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Förord

Fyra år med samma uppdrag 
Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet 
runt om i landet finns nu i 21 regionfullmäktigeförsamlingar. Detta är en 
stor demokratisk reform som gör att lokala och unika förutsättningar i alla 
delar av landet kan tas tillvara för att åstadkomma en social, miljömässig 
och ekonomiskt hållbar utveckling. Västra Götaland, Skåne, Kalmar och 
Gotland har haft det regionala utvecklingsansvaret i nästan 25 år, några har 
haft rollen den senaste mandatperioden. Nu är förutsättningarna formellt 
lika, men både erfarenheterna och den regionala verkligheten ser olika ut. 

En mandatperiod är en kort tid, inte minst när den har dominerats av 
en världsomspännande pandemi. I regionerna har det skett en massiv 
kraftsamling för att mota covid-19 genom insatser inom såväl hälso- och 
 sjukvården, men även för företagen, kulturen, kollektivtrafiken och andra.

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inspirera 
förtroendevalda och tjänstepersoner i regionerna till ett samtal om hur det 
regionala utvecklingsansvaret kan utvecklas. SKR ser gärna att också andra, 
som till exempel kommuner och statliga myndigheter, tar del av innehållet 
och reflekterar över hur man kan utveckla sin roll som en aktiv part i det 
regionala utvecklingsarbetet. 

I kapitel 1 finns resonemang om vad det regionala utvecklingsansvaret 
 betyder, hur mandatet ser ut och vilka ramar som gäller. I det andra kapitlet 
diskuteras vilka förmågor som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras 
på bästa sätt och vilka speciella krav som ställs på regionens egen  organisation. 
I kapitel 3 finns en beskrivning av viktiga aktörer som tillsammans med 
 regionen bidrar till den regionala utvecklingen, och deras roll i det  regionala 
utvecklingsarbetet. I det avslutande kapitlet synliggörs vikten av att också 
finnas på storregionala, nationella och internationella arenor. 

Ett tjugotal region- och kommunföreträdare, både förtroendevalda och 
tjänstepersoner, samt företrädare från ett antal myndigheter har intervjuats 
om de aktuella frågorna inom området under den senaste mandatperioden. 



Intervjuerna har fokuserat på det regionala utvecklingsuppdragets  förändring 
– från i huvudsak ekonomisk tillväxt till social, miljömässig och hållbar 
utveckling. De intervjuade har beskrivit vilka utvecklingsmöjligheter de 
identifierar under de närmaste åren, och bidragit med konkreta regionala 
exempel. Dessutom har regionutvecklingsdirektörerna i landets 21 regioner 
bidragit till innehållet.

SKR:s förhoppning är att skriften ska fungera som ett underlag för en bred 
diskussion om hur det regionala utvecklingsuppdragets kan och bör utvecklas. 
Den kunskap som byggts upp i landet behöver synliggöras och fördjupas. 
Nya metoder behöver utforskas. SKR kan vara behjälpliga, men det är ni 
som i era uppdrag som förtroendevalda eller tjänstepersoner har ansvaret 
att ta nästa steg – bollen är er!

Stockholm februari 2023

Gunilla Glasare
Direktör 
Tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Regioner
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KAPITEL 1
Uppdraget är samhällsutveckling

Det regionala utvecklingsansvaret är 
demokratiskt förankrat
Samtliga regioner har enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) 
sedan den 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. 
Regering och riksdag har varit tydliga med

”..att den demokratiska förankringen av det regionala utvecklings-
arbetet stärks och tydliggörs genom att landstingen övertar det 
regionala utvecklingsansvaret…”. 

Det är de förtroendevalda i regionfullmäktige, de som känner sin region och 
ser dess behov och möjligheter bäst, som fått ansvaret. Därmed finns det nu 
en regional demokratisk förankring och en enhetlighet över hela landet.

Regionfullmäktige ska driva, leda och samordna det regionala utvecklings-
arbetet. Liksom i många andra frågor är ansvaret till stor del delegerat till 
regionstyrelsen eller till en nämnd. Mot bakgrund av regeringens ambition 
att skapa en regional demokratisk förankring av det regionala utvecklings-
arbetet är det särskilt viktigt att fullmäktiges ledamöter aktivt engagerar 
sig i uppdraget.
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Ett tydligt men öppet mandat

Det mandat som regionerna fått av riksdagen är tydligt, men också öppet. 
Tydligt när det gäller att det är regionerna som har det regionala utveck-
lingsansvaret och när det gäller vilka insatser staten vill att regionerna 
ska genomföra. De ska bland annat utarbeta och fastställa en regional 
utvecklingsstrategi, ofta kallad RUS. Regionerna ska samordna insatser för 
genom förandet av strategin, följa upp, utvärdera och redovisa resultaten till 
regeringen varje år. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara 
en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser. Regeringen 
beslutar också varje år om ett styrdokument – ett så kallat villkorsbeslut – 
där den formulerar vilka insatser den vill att regionerna ska genomföra just 
det året. Regeringen kan även löpande ge enstaka uppdrag inom specifika 
områden. 

”Regional utveckling är inte att stödja företag eller landsbygden, 
utan att skapa en struktur och en kapacitet för utveckling.” 

Förtroendevald

Ett policydokument som påverkar regionernas ansvar är regeringens 
Nationell strategi för hållbar regional utveckling. I denna framhålls tre 
samhällsutmaningar: miljöproblem och klimatförändringar, demografiska 
förändringar samt ökade klyftor både inom Sverige och EU. Som stöd för 
att ta sig an detta uppdrag finns fyra strategiska områden: 

 > Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet.
 > Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet.
 > Innovation och förnyelse, samt entreprenörskap och företagande 

i hela landet.
 > Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och 

transportsystem. 

