Minnesanteckningar Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft, Politikerforum
2016-05-25, Rosenbad, Stockholm
1. Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht, Näringsdepartementet hälsar alla ledamöter välkomna.

2. Integration i det regionala tillväxtarbetet
Elisabeth Backteman hälsar därefter arbetsmarknadsministern Ylva Johansson,
arbetsmarknadsdepartementet och Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern välkomna tillbaka till forum. Arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson, inleder programpunkten ”Arbetet för mottagande, etablering, integration och samordning” med att ge en övergripande bild av läget just nu.
Under presentationen lyfts bland annat följande fram:






Förra hösten var 60 miljoner personer på flykt i världen. En liten andel av
dem kom till Europa, men det var ändå många fler än vad länderna i
Europa hade trott som kom hit. Sverige var det land som tog emot flest
flyktingar, fler än något annat OECD land någonsin gjort1. Eftersom
många av de asylsökande i Sverige är barn och ungdomar menar Ylva Johansson, att Sverige har en enorm möjlighet – bara vi använder våra
verktyg strukturerat och effektivt, så att etableringstiden kortas.
Satsningen på snabbspår gör det möjligt för vissa yrkesgrupper, exempelvis bilmekaniker och lärare, att snabbare komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Nu är det viktigt att arbeta effektivt och strukturerat och
samtidigt möta individerna på ett bra sätt.
Arbetsmarknadsministern nämner också att svenska språket är väldigt
viktigt. Det är betydelsefullt att komma igång med svenskundervisningen
och praktik redan under asyltiden. Språkpraktik behövs även om inte det
finns något arbete. Ett exempel är att kunna kombinera språkutbildning
och att praktiskt få möjlighet att använda språket vid en arbetsplats.

1

80 000 (2014) respektive 163 000 (2015) asylsökande kom till Sverige. Många av de asylsökande är barn och ungdomar
(70 000) varav många (35 000) av dem är barn utan sina föräldrar. Av dessa utgör ensamkommande pojkar majoritet.
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Diskussion:




Ledamöterna påminner regeringen om att använda dialogen med regionalt utvecklingsansvariga aktörer i en större utsträckning och inte bara
kommunerna i frågorna för mottagande, etablering, integration och samordning. Integrationsfrågorna ingår i regionernas uppdrag, i de regionala
utvecklingsstrategierna och det tillväxtarbete som görs.
En diskussion förs om snabbspår och hur dialogen mellan arbetsmarknadens parter och regeringen fortgår. Inom kort kommer arbetsmarknadsministern träffa byggsektorn för en fortsatt dialog, och förhoppningen är att det kommer ett snabbspår inom denna sektor.

Elisabeth Backteman tackar statsrådet Ylva Johansson för hennes medverkan –
och förtydligar att Regionalt utvecklingsansvariga aktörer (RUA) har en central
roll. Elisabeth betonar också att regeringen ser att RUA prioriterar frågorna i de
återrapporteringar som de gör årligen enligt villkorsbeslut till regeringskansliet.
Därefter ger Elisabeth Backteman ordet till Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. Erik beskriver att Sverige har ett komplext system, där
samordning mellan olika politikområden, aktörer och nivåer måste ske.
Under presentationen lyfts bland annat följande fram:
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Migrationsverket arbetar med nya upphandlingar angående anläggningsboende och förhoppningen är att få till stånd längre avtal och bättre
framförhållning.
Migrationsverkets handläggningstider har blivit kortare (10-11 månader)
utifrån att färre asylsökande kommer till Sverige. Den tidigare prognosen
om när arbetsbelastningen för regionala aktörer kommer bli som störst
behöver nu revideras, eftersom många asylsökande kommer få sina uppehållstillstånd redan under hösten 2016. Det innebär också att efterfrågan på bostäder och behovet av fler platser på SFI kommer att höjas redan under 2016.
Kommunerna behöver arbeta strategiskt angående bostadsfrågorna, integration och motverka segregationen. Samtal pågår också mellan regeringen och oppositionen kring dessa frågor.
Länsstyrelserna kommer från 1 januari 2017 få en ny förstärkt roll i att
samordna och organisera insatser för asylsökande.
Regeringen har identifierat att det finns stora könsskillnader och hur nyanlända kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
Det finns brist på behöriga tolkar, då det är få som klarar testerna som
Kammarkollegiet har.

