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Näringsdepartementet

Enligt sändlista
Med uppdaterad agenda!

Statssekreterare
Elisabeth Backteman

Inbjudan och agenda för forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft den 2 oktober 2015 – politikerforum

Välkommen till politikerforum den 2 oktober.
Förmiddagen kommer vi att ägna åt innovationsfrågorna tillsammans
med statsekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet. Vinnovas
Generaldirektör Charlotte Brogren deltar också. Det blir en lägesrapport
om regeringens arbete med innovationsfrågorna, bl.a. Innovationsrådet,
exportstrategin, kapitalförsörjning samt kommande forsknings- och
innovationsproposition. Vi vill gärna även ha inspel till regeringens
pågående arbete med en nyindustrialiseringsstrategi.
Efter lunch har vi ett pass om regeringens arbete med en
livsmedelsstrategi. Där deltar även Birgitta Loosman, ordförande i
regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen och berättar hur
de arbetar. Jag hoppas också på inspel från er i denna fråga. Under
eftermiddagen får vi besök av Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan som håller i ett pass om bostäder och fysisk planering.
Sara Jendi Linder presenterar också den avslutade Bostadsplaneringskommitténs förslag. Dessutom finns det tid för öppet forum och
aktuella frågor.
Läs mer om programmets teman i bifogat dokument.
Välkommen!
Elisabeth Backteman
Insläpp Rosenbad: Pia Diring, Näringsdepartementet

070-374 25 72

Dag och tid: Fredagen den 2 oktober 2015 kl. 09.30–16.00
Plats: Rotundan, Rosenbad. (Adress: Rosenbad 4, Stockholm.)
Anmälan: Senast fredag 25 sept till: forum@tillvaxtverket.se (Ange eventuella
önskemål om specialkost vid anmälan.)
Kontakt vid praktiska frågor: Via mail enl. ovan eller Susanne Sahlin på
tfn 08-681 65 11 eller Sandra Droguett Biörklund på 08-681 65 95.
Övriga frågor inkl. Öppet forum: Övriga frågor (t.ex. om programmet) samt
inspel till programpunkten ”Öppet forum” (anmäls så snart som möjligt) till
forum@tillvaxtverket.se eller Patrik Johansson, Näringsdepartementet
tfn 08-405 57 19.
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax

E-post: registrator@enterprise.ministry.se
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Agenda nationellt forum den 2 oktober 2015 (Tiderna är cirkatider)

09.30 Kaffe
10:00 Inledning och aktuellt – information och frågor
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 Budgetpropositionen 2016
 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020
 Åtgärder för ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 Regional tillväxt –
utredning av Statskontoret
10.30 Innovation – information, dialog, inspel till strategi
Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet
 Innovationsfrågor, Innovationsrådet
 Nyindustrialiseringsstrategin – synpunkter och inspel
 Exportstrategin
 Forsknings- och innovationspropositionen
 Kapitalförsörjning
Generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova
 Vinnovas arbete med innovation i det regionala sammanhanget
Dialog
11.50 Lunch
12:40 Mottagande och etablering av flyktingar – Ny punkt!
– information och frågor
Statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet
 Regeringens arbete för mottagande och etablering av flyktingar
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef, Regeringskansliet
 Information om den nationella samlingen Sverige tillsammans
13:10 Forts. aktuellt – information och frågor
Fredrik Åkerlind, Analyssekretariatet, Näringsdepartementet
 Läget i regionerna
13:20 Livsmedelsstrategin – information, dialog, inspel till strategi
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 Regeringens arbete med en livsmedelsstrategi
Birgitta Losman, ordf. i regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen
 Regionalt exempel
Dialog
14.15 Kaffe
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14.30 Bostäder och fysisk planering – information, dialog
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Mehmet Kaplan,
Näringsdepartementet
 Regeringens bostadspolitik, bl.a. initiativ för ökat
bostadsbyggande, upprustning av vissa bostadsområden och god
bostadsförsörjning i hela landet,
Sara Jendi Linder, Huvudsekreterare i den avslutade
Bostadsplaneringskommittén
 Presentation av kommitténs slutbetänkande
Dialog
15:30 Forts. aktuellt – information och frågor
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, Dir. 2015:73
 Regionalfondsprogrammen i Sverige 2014 – 2020
 Övrig återkoppling från mötet den 27 maj
 Annat aktuellt
15:40 Öppet forum samt kommande möte – information, frågor, dialog
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 Öppet forum – Utgår, inga ämnen anmälda.
 Kommande möten
16.00 Avslutning
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Bakgrund