Den nationella strategin ska vara vägledande för de regionala utvecklings-
strategierna och styrande för statliga myndigheters medverkan i det regionala 
utvecklingsarbetet. Anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom 
utgiftsområde 19 Regional utveckling i statsbudgeten ska användas inom 
dessa områden. 
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Lagen om regionalt utvecklingsansvar ger regionen rätt att utföra uppgifter 
inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Två tydliga sakfrågor ingår 
också i mandatet – att upprätta och fastställa länsplaner för regional tran-
sportinfrastruktur, samt att fastställa mål och prioriteringar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Kopplat till det regionala utvecklingsansvaret har Region Stockholm, 
Region Skåne och Region Halland, enligt Plan- och bygglagen (2010:900), 
även ansvar för regional fysisk planering. Övriga regioner har möjlighet att 
ansöka om att få det ansvaret. Flertalet regioner har också frivilligt tagit på 
sig att bedriva verksamhet som har stor betydelse för regional utveckling, 
som till exempel kulturverksamhet, folkhälsoarbete och folkhögskolor.

”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 

En viktig utgångspunkt är att det regionala utvecklingsansvaret är ett 
öppet mandat, på så sätt att staten inte pekar ut vilka utvecklingsområden 
den  regionala utvecklingsstrategin måste innehålla. Det är tvärtom så att 
analyser av de lokala och regionala förutsättningarna ska prägla regionernas 
prioriteringar och ambitioner. De varierande möjligheterna till utveckling 
som gäller i regionerna är ett väsentligt argument för att det regionala ut-
vecklingsansvaret finns på regional politisk nivå och inte hos en myndighet. 
Alltså finns ett stort utrymme för egna politiska initiativ vid sidan av lagen 
och annan nationell styrning. 

Det regionala utvecklingsansvaret är regionalt just för att förutsättningarna 
skiljer sig åt i olika delar av Sverige. En väsentlig del i uppdraget är därför 
att med fakta och analyser synliggöra förhållanden som till exempel avstånd, 
tätorter, landsbygd, befolkningens ålder och utbildning, socioekonomi, 
liksom tillgänglighet till arbete, högre utbildning, service och kultur och 
näringslivets sammansättning. Regionerna ska ha ett territoriellt perspektiv, 
vilket innebär att man i varje län ska driva utvecklingen utifrån politiska 
prioriteringar som bygger på analyser av de lokala och regionala förutsätt-
ningarna och behoven. 
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Hållbarhetsintegrerat arbetssätt 

De regionala utvecklingsstrategierna, RUS, har i de allra flesta fall valt ett 
brett perspektiv med Agenda 2030 och ett integrerat  hållbarhetsperspektiv 
som utgångspunkt. Social hållbarhet lyfts fram, kopplat till exempelvis skill-
nader i livsvillkor och hälsa baserade på socioekonomi, kön, funktions-
variationer, etnisk bakgrund och ålder. Inom klimat-, miljö- och energi-
områdena lyfts omställningsperspektiv, cirkulär ekonomi och behovet av 
att agera skyndsamt. Den ekonomiska hållbarheten kopplas till exempelvis 
kompetensförsörjning, innovationer och entreprenörskap, liksom  kultur 
och attraktiva miljöer. Framför allt kopplas de tre perspektiven i dag 
 alltmer samman i ett samlat och hållbarhetsintegrerat arbetssätt.

Ett komplext och föränderligt uppdrag 

Det regionala utvecklingsansvaret har en särställning i det politiska systemet 
genom att uppdraget i allt väsentligt handlar om att vara en samarbetsarena 
mellan det lokala, regionala, nationella och europeiska. Regionen ska samla 
intressenter för att driva utvecklingsfrågor både i formella sammanhang 
och i informella nätverk. Samtidigt finns också delar där regionerna har ett 
direkt operativt genomförandeansvar, inom områden som kollektivtrafik, 
kultur och företagsstöd m.m.

Det regionala utvecklingsuppdraget har flera dimensioner. Som tidigare 
nämnts, rymmer det uppdrag från staten samtidigt som det finns ut rymme 
för egna politiska initiativ. Men också andra dimensioner bidrar till 
 komplexiteten:

 > Det handlar om ett aktivt ledarskap – att driva, leda och samordna 
utan att ha det formella beslutsmandatet för alla insatser.

 > Det handlar om att samla och förankra – genom samverkan med 
kommuner, lärosäten, staten, näringslivet och civilsamhället. 

 > Det är ett processarbete som kräver utvärdering, analys, omprövning 
och ständigt lärande.

 > Det handlar om att påverka förutsättningar – som beslutas både 
nationellt och på EU-nivå. 

 > Det är ett långsiktigt uppdrag – som bygger på att det finns en vision 
för länet med tydliga mål på både lång och kort sikt, liksom att det 
finns strategier, handlingsplaner och aktiviteter för att nå dessa mål.

 > Det är en del i en stor organisation som i sina andra delar har en 
annan logik för ledning, styrning och beslut.
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Det är med andra ord ett komplext uppdrag där en dimension påverkar 
många andra på ett sätt som inte i förväg är förutsägbart. Det gäller därför 
att ständigt utvärdera och ompröva. 

Hur ser det ut i din region? 
Fundera först själv, diskutera sedan med andra!

 > Vad betyder regional utveckling för dig? Ge exempel!
 > Vad karaktäriserar det regionala utvecklingsuppdraget? På vilket 
sätt skiljer det sig från kommunal och statlig styrning när det 
gäller till exempel roll, mandat, arbetsformer?

