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1. Aktuellt från Näringsdepartementet
Kort information om aktuella frågor
Mattias Moberg, departementsråd, Näringsdepartementet hä lsar alla vä lkomna och
uppmuntrar alla ledamö ter att aktivt ta del i dialogen under dagen och gä rna gö ra
må nga inspel eftersom dialogen ä r betydelsefullt under forum.
Ny utlysning inom Vinnväxt, Vinnova
Andrea Råsberg, programansvarig Vinnväxt, Vinnova berä ttar kort om en ny utlysning
inom Vinnvä xt. Utlysningen riktar sig specifikt mot regioner med syftet att utse två till
fyra tillvä xt- och fö rnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva
innovationsmiljö er och bidra till ö kad tillvä xt i regioner. Det finns vissa områ den som
Vinnova sä rskilt vill fö rstä rka, bland annat Agenda 2030 som kommer att utgö ra en rö d
trå d genom hela utlysningen. Utlysningen ö ppnar den 2 oktober och stä nger den 3 juli
2018. Budgeten omfattar 195 miljoner ö ver 10 å r, fö rdelat på två till fyra initiativ.
För mer information se ppt Aktuellt från Näringsdepartementet
Regionalt kompetensförsörjningsarbete
Carl-Johan Klint, departementssekreterare, Näringsdepartementet berä ttar att
Tillvä xtverket ö verlä mnade sitt fö rslag till riktlinjer fö r det regionala
kompetensfö rsö rjningsarbetet i juni. Frå gan bereds nu inom Nä ringsdepartementet
genom en departementsö vergripande arbetsgrupp som omfattar tjä nstepersoner frå n
bå de Nä ringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och
Utbildningsdepartementet. Ambitionen ä r att arbetet ska vara klart till å rsskiftet. Aven
andra myndigheter kan komma att omfattas av arbetet. Budgetpropositionen fö r 2018
omfattade också uppdrag som rö r arbetet, exempelvis satsningen Stärkt
integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. En satsning som
frä mst syftar till att frä mja nyanlä nda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Den
satsningen diskuteras också inom den departementsö vergripande arbetsgruppen.
Frå gan kommer att å terkomma på Tjä nstemannaforum.
Villkorsbeslut
På fö regå ende Tjä nstemannaforum på talades intresse av att fö rdjupa dialogen kring
å terrapporteringen av villkorsbeslutet med sä rskilt fokus på resultat. Fö rslag frå n
Nä ringsdepartementet ä r att genomfö ra en sä rskild dag kring detta den 16 november.
Om intresset fortfarande kvarstå r behö vs kontaktpersoner på regional nivå som kan
hjä lpa till att utforma dagen. Forums ledamö ter enades om att Gustaf Rehnströ m, SKL,
skickar ut en fö rfrå gan till regionalt utvecklingsansvariga kommande vecka och
å terkopplar till Nä ringsdepartementet senast fredagen den 29 september.

1(10)

Utvecklingsdialoger hösten 2017
Mattias Moberg informerar om att Nä ringsdepartementet fortsä tter att genomfö ra
utvecklingsdialoger under hö sten 2017 och ser gä rna att intresserade regioner kommer
med fö rslag på datum fö r besö k. Dialogerna rö r frä mst anvä ndningen av 1:1-medlen,
resultat och uppfö ljning. Arbetet kommer också att fortsä tta under 2018.
Nytt arbetsprogram för 2017-2018
Utö ver det fö rslag som ligger gö rs inspel om att den nationella transportplanen bö r
komma upp på Tjä nstemannaforum framgent. Mattias Moberg uppmuntrar
ledamö terna att gä rna gö ra fler inspel kring fö rslaget om nytt arbetsprogram. De
inspelen kan mailas till forum@tillvaxtverket.se

