Minnesanteckningar för dialog på tjänstemannanivå Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 12 februari 2016.
1. Välkommen
Mattias Moberg, näringsdepartementet inleder dagen med att hälsa samtliga
välkomna. Mattias presenterar sig kort som ny enhetschef och ordförande för
Tjänstemannaforum.
Under inledningen lyfts bland annat följande fram (PPT bifogas):
1.1 OECD reviderar Territorial Review Sweden
På uppdrag av regeringen har OECD nu påbörjat revideringen av territorial review Sweden, som publicerades i mars 20101. Uppdraget (syftet) till OECD är att
se över hur Sverige utvecklats utifrån de rekommendationer som gjordes 2010.
Särskilt fokus kommer läggas vid governance-frågor och landsbygdsperspektivet.
Inom ramen för revideringen kommer OECD att göra ett Sverigebesök i april, där
bl.a. regionala representanter kommer att bjudas in. Uppföljningen ska vara klar
vid årsskiftet 2016-2017. För mer information kontakta Maria Nordh, näringsdepartementet2.
Diskussion:
- Det pågår andra parallella OECD-granskningar i Sverige. Vid forums möte
nämns bland annat översyn av korridoren Köpenhamn-Göteborg-Oslo
samt en studie beställd av NSPA-nätverket där de fyra nordligaste länen i
Sverige ingår3. OECD kommer att besöka Sverige, utifrån uppdraget som
omfattar NSPA redan den 25-26 februari, 2016, då Europaforum Norra
Sverige möts i Piteå.
1.2 Exportstrategin4
Mattias Moberg beskriver nuläget. Det pågår en intern dialog och förankringsprocess inom Regeringskansliet avseende regionala exportcentra. Tidplanen att
inrätta regionala exportcentra under 2016 står fast. Ledamöterna betonar, som
vid tidigare forum, vikten av att regional dialog och förankring av processer genomförs löpande.

