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Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och 

Blekinge län (Ds 2017:20)  

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker förslaget i Ds 2017:20 om att lagen 

(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta Stockholms, 

Kalmars och Blekinge län från och med den 1 januari 2019. 

SKL förutsätter att ansvar, uppgifter och fördelning av medel för regionalt 

tillväxtarbete också kommer att gälla så som det gör för de andra länen som omfattas 

av lagen Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skånes, Hallands, Västra 

Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 

Norrbottens och Gotland. 

Promemorian (Ds 2017:20) Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, 

Kalmar och Blekinge län 

Enligt lagen (2010:630) kom regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar 

landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skånes, Hallands, 

Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 

Norrbottens och Gotland för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och 

utveckling samt för upprättandet och fastställande av länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordningar har de 

aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen fått uppgifter inom den 

regionala tillväxtpolitiken i särskilda regeringsbeslut, exempelvis regionala 

komptensplattformar för att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering. 

I promemorian görs bedömningen att landstingen i Stockholm, Kalmar och Blekinge 

län ska överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län.  

Som skäl för bedömningen och förslaget hänvisar promemoria till målet för den 

regionala tillväxtpolitiken som är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt 

lokal och regional konkurrenskraft.  Promemorian betonar bland annat betydelsen av 

den demokratiska förankringen för insatserna i det regionala tillväxtarbetet. 

Vidare konstaterar promemorian att det behövs en modern och aktiv politik för hela 

landet som inriktas på att regionerna ska ges möjlighet att växa och utvecklas efter 

sina särskilda förutsättningar. Betydelsen av den demokratiska förankringen av det 

regionala tillväxtarbetet betonas också.  Samt att en ändrad ansvarsfördelning i länen 

vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. de tre ansökningar som behandlas är att 
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betrakta som sådana initiativ och i samtliga fall har en majoritet av kommunerna inom 

respektive län uttryckt sig positivt om en överföring av ansvaret till landstinget. 

 

Förbundets ställningstagande  

Sveriges kommuner och landsting delar promemorians bedömningar och tillstyrker 

dess förslag om att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta 

Stockholms, Kalmars och Blekinge län från och med den 1 januari 2019. 

SKL förutsätter att ansvar, uppgifter och fördelning av medel för regionalt 

tillväxtarbete också kommer att gälla så som det gör för de andra länen som omfattas 

av lagen Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skånes, Hallands, Västra 

Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 

Norrbottens och Gotland. 

SKL delar promemorians slutsatser att förslaget inte medför några konsekvenser 

utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv och att 

det utifrån ett statligt perspektiv ryms inom befintliga ekonomiskas ramar. SKL delar 

också slutsatserna att förslagen innebär en ändrad fördelning av medel mellan berörda 

länsstyrelser respektive samverkansorgan och landstinget och konsekvenser för 

personalen på de berörda länsstyrelserna respektive samverkansorganen.  

Slutligen vill SKL framhålla att vi ser positivt på den pågående regionbildningen där 

allt fler bildar region. Vi ser fram emot att arbetet fortskrider för en tydligare och mer 

enhetlig organisation på regional nivå med ett direktvalt politiskt ansvar för regional 

utveckling i alla län. Och att statens strukturförändringar fortgår för en väl fungerande 

och effektiv samhällsorganisation. 
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