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Insläpp: Pia Diring, Näringsdepartementet, tfn 070-374 25 72.
Praktiska frågor: Susanne Sahlin, tfn 08-681 65 11, forum@tillvaxtverket.se
Frågor om innehåll: Patrik Johansson, Näringsdep., tfn 08-405 57 19.
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Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax

E-post: registrator@enterprise.ministry.se
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Agenda Politikerforum den 4 december 2015 (Tiderna är cirkatider)

09.00 Kaffe – Förmiddag i Rotundan, Rosenbad
09:30 Inledning
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
09:33 Indelningskommittén – dialog
Ordförande Barbro Holmberg och Vice ordförande Kent Johansson
 Kommitténs arbete med förslag på ny läns- och
landstingsindelning
10:15 Exportstrategin – regionala exportcentra – dialog och inspel
Karin Olofsdotter, Enhetschef Enheten för främjande och EU:s inre
marknad, Utrikesdepartementet.
 Dialog om exportstrategin och regionala exportcentra.
 Läs det särskilda underlaget (bilaga 1) med bakgrund och frågor.
10:45 Mottagande och etablering av flyktingar – information, dialog
Statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet
 Regeringens arbete för mottagande och etablering av flyktingar
11:15 Aktuella frågor och kommande möten – information, dialog
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
 Aktuella frågor
 Återkoppling från mötet den 2 oktober
 Kommande möten
 Öppet forum utgår (inga inspel)
11.30 – 11:45 Gemensam förflyttning till Centralposthuset,
Näringsdepartementet
11:45 Lunch – Utanför Aulan, plan 6, Näringsdepartementet
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12:30 Transportinfrastruktur – information, inledande dialog, inspel
OBS! i Aulan, plan 6, Centralposthuset, Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Anna Johansson, (från 13:15),
Viking Jonsson Regionförbundet Sörmland, Johan Edstav Regionförbundet
Uppsala län, Björn Jansson, Region Gotland ”En bättre sits”,
Agneta Wargsjö chef Trafikverkets centrala funktion Strategisk utveckling,
och Sten Hammarlund, projektledare för inriktningsunderlaget
Trafikverket.
 Agneta Wargsjö och Sten Hammarlund Trafikverket presenterar
inriktningsunderlaget. Kort diskussion.
 Infrastrukturminister Anna Johansson om planeringsprocessen,
tidplan, roller m.m.
 Viking Jonsson Regionförbundet Sörmland, Johan Edstav
Regionförbundet Uppsala län, Björn Jansson, Region Gotland
ledamöter i ”Lilla Gruppen” berättar om det regionala exemplet
och sjulänssamarbetet1 ”En bättre sits”.
 Dialog
 Läs det särskilda underlaget (bilaga 2) med bakgrund och frågor.
14:15 Fika
14:30 Digitalisering – information, inledande dialog, inspel
OBS! i Aulan, plan 6, Centralposthuset, Näringsdepartementet
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Mehmet Kaplan,
Näringsdepartementet
Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten
 Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Mehmet Kaplan om
regeringens arbete med Digitalisering
 Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten om
regionens arbete med digitalisering, bl.a. en regional digital
agenda.
 Läs det särskilda underlaget (bilaga 3) med bakgrund och frågor.
15.30 Avslutning

1

Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Östergötlands och

Gotlands län
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Bakgrund

Indelningskommittén – dialog
Indelningskommittén har fått regeringens uppdrag att föreslå en ny länsoch landstingsindelning. En ny indelning ska innebära väsentligt färre län
och landsting. Kommittén ska även utreda om vissa statliga myndigheter
bör ha samma regionala indelning. Kommitténs uppdrag framgår i sin
helhet av direktiven, dir 2015:77:
http://www.regeringen.se/contentassets/1f1494d4035d4be6ac6450f5010
e0b96/ny-indelning-av-lan-och-landsting-dir.-201577
Mottagande och etablering av flyktingar – information, dialog
Statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet
återkommer för en fortsatt dialog om Regeringens arbete för
mottagande och etablering av flyktingar.
Övriga pass
Se bilaga 1-3.
Kommande möten – information, dialog
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
Datum
 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)
Ämnen för nästa möte
Arbetsprogrammet:
 Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor
Inspel bl.a. från forumen:
 Sammanhållningspolitiken
 Validering och kompetensutveckling


Fler/andra ämnen som bör tas upp?
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Bilaga 1 Exportstrategin – regionala exportcentra – dialog och inspel
Underlag från Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s
inre marknad. Karin Olofsdotter, enhetschef, Torsten Ericsson,
gruppchef.
Frågeställningar

1. Känner ni igen er i regeringens beskrivning av hur behovet av
regionala exportcentra ser ut?
2. Har er region redan tagit ett liknande initiativ, och i så fall
vem/vilka var initiativtagare? Hur fungerar detta?
3. Bör ett exportcentrum finnas i varje region, om inte var borde de
finnas? Hur kan en lokaliseringsmodell för detta se ut?
4. Vilken aktör bör ges samordningsansvaret för att på regional nivå
inrätta dessa exportcentra? Finns behov av regional flexibilitet?
5. Vore din region beredd att medverka i finansieringen av ev.
merkostnader av ett regionalt exportcentrum?
Regionala exportcentra