1

http://www.oecd.org/gov/regionalpolicy/oecdterritorialreviewssweden.htm#ntr
Kontaktuppgift: maria.nordh@regeringskansliet.se
3
NSPA- nätverket “Northern Sparsely Populated areas”, www.nspa-network.eu.
4
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/09/sveriges-exportstrategi/
2
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1.3 Nyindustrialiseringsstrategin
Mattias Moberg informerar att strategin är beslutad. [strategin delades ut på
plats, men finns också att hitta på www.regeringen.se/smartindustri ] Handlingsplanen är ännu inte fastställd, diskussion om implementering pågår fortfarande.
Diskussion:
- Ledamöter på plats lyfter fram vikten av att inkludera den regionala nivån vid den pågående dialogen om implementering av nyindustrialiseringsstrategin. Motsvarande synpunkter lyftes också fram från regionala
aktörer vid Vinnovas årsmöte under senhösten 2015.
1.4 Bostadsplaneringskommittén
Remissvaren håller på att sammanställas och det arbetet kommer att fortgå under våren.
Diskussion:
- Hur knyts bostadsplaneringskommitténs arbete till andra pågående och
planerade utredningar, exempelvis indelningskommitténs uppdrag? Maria Nordh, Näringsdepartementet förtydligar att det finns kopplingar till
Indelningskommittén och att hänsyn kommer att behöva tas till den vid
ett eventuellt genomförande av förslagen.
- Flera ledamöter har tidigare uttryckt önskemål om att uppdragsfrågan
inte ska parkeras i väntan på att Indelningskommittén hanterar sitt huvuduppdrag, den geografiska indelningen. Denna synpunkt lyfts också
fram vid dagens forum. Maria Nordh noterar inspelet och tar detta vidare.
1.5 Återkoppling analysgruppen och RND-FOI.
Mattias Moberg återkopplar från genomförda möten i analysgruppen samt i
arbetsgruppen RND-FoI.
Vid senaste mötet med analysgruppen medverkade Tillväxtanalys, med sin rapport ”Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft”. Mattias Moberg föreslår att rapporten presenteras vid
kommande tjänstemannaforum.
Arbetsgruppen RND-FoI planerar en konferens om Smart specialisering i Karlstad. Konferensen blir ett samarrangemang mellan Regeringskansliet, Region
Värmland och Tillväxtverket. För mer information, kontakta Erik Joachimsson,
Näringsdepartementet eller Cecilia Johansson, Tillväxtverket.
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2. Uppdrag, villkorsbeslut och utvecklingsdialoger - information och dialog
Maria Nordh, Ina Berggård, Örjan Hag, Martin Nyqvist, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet samt Emilia
Högquist och Maria Ohlman, Miljömålsenheten, Miljö- och energidepartementet
informerar om uppdragen.
2.1 Vårens utvecklingsdialoger – information om upplägg.
Inom ramen för 2016 års regionala utvecklingsdialoger kommer ett urval om ca
5-6 län att göras. Dialogerna kommer att genomföras hos respektive regionalt
utvecklingsansvarig aktör. Önskemålet är att Näringsdepartementet vid dessa
dialogmöten också får möjlighet att träffa andra regionala aktörer och nationella
myndigheter i de berörda länen. Förslag på mötesdagar lämnas preliminärt i
mars månad. Ambitionen är att möten med tillfrågade län genomförs före sommaren. Samtliga län kommer att besökas inom en treårsperiod.
Notera:
 Övrig återkoppling till samtliga regioner avseende den regionala årsrapporteringen enligt villkorsbeslutet kommer att ske i samband med tjänstemannaforum i maj.
2.2 Villkorsbeslut/regleringsbrev – mall för återrapportering etc.
När frågan om form och innehåll diskuterades vid tjänstemannaforum i november 2015 efterfrågades detaljerad information i villkorsbeslut/regleringsbrev,
där vissa sakområden upplevs saknas. Ina Berggård förtydligar att många frågor
är fortsatt viktiga att återrapportera från regionalt utvecklingsansvariga, men att
näringsdepartementet väljer ut vissa sakområden som särskilt intressanta att
följa upp – och dessa skiljer sig ibland från år till år.
En nyhet i årets villkorsbeslut/regleringsbrev är en tabell som visar vilka övriga
uppdrag som respektive aktör har.
Notera:
 Inför Villkorsbeslutet för 2016 som redovisas 2017 kommer Näringsdepartementet och Tillväxtverket att ta fram en mall för återrapportering.
 Boverket och Tillväxtverket redovisar sitt gemensamma uppdrag om tillväxtarbete och fysisk planering i slutet av mars 2016. Eventuella fortsatta
insatser inom området fysisk planering i det regionala tillväxtarbetet får
värderas efter det.
2.3 Jämställd regional tillväxt – nytt uppdrag till Tillväxtverket (se bifogad
PPT)
10 december 2015 tog regeringen beslut om 36 mkr per år (under 2016-2018)
till insatser för stärkt jämställd regional tillväxt. Uppdraget har riktats till Tillväxtverket som inom kort informerar regionalt utvecklingsansvariga aktörer om
form och innehåll. Arbetet är en fortsättning på det uppdrag som regionalt ut-
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vecklingsansvariga haft att ta fram regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt. En uppstartskonferens är planerad till den 16 mars 2016, i Stockholm. Kontaktperson hos Tillväxtverket är Rosi Hoffer.
Diskussion:
- Ledamöterna uttryckte ett behov av tidig dialog med Tillväxtverket, eftersom regionalt utvecklingsansvariga aktörer redan idag ser behov av
snabba insatser utifrån fastställda prioriteringar.
2.4 Översyn av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder – status
Örjan Haag, näringsdepartementet ger en kort nulägesbild av den översyn som
sker inom anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder och hur uppdraget till Statskontoret är formulerat. Uppdraget innehåller bland annat en översyn av det regionala uppföljningssystemet, möjligheten att rigga ett nationellt uppföljningssystem, bemyndiganderamar, återrapporteringsstrukturer mm.
Örjan Haag beskriver också den extra tilldelning som skett till några regioner;
och förtydligar att denna tilldelning inte avser vara en engångstilldelning utan en
årlig förstärkning.
2.5 Uppdrag/ erbjudande klimat/miljö och energi
Mattias Moberg, Näringsdepartementet, talar om att Näringsdepartementet
ihop med Miljö- och energidepartementet skissar på ett preliminärt erbjudande/uppdrag om stärkta insatser inom klimat-, miljö- och energi i det regionala tillväxtarbetet. Dagens fokus är att lyfta in regionerna tidigt i processen och
lyssna av hur de arbetar med frågorna. Tanken är att återkomma vid tjänstemannaforum i maj för fördjupad dialog kring dessa frågor generellt.
Emilia Högquist, Miljödepartementet ger en bakgrund om vad som görs nationellt inom området klimat, miljö och energi5. I samband med programpunkten
visas Naturvårdsverkets rapport ”målövergripande analys av miljömålen”.
Emilia informerar om att klimat-, miljö- och energifrågan också kommer lyftas
vid politikerforum den 26 februari.
Emilia beskriver det eventuella erbjudandet till regionerna om att ta fram handlingsplaner för hur klimat, miljö och energifrågorna kan integreras bättre i det
regionala tillväxtarbetet fram till 2020. Ett antal myndigheter har, i sina regleringsbrev 2016, redan fått förstärkta uppdrag inom området.
Diskussion:
- Ledamöterna ger ett antal exempel på hur de regionalt redan integrerar
dessa frågor i sitt regionala tillväxtarbete. Exempel lyftes från Kronoberg,
Kalmar, Skåne, Värmland, Halland, Västerbotten, Norrbotten, Sörmland,
Örebro, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. I flera län pratar de