Innovation – information, dialog, inspel till strategi
Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet
Generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova
Med en nyligen beslutad strategi för regional tillväxt och en nystart på
Forumet behöver vi skapa oss en gemensam bild av hur
innovationsarbetet bedrivs såväl av regeringen som i regionerna.
Statssekreterare Oscar Stenström berättar om regeringens arbete med
innovationsfrågor och Innovationsrådet. Bland annat har regeringen
startat arbetet med en nyindustrialiseringsstrategi och vill samla in
regionernas synpunkter och inspel. Till mötet kommer regeringens
Exportstrategi sannolikt att vara beslutad. Kapitalförsörjning, inklusive
kopplingen till innovation, är ytterligare en central fråga. Vinnovas
Generaldirektör Charlotte Brogren deltar och berättar om Vinnovas
arbete med innovation i det regionala sammanhanget. Det finns gott om
tid för frågor och dialog. Exempel på möjliga frågeställningar inom
innovationsområdet:
 Hur kan det nationella och det regionala innovationsarbetet
stärka varandra?
 Det regionala ledarskapet – hur kan det stärkas av arbetet med
innovationsfrågor? Och hur kan man få ett fortsatt starkt
engagemang för arbetet med innovationsfrågor på regional nivå?
 Regionerna har olika förutsättningar för att arbeta med
innovationsfrågor, hur kan arbetet anpassas efter detta?
 Hur kan de regionala innovationsmiljöerna koppla upp mot
regeringens nya initiativ på innovationsområdet, exempelvis inom
ramen för en nyindustrialiseringsstrategi?
 Exportstrategin: Hur kan nationell och regional samverkan inom
detta område stärkas ytterligare?
 m.m.
Livsmedelsstrategin – information, dialog, inspel till strategi
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
Birgitta Losman, ordf. i regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen
Regeringen håller på att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Den ska
omfatta hela livsmedelskedjan, från primärproduktion, till
livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns
konsumtion, restaurang och måltidsupplevelser. Strategin tar sin
utgångspunkt i primärproduktionen, men är beroende av efterfrågan i
följande led för att skapa ett långsiktigt strategiskt arbete som ger jobb
och hållbar tillväxt i hela landet. Syftet är att öka sysselsättningen och
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tillväxten i livsmedelskedjan, öka produktionen av livsmedel i Sverige
och att öka den ekologiska och miljöinriktade konsumtionen av
livsmedel. Statssekreterare Elisabeth Backteman berättar om regeringens
arbete med strategin och vi får även ta del av ett regionalt exempel från
Västra Götalandsregionen. Regeringen vill vid detta forum ha en dialog
om strategin och tar gärna emot inspel från er sida.
Bostäder och fysisk planering – information, dialog
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Mehmet Kaplan,
Näringsdepartementet
Sara Jendi Linder, Huvudsekreterare, i den avslutade
Bostadsplaneringskommittén
Regeringen har nyligen aviserat nya satsningar för fler bostäder.
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan deltar därför
och talar om regeringens bostadspolitik bland annat med fokus på
regeringens initiativ för ökat bostadsbyggande, upprustning av vissa
bostadsområden och hur vi får till en god bostadsförsörjning i hela
landet. Därefter presenterar Sara Jendi Linder den avslutade
Bostadsplaneringskommitténs förslag. Här ges sedan tid till dialog och
möjlighet till frågor.
Öppet forum samt kommande möte – information, frågor, dialog
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 Öppet forum: Tid för dialog om ämnen som anmälts i förväg.
 Kommande möten: Datum och teman.
Datum
 fredag 4 december 2015 (tjänstemannaforum 20 november)
 fredag 26 februari 2016 (tjänstemannaforum 12 februari)
 fredag 27 maj 2016 (tjänstemannaforum 13 maj)
 fredag 23 september 2016 (tjänstemannaforum 9 september)
 fredag 2 december 2016 (tjänstemannaforum 18 november)
Enligt arbetsprogrammet är följande ämnen föreslagna för nästa möte:
 Innovations- och forskningspropositionen
 Infrastruktur och åtgärdsplaneringen
 Digitalisering
 Fler/andra ämnen som bör tas upp?

