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Statssekreterare
Elisabeth Backteman

Inbjudan och uppdaterad agenda (ny uppdatering 22/9) för forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft onsdagen den 23 september
2016 – Politikerforum

Välkommen till politikerforum fredagen den 23 september. Den här
gången deltar tre statsråd för att prata om sina frågor kopplat till hållbar
regional tillväxt och utveckling. Samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan inleder ett pass om energi och koldioxidsnål ekonomi.
Det här är frågor som berör den nationella strategins utmaning Klimat,
miljö och energi samt prioriteringen Innovation och företagande.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar för en dialog om
Budgetpropositionen för 2017, sammanhållningspolitiken, EU:s framtida
jordbrukspolitik och regeringens arbete med samverkansprogram och
det nationella skogsprogrammet och hur dessa bidrar till innovation och
företagande. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar
för att samtala om bristen på bostäder i hela landet kopplat till
prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet. Vi får också
regionala exempel från Anita Jernberger Region Östergötland om energi
och koldioxidsnål ekonomi och Region Skåne om bostadsfrågan.
Vi får även besök av Indelningskommitténs vice ordförande Kent
Johansson för en dialog om deras delbetänkande och det fortsatta
arbetet. Johan Krafft, Chef för EU-kansliet på Statsrådsberedningen
kommer också hit för att tala om budgetöversynen och strategiforum för
EU:s strategi för Östersjöregionen. Vid mötet deltar dessutom
Jennie Nilsson Ordförande i Riksdagens Näringsutskott,
Energimyndighetens Generaldirektör Erik Brandsma och Tillväxtverkets
Generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Till inbjudan bifogas ett utkast till arbetsprogram för forumen. Läs gärna
igenom det. Under dagen kommer vi att diskutera det och
förhoppningsvis komma överens om ett slutligt program.
Välkommen!
Elisabeth Backteman
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax

E-post: registrator@enterprise.ministry.se
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Information om anmälan m.m.:

Dag och tid: Fredag 23 september 2016 kl. 09.00–15.30
Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm.
Anmälan: Senast torsdag 15 sept till: forum@tillvaxtverket.se (Ange
eventuella önskemål om specialkost vid anmälan.)
Insläpp Rosenbad: Pia Diring, Näringsdepartementet, 070-374 25 72.
Frågor om anmälan: Sandra Droguett Biörklund, Tillväxtverket,
08-681 65 95 eller e-post enligt ovan.
Programmets innehåll och inspel till Öppet forum (så snart som
möjligt): Patrik Johansson, Näringsdepartementet, 08-405 57 19 eller
e-post enligt ovan.
Viktig information från säkerhetschefen om Rotundan och Rosenbad:

 Kom i god tid för inpassering.
 Undvik om möjligt att ta med stora bagage.
 Allt bagage ska förvaras inne i möteslokalen. Väskor i kapprum och
foajé beslagtas.
 Ni får inte gå runt fritt i huset under dagen. Någon behörig måste
alltid följa med er, t.ex. när ni ska in och ut.
 Prata därför med Pia (070-374 25 72) eller någon annan deltagare vid
mötet som arbetar på Regeringskansliet för in- och utpassering.
 Notera var utgångar och nödutgångar finns. I en nödsituation använd
trapporna, inte hissarna.
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Uppdaterad agenda Politikerforum fredagen den 23 september 2016
(Tiderna är cirkatider) (ny uppdatering 22/9, ändringar i rött)

09.00–09:30 Kaffe
09:30–09:35 Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht, Näringsdepartementet
09:35–11:00 Miljö, klimat och energi – energi och koldioxidsnål
ekonomi
– information, dialog och inspel
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Statsrådsberedningen
Anita Jernberger, ordf. i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Erik Brandsma, Generaldirektör, Statens energimyndighet
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
 Regeringens arbete.
 Regionernas och myndigheternas arbete.
 Dialog om energi och koldioxidsnål ekonomi.
 Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 1) med bakgrund och
frågor.
11:00–11:45 Sammanhållningspolitiken, EU:s framtida
jordbrukspolitik, aktuella processer på Näringsdepartementet inom
prioriteringen Innovation och företagande samt
Budgetpropositionen för 2017– information, dialog och synpunkter
Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister
 Den framtida sammanhållningspolitiken.
 EU:s framtida jordbrukspolitik.
 Regeringens samverkansprogram.
 Det nationella skogsprogrammet.
 Budgetpropositionen för 2017
11:45–12:25 Lunch
12:25–13:05 Ansvar och roller – Indelningskommittén
– information, dialog och synpunkter
Vice Ordförande Kent Johansson
 Delredovisning och fortsatt arbete.
13:05–13:35 Sammanhållningspolitiken – Budgetöversynen och
Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Johan Krafft, kanslichef, EU-kansliet, Statsrådsberedningen
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
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Halvtidsöversynen av nuvarande långtidsbudget samt processen
för en ny långtidsbudget.
Regeringens arbete med Brexit.
Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi: kort om kommande
konferens.
Tillväxtverket om genomförandet av nuvarande programperiod.
Dialog.

