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Inbjudan och agenda för forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft fredagen den 6 oktober 2017 – Politikerforum
Välkommen till årets tredje Politikerforum. Notera att tiden avviker lite från
den vanliga. Det är för att vi ska få ihop mötet med alla inblandades
kalendrar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder dagen med att prata
om regeringens Budgetproposition för 2018. Den nye infrastukturministern
Tomas Eneroth deltar för att ha en dialog om åtgärdsplaneringen.
Tillsammans med Anders Kessling, statssekreterare hos arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson fokuserar vi sedan på integration. Det
gör vi med utgångspunkt i mottagandeutredningen med den särskilda
utredaren Martin Olauzon och Reglabs arbete med Anita Jernberger, Region
Östergötland och Eva Hellstrand, Region Jämtland Härjedalen. Deltar gör
även prognoschef Håkan Gustavsson från Arbetsförmedlingen. Vi ska också
ha en dialog med Niklas Karlsson, ordförande kommunutredningen, om hur
man kan stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera sina utmaningar.
I Agenda 2030-delegationens rapport finns det flera förslag som handlar om
arbetet på regional nivå. Ordförande Parul Sharma deltar för en dialog och
Birgitta Losman från Västra Götalandsregionen bidrar med ett regionalt
exempel. Här finns det möjlighet för er att komma med värdefulla inspel till
regeringens fortsatta arbete. Dessutom vill vi och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf ha en dialog med er om arbetet med servicefrågor i
länen. Under dagen ska vi även diskutera uppdateringen av forumets arbetsprogram (läs gärna igenom bifogat underlag), prata om sammanhållningspolitiken, ta upp aktuella frågor samt lyfta frågor under öppet forum.
Välkommen!
Elisabeth Backteman

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Information om anmälan m.m.

Dag och tid: Fredag 6 oktober 2017 kl. 08.00–14:30 OBS ny tid!
Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm.
Anmälan: Senast onsdag 27september i länken i mailet. (Ange eventuella
önskemål om specialkost vid anmälan.)
Insläpp Rosenbad: Pia Diring, Näringsdepartementet, 070-374 25 72.
Frågor om anmälan: Anna Ebenmark, Tillväxtverket,
08-681 77 48 eller e-post: forum@tillvaxtverket.se.
Programmets innehåll och inspel till Öppet forum (så snart som
möjligt): Patrik Johansson, Näringsdepartementet, 08-405 57 19 eller
e-post enligt ovan.
Viktig information från säkerhetschefen om Rotundan och Rosenbad:

•
•
•
•
•
•

Kom i god tid för inpassering.
Undvik om möjligt att ta med stora bagage.
Allt bagage ska förvaras inne i möteslokalen. Väskor i kapprum och
foajé beslagtas.
Ni får inte gå runt fritt i huset under dagen. Någon behörig måste alltid
följa med er, t.ex. när ni ska in och ut.
Prata därför med Pia Diring (070-374 25 72) eller någon annan deltagare
vid mötet som arbetar på Regeringskansliet för in- och utpassering.
Notera var utgångar och nödutgångar finns. I en nödsituation använd
trapporna, inte hissarna.
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Agenda Politikerforum fredagen den 6 oktober 2017
(Tiderna är cirkatider) OBS ny tid: 08:00–14:30.

