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Uppdaterad inbjudan och agenda för forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft fredagen den 1 december 2017 –
Politikerforum
Välkommen till årets sista Politikerforum. Den här gången blir det ett fokus
på frågor kopplade till resultatinriktat genomförande och kunskapsbaserad
politikutveckling. Civilminister Ardalan Shekarabi kommer hit och pratar om
Tillitsbaserad styrning. Annica Dahl, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet samt generaldirektörerna Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket,
Lars Lööw, Svenska ESF-rådet och Leif Denneberg, Statens Jordbruksverk
deltar tillsammans med mig och regionala representanter för att prata om
Sammanhållningspolitiken och landsbygdsprogrammet. Dessutom kommer
Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande från
Indelningskommittén hit igen.
Alf Karlsson statsekreterare hos Bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson gör ett återbesök i forumet för en uppdatering av och en dialog om
regeringens arbete med samhällsplanering och bostäder samt ett pass om
digitalisering. Vidare kommer min statsekreterarkollega på Näringsdepartementet Eva Lindström hit och uppdaterar oss om smart industri. Vi
ska också prata om regeringens budgetsatsning på Socioekonomiskt
eftersatta kommuner och områden och då deltar Emil Högberg,
statssekreterare från Statsrådsberedningen. Vi får dessutom ett besök från
Valideringsdelegationen som vill ha en dialog om delar av sitt arbete med er.
Under dagen ska vi som vanligt även ta upp aktuella frågor, lyfta frågor
under öppet forum och prata om kommande möten.
Välkommen!
Elisabeth Backteman

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Information om anmälan m.m.

Dag och tid: Fredag den 1 december 2017 kl. 08:30-15:00.
Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm.
Anmälan: Senast fredag 24 november i länken i mailet. (Ange eventuella
önskemål om specialkost vid anmälan.)
Insläpp Rosenbad: Pia Diring, Näringsdepartementet, 070-374 25 72.
Frågor om anmälan: Anna Ebenmark, Tillväxtverket,
08-681 77 48 eller e-post: forum@tillvaxtverket.se.
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.
Ha legitimation redo för smidig inpassering.
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 Diring (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 för Politikerforum fredagen den 1 december 2017
(Tiderna är cirkatider)

08:30 Insläpp och morgonfika
08:55–09:00 Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet
09:00–09:30 Indelningskommittén (Fi 2015:09)
– Resultatinriktat genomförande, kunskapsbaserad politikutveckling
– information, inspel och dialog
Barbro Holmberg, Ordförande
Kent Johansson, V.Ordförande
• Presentation
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 1) med bakgrund och frågor.
09:30–10:15 Tillitsbaserad styrning
– Resultatinriktat genomförande, kunskapsbaserad politikutveckling
– information och dialog
Ardalan Shekarabi, Civilminister, Finansdepartementet
• Regeringens arbete med tillitsbaserad styrning
• Dialog med regionala reflektioner
10:15–11:10 Sammanhållningspolitiken och landsbygdsprogrammet
– Resultatinriktat genomförande, kunskapsbaserad politikutveckling
– information, inspel och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Annica Dahl, statssekreterare hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet
Robert Uitto, Regionråd, Region Jämtland Härjedalen
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Leif Denneberg, generaldirektör, Statens Jordbruksverk
Åsa Ryding, tf Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län
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Jonas Örtquist, Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Stockholms län,
Länsstyrelsen i Stockholms län
• Statssekreterare Elisabeth Backteman om Sjunde
sammanhållningsrapporten, Regionalfondsprogrammen, Interreg och
Landsbygdsprogrammet
• Statssekreterare Annica Dahl om Socialfondsprogrammet
• Smartare användning av medel via samordning – behov av samordning
om medlen minskar
- Regional nivå – erfarenheter från Stockholm, Åsa Ryding och Jonas
Örtquist
- Förvaltande myndigheter – fondsamordning och framtiden,
generaldirektörerna
• Behov av en svensk position för sammanhållningspolitiken –
regionernas inspel, Robert Uitto
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 2) bakgrund och frågor.
11:10-11:45 Smart industri
– Innovation och företagande – information och dialog
Eva Lindström, statssekreterare hos Närings- och innovationsminister Mikael Damberg,
Näringsdepartementet
• Det fortsatta arbetet
• Dialog
11:45–12:25 Lunch
12:25–13:00 Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)
– Kompetensförsörjning – information, inspel och dialog
Ordförande
Elin Landell, kanslichef
• Regional samverkan om validering
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 3) bakgrund och frågor.
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13:00–13:30 Samhällsplanering och bostäder
– Attraktiva miljöer och tillgänglighet
– information, inspel och dialog
Alf Karlsson, statsekreterare hos Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister,
Näringsdepartementet
• Uppföljning av regeringens arbete med samhällsplanering och bostäder
• Dialog, (OBS! Uppdaterad kort text nedan om passets innehåll!)
13:30–14:00 Digitalisering OBS! Nytt pass!
– Innovation och företagande
– Attraktiva miljöer och tillgänglighet
– information, inspel och dialog
Alf Karlsson, statsekreterare, Näringsdepartementet
• Digitalisering
• Dialog
• Läs gärna det särskilda underlaget (bilaga 4) med bakgrund.
14:00–14:15 Fika
14:15–14:45 Socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden
– Samhällsutmaningar och möjligheter
– information, inspel och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Emil Högberg, statssekreterare hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan,
Statsrådsberedningen
• Regeringens satsning i budgetpropositionen för 2018
• Dialog
14:45–15:00 Aktuella frågor, öppet forum samt kommande möten
– information och dialog
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
• Aktuella frågor inom regeringen och Regeringskansliet
• Öppet forum
• Kommande möten:
– fredag 23 februari 2018 (tjänstemannaforum 9 februari)
– fredag 27 april 2018 (tjänstemannaforum 18 maj)
15:00 Avslutning
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Bakgrund till programpunkterna
Tillitsbaserad styrning