5

Mer information om miljömål finns att läsa på följande sida: http://www.miljomal.se/
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-

-

inte om frågorna som separata delar, utan som hållbar utveckling/cirkulär ekonomi och det finns mål och indikatorer som förstärker
arbetet med miljödriven näringslivsutveckling.
När aktörer på nationell nivå efterfrågar integration av klimat och miljöfrågan regionalt betonar flera ledamöter att den regionala strategiska
tanken redan finns på plats. Däremot äger inte regionalt utvecklingsansvariga den strategiska frågan. Därför måste incitament/finansiella resurser ges från regeringen för att implementering ska kunna ske hos alla typer av aktörer.
Frågan om roller och ansvar inom dessa områden på regional nivå kom
upp och ledamöterna betonade vikten av tydliga direktiv.

Notera:
 Inom regeringskansliet finns en nationell miljömålssamordnare för näringslivet; Annika Helker Lundström6. Hon för dialog med företag om hur
de kan arbeta med de nationella miljömålen.
 Emilia Högquist uppmuntrar regionalt utvecklingsansvariga aktörer att
redan nu formulera vilket stöd regionerna behöver från nationell nivå, inför ett eventuellt erbjudande/uppdrag om handlingsplaner eller liknande
under våren.
3. Sammanhållningspolitiken efter 2020 – information och dialog
Björne Hegefeldt och Anders Lindholm, Enheten för regional tillväxt och EU:s
sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet medverkar vid punkten. Cecilia
Eng Jakobsson och Inger Wijkström, Arbetsmarknadsdepartementet deltar vid
dagens möte för att lyssna av diskussionerna, i syfte att hitta synergier för ESF
(europeiska socialfonden).
Anders Lindholm ger en nulägesbild av vad som händer i Bryssel just nu. Det pågår en diskussion om behovet av ökad flexibilitet i EU:s flerårsbudget. Detta blir
tydligt exempelvis avseende migrationsfrågorna där EUs budget endast har kunnat nyttjas i begränsad omfattning. Kopplat till detta finns en diskussion kring
det europeiska mervärdet av de större budgetposterna, däribland Sammanhållningspolitiken. Anders avslutar sin omvärldsbevakning med att nämna en viss
reformtrötthet särskilt inom Kommissionen men även hos nettomottagarländerna; en vilja att ligga kvar i de justeringar som gjordes inför denna budgetperiod.
Björne Hegefeldt hänvisar därefter till sin presentation från föregående tjänstemannaforum, där det bland annat presenterades ett förslag om en arbetsgrupp
6

