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Aktuellt från Näringsdepartementet
• OECD - uppföljningsstudie
• Nyindustrialiseringsstrategin – smart
industri
• Regionala exportcentra och uppdrag till
Tillväxtverket
• Regionalt miljö- och klimatarbete
• Livsmedelsstrategin
• Besöksnäringsforum
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Återrapporteringar enligt
villkorsbeslut
• Uppföljning av resultat och medel.
• Kunskap om vad som sker i det regionala
tillväxtarbetet, vilka prioriteringar som görs,
insatser, utmaningar osv.
• Grund för återkoppling till riksdagen.
• Grund för återkoppling och dialog, hur kan
samspelet förbättras?
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En sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder
Frågor i det utskickade underlaget:
• På vilka sätt bidrar regionalt utvecklingsansvariga
idag till att skapa goda möjligheter för människor
och företag att utvecklas i landsbygderna?

• Hur kan en ny sammanhållen landsbygdspolitik och
den regionala tillväxtpolitiken samverka för att
skapa synergier?
• Vilka är de mest prioriterade sakområdena för en
långsiktig och hållbar politik för landsbygderna?
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Regionalt integrationsarbete
Frågor i det utskickade underlaget:
•

Hur fungerar det strategiska arbetet för mottagande, etablering,
integration och samordning inom länet?

•

Vad kan regionalt utvecklingsansvarig aktör bidra med inom sitt
ansvarsområde i arbetet för en effektiv integration?
–
–

•

Hur ser ni på er roll och ert främsta bidrag kopplat till regional tillväxt?
Vilka är de viktigaste frågorna i arbetet just nu?

Många mindre kommuner på landsbygden har proportionellt
tagit emot en stor del nyanlända. Hur fungerar arbetet inom
länet med att hantera detta, för att möjliggöra integration och få
dem att eventuellt stanna i dessa kommuner?

Näringsdepartementet

Arbetsprogram, datum och övriga
frågor
•

Höstens möten:
–
–

9 september (politikerforum 23 september)
18 november (politikerforum 2 december)

•

Datum för 2017 och fram till sommaren 2018

•

Uppdatering av arbetsprogrammet 2017-2018, exempel teman:
–
–
–
–
–
–

•

Miljö/klimat med fokus på energifrågor
Bredband/digitalisering
En ny landsbygdspolitik
Regionfrågan – samverkan, en ny regional indelning osv.
Myndigheters medverkan i tillväxtarbetet
Internationellt samarbete/internationalisering

Maila gärna förslag på teman till forum@tillvaxtverket.se
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