08:00 Insläpp (och kaffe/te)
08:25–08:30 Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet
08:30–09:00 Budgetproprositionen för 2018 – information och dialog
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet
• Presentation
• Dialog
09:00–09:50 Integration i det regionala tillväxtarbetet
– Social sammanhållning samt Kompetensförsörjning
– information, inspel och dialog
Anders Kessling, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Martin Olauzon, särskild utredare, Mottagandeutredningen
Anita Jernberger, regionråd, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Eva Hellstrand, oppositionsråd, Region Jämtland Härjedalen
Håkan Gustavsson, prognoschef Arbetsförmedlingen
• Reglabs arbete om integration
• Presentation av utredningens arbete
• Regeringens arbete
• Arbetsförmedlingen
• Dialog om ansvar, roller och samverkan runt integration och regional
tillväxt
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 1) med bakgrund och frågor.
09.50–10:05 Morgonfika
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10:05–10:45 Stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter
och hantera sina utmaningar, Kommunutredningen (Fi2017:02)
– Resultatinriktat genomförande, kunskapsbaserad politikutveckling
– information, inspel och dialog
Niklas Karlsson, ordförande
Sverker Lindblad, huvudsekreterare
• Utredningens uppdrag och arbete så här långt
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 2) bakgrund och frågor.
10:45–11:10 Sammanhållningspolitiken
– Resultatinriktat genomförande, kunskapsbaserad politikutveckling
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket
• Reflektioner från sammanhållningsforum
• Reflektioner inför den sjunde sammanhållningsrapporten
• Genomförandet av nuvarande programperiod
• Dialog
11:10–11:40 Kommersiell service – en förutsättning för hållbar regional
tillväxt i hela landet
– Attraktiva miljöer och tillgänglighet – information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket
Eva Hellstrand, oppositionsråd, Region Jämtland Härjedalen
• Tillväxtverket slutsatser från arbetet med kommersiell service
• Regionalt exempel – Region Jämtland Härjedalen
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 3) med förslag, bakgrund och
frågor.
11:40–12:20 Lunch
12:20–13:10 Transportinfrastruktur, åtgärdsplaneringen
– Attraktiva miljöer och tillgänglighet – information och dialog
Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Näringsdepartementet
• Läget i åtgärdsplaneringen och den fortsatta processen.
• Dialog
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13:10–13:20 Fika
13:20–13:50 Aktuella frågor, uppdatering av arbetsprogrammet, öppet
forum samt kommande möten – information, inspel och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
• Aktuella frågor inom regeringen och Regeringskansliet, (bl.a. den nya
förordningen 2017:583 om regionalt tillväxtarbete).
• Uppdatering av arbetsprogrammet, läs gärna det särskilda underlaget,
bilaga 4 och 5, i förväg.
• Öppet forum, (bl.a. fråga om biogas anmäld av Mätta Ivarsson, Region
Skåne).
• Kommande möten:
– fredag 1 december 2017 (tjänstemannaforum 17 november)
– fredag 23 februari 2018 (tjänstemannaforum 9 februari)
13:50–14:30 Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet
– Samhällsutmaningar och möjligheter
– information, inspel och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Parul Sharma, ordförande, Agenda 2030-delegationen
Katarina Sundberg, Kanslichef, Agenda 2030-delegationen
Karin Hååg, Enhetschef, Enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet
Birgitta Losman, ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.
• Agenda 2030 delegationens arbete och delrapport
• Regionalt exempel
• Regeringens fortsatta arbete
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 6) bakgrund och frågor.
14:30 Avslutning
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Bakgrund till programpunkterna
Sammanhållningspolitiken

Arbetet med att forma inriktningen på den framtida
sammanhållningspolitiken fortsätter. I juni ägde Europeiska kommissionens
sjunde sammanhållningsforum rum. Såväl regeringen som regionerna deltog
och vi kan dela våra reflektioner om detta. Veckan efter Politikerforum
kommer kommissionen förhoppningsvis att presentera den sjunde
sammanhållningsrapporten. Vidare redovisas genomförandet av nuvarande
programperiod.
Övriga programpunkter

Se bilagor.
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Bilaga 1 Integration i det regionala tillväxtarbetet

Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet
•
•
•

Hur ser ni som regionalt utvecklingsansvariga på er roll och ert ansvar
kopplat till integration och regional tillväxt?
Om ni som regionalt utvecklingsansvariga skulle ha en formell roll när
det gäller mottagande och etablering, vilken roll skulle det i så fall vara?
Hur kan Arbetsförmedlingen och ni som regionalt utvecklingsansvariga
gemensamt fortsätta att stärka arbetsmarknadsinträdet för utrikes födda?