Civilminister Ardalan Shekarabi deltar i forumet för att prata om regeringens
tillitsreform som bl.a. innebär att styrningen av offentlig verksamhet ska ge
större handlingsutrymme åt medarbetarna. Tillitsreformen utgör en viktig del
i regeringens arbete med att skapa en mer effektiv offentlig förvaltning samt
större nytta för medborgarna.
Smart industri

Statssekreterare Eva Lindström deltar vid forumet och berättar om
regeringens strategi för Smart industri, den uppdaterade handlingsplanen och
de nya åtgärderna. Speciellt viktigt för industrins omställning är digitalisering,
automation och robotik, de nya åtgärderna på området kommer att
presenteras. Regionerna spelar en avgörande roll för näringslivets utveckling
och därför satsar regeringen på att de ska få utökade möjlighet att delta i
arbetet. I det långsiktiga arbetet är kompetensförsörjning avgörande för
konkurrenskraften, några exempel på åtgärder från Smart industri kommer
att behandlas. Slutligen kommer också åtgärder för hur Sverige kan bli mer
motståndskraftigt vid konjunkturnedgångar att lyftas och diskuteras. Läs mer
här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/smartindustri/
Samhällsplanering och bostäder – Uppdaterat underlag!

Alf Karlsson, statsekreterare hos Bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson deltar i forumet för att ge en återkoppling på hur regeringens
arbete med samhällsplanering och bostäder fortskrider. Några av de aktuella
frågor som han kommer att ta upp är arbetet med betänkandet kring Ny
regional planering, delbetänkandet från utredningen för Kommunal
planering för bostäder, den pågående utredningen för att ta fram ett förslag
till nationell plan för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning
samt ett nationellt forum för fysisk planering, och uppdraget att samordna
större samlad exploateringar med hållbart byggande.
Socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

I budgetpropositionen för 2018 föreslås ett stöd till socioekonomiskt
eftersatta kommuner och områden i syfte att stärka kommunernas eget
arbete för att förbättra förutsättningarna i kommuner och områden med
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störst behov. För detta föreslås en budget om 500 miljoner kronor för 2018,
1 500 miljoner kronor för 2019 och fr.o.m. 2020. 2 500 miljoner kronor.
Övriga programpunkter

Se bilagor.
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Bilaga 1 Indelningskommittén (Fi 2015:09)

Indelningskommittén
•
•

Vilka erfarenheter har ni idag av att samverka med statliga myndigheter
inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret?
Hur skulle samverkan mellan den statliga nivån och regionalt
utvecklingsansvariga kunna förbättras genom en samordnad regional
indelning av statliga myndigheter?