2. Aktuellt från Tillväxtverket
Kort information om aktuella frågor
Lars Wikström, Avdelning Regioner, Tillväxtverket inleder med att informera om sju nya
uppdrag som å ligger myndigheten. Det stä lls idag hö gre krav på att ä ven de
nä ringspolitiska uppdragen innebä r samverkan med regionalt utvecklingsansvariga.
Tillvä xtverket vill dä rfö r gä rna utveckla myndighetens regionala dialoger fö r att stä rka
fö rstå elsen fö r hur uppdragen landar i era regionala kontexter.
Finansiering EU-medel
Kravet på att uppvisa resultat ö kar kopplat till strukturfonderna och det har blivit
sä rskilt tydligt nä r sammanhå llningspolitiken har ifrå gasatts. Det ä r dock svå rt att
uppvisa resultat och tydliga effekter av sammanhå llningspolitiken nä r nuvarande
programperiod ä r under genomfö rande. Nä rmare 70 % av medlen ä r beslutade. Den
lå ga utbetalningstakten ä r fortfarande en utmaning. En anledning ä r att det ä r fler stora
och komplexa projekt som gö r att det tar tid att komma igå ng och upparbeta medel och
må nga gå nger ä r projekten beroende av må nga processer på bå de regional och nationell
nivå . Det finns behov av dialog mellan Tillvä xtverket och regionalt utvecklingsansvariga
avseende projektens bedö mning avseende den tid det tar fö r projekt att starta upp. De
bedö mningarna behö ver fö rbä ttras.
Sammanfattande dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
 Fö rvaltande myndighet bö r fundera på om utlysningsfö nsterna borde vara lä ngre
fö r att få bä ttre fö rberedda projekt.
 Onskemå l om en mer flexibel process som skapar mö jlighet fö r bä ttre samverkan
mellan fö rvaltande myndighet och relevanta aktö rer.
 Tillvä xtverket på talade att den upplevda trö gheten i systemet kan bero på att de ä r
mindre medel kvar i budgeten men uppmanade de som upplever denna trö ghet att
ta kontakt med myndighetens aktuella regionchef och regionala enhetschef fö r
dialog om hur arbetet kan utvecklas.
För mer information se ppt Aktuellt från Tillväxtverket. Önskas mer information om de
särskilda uppdragen specifikt kontakta kansliet på forum@tillvaxtverket.se

3. BP2018 och nya förordningen för regionalt tillväxtarbete
Presentation av relevanta delar av budgetpropositionen för 2018
Örjan Hag, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att berä tta om de nya satsningar som fanns med i
budgetpropositionen fö r 2018 Samhällsbygget – investera för framtiden som rö r UO 19.
Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden
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Inriktar sig mot kommuner eller områ den i kommuner som har stora utmaningar med
t.ex. hö g arbetslö shet, lå g utbildningsnivå , lå gt valdeltagande etc. Insatsen ska bidra till
en hå llbar utveckling i så vä l stä der, tä torter samt gles- och landsbygder i hela Sverige.
Satsningen omfattar 500 mnkr 2018, 1,5 mdkr 2019 och fr.o.m. 2020 satsas 2,5 mdkr.
Detaljerna kring uppdraget bereds just nu inom Regeringskansliet.
Stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Medlen ska frä mst gå till att utveckla nya metoder och sprida goda exempel på redan
befintliga metoder som frä mjar nyanlä nda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Satsningen omfattar 7 mnkr 2018 samt 12,5 mnkr 2019 och 2020.
Utökat och förlängt stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder
Satsningen syftar till att skapa fö rutsä ttningar fö r utveckling i alla delar av landet.
Ett kompletterande stö d på 35 miljoner kronor å rligen mellan 2016–2019 till
kommersiell service i sä rskilt utsatta glesbygder har inrä ttats. Fö r 2018 och fö r 2019
satsas ytterligare 35 miljoner kronor. Frå n och med 2020 omfattar satsningen totalt 35
miljoner kronor å rligen.
Hela Sverige-satsningen
Omfattar 1,2 miljarder kronor 2018 inom olika utgiftsområ den; En ny sammanhå llen
landsbygdspolitik, service och goda levnadsvillkor, grö na jobb, fö retagande och
utbildning samt infrastruktur – bä ttre vä gar och kollektivtrafik.
Sammanfattande dialog med regionalt utvecklingsansvariga
 Hur kommer uppdraget rö rande stä rkt integrationsperspektiv i det regionala
kompetensfö rsö rjningsarbetet att utformas? Kommer det att ske parallellt med
riktlinjerna och kompetensplattformarna eller som en del av tidigare uppdrag?
 Finns det nå gra samband mellan satsningen på lä rcentra i budgetpropositionen och
den fö rslagna satsning på utbildningscentra fö r hö gre utbildning som lä mnades av
den parlamentariska landsbygdskommitté n?
 Vilken roll kommer regionalt utvecklingsansvariga att ha nä r det gä ller satsningen
på socioekonomiskt utsatta kommuner och områ den?
 Hur kommer finansieringen att se ut nä r det gä ller satsningen på regionala
exportcentrum i hela landet?
 Eftersom beredningsarbete på gå r kunde inget konkret svar lä mnas på ovanstå ende.
 Tillvä xtverket svarade att, om Tillvä xtverket tilldelas medel fö r satsningen på
socioekonomiskt utsatta kommuner och områ den, kommer myndigheten att
fö rankra arbetet hos regionalt utvecklingsansvariga.
För mer information se ppt Budgetpropositionen 2018
Nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Örjan Hag, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att berä tta att arbetet med en total ö versyn av
fö rordningen har på gå tt under flera å r. Dä refter gick Orjan Hag igenom fö rordningens
olika delar; den regionala utvecklingsstrategin, uppfö ljning, utvä rdering och
redovisning samt statliga myndigheters medverkan i det regionala tillvä xtarbetet.
Vä sentliga fö rä ndringar i den nya fö rordningen ä r:


Det framgå r tydligt att social, miljö mä ssig och ekonomisk hå llbarhet ska vara en
integrerad del av de analyser, strategier, program och insatser som gö rs i det
regionala tillvä xtarbetet.
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Analyserna ska ta hä nsyn till olika landsbygder och olika typer av tä torter som finns
inom regionen
Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas och genomfö ras i samverkan med
kommuner, regioner/landsting och andra statliga myndigheter
Utpekade statliga myndigheter ska medverka i det regionala tillvä xtarbetet

För mer information se ppt Ny förordn regionalt tillväxtarbete
Sammanfattande dialog med regionalt utvecklingsansvariga
 Det finns en otydlighet i lä nsstyrelsernas roll att frä mja vs Tillvä xtverkets roll att
stö dja det regionala tillvä xtarbetet.
 Viktigt att lä nsstyrelsers och andra statliga myndigheters instruktioner ligger i linje
med den nya fö rordningen. Nå got som Nä ringsdepartementet avser att å terkomma
till.
 Det finns ett utrymme fö r att tolka att de i fö rordningen nä mnda programmen och
strategierna som ska beaktas vid framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin stå r hö gre i hierarkin den regionala utvecklingsstrategin. Vid
mö tet underströ ks dock att det ä r en nå got bred tolkning. Det ä r den regionala
utvecklingsstrategin som utgö r det styrande dokument som omfattar ö vriga
strategier och program.
 Fö rordning (2017:583) om regionalt tillvä xtarbete omfattar samtliga statliga
myndigheter.

4. Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av
anslag 1:1
Charlotte Werner, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet informerar om att Tillvä xtverket få tt i uppdrag att arbeta vidare
med ett fö rslag på nytt uppfö ljningssystem fö r projektverksamhet finansierad av anslag
1:1. Uppdraget ä r viktigt eftersom ett utvecklat uppfö ljningssystem som inte bara visar
aktiviteter utan ä ven få ngar resultat kommer ö ka kunskapen om den regionala
tillvä xtpolitiken och de resultat den kan generera. Så vä l regering som riksdag ä r
intresserade av en bä ttre å terkoppling av vilka effekter 1:1 medlen resulterar i.
Charlotte efterfrå gar ä ven regionalt utvecklingsansvariga som vill utgö ra piloter av att
testa det nya uppfö ljningssystemet i praktiken.
Tillväxtverkets arbete med att ta fram ett förslag till nytt uppföljningssystem för
projektverksamhet finansierad av anslag 1:1
Marcus Wåhlstedt, Enhet uppföljning och utvärdering, Tillväxtverket inleder med att
redogö ra fö r Tillvä xtverkets uppdrag som handlar om att ge fö rslag på ett
uppfö ljningssystem som bå de har en kvantitativ del med nationellt aggregerade
indikatorer samt en kvalitativ del. Den kvalitativa delen ä r viktig fö r att få nga bredden i
arbetet. Vad som ä r ett resultat kan må nga gå nger handla om flera olika saker och bestå
av flera olika perspektiv. Behovet om att prata om resultat på kort, medellå ng och lä ngre
sikt har få ngats upp under arbetets gå ng liksom aspekten att ett resultat kan vara en
ö nskad eller oö nskad konsekvens av nå gonting. Inom ramen fö r uppdraget har
Tillvä xtverket konstaterat att det idag saknas ett ramverk som det gå r att bygga en
verksamhetslogik kring som kan mö jliggö ra en fungerande uppfö ljning. Systemet
kommer att ta sin utgå ngspunkt i det ö vergripande må let fö r den nationella strategin
Utvecklingskraft i hela landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Marcus
poä ngterar vikten av att kunna lä gga in data frå n olika perspektiv fö r att sä kerstä lla den
regionala relevansen.
För mer information se ppt Förslag till nytt uppföljningssystem
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Synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Det ä r viktigt att det nya uppfö ljningssystemet hä nger ihop med de regionala
utvecklingsstrategierna, de indikatorsystem som redan finns på regional nivå samt
tar hä nsyn till de regionala skillnader som rå der.
 De nationella kvantitativa indikatorerna behö ver vara ö vergripande samt relativt få
fö r att uppfö ljningarna ska kunna samordnas.
 En gemensam verksamhetslogik fö r samtliga regionalt utvecklingsansvariga få r inte
riskera att leda till inlå sningseffekter på grund av att tillrä cklig hä nsyn inte har
tagits till regionernas skilda fö rutsä ttningar.
 Det på talades också att alla satsningar som gö rs inom det regionala tillvä xtarbetet
inte alltid sker inom ramen fö r en viss verksamhetslogik utan att det ibland kan ske
i en omvä nd ordning av olika skä l vilket skapar ytterligare en komplex dimension
till arbetet.
 Hur ska uppfö ljningssystemet byggas upp fö r att kunna mä ta de resultat som
kanske kommer i ett fjä rde eller femte led?
 Det behö vs ett utrymme fö r att mä tningar av resultat på kort sikt kan leda till
felaktiga tolkningar av ett resultat på lä ngre sikt.
 Ett nytt uppfö ljningssystem ä r positivt, ett steg i rä tt riktning. Vi behö ver bli bä ttre
och mer modiga nä r vi kommunicerar resultat frå n den regionala tillvä xtpolitiken.

5. Stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar, Kommunutredningen
Kommunutredningen berättar om uppdraget att stärka kommunernas kapacitet
att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar
Sverker Lindblad, huvudsekreterare Kommunutredningen (Fi2017:02) inleder med att
understryka vikten av dialog med alla parter som på nå got sä tt berö rs av kommunernas
framtid samt vikten av att diskutera vilka frå gor som ska hanteras på vilken nivå
(kommunal, regionalt, statlig). Må nga gå nger blir det stort fokus på organisation i en
så dan hä r utredning men utredningens må lsä ttning ä r att ha mä nniskan i centrum och
ge fö rslag som ä r bå de hå llbara och framtidssä krade.
De frä msta utmaningarna som kommunerna idag stå r infö r ä r den demografiska
utvecklingen och urbaniseringen. Det ä r fortfarande osä kert vad den senaste å rens
migration kommer att ge fö r lå ngsiktig effekt på kommunerna. Mycket tyder på att
migranter också flyttar vidare till stä der efter ett tag vilket gö r att nuvarande
befolkningsö kningar kan vara en temporä r effekt av migrationen. De stora
flyttgrupperna ä r yngre, som må nga gå nger flyttar till stä derna. Att som kommun ha en
befolkning dä r majoriteten bestå r av ä ldre innebä r hö ga kostnader fö r kommunen. En
konsekvens av det ä r ä ven bristen på arbetskraft i den kommunala verksamheten vilket
skapar stora utmaningar fö r kompetensfö rsö rjningen. Det stö rsta bekymret ser ut att
vara bristen på hö gutbildade kvinnor och mä n. Det hä r ser ut att fö rvä rras ö ver tid. Allt
tyder på att kompetensfö rsö rjningen blir ett ä nnu stö rre problem fram till 2040.
Migration och integration ger på sikt en stö rre mö jlighet att klara
kompetensfö rsö rjningen och dä rmed ö kade skatteintä kter till kommunerna.
Kommunerna har idag exakt samma uppgifter trots så skilda fö rutsä ttningar.
Kommitté n kommer att nä rmare granska de olika kommunernas fö rutsä ttningar, hur
det slå r mot olika verksamheter och dä refter ge fö rslag på lö sningar. Enligt de
utredningar som finns krä vs ca 20 000 invå nare fö r att en kommun ska kunna bedriva
en effektiv kommunverksamhet. Over hä lften av Sveriges nuvarande kommuner
kommer att ha under 20 000 invå nare å r 2040. Små kommuner har generellt sett inte
en sä mre ekonomi ä n stora kommuner dä remot finns det ett gleshetssamband med
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kommunernas ekonomi.
Kommitté n har i uppgift att ä ven titta på generella fö rä ndringar nä r det gä ller
uppgifterna till kommunerna, asymmetrisk ansvarsfö rdelning samt ö kad digitalisering
och dess mö jligheter. Kommitté n kommer ä ven att arbeta med fö rsö ksverksamhet.
Kommunutredningens delbetä nkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
ö verlä mnas den 17 oktober 2017. Kortfattat innebä r fö rslaget bl.a. att en generellt rä tt
fö r kommuner och landsting att med stö d av avtal utgö ra uppgifter å t varandra infö rs i
kommunallagen, ett undantag frå n lokaliseringsprincipen, fö rtydligande av styrelsens
uppsiktsplikt.
Kommitté ns slutbetä nkande ska ö verlä mnas den 15 oktober 2019.
För mer information se ppt Kommunutredningen
Sammanfattande dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
 Det regionala utvecklingsansvaret kan bli mer komplicerat vid en asymmetrisk
ansvarsfö rdelning fö r kommunerna. Ett alternativ kan vara att fler frå gor lyfts till en
regional nivå . Ex infrastruktur, bostadsfö rsö rjning och kompetensfö rsö rjning Vore intressant med fö rsö ksverksamheter som omfattar mer ä n digitalisering. Finns
intressanta exempel frå n Danmark och Finland exempelvis.
 Fö rsö ksverksamheter har diskuterats inom kommitté n men ä nnu finns ingen fä rdig
idé kring hur en så dan skulle kunna byggas upp. Scenarier har dock diskuterats
kopplat till vissa kommuner så som glesbygdskommuner i norra Sverige samt
fö rortskommuner runt Stockholm. Flera kommuner har redan anmä lt intresse fö r
att delta i en ev fö rsö ksverksamhet.
 Involvera ä ven fler aktö rer och ett stö rre medborgarperspektiv.
 Viktigt att beakta kommunernas mandat och roller nä r det gä ller vå rd – och omsorg
dä r ä ven myndighetsutö vning tillä mpas.
 Kommunutredningen har inget uppdrag att titta på hur staten ska fö rdela sina
resurser till kommunerna utan det hanteras delvis av en annan utredning1.
 Den stö rsta utmaningen fö r kommunerna ä r kompetensfö rsö rjningen. Det ä r svå rt
att styra hur mä nniskor med kompetens flyttar samtidigt som det i hö g utsträ ckning
handlar om att bygga kapacitet.