Situationen 2015/2016 med många människor på flykt och många
asylsökande kom att ha stor påverkan på flera samhällsfunktioner. En
effektivare etablering, fler vägar till arbete, fler som slutför sin utbildning och
bättre tillgång till bostäder är viktiga för en stark social sammanhållning som
i sin tur är en förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga regioner.
Behoven och utmaningarna avseende integrationsarbetet skiljer sig åt i olika
delar av landet. Regionerna har som ansvariga för det regionala
tillväxtarbetet också en viktig roll i integrationsarbetet, vilket diskuterades
inom ramen för RegLabs lärprojekt Integration under 2016/2017. Region
Östergötland och Region Jämtland Härjedalen redogör för deras lärdomar
från lärprojektet.
Mottagandeutredningen 2015:021 har i uppdrag att föreslå åtgärder för att
skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av
asylsökande och nyanlända. Systemet ska utformas så att det möjliggör och
underlättar regional och interkommunal samverkan inom mottagandet.
Arbetsförmedlingen redogör för situationen på den svenska
arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som är fortsatt stark inom de allra
flesta områden. Gapet i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och inrikes
födda är stort men det speglar också inrikes födda kvinnors höga
arbetskraftsdeltagande, något som också utmärker sig internationellt sett.

1

Kommittédirektiv 2015:02:
http://www.regeringen.se/4aafa3/contentassets/c7d30ee4eda54cf192f6a9241ad6a9a5/oversy n-avmottagande-och-bosattning-av-asylsokande-och-nyanlanda-dir-2015107, Tilläggsdirektiv 2016:112:
http://www.regeringen.se/4b02ef/contentassets/6d8c6a365753428bb77f2b102924e1b5/tillaggsdirektiv -tillmottagandeutredningen-dir.-2016112
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Bilaga 2 Stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera sina utmaningar, Kommunutredningen (Fi2017:02)

Kommunutredningen
•
•
•
•

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna i ert län?
Behövs det en kommunreform eller räcker det med mer samverkan?
Behöver roller och ansvar mellan kommuner och regioner ses över, och
i så fall hur?
I vilka regionala sammanhang skulle kommunsammanslagningar vara
effektiva?

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar,
bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba
urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta
samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till
deras uppgifter.
En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför fått i uppdrag att
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén ska utifrån
kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera de
utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras förmåga att klara
av sina uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som kommunal
samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en
asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att
stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen. Kommittén ska mot
bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en
genomförandeprocess kan utformas. De åtgärder som föreslås ska kunna
genomföras inom dagens system för finansiering av den kommunala sektorn
och ska inte innebära en ökning av statens utgifter. Eventuella förslag om
kommunsammanläggningar ska bygga på frivillighet.
Kommittén ges även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge
kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.
Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan kommer att redovisas den
17 oktober 2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 15 oktober
2019.
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Bilaga 3 Kommersiell service – en förutsättning för hållbar regional
tillväxt i hela landet

Enheten för hållbar landsbygdsutveckling, Näringsdepartementet samt Tillväxtverket
•
•

Hur kan samverkan stärkas i arbetet med att främja tillgängligheten till
kommersiell service?
Vilken betydelse anser ni att den kommersiella servicen har för
företagen i ert län?

Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av
landet och är en viktig del i att skapa attraktiva miljöer för näringslivets
utveckling. Det handlar främst om närheten till service såsom dagligvaror
och drivmedel som ofta samordnas med ombudsfunktioner för annan
grundläggande kommersiell service såsom post/paket, apotek och
betaltjänster.
Företagare i gles- och landsbygder behöver en viss servicenivå för att kunna
och vilja verka i dessa områden. Företagen är beroende av att kunna
rekrytera personal till sin verksamhet. Befolkningens intresse av att bo
och/eller flytta till gles- och landsbygder är alltså i högsta grad relevant.
Sambandet kan uttryckas som att - utan service inga företag och utan företag
ingen service.
Ansvaret för att hålla samman arbetet med kommersiell service ligger fr.o.m.
2017 på 16 regioner och 5 länsstyrelser. För detta arbete ska respektive län
upprätta regionala serviceprogram(RSP). Det finns flera ekonomiska stöd,
både inom 1:1-anslaget och Landsbygdsprogrammet, som syftar till att
uppnå en god servicenivå i hela landet. Stöden hanteras till stor del på
regional nivå (regioner och länsstyrelser) men även av Tillväxtverket.
Sammantaget utgör dessa medel en stor potential. En fungerande samverkan
är A och O där även kommunernas engagemang är mycket betydelsefullt.
De regionala serviceprogrammen har en viktig strategisk funktion och ska
ligga till grund för prioriteringar av insatser och stöd. Det gör att det är
viktigt att RSP är vägledande för arbetet med att stärka tillgängligheten till
kommersiell service.
.
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Bilaga 4 Uppdatering av arbetsprogrammet för Forum för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft – förslag på ämnen 2017–2018

