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Tillväxtverket

Minnesanteckningar ledningsgruppen 2017-06-28
Deltagare:
Forhinder:
Inbjudna:

Gunilla Nordlof (ordforande), Lena Carlsson, Susanne Eklof, Tim Brooks,
Anna Johansson, Lars Wikstrom, Mattias Asander, Aslog Odmark
(anteckningar)
Yvette Lennartsson (pkt 2 och 3), Gunilla Thorstensson, Jenny Weimerbo,
Monika Kval (pkt 4)

1. Öppnande och agenda
Ordforande oppnade motet.

2. Handlingsplan regionala anslaget
Ledningsgruppen diskuterade status pa det regionala anslaget efter den senaste
tertialuppfoljningen.
Anna Johansson och Lena Carlsson fick i uppdrag att titta narmare pa ett forslag att
avsatta resurser till en plattform for innovation och oppen data.
Lena Carlsson, Aslog Odmark och Yvette Lennartsson fick i uppdrag att konkretisera och
utveckla inspel i det budgetunderlag som Tillvaxtverket lamnade till regeringen i mars.
Lars Wikstrom och Mattias Asander ska sondera vad som kan goras for att starka
kapaciteten och omloppstiden pa medlen inom den regionala utvecklingsfonden och fa
ett okat deltagande fran universitet och hogskolor.

3. Verksamhetsstrategi och fortsatt planeringsprocess
Yvette Lennartsson paminde om den struktur for var interna styrning som
ledningsgruppen kom overens om vid motet den 13 juni. Aslog Odmark presenterade
ett forslag pa hur den verksamhetsstrategi for Tillvaxtverket som lades fast 2014 skulle
kunna se ut i ny tappning for att ge en tydligare langsiktig riktning for vart arbete.
Ledningsgruppen lamnade synpunkter. Gd konstaterade att forslaget var ett bra
underlag i den fortsatta processen. Ledningsgruppen ska ta det vidare.

4. Återkoppling från förändringsteamet
Monika Kval, Gunilla Thorstensson och Jenny Weimerbo - delar av det
”forandringsteam” som gd har tillsatt med uppgift att samla in ideer och synpunkter
fran medarbetare om den nya organisationen - avrapporterade till ledningsgruppen. De
lyfte bl.a. fram vikten av att de manga forandrings- och utvecklingsarbeten som pagar
samordnas och att det finns en forandringsledning. De presenterade ocksa forslag pa
hur vi kan bli annu mer kraftfulla som kunskapsorganisation.
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Gd tackade for vardefulla inspel som bl.a. ger viktiga utgangspunkter for fredagens
personalinformation.

5. Ny organisation
Inga anteckningar.

6. Aktuellt i omvärlden
Punkten foredrogs inte.

7. Regerings- och departementsärenden
a/ Remisser
Inkomna remisser har fordelats.
b/ Uppdrag som berör Tillväxtverket
Ett uppdrag som beror Tillvaxtverket har inkommit: Uppdrag att, inom ramen for
livsmedelsstrategin, forbereda och etablera en samverkansarena for livsmedelssektorns
utveckling.
c/ Uppdrag till andra som berör Tillväxtverket
Ett uppdrag som beror andra har inkommit: Uppdrag till PTS att analysera och foresla
utformning av framtida insatser for bredbandsutbyggnad med statliga medel.

8. Nästa möte
Nasta mote i ledningsgruppen ar den 15 augusti.
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