Tillväxtverket

För diskussionen har också Harald Hjalmarsson, vice ordförande i regionförbundets styrelse, Regionförbundet i Kalmar län; Chris Heister landshövding i Stockholms län och Dag Hultefors, ordförande i tillväxtutskottet, Region Halland tillfrågats att beskriva exempel på regionalt arbete inom integration.
Bland annat lyftes exempelvis följande fram (se PPT):
 Harald Hjalmarsson beskriver det erbjudande som Regionförbundet i Kalmar läns har inom ”Samhällsorientering på modersmål”. Kommunerna
har gett i uppdrag till regionförbundet att samordna detta eftersom kommunerna själva inte kan ha samtliga modersmålslärare anställda i varje
kommun. Idag erbjuds samhällsorientering i 23 språk. Regionförbundet
sköter administration och anställningar och bidrar till innehållet i utbildningen. Idag erbjuds även samhällsorientering för unga efter skoltiden.
Regionförbundet har också ambitionen att starta ett sommarkollo i samhällsorientering i sommar.
 Chris Heister beskriver att integrationsfrågorna sedan 15 år tillbaka finns
integrerat i Länsstyrelsen Stockholms tillväxtavdelning. Chris betonar att
länsstyrelsen inte kommer att göra något nytt utan kommer att nyttja
det som finns och integrera och samverka mellan olika aktörer och underlätta för kommunerna i länet. Strukturfondsarbetet kommer att inriktas på nyanlända inom socialfonden.
 Ett integrationsråd mellan länsstyrelsen, myndigheter, kyrkan och civila
samhället har bildats i Region Halland för att samlas, analysera och dela
med sig berättar Dag Hultefors. Även en strategisk grupp bestående av
tjänstemän har bildats för att praktiskt samverka inom området.
Efter inledande exempel från Kalmar, Stockholm och Hallands län öppnar Elisabeth
Backteman för diskussion. Med möteshandlingarna fanns det också några frågeställningar. Från diskussionen kan följande nämnas:








Den ojämna byggtakten mellan kommunerna riskerar att leda till en ojämlikhet i samhällsstrukturen och ledamöterna önskar att regeringen ser över
detta.
Kompetensförsörjningsfrågorna diskuteras också. Bland annat lyfts det att
många ungdomar måste åka långa avstånd för studier. Detta gör att ett flertal inte stannar på orten utan flyttar därifrån och kommer oftast inte tillbaka.
Ledamöterna lyfter även upp möjligheten för distansstudier för nyanlända.
Hanteringen som beskrivs, där den asylsökande får ett reskort för kollektiva
resor, är positiv på många sätt. Detta är ett verktyg som borde användas av
flera, inte stoppas upp av byråkrati mellan Migrationsverket och ansvariga
aktörer.
Som svar på utskickade frågeställningar betonar ledamöterna att regionalt
utvecklingsansvariga aktörer har ett samordnande uppdrag, integrationen är
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en del av det regionala tillväxtarbetet och frågorna finns adresserade i regionala utvecklingsstrategierna. Regionerna skapar möjlighet till dialog och
samverkan, inte minst avseende kompetensförsörjning, matchning och övergripande näringslivsfrågor. Även om ansvaret för individen ligger på kommunal nivå, finns det många systemfrågor som behöver lösas på regional nivå –
i dialog med både kommunala och nationella aktörer.
Notera:


Folkbildningsrådet kommer att ansvara för fördelning av resurser till studieförbunden. Länsstyrelsernas uppdrag innebär att säkerställa en jämn
fördelning. Detta är en kompletterande uppgift till Länsstyrelserna, till de
uppdrag som redan finns gentemot studieförbunden. Regeringskansliet
bedömer att vi i nuläget ska bygga vidare på befintliga strukturer och
uppdrag, istället för att bygga nya.