Enheten för Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
2017-09-22 Tjänstemannaforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Kommunutredningen (Fi2017:02)
 Arbetsprogram för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
 BP 2018
 Nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1
 Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
 Sammanhållningspolitiken, inkl. territoriellt samarbete. Genomförandeläget och
utvärdering nuvarande program
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Regionala serviceprogram
2017-10-06 Politikerforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Kommunutredningen (Fi2017:02)
 Arbetsprogram för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
 BP 2018
 Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet, inkl.
Mottagandeutredningen (A2015:02)
 Agenda 2030
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Regionala serviceprogram
2017-11-17 Tjänstemannaforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Indelningskommittén (Fi 2015:09)
 Agenda 2030
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 Tillitsbaserad styrning
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 1 – Innovation och företagande
 Smart industri
 Regionala exportcentra
 Exportstrategin
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Stärkt lokal attraktionskraft
Prioritering 3 - Kompetensförsörjning
 Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete
 Valideringsdelegationens arbete för att stödja regionala strukturer för validering
Prioritering 4 – Internationellt samarbete
 Nordiska Ministerrådet, information om Sveriges kommande ordförandeskap
2017-12-01 Politikerforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Indelningskommittén (Fi2015:09)
 Uppföljning nationella strategin
 Ansvar och roller inom det regionala tillväxtarbetet, tillitsbaserad styrning m.m.
 Nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 1 – Innovation och företagande
 Smart industri
 Regionala exportcentra
 Exportstrategin
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Stärkt lokal attraktionskraft
Prioritering 3 – Kompetensförsörjning
 Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete
 Valideringsdelegationens arbete för att stödja regionala strukturer för validering
Prioritering 4 – Internationellt samarbete
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 Nordiska Ministerrådet, information om Sveriges kommande ordförandeskap
2018-02-09 Tjänstemannaforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Lärande
 Myndigheters strategier/medverkan i det regionala tillväxtarbetet
 Jämställd regional tillväxt
 Lärande och uppföljning: Nytt uppföljningssystem för anslag 1:1
 Uppföljning av nationella strategin
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 1 – Innovation och företagande
 Samverkansprogrammen
 Smart Specialisering
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Infrastrukturplaneringen – effektbedömningar av förslag till nationell plan och
länsplaner
 Bostadsfrågan
 Digitalisering och bredband
 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (2016:4)
2018-02-23 Politikerforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Lärande
 Myndigheters strategier/medverkan i det regionala tillväxtarbetet
 Jämställd regional tillväxt
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Infrastrukturplaneringen – effektbedömningar av förslag till nationell plan och
länsplaner
 Bostadsfrågan
 Digitalisering och bredband
 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (2016:4)
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2018-04-27 Politikerforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Tillväxtskapande samhällsplanering
 Kommunutredningen (Fi2017:02)
 Återrapportering av villkorsbeslut
 En sammanhållen landsbygdspolitik
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 1 – Innovation och företagande
 Smart Specialisering
 Livsmedelsstrategin
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Digitalisering av välfärdstjänster
 Besöksnäring
 Kultur
Prioritering 3 – Kompetensförsörjning
 Arbetsmarknadsutredningen (A2016:03), samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga aktörer
 ESF-projektet Regiovux slut. Erfarenheter och lärdomar.
2018-05-18 Tjänstemannaforum
Ett resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och Kunskapsbaserad
politikutveckling
 Tillväxtskapande samhällsplanering
 Demografins påverkan på den framtida samhällsutvecklingen
 Kommunutredningen (Fi2017:02)
 Återrapportering av villkorsbeslut
 Framtida sammanhållningspolitik och genomförandet av nuvarande
programperiod
Prioritering 1 – Innovation och företagande
 Smart Specialisering
 Bioekonomi
 Regionala handlingsplaner för klimat och miljö
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Besöksnäring
 Kultur
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 Bostäder
Prioritering 3 – Kompetensförsörjning
 Arbetsmarknadsutredningen (A2016:03)
 ESF-projektet Regiovux slut. Erfarenheter och lärdomar
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Bilaga 5 Uppdatering av arbetsprogrammet för Forum för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft – genomförda möten 2015–2017

