Minnesanteckningar för dialog på politisk nivå:
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 2 oktober 2015
1. Inledning och aktuellt, information och frågor
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet inleder dagen med
att hälsa samtliga välkomna. Under inledningen lyfts bland annat följande fram
(PPT bifogas):
 Budgetpropositionen 2016
Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetpropositionen för år
2016 till riksdagen. Inom ramen för regeringens jobbagenda (investeringar
för framtiden, fler och växande företag och Satsningar på kompetens och
matchning) presenterar regeringen nu ett antal satsningar. Elisabeth
nämner bland annat mer resurser till kunskapslyftet, fler platser på
Komvux/Yrkes Vux, ökat stöd till kommersiell service samt
investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter. Förutom PPT
finns mer information om budgetpropositionen på Regeringens webbplats.
 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utreda förslag för en
ökad resultatorientering i uppföljningen av anslaget 1:1; ”Uppdrag att
utreda åtgärder för ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt”.
Statskontoret ska också ge förslag till ett utvecklat uppföljningssystem.
Mer information finns på Statskontorets webbplats.
 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020 är nu antagen, efter diskussion och förankring inom och utanför
Regeringskansliet. Som en del av strategins genomförande har nya forum
för Regeringskansliets dialog med regionala politiker och tjänstemän
skapats.
Diskussion:
 En fråga lyftes om regeringen har fler parallella forum som Politikerforum.
Elisabeth förtydligade att regeringen vill använda detta forum för att möta
den regionala nivån.
 En uppmaning skickades till regeringskansliet om att regionerna behöver
framförhållning i samband med att agendorna skickas ut för att kunna
förankra innehållet med sina kommuner och regionstyrelser/nämnder.
Elisabeth svarade att hon förstår det men att det ibland också är viktigt att
på kort varsel kunna lyfta in brännande aktuella frågor i programmet. För
långsiktigheten finns även arbetsprogrammet vilket gör att såväl
regionerna som regeringen kan förbereda sig i god tid inför olika teman.
Notera:
 Genomförandet av den nationella strategin betonar regionalt ledarskap,
tydliga roller och förutsättningar för regional nivå att leda utvecklingen –
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men att omsätta strategin i praktiken berör också nationella myndigheter,
inte bara den regionala nivån.
 Kontaktperson på Statskontoret för dess uppdrag, uppföljning av anslag
1:1, Regionala tillväxtåtgärder, heter Anders Widholm. Uppdraget ska
delredovisas under 2016. En regional referensgrupp ska bildas.
2. Innovation, information, dialog samt inspel till strategi
Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet beskriver Sveriges
innovationsarbete. Under presentationen lyfts bland annat följande fram (PPT
bifogas):
 Nationella innovationsrådet leds av statsministern och de ansvariga
ministrarna deltar.
 Kapitalförsörjning
 Nyindustrialiseringsstrategin – synpunkter och inspel
 Exportstrategin är antagen och har 22 insatser.
 Forsknings- och innovationspropositionen får ett 10-årigt perspektiv.
Diskussion:
 Programpunkten innefattar en lång diskussion. Gemensamt för
diskussionerna är vikten av förankring, dialog och förutsättningar för
flernivåsamverkan. Regionala företrädare vill vara med och bidra, påverka
och samverka i arbetet; både att ta fram och implementera strategier.
Däremot behöver regionerna framförhållning eftersom det krävs
förankring och dialog med kommunerna i respektive region. Detta gäller
inte minst innovationsfrågorna.
 Det är positivt att regeringen fokuserar på industrialiseringen och
kapitalförsörjning. När dialogen med regional nivå tas också viktigt att
synliggöra hur inspelen beaktas.
Notera:
 Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för Life Science, Anders
Lönnberg.
 Vid tjänstemannaforum ombads regionerna att lämna inspel till NIST,
nyindustrialiseringsstrategin enligt särskilt utsända frågeställningar.
 Innovationsrådet har nu ett bemannat kansli.