3. Parlamentariska landsbygdskommittén
Ordförande Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet inleder programpunkten och hälsar därefter Johan Persson, ordförande i Parlamentariska landsbygdskommittén och Sören Häggroth, huvudsekreterare för Landsbygdskommittén välkommen för att beskriva delbetänkandet och kommitténs
fortsatta arbete.
Vid presentationen lyfts bland annat följande fram:






Sören Häggroth presenteras som ny huvudsekreterare sedan april 2016.
Johan betonar att det är landsbygden i plural och inte en landsbygd som
är i fokus!
Delbetänkandet överlämnades till landsbygdsministern den 31 mars
2016 (SOU 2016:26). Nu arbetar kommittén med att förbereda för att leverera ett slutbetänkande till regeringskansliet.
Kommitténs fortsatta arbete har nu fokus på framtagande av slutrapporten. De genomför även en serie av 17 dialogmöten på olika platser i landet för att samla in synpunkter till det fortsatta arbetet.

Diskussion:
 Ledamöterna betonar att den regionala nivån, och regionalt utvecklingsansvariga aktörer, inte får glömmas bort i sammanhanget. Som regionalt
utvecklingsansvarig aktör arbetar man med hela sin regions utmaningar;
oavsett om det är städer, lands- eller glesbygd. De regionala utvecklingsstrategierna omfattar en helhet. Därför undrar ledamöterna hur en kommande landsbygdspolitik förhåller sig till den regionala tillväxtpolitiken,
som på regional nivå också är landsbygdens politik. Det är viktigt att som
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regionalt utvecklingsansvarig aktör arbeta vidare för ökad attraktionskraft, för att göra det möjligt att leva och bo i hela landet. Johan Persson
understryker att det är självklart att ett samspel mellan staten och regionerna ska ske. Men en av förutsättningarna för att det ska fungera är
att staten uppträder samlat och tydliggör roll och uppdrag.
Bredbandsfrågan lyfts fram av flera ledamöter; med medskick att bredbandsmålet behöver skrivas upp till 100 % för att landsbygdsperspektivet
ska kunna uppfyllas.
De dialogmöten som nu genomförs av landsbygdskommittén bör ske i
samverkan. Ledamöterna lyfter fram att det idag är otydligt om regionerna har en roll vid dessa dialogmöten. I några län fungerar samverkan; i
andra har länsstyrelserna som enskild aktör bjudit in till dialog.

4. Näringspolitik
Elisabeth Backteman välkomnar Eva Lindström, statssekreterare hos näringsoch innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet tillbaka till Politikerforum. Eva ger en nulägesbild avseende näringspolitiken, Nyindustrialiseringsstrategin – Smart industri, (tidigare kallad NIST)2 och den kraftigt växande
branschen turism och besöksnäring.
I presentationen lyfts bland annat följande fram (se PPT):




Näringspolitiken genomförs i linje med målbilden Europas lägsta arbetslöshet 2020. Idag ligger Sverige på 11:e plats. För att genomföra jobbagendan sker nu investeringar för framtiden; i form av bostäder, infrastruktur, insatser för fler och växande företag (smart industri, exportstrategin) och kompetensutveckling (matchning, kunskapslyft mm).
Reflektion om strukturomvandlingen inom digitalisering. Går mycket
snabbare än förväntat, med nya tjänster, nya arbetsformer och nya lösningar. En hög grad av automatisering och robotisering gör att företag
flyttar hem verksamhet till Sverige. Det är viktigt att vi har tillverkande
industri inom landet; eftersom vi då blir mer konkurrenskraftiga också på
de mer industrinära tjänsterna.

