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Bildandet av Västra Götalandsregionen



Sjukvårdens krav på ständig kvalitetsökning kräver större 
befolkningsunderlag. Regional sjukvård är bättre än statlig. 

Arbetsmarknaden har en regional logik. Då måste politiken 
också vara regional. 

Ett starkt regionalt självstyre minskar statens klåfingrighet och 
hanterar obalanser inom ett län. 

Det behövs ett politiskt ledarskap som kan hantera 
spänningen mellan kravet på lokal förankring och ständigt 
stigande förväntningar på offentlig service



Regionalt ledarskap för 
internationell konkurrenskraft

Såväl de lokala åkerierna i Dalsland som de 
globala företagens huvudkontor i Göteborg 
efterfrågar ett regionalt ledarskap som kan 
företräda västsvenska intressen i både 
Stockholm och Bryssel.  



Västra Götalandsregionen leder regelbundna möten för att 

- dela nulägesbilder, koordinera gemensamma insatser
och påverka nationella åtgärder. 

- På mötena deltar Svenskt Näringsliv, Västsvenska 
Handelskammaren, Företagarna, Arbetsförmedlingen, 
Almi Väst, LO, Länsstyrelsen,  kommunalförbunden m.fl.

Veckovisa möten under 2020 mellan Västra 
Götalandsregionen och regeringens nationella samordnare 
för att följa hur Covid-19 påverkar näringslivet.

GP 3 juni 2020

I kriser och oro tydliggörs behov 
av regionalt utvecklingsansvar



Regionalt ledarskap i ett
europeiskt sammanhang

Fler och fler beslut avgörs på europeisk nivå 
som kraftigt påverkar svensk offentlig 
service. Många arbetsplatser och företag 
finns dagligen på en europeisk marknad. 

Medfinansiering av EU- program bör ske på 
en nivå som är tillräckligt stor för att möta 
Bryssel och tillräckligt liten för regional 
förankring. I dag finns 8 NUTS- områden i 
Sverige. 



Staten jobbar i stuprör. Staten finansierar 
sällan eller aldrig långsiktiga strategiska 
samarbeten inom ett län. 

Kommunen hanterar en mindre geografi än 
vad de flesta människor rör sig i

Små kommuner är överlägsna i direktkontakt 
med medborgaren. En stark stat kan garantera 
rättssäkerhet, likvärdighet osv. Det är 
regionerna som ansvarar för utveckling, 
bortom drift och myndighetsutövning. 

De flesta stora utvecklingsinsatser kräver 
sannolikt samarbete mellan stat, kommun, 
näringslivet mfl framöver. Någon måste hålla i 
inbjudningskortet för ett sådant samarbete. 
Ingen vill delta i ett flernivåsamarbete där 
resurser saknas. Det är regionens uppgift att 
både hålla i inbjudningskortet och ange hur 
finansiering ska ske. 

En region ska hålla ihop 
flernivåsamverkan och även 
ange hur finansiering för 
samarbetet kan ske 



Jonas Gabrielsson vid Högskolan i 
Halmstad har studerat vilka 
förhållningssätt som ökar i 
samband med det regionala 
utvecklingsansvaret och särskilt i 
partnerskap kring EU:s 
strukturfonder. Han finner 
intressanta inslag av 
resursmobilisering, 
samverkansorientering, 
utforskaranda och 
prestationskultur. 


