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Statsförvaltning på regional nivå utan 
att ändra länsstyrelsens organisation

Berörda relevanta myndigheter

 Arbetsförmedlingen

 Försvarsmakten

 Migrationsverket

 Svenska ESF rådet

 Tillväxtverket

 Trafikverket

Andra relevanta ur statens perspektiv

 Försäkringskassan

 Inspektionen för vård o omsorg

 Kriminalvården

 Säkerhetspolisen

 Åklagarmyndigheten



Landstingens samverkan

Enkät utskickad – svar inne 16 oktober 

1. Vilka olika samarbeten mellan landstingen deltar ert landsting i?

2. I vilka juridiska / organisatoriska eller andra former sker denna samverkan?

3. På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av diskussioner o beslut inom olika 

samarbetsstrukturer?

4. Hur bedömer ni den framtida utvecklingen av samverkan?

5. Bör beteckningen ändras till en annan gemensam beteckning för kommuner på regional 

nivå?



Region Skåne

Samhällsutvecklingen är komplext och olika aktörer 

liksom olika verksamhetsområden behöver samspela och 

samverka för att nå bästa möjliga resultat. 

Samarbete och samverkan är viktiga ledord och det 

handlar om att utveckla processer med nytänkande kring 

strategisk och operativ styrning



Ändrad landstingsindelning –
befolkningens inställning

 Kompetensenligt? Rådfråga medborgarna i frågor som kommun/ landsting har befogenhet 

att besluta om

 Praktiska aspekter – tid – kostnad – kvalité (svårt vid komplexa frågeställningar) 

 Hantering av resultatet? 

 Risk för medborgarna känner sig lurade/ överkörda när förändring kräver många 

avvägningar och kompromisser



Beteckning för kommuner på 
regional nivå
2019 har alla landsting bildat region, viktigt att väljarna vet vad de väljer till – valsedeln

REGION

+ används, internationellt gångbart

- allmän, många skilda innebörder, inte 

lämplig i lagar

LÄNSTING

+ historisk anknytning

- nytt, snarlikt länsstyrelse 

REGIONTING

+ ny

+ svår internationellt

REGIONKOMMUN

+ regionala nivåns ökade roll

- igenkännlighet

LANDSTINGSREGION

+ båda beteckningarna ingår

- uppfattas som större, ny, lång



Ny förordning för regionalt 
tillväxtarbete (2017:583)

Vad är nytt? 

- Tydligare skrivningar och krav på statliga myndigheter att samråda och informera regionalt 

utvecklingsansvariga om verksamhet som har bäring på hållbar regional tillväxt. 

- Tillväxtverket får en samordnande roll och ska stötta andra statliga myndigheters 

medverkan i det regionala tillväxtarbetet

- Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över en gång per mandatperiod

- Förtydligande kring vilka statliga myndigheter som ska vara remissinstanser vid 

uppdatering, samt gällande länsstyrelser 

- Användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete kan komma att styras tydligare 

mot finansiering av strukturfondsprojekt. 

- Tydligare skrivningar kring uppföljning och utvärdering



Budgetpropositionen 2018
Ordentlig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.

Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. 500 

miljoner kronor 2018, beräknas 1500 miljoner för 2019 och från 2020 2500 miljoner kronor

Regeringen stärker investeringsstödet Klimatklivet.

Regeringen arbetar för elektrifiering i hela landet och avser att arbeta med regionala planer bl.a. för 

infrastruktur för el och förnybara bränslen. Insatserna ska samordnas med det regionala tillväxtarbetet

Regeringen föreslår en satsning på förbättrad matchning på arbetsmarknaden. 

Detta ska ske via ett stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet på 7 

miljoner kr 2018, 2019 och 2020 beräknas 12,5 miljoner kronor per år. 

Ytterligare 35 miljoner kronor till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder.

En förlängning av nuvarande satsning från 2018-2020. 



Budgetpropositionen 2018
Övrigt att notera

Fysisk planering

Regeringens ser ett särskilt behov av att regionalt utvecklingsansvariga aktörer fortsätter att utveckla sitt 

arbete med frågor om fysisk planering och boende. 

Landsbygdspolitik och regional utveckling

Regeringen anser att tätorter samt gles- och landsbygder drar nytta av varandra och ska ses som 

sammanlänkade regioner.  Man lyfter även fram slutsatser som OECD dragit kring den regionala 

utvecklingen och dess svaga länk gentemot landsbygdspolitiken.

Sammanhållningspolitiken får ett litet erkännande

Regeringen konstaterar att sammanhållningspolitiken främjar Europas konkurrenskraft och bidrar till att 

hålla ihop Europa och Sverige

Smart specialisering lyfts fram

Det är betydelsefullt att regeringens strategiska samverkansprogram och nyindustrialiseringsstrategin

Smart industri, liksom satsningarna på strategiska innovationsområden, industriforskningsinstitut samt 

test- och demonstrationsmiljöer samordnas med regionala insatser inom dessa områden.