 I budgetpropositionen har Almi fått ett förstärkt uppdrag, 30 miljoner kr
under 2016.
 Statssekreteraren Eva Lindström är ansvarig för finansieringsutredningen
”kapitalförsörjning”.
 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga överlappningen i
det statliga främjandet av export och näringslivets internationalisering.
Mer information på Statskontorets webbsida.
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Vinnovas GD Charlotte Brogren beskriver därefter Vinnovas arbete med
innovation i det regionala sammanhanget (PPT bifogas).
Under presentationen lyfts bland annat följande fram:
 För att få ett bra innovationsklimat krävs samverkan mellan aktörer på
nationell och regional nivå. Exemplifieras genom att visa Vinnovas insatser
i en regional kontext.
 Det krävs en mobilisering av aktörer och resurser för att bygga
innovationsförmåga, bland annat genom samfinansiering och prioritering.
3. Mottagande och etablering av flyktingar, information och frågor
Statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet ger en bild från ett
nationellt perspektiv på regeringens arbete för mottagande och etablering av
flyktingar. Regeringskansliet har skapat en krisorganisation och bland annat gett
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att på nationell
nivå samordna ansvariga aktörers hantering av den rådande flyktingsituationen.
Det är många kommuner som har stora utmaningar. Sverige tar emot mest
ensamkommande barn i Europa. Idag har Sverige cirka 7000 asylsökande i
veckan. Läget är därför mycket ansträngt.
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef, Regeringskansliet ger information om
den nationella samlingen Sverige tillsammans den 12 oktober. Regeringen har
bjudit in representanter/företrädare från bland annat kommuner,
regioner/landsting, arbetsmarknadens parter, företag och civila samhället till en
konferens som handlar om nyanländas etablering. Syftet är att visa på den
samlade kraften som finns. Fokus vid denna konferens kommer att vara på
jobbskapande.
Diskussion:
 Dialog fördes kring valideringsproblematiken och det är medskick att få
möjlighet att diskutera vid kommande Forum.
 Regionala företrädare framförde att det borde funnits framförhållning till
denna punkt för att ge möjlighet att föra dialog i sina regioner och kunna
ge inspel. Elisabeth poängterade att regeringen tyckte det var viktigt att ha
en dialog om detta även om det blev med kort varsel och att de här
frågorna kommer vi att återkomma till under kommande forum.
Notera:
 Regeringen har för avsikt att göra uppföljande konferenser i regionerna
efter Sverige tillsammans 12 oktober. Denna förfrågan kommer att riktas
till landshövdingarna, men kräver regional samverkan mellan berörda
aktörer samt nationella myndigheter. Inga datum har fastställts.
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4. Forts. aktuellt, information och frågor
Fredrik Åkerlind, Analyssekretariatet, Näringsdepartementet berättar om läget i
regionerna (PPT bifogas). Sammanställningar som denna görs varje kvartal.
Diskussion:
 Det finns ett gap mellan kompetens som behövs och den som finns.
Ledamöterna betonar att ett antal ansökningar om YH-utbildningar visar
att branschen står bakom. Kan man gå tillbaka till dem som fått avslag och
hitta snabbare lösningar att möta behoven?
5. Livsmedelsstrategin, information, dialog, inspel till strategi
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet inleder sin
presentation med att beskriva arbetet och att det finns ett behov av en svensk
livsmedelsstrategi. Elisabeth beskriver hur regeringen har samverkat och hur
dialogen förs utanför regeringskansliet.
Under presentationen lyfts bland annat följande fram (PPT bifogas):
 Regeringen har fört dialoger i hela Sverige och dessa dialoger har samlat
cirka 700 personer. De har mött ett stort engagemang och förväntning.
 Regeringen/regeringskansliet har ett bra underlag för skrivande av en
proposition. Propositionen ska läggas fram till riksdagen i mars 2016 och
därefter ska det tas fram ett branschdokument/handlingsplan.
Förhoppningen är att propositionen antas innan midsommar.