Enheten för Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
Tjänstemannaforum

Ämne
Samhällsutmaningar och möjligheter
Regionalt integrationsarbete
Ett resultatinriktat genomförande för det regionala tillväxtarbetet
Arbetsprogram för Forum

Datum
2016-05-13

Strategiska utvecklingsområden i det regionala tillväxtarbetet
Styrning och uppföljning – Statskontorets uppdrag
Uppdrag, villkorsbeslut och regleringsbrev
Indelningskommittén
Återkoppling från myndighetsnätverket och
sammanställning av myndigheternas långsiktiga strategier för
regional tillväxt
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
Kunskapsbaserad politikutveckling
Regionala utvecklingsdialoger
Uppföljning i det regionala tillväxtarbetet
Regional utveckling i Sverige och Norden
OECD – Territorial Reviews: Sweden 2017, fokus innovativ och hållbar
landsbygd
Landsbygdsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet, rapport från
Tillväxtverket
Lärande – analyser i det regionala tillväxtarbetet
Lärande – uppföljning och ökat resultatfokus i det regionala
tillväxtarbetet
Trender, mönster och utmaningar i det regionala tillväxtarbetet 2016
Prioritering 1 – Innovation och företagande
Exportstrategin
Nyindustrialiseringsstrategin (NIST)
Vinnovas regionala arbete – regional kartläggning av innovationsmedel
Analysgruppen och RND-FoI
Verksamt.se
Exportstrategin
Livsmedelsstrategin

2015-05-12
2016-05-13
2015-02-12
2015-09-22
2015-11-20
2015-11-20
2016-09-09
2015-11-20
2016-05-13
2017-02-10
2015-05-12
2016-02-12
2016-05-13
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-05-12
2015-09-22
2015-09-22
2015-09-22
2015-09-22
2015-11-20
2015-11-20
2015-11-20
2016-02-12
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Regeringens energipolitik
Koldioxidsnål ekonomi i regionalfondsprogrammen
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Bostadsplaneringskommittén
Samhällsplanering för näringslivsutveckling
Handlingsplaner för klimat - och miljöperspektiv i det regionala
tillväxtarbetet
Kulturområdets betydelse för regional utveckling och attraktionskraft
Utredningen om kommunal planering för bostäder
Prioritering 3 - Kompetensförsörjning
Den nationella arbetsmarknadspolitiken
Kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå
Information om aktuella processer inom
kompetensförsörjningsområdet
Vuxenutbildning – regional samverkan
Riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Framtida sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken - i nuvarande programperiod och framtida
sammanhållningspolitik

Prioritering 4 - Internationellt samarbete
Östersjöstrategin

2016-09-09
2016-09-09
2015-09-22
2015-09-22
2017-05-12
2017-05-12
2017-05-12
2015-05-12
2015-05-12
2016-09-09
2017-02-10
2017-05-12
2015-11-20
2016-02-12
2016-05-13
2016-09-09
2017-02-10
2017-05-12
2016-02-12

Politikerforum

Ämne
Samhällsutmaningar och möjligheter
Integration i det regionala tillväxtarbetet
Utredningen för inrättande av en delegation mot segregation
Ett resultatinriktat genomförande för det regionala tillväxtarbetet och
Kunskapsbaserad politikutveckling
Regionreformen
Arbetsprogram för Forum
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (dir. 2015:73)
Indelningskommittén

Datum
2015-05-27
2016-05-25
2017-05-19
2015-05-27
2015-05-27
2016-05-25
2016-09-23
2015-10-02
2016-05-25
2017-02-24
2015-12-04
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Regeringens arbete för regional tillväxt
Regionala utvecklingsdialoger
OECD:s rekommendationer i OECD – Territorial Reviews: Sweden
2017
Tillväxtverkets studie av landsbygdsperspektiv i det regionala
tillväxtarbetet
Prioritering 1 – Innovation och företagande
Innovationsrådet
Nysindustrialiseringsstrategin (NIST)
Exportstrategin
Forsknings- och innovationspropositionen
Kapitalförsörjning
Vinnovas arbete med innovation i det regionala sammanhanget
Livsmedelsstrategin
Miljö, klimat och energi i det regionala tillväxtarbetet
Analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft
Digitalisering
Regeringens strategiska samverkansprogram
Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och
växande besöksnäring
Det regionala innovationsarbetet
Prioritering 2 – Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Bredband
Regeringens bostadspolitik
Bostadsplaneringskommittén
Turism och besöksnäring
Järnvägssystemet i Sverige
Infrastrukturpropositionen
Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet 2018–2029
Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet
Utredningen om kommunal planering för bostäder
Kulturområdets betydelse för regional utveckling och attraktionskraft
Prioritering 3 - Kompetensförsörjning

