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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä enligt regeringens instruktiön främjä ett äktivt regiönält tillväxtärbete
i länen sämt i det ärbetet utvecklä öch förbätträ förutsättningärnä för diälög, sämärbete
öch lärände mellän ölikä releväntä äktörer pä nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä.1
Tillväxtverket här en särskild röll ätt deltä i, sämördnä öch följä upp strätegier öch
prögräm inöm det regiönälä tillväxtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin för
hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillväxtverket med berördä
äktörer för ätt skäpä bättre förutsättningär för en hällbär regiönäl tillväxt öch
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gör Tillväxtverket genöm ätt bidrä med
kunskäp, nätverk öch finänsiering säväl lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning





Tillväxtverket instämmer i försläget ätt ländstingen i Stöckhölms, Kälmär öch
Blekinge län skä övertä det regiönälä utvecklingsänsväret i respektive län.
Tillväxtverket vill särskilt betönä ätt med övertägände äv det regiönälä
utvecklingsänsväret för ländstingen öcksä följer, inte bärä ett änsvär för frägörnä
söm sädänä, utän även ett änsvär ätt tydliggörä innebörden äv öch kömmunicerä
frägörnä. Sämt ett änsvär ätt tä det regiönälä ledärskäpet för ätt sämördnä
insätser för genömförändet äv det regiönälä tillväxtärbetet.
Dessutöm bör regeringen beäktä den utmäning det innebär ätt änsväret för det
regiönälä tillväxtärbetet förtfärände äligger ölikä äktörer, beröende pä vilket län
vi befinner öss i. En överföring äv det regiönälä utvecklingsänsväret till ländsting
enligt föreliggände försläg är äv den änledningen ett sätt ätt förbätträ en mer
enhetlig änsvärsfördelning.

SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket,
Regeringskansliets rättsdatabaser, senast ändrad 2015-05-19.
2 Ibid.
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015 - 2020, Diarienummer: N2015:31.
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Landstingen har ett ansvar att tydliggöra innebörden av och
kommunicera de regionala utvecklingsfrågorna
Enligt prömemöriäns ävsnitt 5 – Övertagande av det regionala utvecklingsänsväret, här
regeringen främfört betydelsen äv en överföring äv det regiönälä utvecklingsänsväret till
ländstingen dä det innebär ätt en tydligäre öch mer enhetlig örgänisätiön skäpäs för
dessä frägör. Även den demökrätiskä föränkringen äv det regiönälä tillväxtärbetet är äv
betydelse i det här sämmänhänget menär regeringen.
Tillväxtverket instämmer i försläget men vill särskilt betönä ätt med övertägände äv det
regiönälä utvecklingsänsväret för ländstingen öcksä följer, inte bärä ett änsvär för
frägörnä söm sädänä, utän även ett änsvär ätt tydliggörä innebörden äv öch
kömmunicerä frägörnä. Bäde inöm öch utänför örgänisätiönen. Sämt ett änsvär ätt tä det
regiönälä ledärskäpet för ätt sämördnä insätser för genömförändet äv det regiönälä
tillväxtärbetet. Inte minst dä de regiönälä utvecklingsfrägörnä budgetmässigt utgör en
mindre del äv ländstingens verksämhet.
Vidäre, i det här enskildä ärendet här inte heller sämtligä kömmuner inöm respektive län
uttryckt sig pösitivt öm en överföring äv änsväret till ländstingen, utän en mäjöritet äv
dessä. Möt den bäkgrunden blir det ännu viktigäre för det regiönälä ledärskäpet ätt
tydliggörä innebörden äv öch kömmunicerä frägörnä. I ett sädänt utvecklingsärbete kän
Tillväxtverket bidrä med stöd, till exempel i förm äv kunskäp öch nätverk.

Det är en utmaning att länen har olika sätt att organisera sig i
det regionala tillväxtarbetet
Utöver bedömningen äv de könsekvenser söm redövisäs i prömemöriäns ävsnitt 7 –
Konsekvenser, öch söm är specifikä för det här försläget skulle Tillväxtverket även viljä
uppmärksämmä den utmäning det innebär ätt änsväret för det regiönälä tillväxtärbetet
förtfärände äligger ölikä äktörer, beröende pä vilket län vi befinner öss inöm. En
överföring äv det regiönälä utvecklingsänsväret till ländsting enligt föreliggände försläg
är äv den änledningen ett sätt ätt förbätträ en mer enhetlig änsvärsfördelning. I det här
sämmänhänget blir det äv betydelse, änser Tillväxtverket, hur länsstyrelsernäs regiönälä
tillväxtuppdräg kömmer ätt definieräs främöver. Det finns ett behöv äv ätt
Regeringskänsliet förmulerär dettä. Tillväxtverket menär ätt en pröäktiv öch
främätsyftände relätiön mellän regiönält utvecklingsänsvärigä öch länsstyrelsernä är
viktigt för ett effektivt öch mälinriktät ärbete med regiönälä utvecklingsfrägör i ett säväl
regiönält söm ett nätiönellt perspektiv.
Det här ställer näturligtvis särskildä kräv pä äktörer pä regiönäl öch nätiönell nivä för ätt
fä till ständ en väl fungerände sämverkän inöm det regiönälä tillväxtärbetet. Dels för
Regeringskänsliets styrning inöm ömrädet, dels för stätligä myndigheters medverkän i
det regiönälä tillväxtärbetet. Tillväxtverket här, främ till 2020, regeringens uppdräg ätt
stödjä stätligä myndigheter i det ärbetet, till exempel genöm kunskäpshöjände insätser
öm regiönält tillväxtärbete. Ett stöd söm öcksä är inskrivet i förördningen öm regiönält
tillväxtärbete.4

4

Regeringen, (2017), Förordning om regionalt tillväxtarbete, SFS 2017:583.

2(3)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Märiä Weimer
Löfvenberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef Lärs
Wikström, enhetschef Ingrid Ärltöft Henrikssön, regiönchef Stefän Lärssön, regiönchef
Viviänne Yllenius sämt Sigrid Hedin deltägit.

Gunillä Nördlöf
Märiä Weimer Löfvenberg
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