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Diskutera: Vilka exempel på brytpunkter och viktiga 
förändringar i det regionala utvecklingsuppdraget har
din organisation erfarenhet av?

Fyll i tidslinjen nedan.
Skriv på "sticky note/postit- lappar". Ändra årtal och skriv in din text på lapparna.
Du kan dra och flytta dem som du vill efter tidslinjen genom att använda pilverktyget.
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1992
Den 27 augusti 1992 

bemyndigade regeringen chefen 
för Civildepartementet att 
tillkalla en parlamentarisk 
beredning med uppgift att 

utforma förslag om den 
offentliga verksamhetens 

uppbyggnad och indelning på 
regional nivå.

1993
Regionberedningen 

lade i november 1993 
fram delbetänkandet 
Västsverige och Skåne 

— regioner i förändring 
(SOU 1993:97).

2013
Prop 2013/14:122 Ändrat 

regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län

Omfattning: Östergötland, 
Kronoberg, Jämtland
Trädde i kraft 2015

1996
Lag om 

försöksverksamhet 
med regionförbund i 

Kalmar län och 
Skåne län

1999 
Försöksverksamhet med 

ändrad regional 
ansvarsfördelning 

Västragötalandsregionen - 
regionala utv.ansvaret 

fördes över  från 
länsstyrelse till landsting

2001
Riksdagen beslutar om 

ny regional 
utvecklingspolitik. 

Regionalpolitiken och 
Regional näringspolitik 

slås ihop.

2002
Nutek fick i uppdrag att 

samordna ett 
myndighetsgemensamt 
uppdrag om att ta fram 
instrument och metoder 
för att förstärka samsyn 

och samordning av 
regionala utvecklingsfrågor.

2007
Strutkturfondspro
grammen- NUTEK 

blir förvaltande 
myndighet.

2009
Tillväxtverket 

grundades 1 april 2009. 
Tog över ärenden från 

NUTEK, 
Glesbygdsverket och 

Konsumentverket.

2015
Prop 2015/16: 176 Ändrat 

regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län. Omfattning: 
Uppsala, Västmanland, 

Västernorrland, Norrbotten
Trädde i kraft 2017

2019
ETT ENHETLIGT 

REGIONALT 
UTVECKLINGS- 

ANSVAR

1998 
Regionala 
tillväxtavtal

          Skapa en tidslinje1

2004
Regionala 

tillväxtprogram 
ersatte de tidigare 

regionala 
tillväxtavtalen

2010
Regionalt utvecklingsansvar 

i vissa län, Regeringens 
proposition 2009/10:156

Permanent regionalt 
utvecklingsansvar till 

Skåne, VGR, Halland och 
Gotland

2003
Möjlighet att 
kommunala 

samverkansorgan i 
respektive län. Samtliga 
kommuner måste ingå i 

samverkansorganet.

2002
Lag (2002:34) om 
samverkansorgan 

i länen

2004
Riksdagen beslutar 

att 
försöksverksamhete

n med Skåne och 
VGR förlängs till 

2010

2002
Riksdagen beslutar 

att förlänga försöks- 
verksamheten för 

Skåne och 
Västragötalands- 
regionen till 2006

1996
Gotland 

omfattades också 
av försöks- 

verksamheten

1995 
Regionberedninge

ns betänkande 
om den regionala 

framtiden SOU 
1995:27

1996
Prop Den regionala 

samhällsorganisationen som en 
försöksverksamhet med ändrar regional 

ansvarsfördelning. Kalmar, Skåne, 
Gotland och Jämtland. Inriktad på utv av 

former för en starkare 
demokratiförankring av det regionala 
utvecklingsarbetet samt effektivare 

nyttjande av resurser som finns i länet. 
Jämtland blev inte av pga oenighet bland 

aktörerna i länet.

2013
Prop 2013/14:46  Ändrat 

regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län

Omfattning: Jönköping, 
Örebro, Gävleborg
Trädde i kraft 2015

2017
Prop 2017/18:206 Ett 

enhetligt regionalt 
utvecklingsansvar

Omfattning: Sthlm, Kalmar, 
Blekinge, Sörmland, 
Värmland, Dalarna, 

Västerbotten
Trädde i kraft 2019

2014
Tillväxtverket 
initierar vårt 
strategiska 

regionarbete

2018
Tillväxtverket växlar upp 

sitt strategiska 
regionarbete - tydligare 

utgångspunkt i regionernas 
behov och hela 

myndighetens kunskap

2007
Budgetproppen 2007/08:1 
ändras benämningen på 

politikområdet från Regional 
utvecklingspolitik till Regional 

tillväxtpolitik. Syftet var att bättre 
återspegla de insatser som skulle 

genomföras inom 
politikområdet.

2019
Budgetproppen 

2019/20:1 
ändrades målet 

för den regionala 
tillväxtpolitiken

2020
I prop 2019/20:100, Ekonomiska 

vårpropositionen,  ändrades 
namnet på politikområdet. Från 

Regional tillväxtpolitik till 
Regional utvecklingspolitik för att 

bättre spegla politikområdets 
omfattning och dess insatser.



Vad hände?
Syfte

Resultat

Vad påverkade 
förändringen/vägvalet?

Drivkrafter
Motkrafter

Hur var upplevelsen?
Vilka tankar?
Vilka känslor?

