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Scenario 1 – Ett avsmalnat regionalt utvecklingsansvar 
Ganska omgående efter regeringens tillträde i januari 2019 tillsattes en utredning för 
att göra en grundlig översyn av den regionala tillväxtpolitiken, syftet var bland annat att 
sätta politiken i relation till andra politikområden. Utredningen pågick under ett antal 
år och den kom tillslut fram till att den regionala nivån fick stå åt sidan.  
 
Det regionala utvecklingsansvaret kom att minskas och den nationella styrningen av 
andra aktörer ökade. Den ökade styrningen innebar bland annat ett högre inslag av 
regional anpassning inom andra politikområden.  
 
Länsstyrelsernas uppdrag inom landsbygdspolitiken stärktes och de är nu även ansvarig 
för de regionala serviceprogrammen.  
 
Kommunerna har blivit färre och de har fått ökat mandat och resurser. Det har bland 
annat inneburit att fler och fler regeringsuppdrag som landar hos Tillväxtverket har haft 
kommunerna i fokus. Statsbidragens syfte och riktning är fortfarande en evig 
diskussion. 
 
”Strututredningen” (Styr och resurstilldelningen U 2017:05) resulterade i att universitet 
och högskolor i utbildningsdelen ska ta ökad hänsyn till arbetsgivarnas behov av 
kompetens i den närliggande geografin. 
 

Hösten 2021 i korthet 
• Utvecklingen av det regionala utvecklingsansvaret har avstannat  
• OÖ kat fokus på den kommunala nivån. Fler regeringsuppdrag till TVV som har 

fokus på kommunerna 
• OÖ kad nationell styrning med ett högre inslag av regional anpassning  
 

Vad skulle scenario 1 innebära- Hur påverkas ert arbete att ta 
fram, genomföra och följa upp rusen? 
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Scenario 2 - Ett breddat regionalt utvecklingsansvar 

 
Efter valet 2018 fortsatte regionaliseringen i sakta mak framåt och har gjort sedan dess. 
Det som har hänt är att ett nytt politikområde för kompetensförsörjning har tillkommit 
enligt Arbetsmarknadsutredningens förslag. Det nya ansvaret medförde även att 
regionernas resurser och mandat ökade. Förslaget innebar bland annat att regionerna 
nu ansvarar för planering (ej genomförande) av gymnasieutbildningen och den 
kommunala vuxenutbildningen.  
 
Samtliga regioner ansvarar även för den fysiska regionala planeringen och har ett något 
större inflytande över den nationella infrastrukturplanen.  
 
Den största förändringen är den som diskuteras just nu är överflytten av ansvaret för 
landsbygdsprogrammet till regionalt utvecklingsansvariga från länsstyrelsen.  
 
Hösten 2021 i korthet 

• Nytt politikområde – kompetensförsörjning 
• Samtliga ansvarar för den fysiska regionala planeringen 
• Diskussion pågår om att flytta över landsbygdsprogrammen från 

länsstyrelsen till regionalt utvecklingsansvariga 

Vad skulle scenario 2 innebära- Hur påverkas ert arbete att ta 
fram, genomföra och följa upp rusen? 
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