
Regionalt tillväxtarbete 
allt och lite till?

Det regionala 
utvecklingsansvaret 
kräver ett starkt 
ledarskap för att öka 
regionens attraktivitet 
och konkurrenskraft 

Det regionala 
utvecklingsansvaret är 
inte vilket ansvar som 
helst!

Alla jobbar med 
regionens utveckling 
men bara några med 
regional utveckling

Utvecklingsansvar, ledarskap och RUS



Formalia



Regionalt 
utvecklings-

ansvar 

Ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
samordna insatser för genomförandet av strategin

Ska besluta om vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete

Ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa 
resultaten av det regionala tillväxtarbetet

Ska upprätta och fastställa länsplaner för 
regional transportinfrastruktur 

Ska samverka med länets kommuner och länsstyrelsen och övriga 
berörda statliga myndigheter

Ska samråda med företrädare för berörda organisationer och 
näringsliv enligt lag 

Utföra uppgifter inom ramen för Eus strukturfondsprogram

Regional utvecklingsstrategi 

Besluta om medel 

Följa och utvärdera  

Transportinfrastruktur

Samverka

Samråda

Får..

Formell styrning



Att leda



Företräda regionala intressen

Samla aktörer från lokal, regional och nationell 
nivå, däribland näringsliv, universitet och 
högskolor samt det civila samhället

Skapa samarbeten och erfarenhetsutbyte med 
andra län och länder

Göra prioriteringar på kort och lång sikt

Utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta 
fram en långsiktig och strategisk planering för 
att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner

Ta initiativ till och kunna fatta strategiska och 
snabba beslut, samt

Leda, samordna och koordinera 
utvecklingsprocesser i länet

Handlingsutrymme finns både inom ramen för 
det regionala utvecklingsansvaret och inom 
ramen för det kommunala självstyret

Att leda (styra), samordna (förstärka) och följa 
upp insatser som bidrar till att skapa 
utvecklingskraft i alla delar av länet. 

I samordning ingår att i flernivåsamverkan 
koordinera och mobilisera aktörer från 

nationell till lokal nivå i relation till regionala 
målsättningar och prioriteringar för utveckling 

och tillväxt.

REGIONALT LEDARSKAP



Ledarskap som gör 
skillnad

Regionalt 
utvecklingsansvar

Regional 
utvecklingsstrategi

Politik på regional 
nivå



Att förhålla sig och ta 
ställning till



Kultur Näringspolitik

Areella näringar, 
landsbygd

Regional 
tillväxt 

Energi

Miljö

Regional samhälls-
organisation

Integration

Utrikeshandel

Handels- och 
investerings-
främjande

Transport

Hållbart 
samhällsbygge 

Utbildning

Forskning

Försvar

Jämställdhet 

Arbetsmarknad

Förvaltning

Bostad



Kompensatoriska
- Anslag 1:1
- Transportbidrag  

Egna
- Skatteintäkter 

Konkurrensutsatta
- Tillväxtverket 
- Vinnova
- Horizon 2020
- Energimyndigheten 

EU-fonder
- Regionalfonden 
- Socialfonden 
-Landsbygdsprogrammet

Tre källor 
• Europeiska Unionen (EU)
• Staten- Kompensatoriska och 

konkurrensutsatta
• Egna skatteintäkter



Verktyg av betydelse

• Regional utvecklingsstrategi

• Regionala företagsstöd

• Projektverksamhet

• Regionala serviceprogram

• Regionala kompetensplattformar

• Regionala lärandeplaner

• Jämställd regional tillväxt

• Regionalfondsprogram inom målet för investeringar för 

tillväxt och sysselsättning

• Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2014-2020

• Nationellt socialfondsprogram inom målet för 

investeringar för tillväxt och sysselsättning

• Landsbygdsprogram

• Havs- och fiskeriprogram

Förfogar över Påverkar



Grundläggande regional kompetensförsörjningsarbete

Genomförande av regionala serviceprogram

Handlingsplaner för att integrera och stärka klimat och miljöperspektivet i 
det regionala tillväxtarbetet

Regionala bredbandskoordinatorer

Funktion som digitaliseringskoordinator 

Redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet 
inklusive sammahållningspolitiken 

Erbjudanden



Helhet



Regionalt 
utvecklingsansvar 

Erbjudande

Egna uppdrag

Arbetsmarknad

Erbjudande
/Uppdrag

Näringspolitik

Bostad

Regional
tillväxt 

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Miljö

Transport



Dags för workshop

Vart befinner ni er idag?

Två scenarier 



Scenario 1- Ett avsmalnat regionalt 
utvecklingsansvar 

Hur påverkas framtagningen, genomförandet och 
uppföljningen av rusen?

Utvecklingen av det regionala utvecklingsansvaret har 
avstannat

Ökat fokus på den kommunala nivån. Fler 
regeringsuppdrag till TVV som har fokus på kommunerna

Ökad nationell styrning med ett högre inslag av regional 
anpassning 

Hur påverkas framtagningen, genomförandet och 
uppföljningen av rusen?

Nytt politikområde – kompetensförsörjning

Alla regioner har ansvar för den fysiska regionala 
planeringen

Diskussion pågår om att flytta över 
landsbygdsprogrammen från länsstyrelsen till regionalt 
utvecklingsansvariga

Scenario 2- Ett breddat regionalt 
utvecklingsansvar 



Tack för ert engagemang!
Monika Kväl, Tillväxtverket
Monika.kval@tillvaxtverket.se

mailto:Monika.kval@tillvaxtverket.se
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