13:35–13:45 Fika
13:45–14:30 Brist på bostäder i hela landet– information och dialog
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Näringsdepartementet
Regionalt exempel från Region Skåne
 Regeringens bostadspolitik.
 Regionernas arbete och roll, regionalt exempel.
 Dialog.
 Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 2) med bakgrund och
frågor.
14:30–14:45 Arbetsprogram Forum 2016–2018
– dialog, synpunkter och fastställande
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
 Dialog om arbetsprogrammet och justeringar.
 Gemensamt fastställande.
 Läs gärna bifogat utkast på arbetsprogram, (separat pdf-fil).
14:45–15:30 Aktuella frågor och Öppet forum
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
 Aktuella frågor inom regeringen och Regeringskansliet.
 Kommande möten:
– fredag 2 december 2016 (tjänstemannaforum 18 november),
– fredag 24 februari 2017 (tjänstemannaforum 10 februari).
 Öppet forum – inspel anmäls så snart som möjligt till
forum@tillvaxtverket.se eller till Patrik Johansson,
Näringsdepartementet tfn 08-405 57 19.
15.30 Avslutning
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Bakgrund

Miljö, klimat och energi – energi och koldioxidsnål ekonomi
– information, dialog och inspel
Se bilaga 1
Sammanhållningspolitiken, EU:s framtida jordbrukspolitik, samt
aktuella processer på Näringsdepartementet inom prioriteringen
Innovation och företagande – information, dialog och synpunkter
Vidare kommer ministern att berätta om den framtida
sammanhållningspolitiken. Det slovakiska ordförandeskapet kommer
under hösten att arbeta med förenklingsförslag för denna programperiod
och påbörja diskussionen om den framtida inriktningen. Han informerar
även om regeringens arbete för att förbereda Sveriges linje och agerande i
de kommande förhandlingarna om den framtida utformningen av EU:s
jordbrukspolitik samt om hur diskussionerna förs på EU-nivå.
I juni presenterade regeringen fem strategiska
samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de
samhällsutmaningar Sverige står inför. Det handlar om nya sätt att resa,
bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens
resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer,
näringsliv och akademi skapas nya, innovativa lösningar som stärker
konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar övergripande om de fem
programmen men gör även en fördjupning i det program han ansvarar
för: samverkansprogram om cirkulär biobaserad ekonomi. Detta
program kommer i samverkan med regionala insatser att vara av
betydelse för en miljödriven näringslivsutveckling.
Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila
samhället, myndigheter och andra aktörer för att ta fram Sveriges första
nationella skogsprogram. Visionen för programmet lyder: ”Skogen - det
gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till
utvecklingen av en växande bioekonomi.” Skogsprogrammet ska bidra till
att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som
till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling,
nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.
Samverkan sker bl.a. med samverkansprogram för cirkulär och
biobaserad ekonomi.
Fyra arbetsgrupper med representanter från skogens hela
värdekedja har genom dialog arbetat fram fyra underlagsrapporter, som
inkom regeringen den 1 september 2016. Underlagsrapporterna ska
remitteras. Fyra välbesökta regionala dialogmötet har arrangerats, speed-
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dejtings med landsbygdsministern samt att en funktionsbrevlåda varit
öppen för inspel.
Regeringen avser återkomma med ett skogsprogram till
Riksdagen under 2017. En handlingsplan kommer även att utformas
Ansvar och roller – Indelningskommittén
– information, dialog och synpunkter
Regeringen tillsatte under 2015 en kommitté med uppdrag att ge förslag
till ny indelning av län och landsting, Indelningskommittén. Kommittén
levererade ett diskussionsförslag till ny läns- och landstingskarta för
Sverige den 9 mars 2016 samt ett delbetänkande den 30 juni 2016.
Delbetänkandet innehåller förslag på tre nya län och landsting som kan
bildas 2019. Övriga landstingsförändringar kan ske först 2023.
Vid mötet den 23 september deltar Kent Johansson, vice
ordförande i Indelningskommittén och berättar om delbetänkandet och
kommitténs fortsatta arbete.
Regeringens budgetproposition för 2017 – information och dialog
Budgetpropositionen för 2017 presenteras med ett särskilt fokus på det
som berör Näringsdepartementets områden och Regional tillväxt.
Sammanhållningspolitiken – Budgetöversynen och Strategiforum för
EU:s Östersjöstrategi
– information och dialog
Johan Krafft kanslichef, EU-kansliet, Statsrådsberedningen kommer att
informera om halvtidsöversynen av EUs långtidsbudget samt om de
diskussioner som inletts kring EUs budgetram efter 2020. Kopplat till
detta är även arbetet inom Regeringskansliet med en samlad strategi för
att hantera Brexit. Slutligen kommer Johan Krafft att ge uppdaterad
information om Östersjöstrategins forum 8-9 november. Gunilla
Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket kommer att ge en uppdatering
av genomförandeläget i den innevarande programperioden.
Brist på bostäder i hela landet– information och dialog
Se bilaga 2
Arbetsprogram Forum 2016–2018
– dialog, synpunkter och fastställande
Se bifogat utkast på arbetsprogram, (separat pdf-fil).
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Bilaga 1 Miljö, klimat och energi – energi och koldioxidsnål ekonomi
– information, dialog och inspel
Underlag från Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartemenet samt
Energienheten, Miljö- och energidepartementet
Frågeställningar:

