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Information om anmälan m.m.

Dag och tid: Fredag 2 december 2016 kl. 09.00–15.30
Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm.
Anmälan: Senast torsdag 24 nov till: forum@tillvaxtverket.se (Ange
eventuella önskemål om specialkost vid anmälan.)
Insläpp Rosenbad: Pia Diring, Näringsdepartementet, 070-374 25 72.
Frågor om anmälan: Sandra Droguett Biörklund, Tillväxtverket,
08-681 65 95 eller e-post enligt ovan.
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 (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 2 december 2016
(Tiderna är cirkatider)

09.00–09:30 Kaffe
09:30–09:35 Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht, Näringsdepartementet
09:35–10:20 Innovation och företagande samt Attraktiva miljöer och
tillgänglighet – Ett uppkopplat Sverige, vårt gemensamma ansvar
– information, dialog och synpunkter
Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsministern
Peter Eriksson
Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
 Regionalt exempel.
 Pågående arbete på nationell nivå med bredband och digitalisering
 Dialog.
10:20–11:30 Innovation och företagande – Regeringens strategiska
samverkansprogram – information, dialog och synpunkter
Niklas Johansson, Statssekreterare hos närings- och innovationsministern
Mikael Damberg, huvudansvarig för samverkansprogrammen
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht, Näringsdepartementet
 Inledning, Statsekreterare Niklas Johansson.
 Smarta städer, Projektledare Lina Martinson.
 Nästa generations resor och transporter, Projektledare Åsa
Vagland.
 Cirkulär och biobaserad ekonomi, Projektledare Camilla Lehorst.
 Uppkopplad industri och nya material, Projektledare Johan
Harvard.
 Life science, Samordnare Anders Lönnberg.
 Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 1) med bakgrund och
frågor.
11:30–11:50 Innovation och företagande – Besöksnäring och turism
– information, dialog och inspel
Niklas Johansson, Statssekreterare hos närings- och innovationsministern
Mikael Damberg
 Besöksnäringsforum.
 Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och
växande besöksnäring.
 Kompetensförsörjning.
 Dialog.
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11:50–12:35 Lunch
12:35–13:10 Kompetensförsörjning – Valideringsdelegationen
2015–2019
– information, dialog och inspel
Jonas Milton, Ordförande i Valideringsdelegationen 2015–2019
 Valideringsdelegationen 2015–2019.
 Dialog.
 Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 2) med bakgrund och
frågor.
13:10–13:45 Internationellt samarbete – Interreg och det regionala
tillväxtarbetet samt uppdatering om sammanhållningspolitiken
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Christina Mattisson, Regionråd, Region Blekinge
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
 Arbetet med den framtida Sammanhållningspolitiken.
 Internationellt samarbete – Interreg och det regionala
tillväxtarbetet.
 Blekinges arbete.
 Tillväxtverkets uppdrag att etablera fondsamordning och arbeta
med processtöd med koppling till Interreg.
 Dialog.
13:45–14:00 Fika
14:00–15:10 Attraktiva miljöer och tillgänglighet
– Infrastrukturplaneringen
– information, dialog och synpunkter
 Infrastrukturpropositionen Investering i framtiden–innovativa
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.
 Den fortsatta processen fram till beslut om nationell plan för
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet 2018–2029.
 Processen för regionala planer.
 Dialog.
15:10–15:30 Aktuella frågor och Öppet forum
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
 Aktuella frågor inom regeringen och Regeringskansliet
 Kommande möten:
– fredag 24 februari 2017 (tjänstemannaforum 10 februari)
– fredag 19 maj 2017 (tjänstemannaforum 12 maj)
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Öppet forum – inspel anmäls så snart som möjligt till
forum@tillvaxtverket.se eller till Patrik Johansson,
Näringsdepartementet tfn 08-405 57 19.