För mer information om uppdraget:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/06/dir.-2014105/
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som kan förstärka den politiska 8-gruppen som inrättats hos SKL. Dagens programpunkt är en fortsatt diskussion om hur en arbetsgrupp bör se ut och vilket
uppdrag gruppen kan tänkas få.
Björne nämner också den rapport som Kontigo sammanställt för SKL:s räkning
och att denna inkommit till Regeringskansliet. Ellinor Ivarsson, SKL, gör en kort
reflektion om vad rapporten innehåller och vilka förslag till förbättringsåtgärder
rapporten lyfter fram som inspel till arbetet inför nästa programperiod.
Diskussion:
- Det finns ett önskemål om att i planeringsarbetet skapa en mer överskådlig tidsplan – så att politiken och aktörer på den regionala nivån
också kan involveras i arbetet med partnerskapsöverenskommelsen.
- Politiker- och tjänstemannaforum kan, tillsammans med den politiska
formering som tillsatts (8-gruppen), vara en utgångspunkt för tidig dialog.
- Som förslag till uppgifter för en arbetsgrupp nämns bland annat: att
skapa bra diskussionsklimat, fånga in strömningar och lyssna av vad som
behöver hanteras av olika aktörer.
- För arbetet med indikatorer finns stora behov av gränsregional statistik.
Detta gäller bland annat gränsregioner som idag har missvisande statistik, bland annat utifrån arbetspendling. Detta är också angeläget utifrån olika Interregprogram (Europeiskt Territoriellt samarbete).
Notera:
 Ledamöterna bemöter Björnes fråga med att sammanhållningspolitiken
just nu kan ligga kvar inom ramen för Forum som en ständigt återkommande punkt på agendan. Däremot kan diskussionen se olika ut under
processen och att en mer tight arbetsgrupp därför kan behöva bildas
längre fram. När arbetet blir mer intensivt kan en arbetsgrupp effektivisera dialogen; och göra det möjligt att använda Forums möten för avstämning.
 SKL nämner också att SveReg har en ”uppstartskonferens” för arbetet inför kommande programperiod i Bryssel 19-20 april. Till denna har inbjudan gått ut brett till både politiker och tjänstemän. Regeringskansliet
planerar att delta.
 8-gruppen som inrättats hos SKL kommer att träffas första gången 25
februari inför politikerforum.
4. Summering av förmiddagen
Mattias Moberg summerar förmiddagens diskussioner och tackar för bra dialog
och många, genomtänkta inspel.
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En tydlighet i återrapportering behövs, tillsammans med strukturer för
lärande. Detta vidarebefordras till Statskontoret.





Sammanhållningspolitiken kommer att vara en mycket prioriterad fråga,
med arbetsplanering och uppdelning av uppgifter och uppdrag. Mattias
Moberg lovar att dialogen ska fortsätta och att inspel, kritik och förslag
ska lyftas in i arbetsplaneringen.
Behovet av gränsregional statistik. Mattias Moberg tar med frågan och
återkommer.

5. Internationellt samarbete, Östersjöstrategin – information
Anders Lindholm, Enheten för regional tillväxt och sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet och Erik Kiesow, Statsrådsberedningen informerar om planeringen inför Strategiforum om Östersjöstrategin som genomförs i Stockholm
8-9 november 2016. De informerar även om möjligheterna till regionalt värdskap i samband med strategiforum.
Anders Lindholm inleder programpunkten med att betona att vårt internationella arbete oftast sker i Östersjöregionen. Regeringskansliet ser därför att det är
viktigt att tydliggöra vilka verktyg som finns och hur dessa kan användas för att
lyckas i internationella relationer. Östersjöstrategin är ett av dessa verktyg och
det är angeläget att prioritera vilka delar regionerna vill arbeta med och sätta
dessa i en kontext i det regionala tillväxtarbetet.
Erik Kiesow, statsrådsberedningen, fortsätter med att beskriva strategiforum.
Sverige kommer att vara ordförande för de nationella samordnarna och inom
ramen för det uppdraget, som pågår från juli 2016 till juni 2017, får Sverige
också uppdrag att arrangera Strategiforum7 för EU:s Östersjöstrategi.
Regeringen och Nordiska Ministerrådet står som värd för strategiforum. Tillväxtverket och Svenska institutet har fått uppdrag att ansvara för arbetet med innehåll och att hålla samman planerings- och genomförandearbetet. Sverige har
stort inflytande över program och innehåll. Tema för strategiforum blir: ”One
Region – One Future”. Arrangemanget kommer att genomföras som ett ”Almedalen för Östersjöregionen”, med större plenarier och ett antal mindre dialogseminarier. Det är dessa seminarier som regionerna nu har möjlighet att medarrangera. Strategiforum kommer ta emot maximalt 800 deltagare.
Notera:
 kriterier för att arrangera seminarier finns på www.balticsearegion.eu/forum2016. Utlysningen kommer att öppna i mars 2016. Fundera över vilka frågor ni vill stå värd för, tillsammans med era partners i
olika nätverk och projektsammanhang.
7