 > Vad innebär det territoriella perspektivet i det regionala utvecklings-
arbetet? Ge exempel!

 > Vad innebär Den nationella strategin för hållbar regional utveckling 
i din region? Hur har regionen fångat upp regeringens ambitioner i 
den nationella strategin?

 > Har regionen en tydlig vision i RUSen? Är visionen tillräckligt 
ambitiös? 

 > Hur uppfattas det regionala utvecklingsuppdraget i region-
organisationen? Hur skulle det kunna utvecklas?
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KAPITEL 2
Regional utveckling i 
 regionorganisationen

Regionen domineras verksamhets- och budgetmässigt av hälso- och 
sjukvården. Andra större områden är tandvård, kollektivtrafik och kultur. 
Från 2019 har samtliga regioner också ett lagreglerat nationellt uppdrag 
att ansvara för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län.

En dimension i att vara en del av en större organisation är den kapacitet 
som regionorganisationen samlat besitter. Regionerna i Sverige är ofta en 
av de största arbetsgivarna och en kunskapsorganisation med många hög-
utbildade medarbetare. Regionen har verksamhet över hela länet – med 
vårdcentraler, sjukhus, kollektivtrafik och kulturverksamhet. Det betyder 
att regionen som sådan är en viktig aktör när det gäller att genomföra det 
regionala utvecklingsuppdraget. Insatser för kompetensförsörjning, innova-
tioner, utveckling av olika förmågor inom både stad och land är exempel på 
när regionen själv kan agera regional utvecklingsplattform. 

”Utvecklingslogiken och transformationsförmågan är helt annat 
inom sjukvården än inom regional utveckling. Man skulle aldrig slå 
ihop ett sjukhus med ett konsultbolag.” 

Tjänsteperson
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Regionalt uppdrag med egen logik

Inom till exempel hälso- och sjukvården har regionen ett eget verksam-
hetsansvar där ledning och styrning inriktas på den egna verksamheten. 
Med utgångspunkt i invånare och patienters behov och förväntningar finns 
möjlighet att leda och styra verksamheten i önskad riktning. Det går att ta 
beslut i organisationsfrågor, budgetnivåer etc. Allt detta beslutas ytterst av 
regionfullmäktige som har det fulla mandatet.

I det regionala utvecklingsuppdraget samarbetar regionerna med många 
andra aktörer för att skapa förutsättningar för utveckling i länet. Även om 
det är regionerna som ska fatta de formella besluten om till exempel en 
innovationsstrategi eller en kulturplan, blir arbetet delvis annorlunda. 
Det man vill åstadkomma i form av ambitioner, prioriteringar, resurser 
och tidplaner byggs upp i dialoger och i forum där andra intressenter med 
egen kapacitet och beslutsförmåga medverkar. Det är på dessa arenor som 
lösningar mejslas ut och överenskommelser sluts.

En gemensam vision

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att driva, leda och sam-
ordna insatser för att uppnå ett önskat framtida läge. Framtidsvisioner och 
långsiktiga mål är därför en viktig del av detta arbete. De ger både drivkraft 
och riktning för utvecklings- och omställningsarbetet. Genom att, i en bred 
dialog med berörda aktörer, ta fram en tydlig och konkret vision för hela 
det geografiska området skapas en vägvisare för alla insatser. En vision kan 
vara en kort mening: ”Gotland en kreativ ö med plats för hela livet”, eller 
utvecklas till en hel berättelse. Så har till exempel Region Skåne och Örebro 
län gjort. 

Visionen bör bygga på de styrkor som regionen har och visa på hur man vill 
att framtiden ska se ut. Utifrån visionen och de långsiktiga mål som kopplas 
till den, kan man arbeta vidare och enas om strategier, handlingsplaner, 
program och insatser. En ”röd tråd” underlättar och håller samman genom-
förandet. I det regionala ledarskapet ingår också att lyssna och vara lyhörd 
för andra aktörer som vill driva och leda olika delar av utvecklingsarbetet. 
Det är inte önskvärt att regionen axlar ledarskapet i alla processer.
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Bygg kunskap med uppföljning, analys och 
ständigt lärande 
Det behövs resurser för att bygga upp ett gediget kunskapsunderlag i 
form av aktuell och relevant statistik, omvärldsspaning och trendanalys 
– för nulägesbeskrivning och framtidsbedömningar. Med en bra bild av 
läget, ökar förutsättningarna för att hitta rätt målbild för framtiden, när 
man definierar utmaningar och insatser för att nå de uppsatta målen. 

Att vara tydlig med vilka resultat en region vill uppnå tillsammans med 
andra intressenter och hur dessa ska mätas är inte alltid enkelt, men det 
krävs för att kunna avgöra om regionen utvecklas. Att avsätta resurser för 
och ansvara för uppföljning, utvärdering, analys och lärande på ett syste-
matiskt sätt är en viktig del av regionens uppdrag. I detta arbete bör regionen 
också vara öppen för att bistå kommuner och andra med underlag som kan 
användas i deras utvecklingsarbete. Det kan gälla befolkning, utbildnings-
nivåer, sysselsättning, pendling, folkhälsa och annat som kan redovisas på 
nedbruten nivå.

Utmaningsdrivet och målstyrt

De ambitioner som finns i en vision eller i övergripande mål för länets 
 utveckling kan oftast inte åstadkommas av en enskild organisation.

I dag talar man om ett utmaningsdrivet förhållningssätt. De stora samhälls-
utmaningarna – till exempel klimatsmart omställning, hållbar industriell 
utveckling, kompetensförsörjning eller framtidens hälsa och sjukvård – 
kräver samhandling mellan många aktörer. Utgångspunkten är de samhälls-
utmaningar som är drivande för innovationer, utveckling och samhällsnytta. 
Samhandlingen bygger på en gemensamt överenskommen och trovärdig 
genomförandeplan och budget, där aktiviteterna är kopplade till mål, samt 
önskade resultat och långsiktiga effekter.