Inom ramen för Sveriges exportstrategi, som lanserades av regeringen
genom närings- och innovationsminister Mikael Damberg den
28 september, ska regionala exportcentra inrättas för att samla utbudet
av stöd och rådgivning till små och medelstora företag avseende export
och annan form av internationalisering. Det anges att de berörda
organisationerna främst är Almi Företagspartner, Business Sweden,
Exportkreditnämnden och Tillväxtverket inklusive nätverket Enterprise
Europe Network. Även lokala handelskamarar och regionala och
kommunala näringslivskontor ska inbjudas. En analys genomförs nu för
att ta fram beslutsunderlag om hur dessa centra ska organiseras.
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Bilaga 2 Transportinfrastruktur – information, inledande dialog, inspel
Underlag från Näringsdepartementet, Enheten för
transportinfrastruktur och finansiering, Helena Braun Thörn
Frågeställningar








Vilka synpunkter har regionerna på processen så här långt när det
gäller inriktningsplaneringen och Sverigeförhandlingen?
Vilka förväntningar har regionerna inför den fortsatta
planeringsprocessen?
Vad förväntar ni er av samordningen mellan processen för den
nationella planen (som regeringen ansvarar för) och framtagandet
av länsplanerna (som ni regioner ansvarar för)?
Hur ser ni regioner på er roll i den nationella planeringen?
På vilket sätt skulle ni regioner kunna samordna er sinsemellan
för att infrastrukturplanerna ska kunna återspegla de mest
angelägna prioriteringarna?

Infrastrukturplaneringen – processen i stora drag

Trafikverket har i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för
infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Syftet är att
hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för
infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. Inom
ramen för uppdraget har en uppdaterad version av Trafikverkets
metodbeskrivning för regionala systemanalyser avrapporterats.
Trafikverket ska komma in med inriktningsunderlag den sista november
i år. Underlaget går samtidigt ut på en bred remiss.
Den s.k. Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som
möjligt ska få höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h.
Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i kommuner
och regioner längs de nya banorna. Sverigeförhandlingen tittar också på
infrastrukturprojekt som ska förbättra tillgängligheten och öka
bostadsbyggandet i storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.
Detta är en förhandling om medfinansiering där nyttorna står i fokus
och där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och
påverka resultatet. Sverigeförhandlingen har även i uppdrag att pröva
förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige,
att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om
ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att
analysera vissa frågor för att främja cykling.
Regeringen kommer att ta del av underlag från både Trafikverket och
Sverigeförhandlingen och återkomma om hur man ser på inriktningen av
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investeringar och underhåll i en proposition till riksdagen nästa höst. I
den processen vill vi ha en konstruktiv dialog med de regionala
företrädarna.
När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte
att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för
transportinfrastrukturen. Regeringen avser att fastställa den nationella
planen samt definitiva ramar för länsplanerna under våren 2018.
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Bilaga 3 Digitalisering – information, inledande dialog, inspel
Underlag från Näringsdepartementet, Enheten för it-politik och
Enheten för e-förvaltning.
Frågeställningar

Regeringen uppskattar detta tillfälle till dialog och utbyte med er
avseende denna viktiga fråga. Vi vill be er fundera på följande
frågeställningar inför forumet:
 Vilken är er syn på vilka de största utmaningarna ni står inför på
regional nivå för att kunna utnyttja digitaliseringen på bästa sätt?
 Hur arbetar ni med att landsting och kommuner fortsätter att
digitaliseras?
 Hur ser ni på ansvarsförhållanden mellan de olika nivåerna –
statlig-, regional- och kommunal nivå?
 Vilka är era tre viktigaste medskick till regeringen?
Digitalisering

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och
den påverkar samhället i allt snabbare takt. Det övergripande it-politiska
målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. För att skapa en samverkande och innovativ offentlig
förvaltning har regeringen inlett ett samarbete för en digital förnyelse
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi behöver
tänka digitalt först vilket innebär att digitala tjänster ska, när det är
möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med de som bor i Sverige, med företag och organisationer.
Regeringen arbetar med att utveckla digitaliseringspolitiken och har
identifierat behovet av ett samverkansprogram inom digitalisering där
målbilden är att Sverige fortsättningsvis ska vara en ledande it-nation.
Med anledning därav gav regeringen i början på året
Digitaliseringskommissionen i uppgift att identifiera strategiska
områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida
digitaliseringspolitiken och slutbetänkande som överlämnas i början av
december kommer att utgöra ett inspel till regeringens arbete med att
utveckla digitaliseringspolitiken.
I stort sett samtliga regionala digitala agendor har antagits och detta är
ett viktigt steg i regionernas fortsatta digitalisering. För att klara de
utmaningar och tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför
måste det finnas ett samarbete mellan det offentliga, det civila samhället
och näringslivet. Det måste också ske ett aktivt arbete på alla nivåer från
den nationella till den regionala och den lokala nivån.