Namnet har ändrats från årligt forum, eftersom man inte vet om arrangemanget i framtiden fortsätter att
vara årligen återkommande.
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6. Långtidsutredningen – presentation och dialog
Sverker Lindblad, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet, Henrik Källsbo och Katarina Sundberg, Kommunenheten, Finansdepartementet presenterar Långtidsutredningen.
Vid förra tjänstemannaforum lyftes önskemålet att få en dragning om långtidsutredningen och därför finns Sverker, Henrik och Katarina på plats vid mötet
idag. Sverker Lindblad inleder med att beskriva sin roll i uppdraget, vilka aktörer
som ingått i arbetet samt vilket fokus uppdraget haft, (se bifogad PPT). Det finns
också webbsändningar i form av en seminarieserie som kan ge mer information.
Därefter beskriver Katarina Sundberg och Henrik Källsbo: kommunernas utmaningar. Kommittédirektiv till en utredning ska tas fram i slutet av 2016 inför en
eventuell kommunreform. Som ett led innan utredningen kommer civilministern
genomföra ett stort antal kommundialoger. Dess dialoger fortsätter under våren/hösten 2016. Katarina Sundberg betonar att det inte är en planerad sammanläggningsreform, utan att fokus ligger på att hitta andra lösningar. De informerade om ett nytt uppdrag till Statskontoret att se över statens styrning av
myndigheter och statens styrning av kommunernas verksamhet8.
Diskussion:
- Flera ledamöter inleder med att ge beröm till en bra utredning. Däremot
finns det synpunkter på hur utredningen kommuniceras och exemplifieras, med önskan att inte framställa framtiden som en nord-sydlig problematik utan istället prata om utmaningar stora-små kommuner.
- Hur väl är delarna kopplade till Indelningskommitténs uppdrag? I detta
finns komponenter som är nära knutet till det regionala utvecklingsuppdraget.
- Önskvärt att näringsdepartementet får hög påverkansgrad på hur uppdraget utvecklas.
- Det läggs en stor tyngd på enskilda kommuner utifrån den situation som
uppstått i och med ökat flyktingmottagande. Långtidsutredningen bygger
på siffror från 2013, och den bild som ritades då är verklighet redan 2016
förtydligar Sverker Lindblad. Hur Sveriges aktörer gemensamt löser situationen kommer förändra siffrorna avseende förvärvsgrad/försörjningsbörda. Situationen idag ger Sverige stora möjligheter
att vända prognosen, men det kräver stora insatser på alla nivåer.
- Hur har långtidsutredningen valt sitt arbetssätt vid prognos? Sverker
Lindblad förtydligar att prognoser om demografi är relativt säkra, däremot är utrikes migration och ekonomiska prognoser mer osäkra.
8

