Minnesanteckningar för dialog på tjänstemannanivå
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft,
13 maj 2016.
1. Aktuellt från Näringsdepartementet - information
Mattias Moberg, näringsdepartementet inleder dagen med aktuell information från regeringskansliet, återkoppling från tidigare politiker- och tjänstemannaforum samt aktuell information från Näringsdepartementet.
OECDs översyn av slutsatser och rekommendationer1
 Dialogmöten med OECD har genomförts under april månad och
flera regionala aktörer bidrog till dialogen under OECDs besök.
Mattias Moberg riktar ett särskilt tack till dessa.
 OECDs slutrapport med nya rekommendationer väntas vid årsskiftet
2016/2017. Under våren 2017 blir det därför relevant att diskutera resultat och rekommendationer, bl.a. vid tjänstemannaforum.
Nya regeringsuppdrag:
 Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att främja genomförandet av NIST2 på regional nivå under perioden 2016-2018; utifrån regionernas specifika förutsättningar. Lars Wikström, Tillväxtverket
kommenterar uppdragets två delar; dels att sprida kunskap om strategins syfte, mål och inriktning; dels att stödja genomförandet bland
annat genom projektmedel till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Tillväxtverket återkommer vid kommande Forum med mer information. Mattias Moberg betonar att den regionala nivån har en
avgörande roll för genomförandet av strategin.
 Tillväxtverket har också fått ett regeringsuppdrag att, inom ramen
för den nya exportstrategin, samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentra3.
Nytt besöksnäringsforum:
Marika Kurlberg, Enheten för företagande och förenkling, Näringsdepartementet, informerar om regeringens nya Besöksnäringsforum.
1

utifrån rapporten OECD Territorial Review: Sweden, 2010
NIST - Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige: http://www.regeringen.se/smartindustri
3 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regionalutveckling/samarbetemedregionerna/forum/nyhetsarkiv/beslutomsexregionalaexportcentrum.5.2089ae6e15244fe02f372557.html
2
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Innovations- och näringsminister Mikael Damberg har inrättat ett
dialogforum för besöksnäringen. Första mötet genomförs den 19 maj
2016. Regeringen har bjudit in ett 20-tal personer till forumet.4
Vid kommande politikerforum, onsdagen den 25 maj, medverkar
statssekreterare Eva Lindström, med återkoppling från besöksnäringsforums första möte. Återkoppling planeras därefter ske kontinuerligt till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

2. Uppföljning av det regionala tillväxtarbetet, information och dialog
Ingrid Arltoft Henriksson, Tillväxtverket rapporterar om det regionala tillväxtarbetet 2015. Tillväxtverket har lämnat in två rapporter till regeringen,
dels sammanställning av regionernas återredovisningar och dels en delrapport gällande uppföljning av användning av medel från anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder 5.
Under presentationen lyfts bland annat följande fram (PPT bifogas):
 Tillväxtverket sammanställer och redovisar årligen trender och
mönster från regionalt utvecklingsansvarigas rapporteringar och
uppdrag enligt Villkorsbeslutet.
 Resultaten har skiftande karaktär och beskrivs på olika sätt i återredovisningarna och därför är det svårt att ge en summerad bild av redovisningarna. Framträdande är dock att många regioner nu är i genomförandefas av sina regionala utvecklingsstrategier samt att det
finns tydliga insatser för strukturbyggande åtgärder som syftar till
ett systemorienterat tillväxtarbete.
Ingrid presenterar därefter delrapporten gällande användningen av medel
från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
 Delrapporten skickades in till regeringskansliet i april och en slutlig
redovisning sker den 3 augusti 2016.