Nyindustrialiseringsstrategins handlingsplan kommer att lanseras i samband
med Almedalen 2016. Eva Lindström uppmanar regionerna att fortsätta komma
med kloka inspel. Nationella myndigheter kommer att få regeringsuppdrag
inom ramen för strategin. Några av dessa är redan beslutade, däribland ett upp-

2Nyindustrialiseringsstrategin–

Smart Industri (tidigare förkortad NIST) http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/

Sida
5(12)

Tillväxtverket

drag till Tillväxtverket om att stödja implementeringen av nyindustrialiseringsstrategin på regional nivå. Till uppdraget utgår också en förstärkt finansiering
om 25 mkr under åren 2016-2018.
Eva konstaterar avslutningsvis att besöksnäringen växer så det knakar! Besöksnäringen är en del av den nya exportstrategin och nu har ett nytt nationellt
dialogforum för besöksnäringen inrättats. Det första mötet genomfördes 19
maj3. Besöksnäringsforum kommer att samlas två gånger per år och första mötet syftade till att fastställa frågeställningar och fokus för dialogmötena.
Diskussion:





Ledamöterna för ett resonemang om regionalisering i relation till nya
statliga uppdrag till nationella myndigheter.
Ledamöter på plats efterfrågar miljöintegrering också i näringslivspolitiken. Satsningar inom exempelvis bioekonomi haltar när branschen inte
ser långsiktighet i den nationella politiken. Eva Lindström bemöter detta
att det finns frågor där blocköverskridande överenskommelser behövs,
för att ge branschen långsiktiga förutsättningar.
När vi pratar digitalisering är det ofta i form av att bygga infrastruktur
och stora system; men vi måste parallellt utbilda så att användaren vet
hur systemen kan och ska användas. Vi ser effektivitetstapp när glappen
mellan kapacitet och användningsområde ökar.

Notera:




Tillväxtverkets GD, Gunilla Nordlöf, informerar att myndigheten nu, med
utgångspunkt i det nya regeringsuppdraget kopplat till nyindustrialiseringsstrategin, bjuder in regionalt utvecklingsansvariga aktörer till ett
rundabordssamtal den 16 juni 2016. Ambitionen är att bygga vidare på
redan befintliga strukturer, i samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Eva Lindström kommenterar att regeringen har högt ställda förväntningar på att Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga aktörer tillsammans med andra aktörer ska hitta synergier, lyfta fram pilotsatsningar och skapa ett mervärde regionalt inom bland annat kompetensförsörjning, digitalisering mm. Regionerna är oerhört viktiga aktörer för
omställningsarbetet. Ett förtydligande görs att medlen som Tillväxtverket
erhållit inom ramen för regeringsuppdraget i första hand ska användas
till att sprida kunskap och öka samverkan.

3

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.
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Eva Lindström betonar att hon vill återkomma till satsningarna som nu
görs inom ramen för nyindustrialisering, exportsstrategin och besöksnäringen vid både tjänstemanna- och politikerforum, och då också återrapportera från genomförda möten i det nu inrättade Besöksnäringsforum.
Eva förutsätter också att regeringen kommer att lansera kompletterande
åtgärder för branschen, när frågorna fått bottna i dialog och nuvarande
uppdrag.

5. Sammanhållningspolitiken
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet gör tillsammans
med Johan Kraft, kanslichef, EU-kansliet, Statsrådsberedningen en sammanfattning av nuläget inom sammanhållningspolitiken och Sveriges arbete framåt.
Elisabeth inleder och i hennes presentation lyfts bland annat följande fram:












Näringsdepartementets uppdrag; att identifiera frågeställningar och
skapa överblick. Elisabeth Backteman är samordnande statssekreterare
för Näringsdepartementet och en arbetsgrupp har bildats.
Ett oönskat vänteläge har uppstått, bland annat på grund av Storbritanniens folkomröstning i juni 2016.
Ett antal grupperingar har startat, bland annat SKLs 8-mannagrupp. Elisabeth ser positivt på dessa initiativ, det är bra med en tidig dialog.
Elisabeth ser framför sig att det är i politikerforum som den regelbundna
dialogen mellan regeringen och regionerna hålls om sammanhållningspolitiken.
En koppling görs också till övervakningskommittéerna och deras strategiska diskussioner. Det vi lär oss i nuvarande period ska tas med i arbetet
inför nästa. I samband med den nationella övervakningskommitténs möten är Elisabeths ambition att varje gång ha en särskild sittning just med
de åtta ordförandena för strukturfondspartnerskapen.
När det finns något som behöver diskuteras i en mindre grupp så finns
även åttamannagruppen. Då är det i första hand enhetschefen Mattias
Moberg från N/RTS som kommer att delta. Men vid behov kan även Elisabeth delta.
I nuvarande period är tempot högt, med högt beslutsläge – efter en sen
start. Möten i båda övervakningskommittéerna (ÖK) har genomförts under april-maj 2016. En brasklapp – vi måste gemensamt anstränga oss för
att få igång initiativ inom CO2-snål ekonomi.

Johan Kraft, EU-kansliet, statsrådsberedningen beskriver därefter kort sin roll
och sitt uppdrag, som bland annat innefattar att hålla ihop regeringens arbete
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med EU2020 och långtidsbudgeten. Han vill idag försöka ge en översiktlig bild av
vad EU-kansliet ser ligger framför oss.

I presentationen lyfts bland annat följande fram:








EU2020 målen är politiska mål som följs upp varje år av EU-kommissionen och som sedan följs av rekommendationer till medlemsländerna.
Rekommendationerna och insatserna som lyfts fram kan bland annat
åstadkommas genom strategiskt nyttjande av strukturfondsmedel.
Målen för EU2020 kommer att nås för energi- och klimatmålen samt utbildningsmålet men inte att uppnås när det gäller sysselsättningsmålet,
insatser för FoU samt social delaktighet 4.
Halvtidsutvärderingen av EU2020 blivit just halv. Många synpunkter har
lämnats in i det offentliga samrådet, och en revidering har övervägts. Nu
har det fastställts att målen även fortsättningsvis är relevanta.
När det gäller långtidsbudgeten, MFF post 2020, förbereder regeringskansliet sig för budgetförhandlingarna. Det förs diskussioner om hur budgeten ska se ut och vad som ska förändras. Det är viktigt att komma ihåg
att dessa processer alltid varit under ett starkt förändringstryck, så också
nu. Ett KOM-förslag ska lämnas före 1 januari 2018.

Diskussion:






Ledamöterna tackar inledningsvis för en bra föredragning. Den bekräftar
det stora engagemang som finns lokalt, regionalt och nationellt. Detta vill
man också betona från det politiska förmötet dagen innan Forumet.
Det är angeläget att hitta en samsyn om vad sammanhållningspolitiken
resulterat i så här långt och vilka effekterna är i Sverige och vilka effekter
som de svenska regionerna vill se på sikt. Ledamöterna uttrycker en önskan om snabb och tidig mobilisering där dialog förs i mindre och mer
operativa grupper, såväl som i större strategiska sammanhang. Hur vill
Sverige förhålla sig till sammanhållningspolitiken i framtiden; och ska politiken vara till för alla regioner eller mer riktad till de fattigare regionerna?
Det är tydligt att effekten från nuvarande programperiod kommer att bli
viktigare än tidigare, med det resultatfokus som styr insatserna.

Elisabeth summerar programpunkten med att ambitionen är hög hos samtliga
aktörer. Det finns en strategisk plan, diskussions- och arbetsgrupper formeras

4

Sverige kommer att uppnå miljö- och klimatmålen samt utbildningsmålen. Målen för FoU uppnås troligen inte; vilket är
en konsekvens av nedskuren budget.
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och politikerforum har en funktion att synkronisera processerna. Därmed avslutas punkten och Elisabeth lämnar över ordförandeansvaret till Mattias Moberg,
för att själv gå till Näringsdepartementet och välkomna nya bostads- och digitaliseringsministern.

