
Regionen i 
rörelse 

- Att driva det regionala 

utvecklingsuppdraget
Linda Nordberg och Lisa Lindell, SKR





Vad handlar det om?



Ett uppdrag som har regional demokratisk förankring och 

en enhetlighet över hela landet. Det är medborgarna som, 

via sina förtroendevalda i regionfullmäktige, fyller det 

regionala utvecklingsuppdraget med innehåll. 

Staten ger mandatet enligt Lagen om regionalt 

utvecklingsansvar (2010:630) att driva, leda och 

samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Uppdraget är samhällsutveckling



Aktivt ledarskap. Att driva, leda 

och samordna utan att alltid ha 

det formella beslutsmandatet.

Ett komplext OCH demokratiskt 
hållbarhetsuppdrag 

Samla och förankra. Samverka 

med kommuner, lärosäten, staten, 

näringslivet och civilsamhället. 

Ständigt lärande. Processer 

som kräver utvärdering, analys 

och omprövning.

Ett långsiktigt uppdrag.

Strategier, handlingsplaner 

och aktiviteter för att nå målen.

Vad handlar det om?



Hur styr, leder och 
organiserar vi regional 
utveckling för att nå 
största möjliga effekt?   



Eleonore Åkerlund
Regional utvecklingsdirektör i 
Region Värmland

Elsmari Julin
Regional utvecklingsdirektör i 
Region Dalarna



”Att prata omställning är just det som är i fokus! 

Utmaningen för det offentliga är att ge 

förutsättningar för detta. Det blir power när man gör 

detta tillsammans, 1:1 medel etc. behöver användas 

för dessa exkursionerna. Man ställer mer krav på 

effekt, räcker inte bara att 

kommunalrådet/kommundirektör ringer upp och 

säger att man vill ha pengar”.  

- Tjänsteperson



”Både politik och organisation måste vara trygg i 

uppdraget, måste veta vad man vill och få med sig 

andra - då får man legitimitet."

- Tjänsteperson



”Legitimiteten får man först när man är relevant för 

kommunerna och får deras förtroende”.  

- Tjänsteperson



”Det handlar om tid och uthållighet, och att inte ge 

upp. Man behöver fortsätta att nöta på, för att det 

faktiskt ska ge effekt.”

- Förtroendevald



Den nya skriften och arbetsmaterial 

hittar du på SKRs hemsida 

Tack för oss!

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionaltutvecklingsansvar/attdrivadetregionalautvecklingsuppdraget.28191.html
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