4

Ett tjugotal företrädare från myndigheter, fack, arbetsgivar- och branschorganisationer, företag, SKL och regionala destinationsbolag: Tillväxtverket, VisitSweden, Svensk Turism, Visita, Svensk Handel, Transportföretagen,
Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Handelsanställdas förbund, Turistrådet Västsverige, Stockholm Visitors
Board, Jämtland Härjedalen Turism, Tourism in Skåne, SKL, Nordic Choice Hotels, Skistar, Göta kanalbolag, Park
& Resorts Scandinavia. Första mötet fokuserar på dialog om utmaningar i branschen och vilka frågor som besöksnäringsforum ska hantera.
5

Sammanställning återrapporteringar levererades till regeringen den 29 april. Delrapport Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet levererades till regeringen den 19 april.
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I rapporten redovisas de regionala beslutsfattarnas användning av
medel från anslaget. 2015 beslutades totalt 921 miljoner kronor till
projektverksamhet, varav den största andelen inom prioriteringen
Innovation och företagande.
Tillväxtverket konstaterar att det 2015 genomfördes färre projekt än
året innan, men med större omslutning.

Ingrid nämner avslutningsvis den enkät6 som Tillväxtverket skickade i slutet av 2015 till regionalt utvecklingsansvariga. Sammanställningen är klar
och kommer att skickas ut till respondenterna. Svaren från enkäterna har
också vävts in i de rapporter som nu föredragits. Rapporterna bifogas minnesanteckningarna.
Ina Berggård, Näringsdepartementet kommenterar att redovisningarna är
en viktig del i regeringens arbete för att utveckla ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken. De utgör både en kunskapsbas för insatser som genomförs på regional nivå, bidrar till ett lärande inom
departementet och utgör grund till fortsatt dialog med regionerna, exempelvis via forum och de regionala utvecklingsdialogerna. Departementet redovisar varje år resultaten till riksdagen i budgetpropositionen.
Notera:
 Näringsdepartementet uppmuntrar att regionerna i redovisningarna
fortsätter utveckla beskrivningar av vilka resultat som insatser med
medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har åstadkommit.
Departementet önskar också se utvecklade beskrivningar på hur
RUA har resonerat när prioriteringar har gjorts och hur långsiktigheten i uppdragen säkerställs.
 Näringsdepartementet kommer ge Tillväxtverket ett fortsatt uppdrag avseende dessa sammanställningar som underlag till dialog vid
Forum och till de regionala resultatdialogerna.
 Våren 2016 besöker Näringsdepartementet fem län för regionala utvecklingsdialoger7. Avsikten är att besöka samtliga län för dialog under en treårsperiod.
Diskussion:

6

Tillväxtverket har under hösten 2015, som ett stöd till Näringsdepartementet, utarbetat faktaunderlag för varje
enskild region med leverans till departementet i mars 2016. Faktaunderlagen baseras på material från den webbenkät som skickades till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i november 2015. Syftet med faktaunderlagen
har varit att förbereda Näringsdepartementets mål- och resultatdialoger med regionerna under våren 2016.
7

Halland, Kronoberg, Östergötland, Blekinge, Sörmland
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Trenden tycks gå mot att det blir färre men större projekt i det regionala tillväxtarbetet. Frågan är om det är bra eller om det skapar en
kultur som begränsar både antalet aktörer och modet att testa nya
verktyg/processer? Hur får vi medlen att skapa resultat som bidrar
till att bygga långsiktiga system och strukturer?
Lärandet utifrån rapporteringarna är viktig; inte minst genom Näringsdepartementets dialoger. Regionerna vill ta del av analyserna.
Tillväxtverket återkommer till rapporteringarna i sina strategiska
regionala dialoger; men också via Forum och andra mötesplatser.
Några regioner uppmanar att den nationella nivån måste ha bättre
framförhållning inför vissa satsningar, så att det ges rimliga förutsättningar i regionerna att förbereda ansökningar.

Därefter ger Sebastian Ståhlfors, Statskontoret en bild av delrapporteringen
av Statskontorets uppdrag ”Uppföljning av den regionala projektverksamheten” (se PPT).
I presentationen lyfts följande fram:
 Statskontoret slutrapporterar sitt uppdrag den 15 december 2016 och
kommer då presentera förslag till nytt uppföljningssystem.
 Statskontoret har en extern referensgrupp med representanter från
samtliga län som stöd i uppdraget.
 SWECO har på uppdrag av Statskontoret genomfört en kartläggning
av uppföljning och utvärdering av den regionala projektverksamheten. Rapporten levererades i mars 2016 och den har gått ut på en
remissrunda för synpunkter.
Diskussion:
 Flera ledamöter lyfte fram vikten av möjlighet till regional differentiering och att inte ensidigt fokusera på uppföljning av enskilda projekt, utan skapa ett system som möjliggör en bild av helheten.
Notera:
 SWECO kartläggningen rekommenderas för läsning. Återkom gärna
med synpunkter till Statskontoret!

3. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – presentation
och dialog
Sören Häggroth, huvudsekreterare för landsbygdskommittén, Mathilda
Åberg, sekretariatet för landsbygdskommittén och Stefan Renlund, enheten
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för hållbar landsbygdsutveckling presenterar delbetänkandet från Parlamentariska landsbygdskommittén.
Stefan Renlund, Näringsdepartementet inleder punkten med en kort bakgrund. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att en parlamentarisk landsbygdskommitté skulle tillsättas. En policydiskussion och
översyn efterfrågades, eftersom landsbygdsfrågorna ofta förknippas med
areella näringar istället för att utgå från hela näringslivet. Slutbetänkandet
ska lämnas till regeringen i januari 2017.
Därefter beskriver Sören Häggroth, ny huvudsekreterare i Parlamentariska
landsbygdskommittén sedan 1 april 2016, delbetänkandet (PPT bifogas):
 Kommitténs uppdrag utgår bland annat från hur politiken har, eller
inte har, påverkat landsbygdernas utveckling. Slutsatsen är att politiken som förts inte skapat gynnsamma förutsättningar för landsbygden.
 Delbetänkandet överlämnades till landsbygdsministern den 31 mars
2016 (SOU 2016:26). Nu arbetar kommittén med att förbereda för att
leverera ett slutbetänkande till regeringskansliet.
 Det finns en tydlig vilja i kommittén att möta behovet av långsiktiga
politiska mål som samtliga partier står bakom och som har en sammanhållen politisk inriktning.
 Kommitténs fortsatta arbete förutom framtagande av slutrapporten
är att det genomförs en serie av 17 dialogmöten på olika platser i landet.
Diskussion:
 Flera av ledamöterna har läst delbetänkandet. Ledamöterna betonar
att landsbygden är en del av regionerna och att regionerna idag har
ansvar att arbeta med utveckling och tillväxt i såväl städer, tätorter,
landsbygder som glesbygder.
 Ledamöterna efterlyste därför att kommittén måste se på hur en ny
utvecklingsinriktad landsbygdspolitik förhåller sig till den existerande regionala tillväxtpolitiken och vem som ansvarar för vad.
 Vidare, efterfrågade regionerna en politik som skapar förutsättningar att göra skillnad.
 Enhetschef Stefan Renlund betonade att det inte går att bara ställa
en ny landsbygdspolitik bredvid den regionala tillväxtpolitiken utan
förändringar.
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Kommittén följer diskussionen om Indelningskommitténs uppdrag,
men Sören betonar att kommittén arbetar utifrån de förutsättningar
som finns idag.

4. Regionalt integrationsarbete – information och dialog
Mattias Moberg inleder programpunkten med att betona skälet till varför
frågan lyfts som en återkommande punkt vid Forums möten; att regionala
aktörer har en mycket viktig roll i arbetet.
Per Aldskogius, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet beskriver därefter regeringskansliets arbete för mottagande, etablering, integration och samordning (se PPT).
I presentationen lyfts bland annat följande fram (se PPT):
 Hur Regeringskansliet organiserat arbetet och samordnar insatser.
Sverige har ingen separat integrationspolitik, vilket förutsätter att
frågorna hanteras i effektiv samverkan, inom och mellan respektive
politikområde. På Arbetsmarknadsdepartementets integrationsenhet finns ett samordningsuppdrag och enheten hanterar också de
extra medel som fördelas ut till kommunerna.
 Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons nya förstärkta uppdrag;
som innebär ett samordningsmandat att initiera och hantera frågor
på en övergripande nivå för hela regeringskansliet, framför allt avseende den långsiktiga flyktingsituationen. Därutöver finns en migrationspolitisk överenskommelse och ett sekretariat SIRF8, som stöd till
statsråd och statssekreterare.
Per Aldskogius nämner också ett antal utvecklingsfrågor:
 En ny bosättningslag har trätt i kraft från 1 mars 2016.
 Länsstyrelserna kommer från 1 januari 2017 att få en ny, förstärkt roll
att samordna och organisera insatser för asylsökande.
 Ansvarsfördelning med fokus på hållbart mottagande och etablering
inom arbetsmarknadspolitiken har förändrats och förstärkts exempelvis för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och
kommunerna.
 Vissa av de tidiga insatserna för ökad sysselsättning kommer att
flyttas från Migrationsverket till andra aktörer. Skälet är bland annat

