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Finansdepartementet

Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds 2017:61 (Fi2017/04481/SFÖ)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket ska enligt regeringens instruktion främja ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. Tillväxtverket vill i vårt remissvar
lyfta följande:


Tillväxtverket anser att en överföring av det regionala utvecklingsansvaret till
berörda landsting ger en mer enhetlig ansvarsfördelning i det regionala tillväxtarbetet och tillstyrker föreslagna förändringar i berörda lagar.



Tillväxtverket vill betona att med övertagande av det regionala utvecklingsansvaret för landstingen också följer ett ansvar att ta det regionala ledarskapet för
att samordna genomförandet av insatser inom ramen för den nationella regionala tillväxtpolitiken. Det inkluderar bland annat ansvar för återrapportering enligt av regeringen beslutade villkor samt uppföljning enligt anvisade riktlinjer
och system.



Tillväxtverket vill också betona länsstyrelsernas särskilda roll att samordna
olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser vilket även påverkar
arbetet med regional tillväxt. Tillväxtverket menar att en proaktiv och framåtsyftande relation mellan landstingen och länsstyrelserna är viktigt för ett effektivt och målinriktat arbete med regionala utvecklingsfrågor i ett såväl regionalt
som ett nationellt perspektiv.



Tillväxtverket anser förändringsförslagen i berörda lagar även innebär att en
del förordningarna behövs ändras exempelvis:
o
o
o
o
o
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Godkänd av: Gunilla Nordlöf

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och
medelstora företag
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Förördning (2000:284) öm stöd till kömmersiell service

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Maria Weimer
Löfvenberg varit föredragande. I handläggningen här också avdelningschef Lars Wikström och stf avdelningschef Patrik Sällström deltagit.

Gunilla Nordlöf
Maria Weimer Löfvenberg
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