2016-09-23
2016-02-26
2015-05-27
2017-02-24
2017-02-24
2015-10-02
2015-10-02
2016-05-25
2015-10-02
2015-12-04
2015-10-02
2015-10-02
2015-10-02
2015-10-02
2016-02-26
2017-02-24
2016-02-26
2016-09-23
2016-02-26
2016-12-02
2016-12-02
2017-02-24
2017-05-19
2015-05-27
2016-12-02
2015-10-02
2016-09-23
2015-10-02
2016-05-25
2016-12-02
2016-05-25
2016-12-02
2016-12-02
2017-02-24
2017-05-19
2017-05-19
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Kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor
Kompetensförsörjning – mottagande och etablering av nyanlända
Valideringsdelegationens arbete
Vuxenutbildning, regional samverkan
Den regionala nivåns roll inom arbetsmarknadspolitiken idag och
imorgon
Riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Transportinfrastruktur, åtgärdsplaneringen
Framtida sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken - Erfarenheter och synpunkter på
framtagande av nuvarande programperiod
Sammanhållningspolitiken - Arbetet inför kommande period

Prioritering 4 – Internationellt samarbete
Territoriellt samarbete och det regionala tillväxtarbetet

2015-05-27
2015-10-02
2015-12-04
2016-02-26
2016-02-26
2016-12-02
2017-02-24
2017-02-24
2017-05-19
2017-05-19
2016-02-26
2016-02-26
2016-05-25
2016-09-23
2016-12-02
2017-02-24
2017-05-19
2016-12-02
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Bilaga 6 Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet

Enheten för Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
•
•

•
•

Hur många av er arbetar aktivt med Agenda 2030?
På vilket sätt arbetar ni? Har ni precis startat arbetet genom att t. ex.
kartlägga verksamheten i förhållande till de 17 globala målen eller har ni
kommit längre?
Sker arbetet i form av nya eller reviderade analyser, strategier, program
eller handlingsplaner?
Hur ser ni på de förslag som finns i Agenda 2030-delegationens rapport
I riktning mot en hållbar välfärd? (Särskilt förslagen som rör regionerna
och förslagen på de sex prioriterade områdena.)

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska
resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla
193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till 2030 tillsammans jobba
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala
målen.
I budgetpropositionen för 2018 framgår att regeringens ambition är att
utforma en övergripande och nationell handlingsplan för genomförandet av
Agenda 2030. Regeringen avser också att ta fram nationella svenska
indikatorer för agendans mål liksom ett uppföljningssystem. I
budgetpropositionen framgår även att den regionala tillväxtpolitiken ska
bidra till att nå de globala målen.
Agenda 2030-delegationen (dir. 2016:18 och dir. 2017:8) har lämnat tre
redovisningar, som bl.a. omfattar ett förslag till en övergripande
handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Den senaste
redovisningen är ”I riktning mot en hållbar välfärd – Agenda 2030-delegationens
nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. http://agenda2030delegationen.se/wpcontent/uploads/2017/06/Fi2016_01-Rapport-170601.pdf
I rapporten finns det flera förslag som handlar om det regionala arbetet.
Delegationen lyfter fram att den regionala nivån spelar en viktig roll i
genomförandet av Agenda 2030. Delegationen föreslår bland annat att
regeringen bör utreda hur Agenda 2030 kan utgöra målbild för den regionala
tillväxtpolitiken och på vilket sätt regionala tillväxtmedel kan fördelas med
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utgångspunkt i Agenda 2030. Delegationen föreslår också att det tydliggörs
att det behövs en arena på regional nivå för arbetet med Agenda 2030 och
att en sådan arena bör samordnas av den aktör som har det regionala
utvecklingsansvaret. Delegationens olika förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet och därför är det värdefullt med era inspel till regeringens
fortsatta arbete.
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