6. Aktuella frågor, nytt arbetsprogram m.m.
Mattias Moberg, enhetschef Näringsdepartementet informerar om aktuella frågor, återkoppling från tidigare Forum och andra pågående processer och kommenterar därefter processen att revidera arbetsprogrammet för Forum.
Notera:








5

Regeringsbeslut avseende överföring av regionalt utvecklingsuppdrag i
Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Uppsala län väntas inom
kort. Dialog pågår med berörda län och finansdepartementet och landstingen i respektive län väntas ta över det regionala utvecklingsansvaret
från 1 januari 2017.
De regionala utvecklingsdialogerna pågår. Under våren träffar N/RTS5
fem län och ambitionen är att genomföra ytterligare något möte under
hösten 2016. Det är tänkt att N/RTS ska träffa samtliga län för dialog
inom en treårsperiod. Mattias Moberg har deltagit vid samtliga möten
under våren och kommenterar att dessa ger bra input och bra förtydliganden utifrån de återrapporteringar som görs.
Den mindre arbetsgrupp som formerats med ledamöter i politikerforum,
syftar till att bidra till utveckling av Forum. Irén Lejegren, beskriver att arbetsgruppen avser träffas ca 2 veckor före respektive politikerforum.
Gruppens ledamöter är mycket nöjda med hur synpunkter beaktats vad
avser framförhållning, tid för dialog, underlag m.m. och hur ledamöterna
i gruppen systematiskt får bidra till att göra Forum till ett verktyg för genomförande av den regionala tillväxtpolitiken. Från arbetsgruppen riktas
det också beröm till ordförande Elisabeth Backteman, för hennes framgång att få rätt personer att komma till Forums möten, beroende på fokusfrågor i agendan. Mattias summerar inspelet med att ambitionen
finns att fortsätta utveckla forumet och att samtliga ledamöter gärna får
komma med inspel hur Forum som verktyg kan förbättras.
Handlingsplaner för arbetet med miljö- och klimatfrågor presenterades
vid förra politikerforum. Beredning pågår fortfarande inom regeringskansliet med ambition att erbjudande/uppdrag ska kommuniceras före
sommaren.

Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
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Därefter öppnar Patrik Johansson, Näringsdepartementet för en dialog om förslag till datum för kommande möten 2017-2018 (se PPT). Datumen har kommunicerats även vid tidigare möten. Kalendariet kommer läggas i det reviderade arbetsprogrammet för Forum, som är under arbete. En datumkrock upptäcktes vid
sittande bord. [Anm. Detta datum har nu justerats nedan ser ni datum för mötena fram till och med våren 2018]
Patrik visar en översikt över de ämnen som kan vara aktuella när politikerforum
har sitt första möte i höst (se PPT). En prioritering måste dock göras bland dessa
så att det även finns utrymme till dialog i agendan. Ledamöterna behöver vara
aktiva inte bara att föreslå teman till Forums möten utan också att prioritera
vilka frågor som är viktigast att lyftas i politikerforum.
Vid mötet presenteras även en sammanställning över ämnen till uppdateringen
av arbetsprogrammet (se PPT). Arbetsprogrammet kommer att innehålla datum
till och med sommaren 2018 och ämnen till och med december 2017. Till nästa
möte kommer det finnas ett utkast på arbetsprogram för diskussion. Ledamöterna uppmanas att komma med förslag på ämnen,
Ledamöterna på plats lyfter ytterligare punkter; bland annat aktualiseras önskemålet att träffa GD för Arbetsförmedlingen. Efter dagens regeringsombildning
önskar också ledamöterna få möta nya bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson under hösten 2016. Ledamöterna ser det som naturligt att återkomma till integrationsfrågan. De trycker också på att infrastruktur måste lyftas
igen. Ytterligare synpunkter från några av ledamöterna var att se över möjligheten att göra lite mer kompakta dragningar med mer tid till dialog. Detta för
att spara tid och göra det mindre ”mastigt”. Möjligen kan man även införa
”micropunkter”, dvs. vissa ämnen behöver inte lika lång dragning eller dialog.
Notera mötesdatum hösten 2016:
- fredag 23 september 2016 (tjänstemannaforum 9 september)
- fredag 2 december 2016 (tjänstemannaforum 18 november)
Mötesdatum 2017–2018
- fredag 24 februari 2017
- fredag 19 maj 2017
- fredag 6 oktober 2017
- fredag 1 december 2017
- fredag 23 februari 2018
- fredag 27 april 2018
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Ytterligare synpunkter, inspel på ämnen eller förslag om prioritering mailas till
patrik.johansson@regeringskansliet.se eller till forum@tillvaxtverket.se.