”Baksidan av regionbildningen är att kommunerna tog ett kliv 
 tillbaka. Från politik till ett tjänstemannastyre. Inte för att politiken 
var ointresserad, utan snarare avvaktande.” 

Tjänsteperson
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Det är regionens uppgift att driva, leda och samordna arbetet genom att föra 
dialog om utmaningarna, att vara inkännande och inlyssnande för  aktörernas 
ambitioner och kapacitet. Men också att våga vara utmanande genom att 
föreslå insatser som innebär att man testar, experimenterar, gör pilotförsök 
etc. Genom ett utmaningsdrivet förhållningssätt kommer regionen att kunna 
mobilisera för en kraftsamling runt de prioriterade utmaningarna.

Ett annorlunda politiskt uppdrag

Det är dialoger och processer som leder fram till besluten. Det politiska 
uppdraget utövas till stor del utanför sammanträdesrummet. Det är i dialog 
och samtal med aktörer inom och utanför regionen som man agerar för 
att nå de gemensamma målen. Förtroendevalda och tjänstepersoner leder 
eller deltar i nätverk och konferenser, och för dialog med företrädare för 
 medaktörer i de aktuella processerna. De formella sammanträdena och 
besluten i regionorganisationen konfirmerar besluten.

Därför är det viktigt att det inte enbart är de ansvariga förtroendevalda 
som är med i dialoger och samtal. Ett brett deltagande av fullmäktiges och 
nämndens/styrelsens ledamöter under hela processen är viktigt för att alla 
förtroendevalda ska känna att man tar sitt demokratiska ansvar. Då står 
en så bred krets som möjligt, internt och externt, bakom och verkar för de 
formella besluten.

”Politik och demokrati är inte alltid logiskt rationellt, och det 
 behöver man ha förståelse för.” 

Forskare

En praktisk förutsättning är till exempel ett arvodesreglemente som tar 
hänsyn till de förtroendevaldas behov av att finnas med på möten och kon-
ferenser som kräver aktiv närvaro och som ligger vid sidan av de ordinarie 
sammanträdesrutinerna i regionen. 

Ideologiska skillnader och politiska dimensioner finns i synen på hur håll-
barhetsarbetet ska genomföras, hur kollektivtrafiken ska organiseras, kring 
kulturpolitiken eller näringslivets förnyelse. Ekonomiska resurser, tid eller 
kompetens räcker inte till för att tillgodose alla önskemål. Ibland kan olika 
orter eller verksamhetsområden inom länet konkurrera om en viss insats. 
Då kan konflikten bli geografisk – mellan olika delar av länet eller med 
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 andra regioner. I många frågor krävs politiska avvägningar utifrån det sam-
lade geografiska området. I takt med att de regionala utvecklingsfrågorna 
får mer uppmärksamhet behöver olika lösningar ställas mot varandra, så att 
hänsyn kan tas till dessa frågor i valdebatten.

I många sammanhang är bred enighet oftast en förutsättning för att bud-
skapet ska uppfattas som trovärdigt. En stor del av arbetet handlar om att få 
till en långsiktig hållbar regional utveckling. Det gör det ofta svårt att uppnå 
förflyttning och resultat på så kort tid som fyra år. 

I påverkansarbete som riktar sig utanför regionen är det en styrka när före-
trädare för såväl styrande som opposition kan förmedla samma budskap 
till nationella beslutsfattare. Ofta är därför konsensus en utgångspunkt för 
framgångsrikt påverkansarbete. 

Ömsesidig respekt och goda personrelationer mellan förtroendevalda är 
viktig. Det bör finnas bred samsyn om att uppdraget är att skapa långsiktigt 
goda förutsättningar för länets invånare och näringsliv, liksom när konsensus 
är en framgångsfaktor. Förtroende byggs genom att utveckla och vårda ett 
gott samarbetsklimat, tydlighet och goda initiativ som leder till resultat.

”Både politik och organisation måste vara trygg i uppdraget, måste 
veta vad man vill och få med sig andra – då får man legitimitet.” 

Tjänsteperson

Såväl förtroendevalda som tjänstepersoner deltar i nätverk inom olika 
 områden. I sina respektive roller agerar de i regionen och på  storregionala 
arenor (samverkan mellan flera regioner), inom nationella och internationella 
sammankomster. Samspelet mellan förtroendevalda och  tjänstepersoner 
behöver organiseras så att tid avsätts för att information och kunskap ska 
kunna överföras i systematisk form. Förtroendevalda behöver överföra 
riktlinjer och ställningstaganden som görs i dialog och samtal. Tjänste-
personer behöver dela med sig av fakta och kunskaper som inhämtas på 
olika arenor. Det skapar förutsättningar för samtal om roller, mandat och 
hur man ska agera fortsättningsvis.

En möjlighet att få ett bredare deltagande från fler förtroendevalda är att 
någon eller några förtroendevalda får ett extra sakområdesansvar, och med 
stöd mer aktivt engagerar sig inom detta område. 
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Genomförande och finansiering – allas ansvar 

Utvecklingsarbetet utförs normalt av regionen själv, kommunerna,  statliga 
myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringslivet och invånarna. Flera 
av dessa aktörer äger eller finansierar i sin tur organisationer som har sär-
skilda utvecklings- och innovationsuppdrag och som spelar en viktig roll i 
arbetet med förflyttning och omställning. 