8

sekretariatet för inriktning av regeringskansliets arbete med flyktingsituationen.
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att handläggningstiderna ökat dramatiskt hos Migrationsverket, vilket kräver fokuserade insatser från dem. Bland berörda aktörer finns
Arbetsförmedlingen och folkbildningen.
Därefter lämnar Mattias Moberg ordet till Helena Nilsson, Regionförbundet
i Kalmar län och Karina Uddén, Länsstyrelsen i Stockholms län för några exempel på integrationsarbete som inledning till diskussionen. Bifogade PPT
beskriver dessa.
Helena lyfter bland annat fram:
 Kommunerna har ett ansvar att erbjuda samhällsorientering på modersmål9. Helena beskriver att Regionförbundet i Kalmar län fått ett
uppdrag att samordna kommunerna. Eftersom kommunerna inte
kan ha samtliga modersmålslärare anställda i varje kommun (idag 23
språk) uppnås på detta sätt en stordriftsfördel. Regionförbundet sköter administration och anställningar och bidrar till innehållet i utbildningen. Helena reflekterar över att det är många utmaningar
som ska mötas. Det krävs en ständig beredskap för utveckling och
förändring på alla nivåer idag.
Därefter ger Karina Uddén en kort bild på Stockholms läns arbete, projekt
och processer:
 Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 14 år tillbaka hanterat flyktingfrågan som ett uppdrag inom tillväxtavdelningen. Det handlar
om att lägga om befintliga verksamheter, ändra målgrupp för insatser och gemensamt fundera över hur resurserna kan användas på
bättre sätt. Det gäller att skapa ett fungerande ekosystem. Det finns
en rad aktörer och många fler initiativ som pågår inom Stockholms
län. Utmaningar som hanteras utifrån de ökade flyktingströmmarna
under 2015 redan hade identifierats av aktörerna i Stockholm som
avgörande faktorer för att möta upp den höga tillväxttakten.
Efter inledande exempel från Kalmar och Stockholms län öppnar Mattias
Moberg för diskussion. Från diskussionen kan följande nämnas:


Ledamöterna är överens om att migrations- och integrationsfrågan
ska ses om en tillväxtfaktor.

9

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013156-om-samhallsorientering-for-vissa_sfs-2013-156
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RUA har en funktion att fylla; mellan kommunernas och länsstyrelsernas operativa uppdrag i relation till andra aktörer. Det kan vara
en svårighet att integrera frågan i det regionala tillväxtarbetet, när
det hos andra aktörer hanteras som en sektorsfråga. RUA äger inte
verktygen, som ofta finns på nationell nivå. Ändå ska utmaningarna
och de långsiktiga insatserna hanteras på regional nivå.
Det är angeläget att myndigheter agerar på lokal/regional nivå istället för på central nivå; annars riskerar lokala/regionala initiativ att
motarbetas.
Återkommande i diskussionen var också betydelsen av det civila
samhället och problem med brist på bostäder i många delar av landet.

Mattias Moberg gör en reflektion över det långsiktigt regionala perspektivet. Kommunerna är många gånger för små för att klara ett långsiktigt samordningsansvar – vilket gör det angeläget att hitta former för detta på regional nivå.