 Inspel till Livsmedelsstrategi vänligen ta kontakt med Projektsekretariatet.
Linda Nöremark, Gustav af Wetterstedt för livsmedelsstrategin,
Näringsdepartementet Telefon (växel) 08-405 10 00. Det finns därutöver
andra kanaler för inspel, bland annat mail
(n.livsmedelsstrategin@regeringskansliet.se) och blogg.
Birgitta Losman, ordf. i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
(PPT bifogas) berättar om hur regionen har arbetat med handlingsprogram för
livsmedel och gröna näringar 2013-2015. Birgitta avslutade sin presentation med
att rikta ett antal inspel till den nationella livsmedelsstrategin.
Diskussion:
 Ett verktyg kan vara att skapa en stark hemmamarknad men då behöver
regioner och kommuner stöd från myndighetsnivå avseende exempelvis
upphandlingar.
 En reflektion är också att livsmedelsstrategin behöver betona och lyfta
fram de svenska mervärdena.
Notera:
 Frågan kommer att lyftas på nytt i politikerforum när strategin närmar sig
sin slutform.
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6. Bostäder och fysisk planering – information, dialog
Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister, Mehmet Kaplan,
Näringsdepartementet beskriver bland annat Regeringens bostadspolitik och de
nya initiativ som lyfts fram i samband med budgetpropositionen 2016, såsom ökat
bostadsbyggande, upprustning av vissa bostadsområden och vikten av en god
bostadsförsörjning i hela landet.
I presentationen lyfts bland annat följande fram:
 Regeringen har fattat beslut om en ny lagrådsremiss när det gäller
planärenden. Regeringen föreslår att länsstyrelserna tas bort som
instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.
Sara Jendi Linder, f.d. huvudsekreterare i den avslutade
Bostadsplaneringskommittén presenterar kommitténs slutbetänkande.
Kommittén lämnade över sitt betänkande i somras. Uppdraget syftade inte till att
bygga fler bostäder utan att se över planeringsförutsättningarna; att förbättra
samordningen och utreda hur fysisk planering vara med och förbättra och
förstärka bostadsförsörjningen på lokal- och regional nivå.
Kommittén har överlämnat tre huvudförslag i sitt betänkande: lagkrav på ökad
samordning mellan utpekade planeringsslag, att Regeringen bör besluta om en
nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning samt en regional
fysisk planering.
Diskussion:
 Programpunkten gav utrymme till en bra diskussion och Mehmet Kaplan
tackade för alla muntliga inspel om hur regionerna tagit sig an remissen.
 Utredningen har mötts positivt regionalt och sätter fingret på prioriterade
och angelägna frågor/uppgifter, inte minst bostadsbyggandet. För att klara
det regionala utvecklingsuppdraget krävs också en regional dimension av
samhällsplaneringen.
Notera:
 Remissperioden för bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande är ute
till sista oktober 2015.
7. Forts. aktuellt, information och frågor
 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, Dir. 2015:73.
Elisabeth informerar om kommittédirektivet. Regeringen beslutade om direktivet
i juli månad. Det är en parlamentarisk tillsattkommitté med 11 ledamöter. Johan
Persson är ordförande för kommittén och till vardags är han kommunstyrelsens
ordförande i Kalmar. Uppdraget består av fler olika deluppdrag.
Notera:
Kommittén kommer att bjuda in regionerna inom ramen för Reglab och även i
referensgrupper.
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Avslutningsvis förs en diskussion kring arbetsformerna för Forum. Ett förslag
lyfts att bilda en mindre arbetsgrupp för diskussion om Forums arbetsformer.
Regeringskansliet fick förtroende att ta kontakt med ett antal ledamöter för den
fortsatta dialogen.
Elisabeth tackar för dagens möten och ser framemot kommande möte fredagen
den 4 december. Mötet tidigareläggs; kaffe från kl. 09.00, med mötesstart 09.30.
Mötet kommer att avslutas senast kl. 15.30.
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