I de dialoger och samtal som leder fram till gemensamma strategier, hand-
lingsplaner och aktiviteter är det viktigt att tydliggöra vilka aktörer som tar 
på sig att bidra till genomförandet och vem som tillför resurser, såväl i form 
av personer som finansiellt. Det finns naturligtvis ett stort värde i att aktörer 
regelbundet deltar i dialoger och samtal, men värdet ökar om de också gör 
åtaganden i genomförandet och aktiviteter som kräver medverkan,  resurser 
och samhandling. Det kan till exempel gälla inom området kompetens-
försörjning där en rad aktörer (kommuner, studieförbund, lärosäten m.fl.) 
har både ansvar, kunskap och resurser som behövs i gemensamma insatser.

”Vi måste få med fler kring finansieringen, regionen är inte banken 
som har pengar och finansierar allt.” 

Förtroendevald

Via anslaget 1:1 Regional utveckling tillför staten resurser kopplade till de 
nationella ambitionerna i den nationella strategin för hållbar utveckling. 
Även via EU:s strukturfonder tillförs finansiering. Dessa medel kan ses som 
golv för vad som tillförs det regionala utvecklingsarbetet – inte tak. Eftersom 
det nationella uppdraget är brett behöver finansiering hämtas också från 
andra utgiftsområden i statsbudgeten.

Stora delar av de resurser som regionen i dag tillför det regionala utvecklings-
arbetet går till personella resurser. En framgångsfaktor är att också ha 
”fria” medel, vid sidan av statliga 1:1-medel och EU-fonder för att  kunna 
möta upp de olika nationella och EU-möjligheter till finansiering som 
finns. Egna initiativ och prioriteringar som inte ligger inom ramen för vad 
1.1-medel får användas till behöver också resurser. Det står regionen fritt 
att mobilisera medel för regional utveckling inom sin ordinarie budget, 
på samma sätt som man tillför medel till exempelvis hälso- och sjukvård, 
kultur och kollektivtrafik. Även kommuner, lärosäten m.m. kan bidra med 
resurser i form av likvida medel. 
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Genom att också samordna och växla upp resurserna med medel från 
 andra nationella myndigheter, exempelvis Vinnova, Energimyndigheten 
 eller Tillväxtverket och EU:s fonder kan insatserna bli mer kraftfulla. 
För att detta ska vara framgångsrikt krävs att det i länet finns långsiktig 
kapacitet att både bygga och administrera utvecklingsprojekt med extern 
finansiering. Dessa resurser kan vara viktiga för regionerna.

Även direkta statliga medel, för till exempel länstransportplan för infra-
struktur och medel inom kultursamverkansmodellen, bör synliggöras i 
den regionala utvecklingsbudgeten. Det gäller även om de inte finns med i 
regionens egna ekonomiska bokslut. Att synliggöra det samlade ”regionala 
utvecklingskapitalet” och vad det använts till i regionens verksamhets-
berättelse är ett sätt att synliggöra politiska prioriteringar och att visa på 
hela omfattningen av det regionala utvecklingsarbetet. 

Rösten för territoriet 

Det regionala utvecklingsansvaret ger regionen en grundläggande legitimitet 
att ta ett regionalt ledarskap. Men det är genom att agera så att övriga aktörer 
känner förtroende och tillit som regionen får ett nödvändigt mandat att före-
träda hela länet. Regionen behöver uppfattas som en naturlig samlande kraft. 
Genom att utveckla arenor för dialog, delaktighet, öppenhet och närvaro 
skapas ett öppet klimat som kan minimera lokala låsningar, till förmån för 
en gemensam helhetssyn på utvecklingen i länet. 

Som företrädare för länet ligger det i regionens uppdrag att, tillsammans 
med andra, försöka få nationella myndigheter, regering, riksdag och EU att 
inse att insatser i den egna regionen kan stärka den nationella  utvecklingen. 
Även här behövs uppslutning på hemmaplan för de ståndpunkter som 
framförs, så att regionen uppfattas som en legitim företrädare för  territoriet. 
Genom att samverka med andra aktörer som har hög trovärdighet i det 
aktuella sammanhanget kan hela regionens position förstärkas. 

Regional utveckling är komplex och långsiktig. Området innehåller oftast 
inte alltför tydliga partipolitiska konflikter. Kommunikationen behöver 
därför vara väl genomtänkt, uthållig och samordnad. Kontinuerliga insatser i 
form av exempelvis nyhetsbrev är ett sätt att löpande visa på framsteg inom 
olika områden. När det är möjligt bör man lyfta fram konkreta landvinningar. 
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Arrangemang, årliga event och priser av olika slag kan vara andra metoder 
att uppmärksamma olika insatser. Även presentation av ny statistik eller 
 undersökningar med relevans för regionens utveckling kan vara använd-
bara i en aktiv kommunikationsstrategi.

Hur ser det ut i din region? 
Fundera först själv, diskutera sedan med andra.

 > Regional utveckling har en egen styrlogik som handlar om samverkan 
och samhandling. Vad ser du som framgångsfaktorer för att leda det 
regionala arbetet?

 > Vilka utmaningar har regionen lyft i RUSen? Hur ser samhandlingen 
med andra aktörer kring utmaningarna ut? Vad behöver utvecklas?

 > I den nationella strategin för regional utveckling lyfts ett utmanings-
drivet arbetssätt, som en väg framåt. Har din region ett utmanings-
drivet förhållningssätt? Vad innebär det i praktiken? Ge exempel!

 > Hur används uppföljning och utvärdering av regional utveckling i din 
region – och av vem? Finns rutiner för lärande? Ge exempel!