1. Hur kan arbetet inom energiområdet utvecklas i det regionala
tillväxtarbetet?
2. Hur kan vi skapa gynnsamma strukturer för samverkan mellan
nationell och regional nivå?
3. Hur fortskrider satsningarna inom regionalfondsprogrammen?
a. Vilka är de största utmaningarna?
b. Hur skulle arbetet kunna utvecklas både när det gäller det egna
programmen, men också hur det nationella programmet kan
komplettera och samverka med de regionala insatserna?
Bakgrund

I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 framgår att hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential
och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett sådant sätt att det
bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Det innebär bl.a. att
klimat-, miljö- och energiperspektiven på ett tydligt sätt ska integreras i
det regionala tillväxtarbetet.
De högt ställda målen för klimat- och energipolitiken kräver ett aktivt
och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling på alla politiska nivåer,
inte minst regional och kommunal nivå. För att bidra till de
energipolitiska målen behöver produktions- och energisystemet
utvecklas så att beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar
energi ökar, den negativa miljöpåverkan från transportsektorn minskas
och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.
Den växande globala efterfrågan på resurseffektiva produkter samt på
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten skapar nya affärsmöjligheter i företag. För att styra mot en hållbar
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar bl.a.
förändrad och förbättrad teknik, förnybara energikällor och förbättrade
kretsloppsflöden.
Insatser för energieffektivisering och teknikutveckling är betydelsefulla
åtgärder för att stödja företag. Vidare bör insatser inriktade mot att
främja användningen av förnybar energi i företag stödjas. Ny teknik och
nya produkter kan främjas genom bl.a. finansiering av
demonstrationsanläggningar och testverksamhet. Det är viktigt att öka
förutsättningarna för kommersialisering av innovationer på
energiområdet. Ett sätt att göra detta är att stärka utbudet av riskkapital

8
inom området, t.ex. genom den så kallade gröna fonden inom det
nationella regionalfondsprogrammet.
Inom de nio regionalfondsprogrammen 2014–2020 finns omfattande
resurser, närmare bestämt ca 2,9 miljarder kronor (inkl.
medfinansiering), för insatser inom det tematiska området koldioxidsnål
ekonomi. Det möjliggör satsningar på energieffektviseringar och
användning av förnybar energi samt att bidra till att främja innovation,
teknikutveckling och nya affärsmöjligheter inom energiområdet. I det
nationella programmet finns även en satsning på Klimatsynk, som är ett
projekt som syftar till att skapa synergier och undvika överlappningar
samt öka lärandet mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
Projektet håller på fram till år 2020.
I det nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020 kommer det att
inrättas en grön fond som syftar till att främja utbudet av privat
riskkapital. Fonden ska investera i små och medelstora företag med
affärsmodeller som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.
Företagen ska vara innovativa och i tidig fas med stor tillväxtpotential.
Det kan röra sig om varor såväl som tjänster. Målet med den gröna
fonden är att investera i cirka 50 företag under investeringsperioden.
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Bilaga 2 Brist på bostäder i hela landet– information och dialog
Underlag från Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och
bostäder, Näringsdepartemenet
En fungerande bostadsmarknad i hela landet är av väsentlig betydelse för
att alla människor ska få tillgång till en bostad och dagens bostadsbrist
ska mötas med ett ökat bostadsbyggande.
1. Hur arbetar ni med att trygga kompetensförsörjningen inom
bygg- och bostadssektorn?
2. Hur främjar ni näringslivsutveckling och export inom
bostadsbyggandet?
3. Hur ser ni på er roll och ert arbete inom planering för och
byggande av bostäder?
Regeringen genomför nu en bostadspolitisk satsning och har presenterat
ett bostadspolitiskt paket på över sex miljarder kronor. Före sommaren
aviserades därtill en satsning innehållande 22-steg för fler bostäder.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer att berätta
om satsningen och öppna upp för dialog om lägesbilden och vad som är
på gång inom respektive region.