5. Regional utveckling i Sverige och Norden – information och dialog
Wolfgang Pichler, Tillväxtanalys och Gunnar Lindberg, Nordregio presenterar rapporter från Tillväxtanalys och Nordregio om utvecklingen i Sveriges
regioner och i Norden.
Wolfgang inleder med att beskriva ”Regional Tillväxt 2015 – trender och
analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft”. Analysen tas
fram ungefär vartannat år.10
I Wolfgangs presentation lyfts bland annat följande fram (se PPT):
 Utgångspunkter för analysen och dess innehåll.
 Ett resonemang kring de svenska FA-regionerna, attraktivitet och
positivt inrikes netto.
 Fysisk planering och hur Tillväxtanalys försökt förenkla för att tydliggöra; med fokus på befolkningsstorlek, koncentration och arbetspendling. En viktig koppling är den ekonomiska planeringen.
 Antalet sysselsatta i företag varierar stort mellan stad och land – vilket kan ses som ett incitament och kräver olika förutsättningar för
innovation och företagsutveckling.

10

Länk till rapport: https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapportserien/rapportserien/2016-02-04-regionaltillvaxt-2015----trender-och-analyser-om-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft.html
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Därefter beskriver Gunnar Lindberg från Nord Regio deras nya publikation
”State of the Nordic region 2016”. Rapporten är redan slut i tryckt form,
men går att ladda hem från Nordregios webbplats.11 Samtliga illustrationer
och kartor finns också att hämta från webbplatsen.
I Gunnars presentation lyfts bland annat följande fram:
 Årets rapport innehåller en nyhet, en regional ranking över 74 nordiska regioner. Gunnar beskriver skälen till regionala jämförelser; att
identifiera möjligheter, utmaningar och skillnader som stöd till utveckling av politik, strategier och program samt som ramverk och
material för policyutvärdering.
 97 % av befolkningsökningen i Norden har tagits omhand av de 30
största FA-regionerna under de senaste 20 åren.
 Utflyttningen är stor från alla landsbygdsområden.
 Titta gärna in på sidan: www.nordmap.se – i den digitala karttjänsten kan man studera försörjningsbalansen över tid.
Notera:
 Regional potential index: målet har varit att både fånga nuvarande
situation, men också lyfta fram potential och möjligheter för framtida utveckling. Index har fått stor uppmärksamhet sedan rapporten
tillgängliggjordes.
 I Sverige har exempel Jönköpings och Jämtlands län haft en positiv
utveckling jämförelsevis med siffror från 2010. Är det en slump eller
resultatet av ett strategiskt arbete? Nordregio hoppas att index ska
kunna användas för dialog på regional nivå.

6. Sammanhållningspolitiken efter 2020 – information och dialog
Mattias Moberg inleder punkten med att förtydliga att sammanhållningspolitiken avses vara en stående punkt vid Forums möten, både för tjänstemanna- och politikerforum.
Därefter ger Anders Lindholm, enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet, en nulägesbild över Europa
2020, med ambition att lyfta det som är nytt sedan förra mötet i februari
2016. Anders beskriver bland annat:
 Det finns fortfarande inga konkreta strukturer i dialogen om den
framtida sammanhållningspolitiken.