 > Är regionens ledarskap väl förankrat i länet? Ge exempel!
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KAPITEL 3
Driva, leda och samordna i länet

I det regionala utvecklingsarbetet är det nödvändigt att mobilisera 
 engagemang på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och på EU- nivå. 
När platsens utveckling är den gemensamma utgångspunkten är det många 
olika aktörer som kan bidra. De resurser som olika aktörers kompe tenser, 
drivkrafter och perspektiv utgör är en potential som regionerna ska fånga 
upp och skapa samhandling med.

Regionen driver, leder och samordnar 

I kapitel 1 och 2 finns resonemang om hur regionerna kan ta sig an uppdraget. 
De framgångsfaktorer som beskrivs bygger på ett stort mått av lyhördhet 
och förmåga att föra dialog med övriga aktörer i regionen. De insatser för-
troendevalda och tjänstepersoner gör i det löpande arbetet med att driva, 
leda och samordna står i förgrunden, och de formella besluten vid samman-
trädesborden konfirmerar processen.

Det är i praktisk handling som det regionala ledarskapet utvecklas. Avgörande 
är att andra aktörer ger mandat, respekterar rollen och stödjer agerandet. 
För att så ska ske, behöver de känna att deras insatser för länets  gemensamma 
utveckling, också bidrar till den egna organisationens nytta. Då skapas 
engagemang och ”win-win”-lösningar. Regionens roll är att skapa förut-
sättningar för detta. 
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Kommunernas engagemang skapar styrka 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för utvecklingen av sitt  geografiska 
område. I dialog med kommunens invånare, företag och föreningsliv ut-
vecklas kommunen. 

Regionen ska enligt lag samordna insatserna för genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin med kommunerna. Kommunerna har inte 
motsvarande skyldighet att medverka i det regionala arbetet. De ska dock 
beakta regionala planer i arbetet med kommunala översiktsplaner, men 
kommunerna avgör själva hur aktiva de är i framtagandet av de regionala 
planerna. Det blir därför regionorganisationen som har huvudansvaret 
för samspelet, men båda parters medverkan är en förutsättning för att de 
regionala målen ska kunna realiseras. Inte minst i genomförandet av de 
strategier och handlingsplaner som gäller för länet har kommunerna en 
central roll. Regionorganisationen behöver löpande hålla sig uppdaterad 
om utvecklingen i regionens olika kommuner och aktivt lyssna in hur de 
regionala ambitionerna speglas i kommunernas verksamhet.

”Det gäller att hålla höjd på agendan och motsvara förväntningarna 
hos kommunerna. Vi har kommit betydligt längre än 2019 och jag 
är stolt över det.” 

Förtroendevald

Såväl region- som kommunföreträdare behöver avsätta tillräckligt med tid 
för samarbetet. För att löpande föra dialog och tillsammans utmejsla viktiga 
ställningstaganden behövs arenor som fungerar både för regionen och för 
kommunerna. Hur dessa arenor ska utformas, så att tillitsfulla relationer 
kan utvecklas, behöver regionorganisationen och kommunerna  tillsammans 
ta ansvar för. Det finns flera lösningar runt om i landet. I Sörmland är 
 politiska kommunföreträdare ledamöter i regionorganisationens nämnd.  
I Värmland har formerna för samspel landat i ett Värmlandsråd, som bildats 
genom parallella beslut i samtliga kommuner och Region Värmland.

Regionen bör aktivt ta del av de utvecklingsambitioner som diskuteras 
kommunerna emellan. I samspelet mellan region och kommuner är en ömse-
sidig respekt för de olika uppdragen och logikerna en framgångsfaktor. 
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Statliga myndigheter ska samverka och bidra

Regeringen har beslutat att ett tjugotal namngivna statliga  myndigheter, 
länsstyrelserna och lärosätena ska verka för att målen i den  regionala 
tillväxtpolitiken uppnås. Detta ska ske i samverkan med de regionalt 
 tillväxtansvariga – regionerna. Bland annat ska myndigheterna, kopplat 
till sin verksamhet, samråda, informera och ge ”det biträde som behövs” 
till regionerna. Regionerna bör utveckla en löpande och öppen dialog med 
de myndigheter som ska bidra till att målen för det regionala utvecklings-
arbetet nås. Regelbundna kontakter med generaldirektörer och ansvariga 
regionchefer är ett viktigt verktyg för detta.

Tillväxtverket har en särställning inom politikområdet regional utveckling. 
Verket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet och har också regeringens uttalade uppdrag att främja ett 
aktivt regionalt tillväxtarbete i länen genom dialog, samarbete och lärande 
mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 

”Vi har lyckats med att bygga upp en värdeskapande infrastruktur 
i form av innovationsmiljöer (inte innovationssystem), ett samspel 
mellan science center, lärosäten och kluster som lockar investeringar.” 

Tjänsteperson

En annan statlig myndighet som har en speciell roll är länsstyrelsen i varje 
län, som i dag är ensam om att ha länet som geografiskt område, och därmed 
har samma geografi som regionerna. Liksom andra statliga myndigheter 
ska länsstyrelsen i sin verksamhet ta hänsyn till regionala förutsättningar. 
Vid sidan av Tillväxtverket har länsstyrelsen i uppdrag att, inom sitt ansvars-
område, främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet.

Eftersom länsstyrelsen har länet som sitt verksamhetsområde är myndig-
heten en viktig samarbetspartner i det regionala utvecklings arbetet.  
En öppen dialog med länsstyrelsen underlättar, inte minst när det ibland 
kommer otydliga uppdrag från regeringen och nationella  myndigheter. 
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Lärosäten driver utveckling 

Högskolor och universitet är ofta en av de viktigaste utvecklingsaktörerna i 
regionen. Lärosäten har en uttalad nationell och internationell roll. Men de 
har också i uppgift att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt 
utbyte, och de ska verka för att den kunskap och kompetens som finns vid 
lärosätet kommer samhället till nytta. Lärosätet kan därmed både bidra till 
och ha nytta av övriga aktörer för att skapa utveckling och innovation, både 
för sig själv och för länet. 