För mer information:
http://statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/utredning-om-statlig-styrning-avoffentlig-sektor/
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Notera:
 En webbsändning som presenterade långtidsutredningen finns att se i efterhand på följande länk:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/pressinbjudanseminarium-om-kommunernas-utmaningar/
 Sverker Lindblad förtydligar att det finns dialog i syfte att nå synergier
mellan långtidsutredningen, landsbygdskommitténs arbete m.fl. pågående utredningar. Det finns också en nordisk samarbetsgrupp (regeringsnivå) som diskuterar framtida utmaningar och lösningar.
 Ledamöterna i tjänstemannaforum önskar att motsvarande dialog förs i
politikerforum.
 SKL, SCB och Tillväxtverket arrangerar en konferens om hållbar utveckling
den 24 maj, 2016. För mer information, kontakta Helena Gidlöf, SKL.
7. Aktuellt om flyktingsituationen – information
Programpunkten utgår, då arbetsmarknadsdepartementet fått förhinder att
medverka.
Martin Nyqvist, Näringsdepartementet, ger istället en kort återkoppling avseende den rapport som förvaltande myndigheter sammanställde i slutet av 2015
(bifogas minnesanteckningarna), med fokus på ERUF, europeiska regionalfonden.
Dialog kommer, utifrån denna rapport, att föras med regionalt utvecklingsansvariga aktörer, med de regionala strukturfondspartnerskapen samt inom ramen för
fondsamordningsuppdraget.
Martin Nyqvist reflekterar utifrån de svar som förvaltande myndigheter lämnat,
att det horisontella kriteriet integration och mångfald borde kunna användas i
högre utsträckning inom ramen för programmen. Ett arbete utifrån rapporten
pågår redan hos de förvaltande myndigheterna, utifrån redan beslutade program.
Diskussion:
- Det handlar om att skapa utrymme för flexibilitet, vilket kräver att förvaltande myndigheter också för en närmare dialog, gemensamt och tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
- Ett medskick till ESF-rådet och arbetsmarknadsdepartementet är att utlysningar inom socialfonden skulle kunna göras bredare i syfte att hitta
regionala anpassningar. Detta är redan möjligt i de utlysningar som formulerats inom regionala fonden.
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8. Livsmedelsstrategin – information och dialog
Christina Nordin, Avdelning Näringsliv och villkor, Näringsdepartementet medverkar på nytt vid tjänstemannaforum för att informera om det pågående arbetet med regeringens livsmedelstrategi samt dialog om genomförande och regionalt deltagande. Christina önskar att få återkomma också vid kommande tjänstemannaforum för att föra dialog om strategin.
I presentationen lyfts bland annat följande fram (se bifogad PPT):
 Målet för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, export och
innovation.
 Varför strategi – för att möta utmaningen att Sverige och svenska livsmedel förlorar marknadsandelar.
 Strategin kommer att ha flera kapitel, bl.a. om genomförande, vision och
mål, bakgrund samt politikens utformning. Kapitlet om politikens utformning är indelat i tre strategiska områden: regler och villkor, marknad
och konsument och kunskap och innovation.
 2015 ägnades helt till externt förankringsarbete, men just nu befinner sig
arbetet i en mer introvert fas som del av det avslutande arbetet innan
strategin beslutas.
Diskussion:
- Viktigt att lyfta in kundperspektivet, att arbeta för ökad kundkunskap.
- Flera län tar fram regionala strategier som en parallell process till det
nationella arbetet. Det finns en stark koppling mellan det regionala utvecklingsarbetet, näringslivsfrågorna och en livsmedelsstrategi. Därför
önskar regionala aktörerna en tydlighet över vilken förväntan nationell
nivå har på regionerna avseende genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin och koppling till regionala prioriteringar.
- Kommer det krävas av regionerna att man tar fram en regional livsmedelsstrategi? Christina Nordin kommenterar att det inte kommer krävas
regionala strategier, men att det är viktigt att det finns en koppling mellan det nationella och det regionala perspektivet. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan därför, istället för en strategi, välja att integrera
och beskriva arbetet i de befintliga strategier/handlingsplaner som bedöms mest relevanta.
- Viktigt med samarbete mellan regionen och länsstyrelse.
- Livsmedelsektorn är en del av det totala företagandet och näringslivet,
strategin får inte bli en stad-landfråga.
- Använda befintliga fora i genomförandet av strategin.
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Notera:
 Landsbygdsministern avser inrätta ett nationellt råd som en arena för
fortsatt dialog och samverkan. Den nationella strategin utgör riktningen
och samlar hela landets arbete och ambition.
 Landsbygdsministern önskar regional representation och frågan kommer
att lyftas igen om förslag på representanter.
 Christina Nordin önskar också goda exempel från regional nivå för att
fånga helheten.
9. Övriga frågor, nästa möte, mötet avslutas (PPT)
Mattias Moberg summerar dagens möte och nämner att vissa frågor behöver
återkomma också vid nästa tjänstemannaforum, exempelvis sammanhållningspolitiken, livsmedelsstrategin, redovisningar enligt villkorsbeslut/regleringsbrev,
miljö/klimat/energi, TA-rapportering om läget i regionerna och inte minst flyktingsituationen som inte berördes som planerat vid dagens möte.
Det finns också önskemål att fånga upp frågor i den ”digitala agendan”, hur
uppdragen ser ut till olika aktörer på nationell och regional nivå samt att ta upp
transportinfrastrukturfrågan på nytt. Om det finns andra önskemål och inspel till
agendan för vårens forum (tjänstemannaforum 13 maj och politikerforum 25
maj) återkom till forum@tillvaxtverket.se så snart som möjligt.
Mattias Moberg nämner avslutningsvis att arbetsprogrammet för Forum ska ses
över, såväl tematiska frågor som mötesdagar. Ett utkast till program kommer att
diskuteras under våren 2016. Därefter avslutas mötet och Mattias hälsar alla
ledamöter välkomna till nästa tjänstemannaforum; fredagen den 13 maj 2016.
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