6. Sammanhållningspolitiken
Framtida sammanhållningspolitik
Anna Carlsson, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet berä ttade att det var en stor uppstä llning frå n kommissionen
(KOM) vid Sammanhå llningsforumet som genomfö rdes i slutet av juni. Det var mer
konkreta politiska fö rslag och diskussioner ä n vad som brukar vara på
Sammanhå llningsforumet. Den sjunde sammanhå llningsrapporten, som bl.a. ska
innehå lla en beskrivning av de insatser som unionen gö r kommer den 9 oktober. Vart
sjä tte å r ska rapporten ä ven innehå lla fö rslag till inriktning fö r nya programperioden
men kommer de kommer denna gå ng vara få enligt KOM. Hö gnivå gruppen som arbetat
med fö renkling lä mnade sin slutrapport i juni. Hö gnivå gruppen kommer att fungera
som stö d fö r KOM i framtiden.
Genomförande och uppföljning av nuvarande programperiod
Emelie Johansson, Enhet uppföljning och utvärdering, Tillväxtverket berä ttar att syftet
1

Oversyn av kostnadsutjä mningen fö r kommuner och landsting, dir 2016:91

6(10)

med utvä rderingarna ä r att fö rbä ttra kvaliteten på programmens utformning och
genomfö rande samt att bedö ma deras effektivitet och verkan. Samtliga fem tematiska
må l utvä rderas under hela programperioden. Det finns ett behov av att utveckla
resultatindikatorerna så att de kan utgö ra den riktning mot resultat som ä r syftet. Det ä r
också av betydelse att fö rstå varandras kontexter fö r att kunna skapa en samsyn kring
resultat. Att arbeta med SME ä r må nga gå nger en utmaning nä r det gä ller att skapa
samverkan mellan stora organisationer och mindre fö retag. Utvä rderingarna visar att
det finns brister i arbetet med horisontella kriterier, sä rskilt nä r det gä ller jä mstä lldhet
och likabehandling.
Lä rdomar frå n arbetet ä r att arbetet krä ver effektlogiker fö r samtliga tematiska må l
samt att det ä r nö dvä ndigt att ta med lä randet frå n denna och fö regå ende
programperioder fö r att kunna fokusera framå t.
För mer information se ppt Sammanhållningspolitiken
Det finns även rapporter på Tillväxtverkets hemsida som intresserade kan fördjupa sig i
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer.html