7. Öppet forum – Järnvägssystemet
Mattias Moberg, enhetschef, Näringsdepartementet beskriver frågan som kommit som förslag till öppet Forum och hälsar Ola Nordlander; departementsråd
och enhetschef Enheten för transportinfrastruktur och finansiering välkommen.
Detta är ett tillfälle att lämna kompletterande synpunkter, förutom de forum där
dialogmöten om järnvägstrafik och infrastruktur just nu diskuteras.
Diskussion:










Regionalt utvecklingsansvariga aktörer har ett mycket omfattande uppdrag, som i många sammanhang inte går att uppfylla utan en fungerande
järnvägstrafik. Alla trafikslag påverkas av det dåliga skick som Sveriges
järnvägsnät befinner sig i. Trots infrastrukturproposition, Sverigeförhandling mm som diskuterar utbyggnad och framtidens infrastruktur får regionalt utvecklingsansvariga just nu frågor som rör nedläggning av järnvägstrafik/linjer. Detta uttrycker ledamöterna inte är acceptabelt, när
regionerna samtidigt förväntas bidra till finansieringen av större nationella satsningar.
De satsningar som diskuteras och beslutas är för långsiktiga. Med nuvarande belastning kommer politiken redan ha misslyckats år 2030, menar
ledamöter på plats. Kapacitetsproblem och tidtabellsproblem måste hanteras parallellt med visioner och långsiktiga strategiska investeringar.
Ledamöterna lyfter fram behovet att regionalt kunna lägga medel på underhåll och upprustning av banor, för att upprätthålla regional kollektivtrafik. Ledamöterna upplever också att regionala investeringsbehov får
stå åt sidan för nationella satsningar; samtidigt som finansiella medel för
satsningarna lyfts från regional nivå.
Ola Nordlander bemöter ledamöternas inspel och förtydligar att han träffat många av dem också i andra sammanhang. De beskrivningar som lyfts
fram har också synliggjorts i remissvar och muntliga föredragningar. Ola
betonar att tjänstemannasidan förstått allvaret och kommer att arbeta
vidare med frågorna, med stöd också från remissvaren.
Uppvaktning sker också från regional nivå, eftersom Trafikverket säger
upp/förhandlar om regionala avtal. Trafikverkets medel för upphandling
av interregional trafik räcker inte till eftersom Gotlandstrafiken har blivit
dyrare. Detta påverkar regionaltågstrafiken mycket negativt. Detta berör
bland annat Tåg i Bergslagens trafik men fler står på tur allt eftersom avtal går ut.

Notera:

Sida
11(12)

Tillväxtverket




Ett kompletterande remissmöte genomförs den 2 juni, med fokus på
godstrafik. Inbjudan har skickats ut.
Använd gärna nätverket där samtliga läns infrastrukturexperter ingår,
Komexp. Lyssna gärna av diskussionerna med era regionala sakområdesansvariga tjänstemän.

8. Avslutning
Mattias Moberg summerar dagen som innehållit många bra diskussioner; konstruktiva inspel och ett bra samtalsklimat. Alla ledamöter tillönskas en glad
sommar!
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