15.30 Avslutning

6

Bakgrund

Innovation och företagande samt Attraktiva miljöer och
tillgänglighet – Ett uppkopplat Sverige, vårt gemensamma ansvar
– information, dialog och synpunkter
Statsekreteraren Alf Karlsson berättar om regeringens pågående arbete
med bredband och digitalisering. Det handlar bl.a. om de regionala
koordinatorerna som är länken mellan nationella och regionala samt
lokala nivån när det gäller bredband, aktuella digitala satsningar och
kommande strategier. Även Dag Hultefors, ordförande i
regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland deltar och pratar om
regionens arbete inom området.
Innovation och företagande – Regeringens strategiska
samverkansprogram – information, dialog och synpunkter
Se bilaga 1
Innovation och företagande – Besöksnäring och turism
– information, dialog och inspel
Näringsdepartementet har på tidigare forum informerat om regeringens
insatser för ökad turism och aviserat att man avser återkomma med
information om de diskussioner som förs inom närings- och
innovationsministerns dialogforum med besöksnäringen. I höst har
Närings- och innovationsministern Mikael Damberg träffat
besöksnäringen för att diskutera temat infrastruktur och presentera
regeringens nya utredning om en sammanhållen politik för hållbar
turism och växande besöksnäring. På kommande dialogforum med
besöksnäringen under våren kommer temat att vara
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjning – Valideringsdelegationen 2015–2019
– information, dialog och inspel
Se bilaga 2
Internationellt samarbete – Interreg och det regionala tillväxtarbetet
samt uppdatering om sammanhållningspolitiken
– information och dialog
Ss. Elisabeth Backteman informerar om Allmänna rådet den
16 november 2016. I övrigt kommer punkten att fokusera på Interreg
och kopplingen till det regionala tillväxtarbetet. Internationellt
samarbete är den fjärde prioriteringen i den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Regeringens
inriktning är att strategiskt använda de möjligheter som finns för
gränsöverskridande samarbete inom sammanhållningspolitiken. I det
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arbetet är de 13 Interreg program som Sverige deltar i av stor betydelse.
Region Blekinge informerar om hur de strategiskt arbetar med dessa
frågor och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket kommer att
informera om myndighetens uppdrag att etablera fondsamordning och
arbeta med processtöd med koppling till Interreg.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet – Infrastrukturplaneringen
– information, dialog och synpunkter
Infrastrukturpropositionen Investering i framtiden–innovativa lösningar
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling som regeringen
överlämnade till riksdagen i oktober presenteras. Vi får även information
om den fortsatta processen fram till beslut om nationell plan för
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet 2018–2029 samt om processen för de regionala
planerna.
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Bilaga 1 Innovation och företagande – Regeringens strategiska
samverkansprogram – information, dialog och synpunkter
Underlag från Enheten för Innovation, forskning och kapitalförsörjning,
Näringsdepartemenet
Frågeställningar:

1. Vad görs inom er region idag som ligger inom ramen för de
områden som prioriterats av samverkansgrupperna i regeringens
samverkansprogram?
2. Finns det något område (inom respektive program) som ni tycker
saknas och som är centralt för att skapa systemförändring?
Bakgrund

Regeringen har genom samverkansprogrammen pekat ut fem svenska
styrkeområden där vi tillsammans investerar i framtiden. Det handlar om
nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och
bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan
offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa
lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling
och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring
innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de
resurser som satsas.
Programmen är:
 Nästa generations resor och transporter
 Smarta städer
 Cirkulär och biobaserad ekonomi
 Uppkopplad industri och nya material
 Life Science
De fyra första strategiska samverkansprogrammen deltar vid kommande
politikerforum den 2 december.
För varje program finns en utsedd samverkansgrupp som nu är igång
med arbetet att prioriera och identifiera områden och insatser för
samverkan med fokus på innovation. Hur uppnår vi största möjliga
effekt utifrån det som satsas? Vilka redan pågående samarbeten kan och
bör vi växla upp? Det är frågor som grupperna diskuterade vid sina första
möten mellan den 3 och 14 oktober.
Läs mer på:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/samverkansgrupperna-iregeringens-samverkansprogram-ar-igang/
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Bilaga 2 Kompetensförsörjning – Valideringsdelegationen 2015–2019
– information, dialog och inspel
Underlag från Enheten för Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartemenet samt från Valideringsdelegationen 2015–2019
Frågeställningar

1. Vilka allmänna medskick har regionerna till arbetet med
strategin?
2. Tillväxtverket pekar i en rapport från 2015 på att kopplingen
mellan validering och det regionala kompetensförsörjningsarbetet
med kompetensplattformarna som verktyg är svag i många
regioner.1 Hur ser kopplingen ut mellan validering och arbetet
med kompetensförsörjning i er region?
3. Tillväxtverkets rapport beskriver regionernas funktion som
drivande, samordnande, stödjande och kunskapshöjande.
Samtidigt pekas det på att aktörerna med regionalt
utvecklingsansvar och kompetensplattformarna har ett relativt
svagt mandat för arbetet med validering. Vilka möjligheter har
regionen att med befintliga mandat och resurser arbeta drivande,
samordnande, stödjande och kunskapshöjande med validering?
Bakgrund

Valideringsdelegationen har i uppdrag från regeringen att följa, stödja
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.2
Delegationens ledamöter representerar branscher och parter inom
arbetslivet samt berörda myndigheter, bl.a. Tillväxtverket, Skolverket,
Myndigheten för yrkeshögskolan och ESF-rådet. I den expertgrupp som
är knuten till delegationen finns bl.a. Region Skåne och Validering Väst
(Västra Götalandsregionen) representerade. Se mer om delegationens
uppdrag och arbete på www.valideringsdelegation.se.
I delegationens uppdrag ligger att lämna förslag på en nationell strategi
för validering. Avsikten är att kunna överlämna förslaget till regeringen i
februari/mars 2017. Strategin kommer bland annat att ta upp behovet av
regional samordning.

1

Tillväxtverket 2015, Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet.

2

En samordnad utveckling av validering, dir. 2015:120.

