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Kommunalt inflytande i de regionala utvecklingsbolagen 
Riksdagen beslöt den 14 december 1993 att de regionala utvecklingsfonderna 
ska göras om från stiftelser till bolag. Bolagen ska i stort sett ha samma 
inriktning som de nuvarande fonderna. De övergripande målen är att främja 
utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och nyföretagande. Infor-
mations- och rådgivningsverksamheten ska vara öppen för alla företag i alla 
branscher, medan finansieringstjänsterna avgränsas till företag med lönsam-
hets- och tillväxtpotential. Viktigt är dock att det är de regionala bolagen 
själva som ska prioritera verksamheten 

Majoritetsägare i de nya bolagen blir ett centralt moderbolag, som bildas av 
staten i samverkan med näringslivets organisationer. Moderbolaget ska bl a 
svara för samordning av verksamheten. Kommuner och landsting ska erbju-
das att bli delägare i de regionala bolagen. Enligt näringsutskottet är det 
"mycket viktigt att regionala intressenter, framför allt landsting och kommu-
ner, ges möjlighet till inflytande."  

Styrelserna bör bestå av ett jämnt antal ledamöter, där staten utser hälften 
och regionala delägare i förhållande till insatt ägarkapital - dock högst 49% 
av det totala aktiekapitalet - utser den andra hälften. Ordföranden ska utses 
bland de ledamöter som representerar staten. De nya bolagen ska vara i 
funktion från den 1 juli 1994. 

Regeringen har den 12 december 1993 tillkallat en kommitté för att etablera 
den nya organisationen. Enligt direktiven ska kommittén bl a utarbeta 
underlag för bildandet av en ny bolagsstruktur med ett moderbolag och 24 
regionala utvecklingsbolag. Kommitténs ordförande är departementsrådet 
Per-Ove Engelbrecht. 

Förutsättningarna och villkoren för kommunalt inflytande i de regionala 
bolagen är ännu inte klarlagda. Med tanke på kommunernas stora engage-
mang i frågor som rör näringslivet, sysselsättningen och den regionala 
utvecklingen är det emellertid uppenbart att verksamheterna i ett regionalt 
utvecklingsbolag har kommunalt intresse. Det är därför angeläget att finna 
lämpliga former för ett kommunalt inflytande i de nya bolagen, för de 
kommuner som så vill. 
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Ett alternativ är naturligtvis att varje intresserad kommun går in som deläga-
re, om den möjligheten öppnas. Ett annat - och mer lätthanterligt - är att 
kommunerna representeras genom sitt länsförbund. Lämpligen bör frågan 
tas upp till gemensam diskussion genom länsförbundets försorg. 

För att få underlag för en sådan diskussion har sektionen för regional- och 
näringspolitik i särskild skrivelse inbjudit länsförbunden till ett möte med 
representanter för organisationskommittén den 15 mars 1994. 

Frågor eller synpunkter i detta ärende tas gärna emot av undertecknad, tele-
fon 08-772 43 77.   
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