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09.00 Registrering och kaffe/te
09.30 Välkomna
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet
och generaldirektör Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Dagen modereras av Daniel Fahlander, Tillväxtverket tillsammans med
Charlotte Werner, Näringsdepartementet och Frida Andersson, Tillväxtverket

10.00 Viktiga områden för den regionala tillväxtpolitiken
Vilka är framtidens utmaningar och vad är myndigheternas roll?
Inspel från tre generaldirektörer
Darja Isaksson, Vinnova, Lars Lööw, ESF-rådet, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
– vilka möjligheter ses framåt?
Lennarth Förberg (m), ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region BlekingeEva Lindberg (s), regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg,

11.00 The revenge of the places that don’t matter
(and what to do about it)
Andrés Rodriguez-Pose, Professor of Economic Geography, London School of
Economics.
People living in places that according to dominant economic theories lack the ability to grow
are using their votes to demonstrate their discontent. The political response should be place
sensitive policies, for economic development in all places.
Reflektioner från: Anders Lidström, Umeå universitet, Katrien Vanhaverbeke, SKL
Jan Persson, Landskrona stad

12.00 Lunch
12.50 Regional development policy
– looking back and looking forward
Jose Enrique Garcilazo, Head of Regional and Rural Policy Unit, OECD
What have been the key successes – and shortcomings – of regional development policy over
the past 20 years, and what are the key lessons to be drawn?
Regionala utmaningar i ett internationellt perspektiv
– vilka mervärden kan det ge?
Samtal med Jörgen Preuss, Region Halland om erfarenheter från framtagandet av OECD
Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia
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14.00 Fördjupande dialogpass Fem olika pass, varje deltagare väljer två:
1. Innovativ omställning eller business as usual?
Åsa Lövelius Kebert, Näringsdepartementet
I det här passet har vi en diskussion om vad fokus bör vara för framtida satsningar inom regionalfonds
programmen. Vilka typer av satsningar är viktiga att kunna genomföra? Vilka erfarenheter tar vi med oss från
innevarande programperiod till nästa? Under passet ges också en uppdatering av den pågående förhandlingen.
2. Cirkulär ekonomi –vad är regionens roll?
Johanna Giorgi, Tillväxtverket
Målen i Agenda 2030 uppmanar världen att utveckla en hållbar industri, främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster och minska klimatpåverkan genom att utveckla en ny typ av ekonomi – en cirkulär ekonomi.
Men vad är cirkulär ekonomi? Vilka åtgärder krävs – och vad är regionens roll? Med regionala och lokala exempel
från Sverige och Europa får vi tillsammans en fördjupad förståelse för vad cirkulär ekonomi är och hur den kan
utvecklas i en regional kontext.
3. Hur framtidssäkras kompetensförsörjningen?
Camilla Karlsson, Tillväxtverket
Omställningen i ekonomin och på arbetsmarknaden, driven av bland annat digitalisering och globalisering,
leder till snabbt föränderliga behov av kunskaper och kompetenser. Hur kan vi utveckla insatser för att möta
denna omställning och rusta arbetsgivare och individer med nya relevanta kompetenser? Hur bygger vi hållbara
strukturer för ett livslångt lärande på lokal, regional och nationell nivå?
4. Innovation, klimat eller gränshinder?
Maria Eriksson, Näringsdepartementet
I det här passet kommer vi diskutera hur det gränsöverskridande samarbetsprogrammet (Interreg) kan bli ett
viktigt verktyg i den framtida regionala tillväxtpolitiken. Vilken typ av satsningar ska vi göra över gränserna
tillsammans med våra grannar – är det satsningar på klimat, innovation, gränshinder eller något annat? Vilka
erfarenheter tar vi med oss från innevarande programperiod till nästa? Vilka utmaningar och möjligheter finns
i kommissionens förslag? Kom och ge era inspel och diskutera! Under passet kommer också en uppdatering av den
pågående förhandlingen ges.
5. Hur blir digitaliseringen ett lyft?
Mats Wessman, Tillväxtverket
Idag påverkar digitaliseringen alla samhällssektorer på alla nivåer. Mycket pekar på att vi i Sverige har hög
kunskap inom digitalisering. Samtidigt ligger Sverige efter i att utnyttja digitaliseringens möjligheter till nya
affärsmodeller. Fler innovativa företag behöver därför använda digitaliseringens möjligheter! Hur kan man regio
nalt och lokalt arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft och regional utveckling genom digitalisering?

Fika serveras mellan passen
16.00 Vad tar vi med oss från dagen och hur går vi vidare?
Mattias Moberg, Näringsdepartementet och Christina Henryson, Tillväxtverket ger
sina reflektioner från dagen och diskuterar vägen framåt

16.15 Konferensen avslutas

