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Det regionala utvecklingsuppdraget

• Uppdraget att verka för hållbar regional utveckling.
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

• Regioner ska skapa förutsättningar för en utveckling som leder till 
en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från de lokala 
och regionala förutsättningar som råder.



Territoriet i fokus

”Oberoende om uppdragen kommer från staten eller om regionen tar egna 
initiativ är det regionala utvecklingsansvaret kopplat till länets geografi –
samtliga intressenter inom länets gränser – invånare, ideell sektor, 
kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och näringsliv som alla 
kan bidra till länets utveckling. 

På så vis skiljer sig det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra 
välfärdsuppdrag, då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som 
görs inom uppdraget, till skillnad från hälso-och sjukvården, där regionens 
egen verksamhet står för merparten av verksamheten.”*

* SKR https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionaltutvecklingsansvar.2689.html



Nationell strategi för hållbar regional utveckling 
i hela landet 2021-2030

• Regeringen har lagt fast målen med regional utveckling 

• Regionala utvecklingspolitiken bygger på två sorteras samverkan: 
Sektorssamordning - regional utveckling knyter samman flera olika sektorer i ett län
Flernivåsamverkan - mellan olika nivåer, dvs internationellt, nationellt, regionalt och 
lokalt

• Fyra strategiska områden grund för genomförande av regionala utvecklingspolitiken:
- 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



Det regionala utvecklingsuppdraget

Region Västerbotten har en samordnande, sektorsövergripande roll mellan 

aktörer på lokal, regional, nationell nivå.

• arbeta fram och fastställa en strategi för länets utveckling –

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

• samordna genomförandet av strategin

• besluta om hur statliga medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas

• följa upp, utvärdera och redovisa resultatet av tillväxtarbetet till regeringen

• ta fram och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur

• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram



Regional utvecklingsstrategi 2020-2030
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Regionalt utvecklingsarbete

- Samverka med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

- Främja, balansera och företräda en mängd olika intressen och perspektiv
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Ansvarig för regional hälso- och sjukvård, 
folkhälsa och forskning

Regionalt utvecklingsansvarig, 
samordning, främjande

En viktig aktör i det regionala utvecklingssystemet

Stor arbetsgivare, projektägare/projektstödjare, innovationssatsningar, miljöarbete, 
kollektivtrafikmyndighet, påverkare, opinionsbildare, samverkansaktör m m. 

Hållbara tillsammans.

Regionala utvecklingsförvaltningen



Tack!

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
anna.pettersson@regionvasterbotten.se
070-3976884
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