Vilka lärdomar?
Viktiga erfarenheter och 

slutsatser

          Ta reda på mer2
Välj en händelse från tidslinjen 
och intervjua en beslutsfattare 
som var med i förändringen 
– en pensionerad politiker, 
tjänsteperson eller äldre kollega.

Exempel på intervjufrågor:
Vad var syftet med föränd- 
ringen? Vad ville man uppnå?
 Vilka olika intressen fanns 
representerade i förändringen? 
Vilka drivkrafter och 
motkrafter?
Vilka faktorer var avgörande för 
förändringen?
Vilken roll hade intervju- 
personen? Hur upplevde 
personen processen – vad 
tänkte och kände hen?
Vad uppnåddes? Vad blev 
resultatet?
Vilka slutsatser och lärdomar 
kan man dra av det som hände?

Dokumentera erfarenheterna här 
på tavlan. Använd postit- lappar 
eller skriv text direkt på tavlan.

Öppenheten och bredden 
är A&O för att lyckas. Glöm 

inte bort Dialog som 
verktyg för processen. Rom 

byggdes inte på en dag – 
det måste få ta tid. 

Samverka med privata och 
civilsamhället.

Dialogen och processen att 
få nyckelaktörer att sitta 

kring det runda bordet och 
komma fram till 

konsensusbeslut. Man 
måste ha förmåga att 

lyssna in, problematisera 
och låta alla komma till tals.

Resultatet var att man gick från 
ett väldigt statligt perspektiv till 
att beslut fattades på regional 

nivå – och med fler aktörer 
involverade. Det finns idag en 

förståelse för att dialog och 
inkludering är centralt för att 

genomföra lyckade 
utvecklingsprojekt.

PO har i allra högsta grad märkt av att man har förändrat 
regionstrukturen. Han har upplevt hela resan. Utvecklingen från 

tillväxtavtal till RUP och sedan RUS har utvecklat kulturella 
frågorna. Kommunala dialogen har utvecklats iom RUS- 

dialogerna. Kommunerna är viktigare parter och man har 
utvecklat dialogförfarandet. Mellanregionala dialoger har också 

utvecklats. Pendlingen är tex en sak som inte följer administrativa 
gränser – där har regionerna varit allt bättre på dialog. Man har 

justerat regionerna, och det har funnits en öppenhet.

Den "enkla 
styrningen" genom 
Länsstyrelserna vs 
den demokratiska 

aspekten av det 
regionala självstyret

Utmaning hos nationell 
myndighet att ta hänsyn till 
olika regionala behov och 
förutsättningar. Träffsäkra 

insatser från TVV ställer 
ganska höga krav på 

myndigheten.

Från 
lokaliserings- 

politiken till en 
politik för alla 

delar av landet.
Decentraliseringen - 

flytta över makt - 
motverka upplevelsen 
av att "allt bestäms i 
Sthlm", låta makten 

komma närmare folket

Anpassning till 
medlemskap i EU 

och 
strukturfonderna

I slutskedet av 
regionaliseringsreformen 

viktigt att stötta upp 
regionerna i övergången. 

Kunde använda dialogerna 
genom SRA främst för det.

Lyhördhet och 
behov är viktigt - 

finns ingen 
lösning som 
passar alla

Den demokratiska aspekten är 
central. Det var orsaken till att 
försöksverksamheterna drog 

igång. Förstärka inflytandet över 
de regionala 

utvecklingsfrågorna. 
Demokratiaspekten är 

fortfarande viktig.

I grunden en mycket bra 
utveckling med stärkt 

demokratiprocess även om 
omställningen för alla 

involverande parter har 
varit en utmaning

Grunden för vägvalet är att 
uppnå en starkare 

demokrati och självstyre. 
Länsstyrelsen, som 
upplevde minskat 

inflytande och medel, var 
också möjligen de som 

delvis motsatte sig skiftet.

Förflyttning av makt/beslut 
till den regionala 

kontexten. Detta möjliggör 
att bättre hänsyn kan tas 
till speciella utmaningar 

och möjligheter.

Regionalisering 
blir aldrig färdigt. 
En process som 

fortlöper, 
förändras och  

utvecklas.

När det väl fanns 21 regioner så 
upplevs en utmaning i 

omställningen från stat till 
regionala politiker. En utmaning! 

Viktigt att tydliggöra roller och 
mandat eftersom det finns en 

viss otydlighet inom vissa frågor. 
Uppdrag fr nationella sida är 

bland fortsatt för likriktade och 
inte utifrån regionernas specifika 

förhållanden.



Insikt 2
Samtalet om den regionala demokratin 

skulle behöva förstärkas och lyftas fram. 
Trots att hela syftet med 

regionaliseringen har varit en stärkt 
demokratisering på regional nivå, att 
flytta inflytande och makt närmare 

människorna, är den dimensionen ofta 
frånvarande i samtalet om regionala 

utvecklingsfrågor.

          Lär av historien3
Formulera 1-3 insikter som du och din grupp tar med er i det fortsatta 
arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget.

Insikt 3
Tillväxtverket behöver 

utveckla sitt arbete med 
anpassa genomförandet av 

RU efter regionala behov 
och förutsättningar. Ökad 

flexibilitet behövs.

Insikt 1
Fortsatt behov av 
förtydligande av 

ansvar/mandat/roller för 
olika frågor mellan regional 

och nationell nivå samt 
mellan region och 

länsstyrelsen.