En ömsesidig och god relation till lärosätet betyder mycket för bland annat 
kompetensförsörjning, innovationsklimat och den regionala attraktiviteten. 
Ett exempel på samspel mellan en region, lärosäten och andra aktörer är de 
kraftsamlingar som görs i Västra Götalandsregionen inom områdena cirku-
lära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier. 

Näringslivet artikulerar behov

En naturlig ingång för en löpande dialog mellan regionen, företagen 
och näringslivsorganisationerna är deras behov och ambitioner inom 
 viktiga utvecklingsområden, som till exempel kompetensförsörjning 
och  infrastruktur.

”Ingen i näringslivet känner till regionens ansvar för regional 
 utveckling – därför att det saknas agerande utåt.” 

Näringslivsföreträdare

Dialog med enskilda företagare, liksom företagsbesök, deltagande på olika 
branschsammankomster och andra arenor kan tillföra viktig kunskap om 
det regionala näringslivets förutsättningar. Regionen kan med fördel även 
ta del av olika företags perspektiv tillsammans med den berörda kommunen. 
I många fall blir det då en fråga om att synliggöra vilka operativa insatser 
som pågår, till exempel genom Almi, men också att synliggöra långsiktigt 
arbete inom områden som infrastruktur och kompetensförsörjning. 

Näringslivets engagemang bör också tas in i processer där regionen vill 
påverka beslut på exempelvis nationell nivå. Ofta ses företagens närvaro 
vid en uppvaktning som ett kvitto på att det finns ett brett regionalt enga-
gemang för en sakfråga.
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Civilsamhället finns nära invånarna

Civilsamhällets organisationer mobiliserar en stor del av befolkningen och 
bidrar därmed på bred front i det regionala utvecklingsarbetet. Med ett 
brett och ideellt engagemang kan dessa organisationer mobilisera en stor 
genomförandekapacitet. Det förutsätter att det finns tillit och de frihetsgrader 
som krävs för att organisationerna ska kunna genomföra insatser enligt 
sina förutsättningar. En väl etablerad dialog med civilsamhällets organisa-
tioner kräver engagemang, och kan tillföra dimensioner till utvecklings-
arbetet som är svåra att fånga i andra sammanhang.

Många förtroendevalda har ett engagemang inom till exempel idrotts-
rörelsen, folkbildningen, miljö- och klimatarbetet, invandrarföreningar 
eller trossamfund som kan öppna dörrar till annars svåråtkomliga rum. 
Här finns arenor för medborgardialog och samtal. Dialog med personer i 
civilsamhället bör ske regelbundet; även här kan det ofta med fördel ske 
i samverkan med kommunen. Det är särskilt angeläget att regionen åter-
kopplar vad som händer med de tankar och idéer som förts fram, för att 
synliggöra att man aktivt tagit ställning till olika handlingsalternativ. 

Hur ser det ut i din region? 
Fundera först själv, diskutera sedan med andra!

 > När har den regionala ledarrollen fungerat bra i din region? 
När har den fungerat sämre? 

 > Hur ser samspelet mellan din region och kommunerna i länet ut? 
Ge exempel! Vad bör utvecklas?

 > Hur fungerar samarbetet med olika statliga myndigheter? 
Vad kan utvecklas?

 > Hur ser samspelet mellan näringslivet/civilsamhället/närmaste 
lärosäte och din region ut? Ge exempel! Vad bör utvecklas?

 > Vilka organisationer och personer fungerar som ”en röst för 
 territoriet” i din region? Vilka grupper och organisationer 
 saknas ofta i regionala sammanhang? 
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KAPITEL 4
Agera storregionalt, nationellt 
och internationellt

Förbered och förankra

Många av de framtidsfrågor som bidrar till en positiv regional utveckling 
avgörs storregionalt, nationellt och internationellt. Att företräda regionen 
och närvara på arenor utanför länet där viktiga framtidsfrågor avgörs är en 
naturlig och nödvändig del av det regionala utvecklingsuppdraget. För att 
vara lyckosam krävs att regionen har skapat en stark legitimitet på hemma-
plan, och därmed hög trovärdighet när man uttalar sig för hela regionen och 
dess aktörer. 

Eftersom många frågor är långsiktiga bör regionen där det är möjligt hitta 
lösningar över partigränserna. Då kan man driva samma linje även med en ny 
politisk majoritet efter ett val. En sätt är att utarbeta en  ”påverkansstrategi” 
eller ett ”positionspapper” som etablerar att man i regionen politiskt har 
enats om prioriteringar och vilka argument som kan användas i olika 
 sammanhang. Då finns ett mandat att driva den aktuella frågan. 

En annan framgångsfaktor är att vara noggrann med återkoppling på 
 hemmaplan från möten på arenor utanför länet.

”Regionen behöver driva och synas, vara aktiv och ta plats.” 

Tjänsteperson
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Allianser bygger styrka

Det behövs strategiska allianser utanför länet för att påverka och bli fram-
gångsrik nationellt och i EU-sammanhang. Ibland är samarbetena formalise-
rade som en plattform för gemensamt utvecklingsarbete, som till exempel i de 
åtta strukturfondsområdena (NUTS 2) eller inom de sex sjukvårdsområdena. 
Inom andra områden krävs strategiska vägval: Vilka ska vi samarbeta med? 
Vem ska vi välja bort? 