7. Regionala serviceprogram
Regionala serviceprogrammens funktion och betydelse samt samverkan
Eva Sörell, Enhet för hållbar landsbygdsutveckling, Näringsdepartementet inledde med
att understryka att service ä r viktigt fö r att kvinnor och mä n ska kunna bo och verka i
olika delar av landet. 2016 hade det totala stö det till kommersiell service mer ä n
fö rdubblats jä mfö rt med 2015, frå n 60 miljoner kronor till 140 miljoner kronor.
Driftstö det om 35 miljoner kronor per å r till butiker i sä rskilt utsatta och så rbara
glesbygdsområ den ä r mycket uppskattat, och regeringen fö reslå r i BP18 att stö det
permanentas. Dessutom fö reslå r regeringen att ytterligare 35 miljoner kronor avsä tts
å rligen under 2018–2019. Aven inom landsbygdsprogrammet finns mycket medel fö r
ä ndamå let. Hä r har 750 miljoner kronor ö ronmä rkts under programperioden 2014–
2020. De regionala serviceprogrammen ä r omnä mnda i nya fö rordningen (2014:583)
om regionalt tillvä xtarbete under §§ 11, program som bedö ms sä rskilt viktiga att beakta
vid framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin.
Pär Ove Bergquist, Enhet regionala miljöer, Tillväxtverket inleder med att den
grundlä ggande servicen så som livsmedel, post, bensin och dylikt må nga gå nger ä r
anledningen till att besö kare stannar upp och fö r att fö retagare ska kunna verka i glesoch landsbygd. Trots mö jlighet till stort ekonomiskt stö d ä r det av stor betydelse att det
finns ett levande samtal kring frå gor som rö r den kommersiella servicen. Ett
ekonomiskt stö d utan samtal ger inte den nytta som medlen syftar till.
De regionala serviceprogrammen ska sä kerstä lla tillgå ngen till service i områ den dä r
tillgä nglighetsindex ä r lå gt. Ansvaret att hå lla samman arbetet ligger idag på 15
regioner, 1 samverkansorgan och fem lä nsstyrelser, nå got som innebä r vissa
utmaningar. Tillvä xtverkets roll ä r att utgö ra stö d till er i det arbetet. Fö r att det ska bli
ett bra utfall på serviceplaneringen ä r det viktigt att samarbetet mellan lä nsstyrelsen
och regionen ä r vä l fungerande.
För mer information se ppt Regionala serviceprogram
Sammanfattande dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
 Den kommunala servicen i form av ex fö rskolor ä r också viktigt fö r ex fö retagare
och dess vilja till att etablera sig i regionen.
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Den kommersiella servicen har ä ven stor betydelse fö r de boende på orten ur ett
mer regionalt boendeperspektiv och inte enbart ur ett fö retagarperspektiv.
Det regionala serviceprogrammet ä r en del av stö rre del som rö r regional tillvä xt ur
flera olika dimensioner.
Det finns en otydlighet i fö rdelningen mellan 1:1 medel och landsbygdsprogrammet.
Nå got som gö r att en fungerande samverkan mellan aktö rerna ä r nö dvä ndigt.
Det finns brister hos utbetalande myndighet nä r det gä ller investeringsstö det.
Viktigt att se arbetet med regionala serviceprogram ur ett stö rre helhetsperspektiv.
Dagligvaruservicen ä r en vä ldigt viktig del i arbetet med hå llbar platsutveckling.
Samverkan ä r avgö rande fö r processerna.
Driftspengarna har betydelse men ett bredare tillvä xtperspektiv ä r viktigt.

8. Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
Roll, ansvar och samverkan kopplat till integration och regional tillväxt
Erika Nilsson, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att programpunkten ä r ett inspel frå n fö regå ende
mö te då regionalt utvecklingsansvariga på talade behovet av att fö ra dialog kring
integration igen. I de å terrapporteringar som sker av villkorsbeslutet syns det att
integration ä r en prioriterad frå ga i det regionala tillvä xtarbetet. Dä r lyfts må nga gå nger
riktade insatser till utrikesfö dda kvinnor och mä n men också om vikten av att stä rka
integration som en viktig aspekt av det regionala tillvä xtarbetet.
Åsa Elffors, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet informerar om hur
arbetet ä r organiserat på Integrationsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet och
att enheten har arbetat mycket med den nya bosä ttningslagen som trä dde i kraft 1 mars
2016. Lagstiftningen har få tt en stor genomslagskraft och mottagandet ä r nu mer jä mt
fö rdelat ö ver landet jä mfö rt med tidigare. Arbete på gå r kring ett nytt regelverk
avseende Arbetsfö rmedlingens etableringsuppdrag. Nyanlä nda kvinnor och mä n
kommer att samordnas med andra arbetssö kande, vilket har till syfte att effektivisera
arbetet på myndigheten. En annan viktig del i arbetet ä r utbildning och
kompetensfö rstä rkning då nyanlä nda ä r en mycket heterogen grupp som ä r i behov av
vitt skilda insatser. Må lsä ttningen ä r att fö renkla fö r samtliga aktö rer.
För mer information se ppt Integration och mångfald
Andreas Capilla, Region Östergötland
Inom ramen fö r RegLabs lä rprojekt Integration har en stor del av samtalet handlat om
var det regionala ansvaret fö r integrationsprocessen landar. Det finns idag inget uttalat
ansvar eller mandat fö r regionalt utvecklingsansvariga. Det saknas också fö rvä ntningar
frå n nationellt hå ll på vad regionalt utvecklingsansvariga bö r gö ra inom ramen fö r
integrationsarbetet. Det ä r svå rt att anvä nda regionens resurser så effektivt som mö jligt
nä r tydligt mandat och ansvarar saknas. Det finns en på taglig risk att olika aktö rer
istä llet gö r liknande insatser. Arbetet med integration gå r in i alla de sakområ den som
regionalt utvecklingsansvariga hanterar. Fö rutsä ttningarna fö r att bedriva ett bra
integrationsarbete blir dä rmed mycket upp till varje region och de politiska
beslutsfattarna på regional nivå , vilket gö r att det riskerar att bli en skillnad i vilka
resurser som finns att tillgå . Det behö vs nå gon form av å tgä rd fö r att skapa klarhet kring
detta. Lä rprojektet har visat att det finns en vilja att ta ett regionalt ansvar i frå gan.
För mer information se Rapport Rollkoll Regionernas roll i integrationen
Synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Hur vill Nä ringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet att ansvar och

8(10)



mandat ska fö rdelas? Vem ska utgö ra den samordnande parten på regional nivå ?
Hur lä nsstyrelserna agerar samordnande skiljer sig mellan lä nen.
Det finns en tendens till att det istä llet fö r att samverka kring integrationsprocessen
uppstå r en form av bevakning av sakområ den på olika myndigheter. Det utgö r en
fö rsvå rande faktor fö r samverkan.

