillsvarande arbete med regionala tillväxtfrågor
Boverkets tidigare uppdrag har medfört en ökad kunskap och medvetenhet om
den regionala tillväxtpolitikens mål och prioriteringar samt en ökad förståelse
för regionala förutsättningar. Uppdraget har inneburit att myndigheten såväl
byggt upp nya kontaktytor som genomfört insatser på både nationell och regional nivå med aktörer ansvariga för regionala tillväxtfrågor. Myndighetens
insatser har koncentrerats till två övergripande insatsområden:
•

att bidra till en förstärkt kunskapsförsörjning och metodutveckling i gränssnittet mellan kommunal översiktig fysisk planering och regionalt tillväxtarbete,

•

att stimulera, främja och utveckla samspelet mellan nationella, regionala
och lokala aktörer ansvariga för fysisk planering och regionalt tillväxtarbete, både mellan och inom olika planeringsnivåer och planeringssektorer.

Boverkets inriktning för perioden 2014-2020
Boverkets bedömning är att de insatser som myndigheten initierat och genomfört har konstruktivt bidragit till att främja samspelet mellan fysisk planering
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och regionalt tillväxtarbete lokalt och regionalt. Intresset och ambitionerna hos
regionalt tillväxtansvariga att mer strategiskt arbeta med frågorna är tydligt
märkbart. Efterfrågan från regionala och lokala aktörer av vägledning samt
stöd med kunskapsförsörjning och metodutveckling är påtaglig. Det gör att
Boverket finner det nödvändigt med ytterligare insatser inom ovan redovisade
insatsområden.
Under de senaste åren har Boverket utvecklat ett mycket gott och fruktbart
samarbete med regionalt tillväxtansvariga myndigheter (Tillväxtverket, Tillväxtanalys). Detta arbete avser Boverket fördjupa och utveckla i nära samarbete med myndigheterna i syfte att finna synergieffekter och möjligheter att
komplettera varandras arbete. Boverket ser vidare det som angeläget att genomföra insatser för att stärka samordningen mellan bostadsbyggande, trafikinfrastruktur och kollektivtrafikförsörjning och dess koppling till regional tillväxt. En utvecklad dialog och samverkan med Trafikverket bör därför prioriteras. När det gäller övriga aktörer på den nationella nivån med särskilt ansvar
för det regionala tillväxtarbetet ser Boverket behov av informationsöverföring
samt erfarenhetsutbyte som med fördel kan ske inom det övergripande uppdrag
som getts Tillväxtverket att stödja nationella myndigheters framtagande av
långsiktiga strategier.
Den nätverksverksamhet som sker inom ramen för forum för lärande om regional utveckling (Reglab) och andra grupperingar (Nordiska ministerrådets
arbetsgrupp, tematiska myndighetsgruppen för transportinfrastrukturfrågor,
Storstadsanalysgruppen, SKL: s nationella planerarnätverk, Näringsdepartementets analysgrupp) ska fortsätta.
Boverket ser också ett behov av att utveckla samspelet med den regionala nivån. Även om Boverket har byggt upp kontaktytor med regionala aktörer med
tillväxtansvar finns det behov av att förbättra och förstärka samarbetet, särskilt
avseende dialog och medverkan i arbetet med att utarbeta, följa upp och analysera arbetet med regionala utvecklingsstrategier och utveckling mot ökad rumslig konkretion. Här ser vi regelbundna uppföljningsresor till regioner, länsstyrelser och kommuner som ett berikande dialoginstrument i det regionala tillväxtarbetet.
Boverket bör även främja kunskapsförsörjning och metodutveckling inom
verksamhetsområdet genom att bättre integrera relevanta forskningsresultat
samt att aktivt följa och ta del av forskningen nationellt och internationellt
inom området och på så sätt bidra till ökade kunskaper hos verksamhetens intressenter och Boverkets personal.
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Boverkets val av prioriteringar
De av Boverket utpekade målen grundar sig på prioriteringarna i den nationella
strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 samt myndighetens ansvar för frågor om fysisk planering m.m. I detta ingår bland annat att
verka för en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och
ekonomiska dimensionen.
Boverket har identifierat två av prioriteringarna i den nationella strategin för
regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 som särskilt relevanta utifrån
myndighetens verksamhetsansvar. Det rör sig om a) attraktiva miljöer och b)
internationellt och gränsöverskridande samarbete.
Med utgångspunkt från dessa prioriteringar har Boverket identifierat och fastställt mål som ska vara vägledande för Boverkets såväl interna som externa
arbete med regionala tillväxtfrågor och EU: s sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020. Förutom att identifiera insatsområden ska målen klargöra
verkets ambitioner och ange hur myndigheten avser att genomföra arbetet. Målen ska även tydliggöra myndighetens roll och uppdrag för andra myndigheter
och de regionalt tillväxtansvariga aktörerna.
Boverkets insatser ska i första hand riktas mot regionala och lokala aktörer med
ansvar för regionala tillväxtfrågor och fysisk planering. Åtgärderna syftar till
att höja kunskapsnivån och främja metodutveckling hos berörda aktörer samt
att stärka verkets roll i det regionala tillväxtarbetet.
Boverkets mål och åtgärder
Under perioden 2015-2020 ska Boverket vidareutveckla verksamheten och
främja interna och externa processer för att göra myndigheten bättre rustad att
nå regeringens mål för det regionala tillväxtarbetet. Boverket bidrar till att utveckla en förbättrad mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplanering som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara perspektiv. Särskilt frågor om fysisk planering och boendemiljöer bör tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet.
För att svara upp mot regeringens förväntningar och leva upp till Boverkets
värdegrund har myndigheten identifierat tre övergripande mål:
1. Boverket ska producera kunskap som bidrar till ökad effektivitet, ökad kvalitet och utveckling av det regionala tillväxtarbetet på nationell, regional och
lokal nivå.
2. Boverket ska bidra till utvecklingen av ett systematiskt och strategiskt synsätt hos regionalt tillväxtansvariga aktörer för att främja ett regionalt och
regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och bostadsförsörjningen.
3. Boverket ska förmedla överblick och kunskap om territoriella förhållanden,
initiativ och samarbeten, nationellt och internationellt, av betydelse för den
regionala tillväxtpolitikens aktörer speglat ur ett fysiskt planeringsperspektiv.
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Strategiska åtgärder, som tydliggör hur målen ska nås, sammanfattas i följande
punkter:
•

Boverket ska arbeta målgruppsfokuserat och behovsanpassat i all planering
av verksamheter och i all kommunikation av resultat.

•

Boverket ska vidareutveckla verktyg och arbetsrutiner för effektiv, riktad
kommunikation mot prioriterade målgrupper.

•

Boverket ska utveckla och bidra med metodstöd till regionalt tillväxtansvariga aktörer på regional och lokal nivå.

•

Boverket ska initiera systematiska kunskapsöversikter och systematisk omvärldsbevakning för att inhämta och sprida såväl nationell som internationell kunskap.

•

Boverket ska utveckla stödet till samverkan mellan myndigheten och de
regionalt tillväxtansvariga organen vid utarbetandet, genomförandet och
uppföljningen av regionala utvecklingsstrategier.

•

Boverket ska bidra till att stärka och vidareutveckla lärandet i genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.
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Prioriteringarna är följande:

•

Innovation, företagande och entreprenörskap

•

Attraktiva miljöer

•

Kompetensförsörjning

•

Internationellt och gränsöverskridande samarbete

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Boverket. Myndighetens redovisning: Promemoria 2010-11-02, dnr 2349-1674/2010.
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