Varje storregionalambition bygger på frivillighet och innebär val. I den 
nationella infrastrukturplaneringen är ofta samarbeten i funktionella 
områden och regioner framgångsrikt, till exempel Sydsverige, Stockholm- 
Mälardalen, Ostkustbanan och stråket Oslo-Stockholm. För besöksnäringen 
kan det gälla arbete med tematiska destinationer som Skärgårdsturism i 
Östergötland och Kalmar län.

”För att kunna kliva in i en ny roll som det regionala utvecklings-
ansvaret krävs arbetsro i den egna organisationen.” 

Tjänsteperson

I det storregionala, funktionella perspektivet utvecklas också samarbeten 
i form av gränsöverskridande regionala samarbeten. Greater Copenhagen, 
GO (Göteborg-Oslo), liksom utveckling på Nordkalotten bidrar till  regional 
utveckling över nationsgränserna. Även samarbeten som etableras med 
andra regioner runt om i Europa, inom ramen för olika interregionala 
program, bygger kunskap, finansiering och gemensam utveckling. Dessa 
kräver inte att man alltid finns i en närliggande geografi. I stället är det ett 
gemensamt intresse av utveckling av ett sakområde, till exempel avancerad 
tillverkningsindustri, besöksnäring eller kompetensförsörjning som leder 
till samarbete och lärande. 

Även här är det fråga om att våga välja och välja bort. Finansiering, aktiv 
medverkan bland förtroendevalda och tjänstepersoner, bra dialog och 
 samspel med andra aktörer, liksom att vara tydlig med vad samarbetet 
ska bidra med, krävs för att nå framgång.
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Närvara på rätt arenor

Tid, kunskap och engagemang är framgångsfaktorer när regionen agerar 
på storregionala, nationella och internationella arenor. Det kan gälla till 
exempel Nationellt forum, som regeringen kallar till, olika uppdrag inom 
SKR eller i EU-sammanhang. Här är samspelet mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner minst lika viktigt som i processerna inom länet. Att löpande 
vara med i diskussioner, att kunna ta initiativ och lägga fram förslag, liksom 
att skapa förtroliga personliga relationer med andra deltagare bygger styrka. 
Närvaro ger inflytande.

Även en formell roll i olika organisationer kan ha stor betydelse. Att accep-
tera ett uppdrag innebär att man får möjlighet att påverka organisationens 
politiska agenda och delta i möten med företrädare för regeringen eller EU. 
Personrelationer spelar en stor roll i dessa sammanhang. 

Agera och ta myndighetskontakter

Regionen möter många myndigheter i arbetet inom länet. De har en  regional 
representation, som ska delta i arbetet med RUS och andra strategiska 
utvecklingsambitioner. Men myndigheter agerar också på  nationell nivå. 
Det kan gälla innovationsarbete med Vinnova eller miljö- och klimatarbete 
tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och 
Boverket. 

”Att lagstifta räcker inte – det behöver finnas människor som driver på.” 

Förtroendevald

Det regionala utvecklingsansvaret gäller samhällsutveckling i vid  bemärkelse. 
Ofta är statliga sektorsmyndigheter, liksom de departement de lyder  under, 
snävt inriktade på sina egna sakfrågor. Kunskap om detta kan vara en till-
gång och underlätta möten med sektorsföreträdare med ett betydligt smalare 
mandat och perspektiv på samhällsutvecklingen än regionens.
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Samspel med andra aktörer i regionen, liksom storregionala allianser kan 
öka styrkan i agerandet på nationell nivå. Regionen bör vara klar över hur 
man vill bygga sitt samarbete. Ett proaktivt förhållningssätt förutsätter en 
tidig mobilisering av både kunskap och resurser, för att kunna agera och 
 påverka den nationella politiken. En mer passiv och reaktiv hållning över-
låter till den nationella nivån att styra vilka prioriteringar som ska gälla. 

Hur ser det ut i din region? 
Fundera först själv, diskutera sedan med andra!

 > Vilka mötesplatser utanför regionen är särskilt viktiga att delta i? 
Varför? Vem bör delta?

 > Vilka nationella samarbeten är din region engagerad i? 
Vad är nyttan? Vad är regionens främsta bidrag? 

 > Vilka internationella samarbeten är din region engagerad i? 
Vad är nyttan? Vad är regionens främsta bidrag? 

 > Hur kan den offentliga debatten om regional utveckling lyftas 
och engagera fler?
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Regionen i rörelse
Att driva det regionala utvecklingsuppdraget

Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet 
runt om i landet finns sedan 2019 i samtliga 21  regionfullmäktigeförsamlingar. 
Detta är en stor demokratisk reform som gör att lokala och unika förutsätt-
ningar i alla delar av landet kan tas tillvara för att åstadkomma en social, 
 miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Trots att ansvaret för 
 uppdraget är nu samma, är erfarenheterna och den regionala verkligheten 
olika för regionerna. 

En mandatperiod är en kort tid, inte minst när den har dominerats av en 
världsomspännande pandemi. I regionerna har det skett en massiv kraft-
samling för att mota covid-19 genom insatser inom såväl hälso- och sjuk-
vården, men även för företagen, kulturen, kollektivtrafiken och andra.

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inspirera 
förtroendevalda och tjänstepersoner i regionerna till ett samtal om hur det 
regionala utvecklingsansvaret kan utvecklas. SKR ser gärna att också andra, 
som till exempel kommuner och statliga myndigheter, tar del av innehållet 
och reflekterar över hur man kan utveckla sin roll som en aktiv part i det 
regionala utvecklingsarbetet. 

https://skr.se/
https://skr.se/
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