Per Ibertsson, Enheten integration och etablering, Arbetsförmedlingen berä ttar att
etableringsuppdraget funnits hos Arbetsfö rmedlingen sedan 2010. De som varit
inskrivna i etableringsuppdraget ä r idag myndighetens stö rsta kundgrupp.
Invandringen ä r nö dvä ndig fö r att klara kompetensfö rsö rjningen. Det behö vs ett
regionalt perspektiv då generationsvä xlingen skapar olika utmaningar i olika delar av
landet. Fö rmå gan att klara kompetensfö rsö rjningen på lä ngre sikt ä r avhä ngt fö rmå gan
att fö rbä ttra integrationen.
I etableringsuppdraget ä r idag 76 000 inskrivna i etableringsuppdraget, 57 % av dessa
ä r mä n och 43 % ä r kvinnor. Det ä r en relativt ung må lgrupp dä r 2/3 ä r under 40 å r.
Det finns ett antal viktiga utvecklingsområ den som rö r samverkan. Exempelvis bedö mer
myndigheten att vuxenutbildningen ä r underutnyttjad, dä r finns mö jlighet att i hö gre
utsträ ckning arbeta tillsammans. Det behö vs också mer insatser fö r att fö rbä ttra
etableringen av nyanlä nda kvinnor på arbetsmarknaden då kvinnor exempelvis i lä gre
utsträ ckning ä n mä n tar del av arbetsnä ra insatser inom ramen fö r
etableringsuppdraget. Hä r finns också behov av att myndigheten fortsä tter utveckla sina
interna arbetssä tt och metoder.
För mer information se ppt Integration och mångfald
Carin Persson, Enhet entreprenörskap, Tillväxtverket inleder med att Tillvä xtverket idag
har ett regeringsuppdrag som handlar om integration och må ngfald i det regionala
tillvä xtarbetet. Uppdraget genomfö rs via ett antal andra uppdrag som myndigheten
redan har fö r att få en stö rre genomslagskraft. De fyra områ den som Tillvä xtverket
fokuserar på ä r Jä mstä lld regional tillvä xt, Oppna upp!, Frä mja nyanlä ndas fö retagande,
Enklare vä gar till jobb. De två sista uppdragen berö r inte regionalt utvecklingsansvariga
direkt men dä remot genereras kunskap och lä rdomar under arbetets gå ng som kan vara
till nytta ä ven fö r regionerna.
Tillvä xtverket har ä ven samarbetat med Arbetsfö rmedlingen fö r att utveckla
jobbskills.se med syfte att få nga upp fö rtagarkompetens i ett tidigt skede, verksamt.se
har också uppdaterats fö r att bli mer tillgä nglig fö r nyanlä nda.
Det har framkommit i andra sammanhang att regionalt utvecklingsansvariga behö ver
ett bredare stö d inom integrationsområ det i likhet med hur regeringsuppdraget
Jä mstä lld regional tillvä xt genomfö rs. Dä r en nulä ges- och behovsanalys tas fram på
regional nivå med syftet att hitta de specifika utmaningarna fö r regionen och dä refter
arbeta med de utmaningarna.
För mer information se ppt Integration och mångfald
Synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Onskemå l om att regionalt utvecklingsansvarigas mandat och ansvar fö r
integrationsfrå gor bö r tydliggö ras liksom ett reglerat ansvar fö r samarbete kring
integrationsprocessen på regional nivå fö r berö rda aktö rer. Exempelvis i
villkorsbeslutet.
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Det behö vs en hö gre flexibilitet i arbetet på regional nivå fö r att nyttja den
kompetens som finns hos nyanlä nda och koppla det till arbetsmarknadens behov.
Behov av att hitta flexibla modeller fö r arbetet.
LOU utgö r ibland ett hinder fö r att snabbt kunna få ut mä nniskor på
arbetsmarknaden.
Arbetsfö rmedlingen meddelade att den frä msta samtalspartnern fö r myndigheten
på regional nivå ä r lä nsstyrelsen men det ä r på tagligt att det finns ett stort behov av
regional samordning. Må nga frå gor skulle kunna få en bra lö sning om arbetet
skedde mer ö ver kommungrä nserna, ex utbildningsfrå gorna.

9. Öppet forum och nästa möte
Mattias Moberg, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet informerar om att inga frå gor har inkommit till programpunkten
och med det slä pps ordet fritt.
Frå gestä llning frå n Lars Wikström, Tillväxtverket om ledamö terna har erfarenheter av
ö kad svå righet att få universitet och hö gskolor att delta i fö retagsnä ra projekt inom
tematiskt må l 1. Erfarenheterna skiljer sig å t. I vissa lä n har universitet och hö gskolor
istä llet sö kt sig till interreg eller andra finansieringskä llor. I andra lä n delas inte den
erfarenheten utan dä r ser hö gskolan nytta av att stä rka nä ringslivet istä llet.
Mattias Moberg, Näringsdepartementet stä ller frå gan om det finns intresse av att infö ra
en programpunkt Aktuellt från regionerna som ges samma syfte som programpunkterna
Aktuellt från Näringsdepartementet och Aktuellt från Tillväxtverket. Mattias Moberg
informerar ä ven om att det inkommit en fö rfrå gan om att skicka ut eventuella
presentationer infö r Tjä nstemannaforum i fö rvä g fö r att kunna ge mer tid fö r dialogen
under mö tet. Mattias Moberg vill gä rna ha in synpunkter på ovanstå ende och vä lkomnar
fler fö rslag på hur Tjä nstemannaforum kan utvecklas.
Inspel till kommande Tjänstemannaforum:
 Vad hä nde med Landsbygdskommitté ns slutbetä nkande och vå ra inspel om att hå lla
samman en landsbygdspolitik med den regionala tillvä xtpolitiken? Uppfö ljning
kring det
 Frå gestä llningen om biogas som ä ven ä r aktuell på kommande Politikerforum
 De strategiska samverkansprogrammen
 Regionala exportcentra
 Infrastruktur

10(10)

