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Villkor m.m. för budgetåret 2016 för Gotlands kommun, landstingen i
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt samverkansorgan inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22
Kommunikationer

1 bilaga
Riksdagen har beslutat om verksamheter för budgetåret 2016 vad gäller
utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2015/16:1, utg.omr. 1, bet.
2015/16:KU1, rskr. 2015/16:xx) och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
(prop. 2015/16:1, utg.omr. 19, bet. 2015/16:NU2, rskr. 2015/16:xx) samt
utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, bet.
2015/16:TU1, rskr. 2015/16:xx) för Gotlands kommun, landstingen i
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra
Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt
samverkansorgan.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för
berörda aktörer vid användandet av medel från anslaget 5:1
Länsstyrelserna inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse samt anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Det
som sägs om ett landsting gäller i detta beslut även Gotlands kommun.
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VERKSAMHET

Berörda aktörer ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2017,
om inget annat framgår. Redovisningen ska ske enligt de
återrapporteringskrav som framgår av detta regeringsbeslut. Den ettåriga
redovisningen ska följa strukturen i detta beslut.
1.1

Verksamhetsstyrning

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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Berörda landstings och samverkansorgans verksamheter inom det
regionala tillväxtarbetet ska bidra till ett effektivt och resultatinriktat
genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och bedrivas utifrån ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Det regionala
tillväxtarbetet ska grundas på analyser av regionala förutsättningar,
uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande.
Berörda landsting och samverkansorgan ska medverka i genomförandet
av sammanhållningspolitiken i Sverige, inklusive europeiskt territoriellt
samarbete. Kunskaper och erfarenheter från de Europeiska struktur och
investeringsfonderna ska återföras till och tas tillvara i det regionala
tillväxtarbetet.
Återrapportering för landstingen i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs
och Jämtlands län, Gotlands kommun och samtliga samverkansorgan
Återrapportering 1
För sin uppgift i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med
utgångspunkt i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 och förordningen om regionalt tillväxtarbete,
ska berörda landsting och samverkansorgan ge en sammanfattning av
verksamheten inom regional tillväxt.
Sammanfattningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i den
nationella strategin – Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och
tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete.
Redovisningen ska innehålla:
 de viktigaste prioriteringarna och insatserna i det regionala
tillväxtarbetet under året, inklusive en bedömning av resultaten,
 en beskrivning av hur användningen av medel från anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder (utg.omr. 19 Regional tillväxt) bidrar till
att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, det
regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen.
 genomförda aktiviteter och dess resultat inom ramen för EU:s
strategi för Östersjöregionen.
Återrapportering 2
 Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa exempel
inom vilka områden samverkan sker med länsstyrelsen och hur
denna samverkan har utvecklats.
Återrapportering 3
Berörda landsting och samverkansorgan ska:
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 redovisa hur arbetet för en jämställd regional tillväxt fortsatt
bedrivs och utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet.
Återrapportering 4
Berörda landsting och samverkansorgan ska:
 redovisa hur arbetet med miljödriven näringslivsutveckling och
energi utvecklas samt hur samverkan med berörda aktörer på
olika nivåer stärks. Särskilt ska redovisas hur samverkan sker med
länsstyrelserna i genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen 2014–2020, inkl. territoriellt
samarbete avseende insatser inom det tematiska området "stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer".
Återrapportering för landstingen i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs
och Jämtlands län, Gotlands kommun och Samverkansorganet i
Kalmar län
Återrapportering 5
För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för
medborgare och företag ska följande redovisas och kommenteras:
 vilka insatser som genomförts, resultaten av dessa och vilka
aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till
övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet.
Redovisningen ska relatera till målen i det regionala serviceprogrammet
samt den regionala handlingsplanen för genomförandet av det svenska
landsbygdsprogrammet.
1.2

Uppdrag

Uppdrag till landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands
län, Gotlands kommun och samtliga samverkansorgan
1. Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket:
 lämna uppgifter till verket avseende utgiftsprognoser, utfall och
beställningsbemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
2. Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket:
 medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av
det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
3. Berörda landsting och samverkansorgan ska:
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verka för att det riksdagsbundna målet om att Sverige ska ha
bredband i världsklass nås. De ska vidare redovisa hur man har
verkat för att det riksdagsbundna målet nås samt vilka andra
faktorer som har påverkat utvecklingen inom itinfrastrukturområdet i länet. Redovisningen ska göras i enlighet
med Post- och telestyrelsens anvisningar senast den 1 februari
2017.

Uppdrag till landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands
län, Gotlands kommun och Samverkansorganet i Kalmar län
4. Berörda landsting och samverkansorgan ska hantera anläggning av
kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation, och för berörda projekt bistå Post- och telestyrelsen i dess
arbete med att följa upp de krav som anges i förordningen (2012:39) om
offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur.
Sista beslutsdatum för medel avsatta för anläggning av kanalisation är 31
december 2016.
Följande ska även redovisas och kommenteras:
 vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av
stödet,
 hur stödet har använts, samt
 statistik över antalet inkomna ansökningar.
Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det
beviljade stödets storlek. En rapport enligt ovanstående om
användningen av stödet t.o.m. den 31 december 2015 ska lämnas av
berörda landsting och samverkansorgan senast den 1 februari 2016. En
rapport om användningen av stödet t.o.m. den 31 maj 2016 ska lämnas
senast den 30 juni 2016. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro
län.
2

FINANSIERING

2.1

Anslag 5:1 Länsstyrelserna och anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder

Berörda landstings och samverkansorgans medel från anslag 5:1
Länsstyrelserna inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse framgår av villkor
för respektive länsstyrelses anslagspost i regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslaget.
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Berörda landstings och samverkansorgans delar av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt framgår av
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget. Under
anslagsposten 24, som disponeras av Tillväxtverket, anges anslag, tilldelat
bemyndigande, anslagsbehållning som får disponeras och anslagskredit
för respektive beslutsfattare. Vidare framgår vilka ändamål under
anslaget som berörda landsting och samverkansorgan får besluta om.
Det åligger berörda landsting och samverkansorgan att följa de
förordningar som reglerar användningen av medel under anslaget.
Berörda landsting och samverkansorgan ska, vid fördelningen av medlen
under anslagen besluta i varje ärende med hänsyn till målen för
verksamheten och villkoren för anslagen samt tillämpliga förordningar.
När berörda landsting och samverkansorgan beslutat om utbetalning i ett
ärende som rör anslaget ska de sända ett underlag för utbetalning av
aktuella medel till Tillväxtverket, som har dispositionsrätten för de
tilldelade medlen.
3

ÖVRIGT

Underlag till Tillväxtverket för årsredovisning och delårsrapport
Berörda landsting och samverkansorgan ska förse Tillväxtverket med det
underlag som verket begär inför arbetet med Tillväxtverkets
årsredovisning och finansiella delårsrapport.
På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht
Ina Berggård

Likalydande till
Östergötlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Hallands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Jämtlands läns landsting
Gotlands kommun
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Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Kopia till
Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA, OSAK , OSASFÖ
Utbildningsdepartementet/GV, JÄM och UH
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Utbildningsdepartementet/GV
Miljödepartementet/KL, MM, HTE och NM
Näringsdepartementet/HTFF, HTHL, HTITP, ISBIF, KLSB, RSN
Socialdepartementet/JÄM
Kammarkollegiet
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Post- och telestyrelsen
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Sveriges Kommuner och Landsting
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Diarienummerförteckning

N2014/5333/RT
N2014/5297/KLS
N2014/5334/KLS (delvis)
N2014/4966/RT
N2014/5178/RT