11

Länk till rapport: http://www.nordregio.se/nordicregion2016
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 Ett informellt ministermöte har genomförts i Polen med syfte att
diskutera den framtida sammanhållningspolitiken. Frågor som diskuterades var bland annat; vilka mervärden som finns kopplade till
en gemensam sammanhållningspolitik – jämfört med satsningar
inom andra politikområden. Idag kopplas sammanhållningspolitiken
tydligare till övergripande Europeiska utmaningar, exempelvis klimatutmaningarna – och vad innebär egentligen den riktningsändringen?
 Finanskrisen är fortfarande aktuell. Migrations- och integrationsfrågorna ligger högt på agendan; liksom EU:s minskade konkurrenskraft.
 Diskussion om att ramverk som fastställs för sju år inte känns modernt och funktionellt – att EU:s medlemsländer behöver mer flexibilitet. Andra talar om vikten av att kunna arbeta långsiktigt med
strukturförändrande insatser.
 I detta återkommer också frågan om alla länder och regioner ska ha
samma regler och förhållningssätt. Allt fler talar om differentierade
regelverk, även företrädare för EU-kommissionen.
Ellinor Ivarsson; SKL ger därefter en kort återkoppling från SveReg konferensen i Bryssel som genomfördes 19-20 april 2016 (se PPT).
 Ett 80-tal deltagare träffade EU-representanter och diskuterade hur
sammanhållningspolitiken kan och bör möta utmaningar vi står inför i Sverige.
 Regionala aktörer efterfrågar en nära dialog med nationell struktur;
och Ellinor förtydligar att önskemålet är att dialogen ska föras i redan befintliga strukturer och fora; däribland Forum och SKL:s politiska gruppering ”8-gruppen”. Ambitionen bör vara att hitta en gemensam svensk position tidigt i processen.
Leif Frenell och Erik Rudal, EU-kansliet, Statsrådsberedningen beskriver i
den avslutande delen av programpunkten (se PPT) bland annat följande:
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De totala målen för EU 2020 kommer inte att uppnås. Enligt EUkommissionens bedömning kommer energi- och klimatmålen
samt utbildningsmålen att uppnås; däremot inte målen kopplat
sysselsättning, FoU och social delaktighet.
Nationella reformprogrammet har precis sammanställts. När alla
rapporterar går det att göra jämförelser och uppföljningssamtal.
Erik Rudal nämner att förberedelserna påbörjats inför nästa budgetperiod (EU:s fleråriga budgetram). Budgetomslutningen ligger
på 960 miljarder Euro. Det finns ett starkt förändringstryck. Det
holländska ordförandeskapet har genomfört två möten; senast
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för Europaministrarna i mitten av april. Ett KOM-förslag ska vara
klart senast sista december 2017.
Det sker en översyn av EU:s inkomstsida. En rapport väntas i slutet av året. Bland annat ingår frågan om hur man ska finansiera
utgifter och rabatter till olika medlemsländer. Rapporten kommer att fungera som input till budgetförhandlingarna.
EU 2020-strategin ligger fast, målen kommer inte att ändras.
EU-kommissionen har aviserat ett meddelande om ett nytt tillväxtinitiativ för perioden efter 2020.

Notera:
Från de tidiga processerna går det att utläsa ett utgiftsrestriktivt budskap
från många medlemsländer. Det är många och nya utmaningar som ska lösas (exempelvis migration och oroligheter i närområdet) och det signaleras
en osäkerhet om hur tillväxt ska kunna skapas. Förutom folkomröstning i
Storbritannien ska det genomföras val i Tyskland och Frankrike 2017, som
påverkar dialogen.

7. Arbetsprogram, övriga frågor och nästa möte
Mattias Moberg, Näringsdepartementet ger en kort information om nuläget
i revideringen av arbetsprogrammet för Forum. Därutöver diskuteras:


Revideringen av arbetsprogrammet 2017-2018 pågår. Ett utkast för
diskussion och inhämtning av synpunkter kommer att distribueras.

Maria Nordh återger tankarna som samlats in om datum för tjänstemannaforum 2017-2018. Avstämning sker med ett antal aktörer. Ledamöterna får
frågan om de vill fastställa datum vid mötet eller avvakta förslag. Det har tidigare lyfts synpunkter om att öka mötescyklerna och också att flytta tjänstemannaforum till efter politikerforums möten. Det föreslås att departementet återkommer med förslag till datum inom kort och att vi fortsätter
med principen om att tjänstemannaforum äger rum två veckor innan politikerforum.
Förslag till agendan för kommande möten lämnas från ledamöter på plats;
däribland lyfts:
 Kompentensförsörjningsuppdraget; Arbetsförmedlingens förändrade roll och nya uppdrag och hur detta kan kopplas till det regionala tillväxtuppdraget.
 Validering.
 Regionfrågan – indelningskommitténs förslag sommaren 2016.
 Digitalisering.

Sida
11(12)

Tillväxtverket




Handlingsplanen för NIST, Tillväxtverkets uppdrag.
Regionala exportcentra och insatserna som görs; även om bara
ett fåtal berörs direkt är alla regioner intresserade att dela deras
resa.

Ytterligare inspel e-postas direkt till maria.nordh@regeringskansliet.se eller
till forum@tillvaxtverket.se

8. Mötet avslutas
Mattias tackar för mötet idag och hälsar alla välkomna till nästa möte fredagen den 9 september, 2016.
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