Programpunktens syfte är att diskutera med de regionala företrädarna hur
arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft påverkas av
kommitténs förslag. Detta gäller särskilt förslaget om en samordnad regional
indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är
relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting.
De regionalt organiserade myndigheter som kommittén hittills identifierat
som relevanta är Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Migrationsverket,
Polismyndigheten, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Trafikverket.
Även andra myndigheter med regional organisation som har nära samverkan
med dessa myndigheter kommer att vara aktuella. Regional utveckling är ett
av de områden där kommittén har funnit att det finns behov av en
förbättrad statlig samordning för att också kunna ge förutsättningar för en
bättre samverkan med kommuner och landsting.
Indelningskommittén önskar få ta del av era erfarenheter när det gäller
samverkan med statliga myndigheter idag och era synpunkter när det gäller
möjligheterna till en bättre samverkan med staten.
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Bilaga 2 Sammanhållningspolitiken och landsbygdsprogrammet

Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet
•

•
•

•

•
•

Kommissionens sjunde sammanhållningsrapport – hur väl stämmer
EU:s övergripande utmaningar överens med våra svenska regionala
förhållanden?
Om medlen från ESI-fonderna minskar betydligt – vilka typer av
insatser är mest prioriterade att investera i och varför?
Vilka mervärden skapas via investeringar som kommer från SHP/ESIfinansierade program som inte skulle uppstå om motsvarande satsningar
skedde inom ramen för befintlig statsbudget och nationell politik?
Vilka erfarenheter/lärdomar finns från hur regionala möjligheter och
utmaningar bemötts med de olika ESI-instrumenten (t.ex.
storstadsinsatser eller gleshetsmedel)?
Har socialfondens kunnat bidra i arbetet med att få nyanlända flyktingar
närmare arbetsmarknaden?
Hur har fondsamverkan fungerat under den nuvarande perioden?
Behöver vi göra några förändringar till kommande period?

EU-medel för EU:s sammanhållningspolitik och landsbygdsutveckling
kommer troligtvis att minska betydligt samtidigt som det fortsatt kommer
vara viktigt att visa på konkreta resultat. Dialogens syfte är att ge tillfälle att
lyfta erfarenheter som är viktiga inför arbetet med kommande
strukturfondsperiod. Den är också ett tillfälle att diskutera sjunde
sammanhållningsrapporten som Europeiska Kommissionen presenterade i
början av oktober. Den 29 november planerar kommissionen att presentera
ett meddelande om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).
Regeringen planerar att hålla ett så kallat EU-sakråd i januari 2018 för att
samla in synpunkter från olika intressenter på kommissionens meddelande
om framtida CAP.
Hela sammanhållningsrapporten finns här:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/coh
esion7/7cr.pdf
En sammanfattning på svenska bifogas inbjudan.
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Bilaga 3 Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

Valideringsdelegationen
•

•

I Tillväxtverket förslag på riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbete rekommenderas att regionalt
utvecklingsansvariga ska jobba pådrivande med regional samverkan om
validering. Hur kan mandatet att arbeta med valideringsfrågor förstärkas
på regional nivå?
Vägledningen som Valideringsdelegationen tar fram syftar till att ge ett
handfast stöd för att få igång ett regionalt utvecklingsarbete om
validering. Kan Valideringsdelegationen stödja det regionala arbetet på
fler sätt?

Valideringsdelegationen har regeringens uppdrag att följa, stödja och driva
på en samordnad utveckling inom valideringsområdet. I delbetänkandet En
nationell strategi för validering (SOU 2017:18) framhålls att det behövs en
samverkan om validering på regional nivå som involverar såväl företrädare
för arbetslivet som kommunala och regionala aktörer på utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet. Regional samverkan är särskilt viktigt för att öka
tillgången till validering när det gäller validering inom yrkesvux och mot
arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering).
Valideringsdelegationen gör därför i likhet med Tillväxtverket bedömningen
att utvecklad samverkan om validering bör inkluderas och prioriteras i de
regionalt utvecklingsansvarigas aktörernas arbete inom
kompetensförsörjningsområdet.
För att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i arbetet att ta ett
strategiskt och operativt ledarskap för utvecklad samverkan om validering tar
Valideringsdelegationen nu fram en vägledning. Vägledningen utgår från de
regionalt utvecklingsansvarigas aktörernas egna erfarenheter och lärdomar på
området.
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Bilaga 4 Digitalisering – Nytt underlag!

Näringsdepartementet
I maj 2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken
ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för
regeringens digitaliseringspolitik med en vision om ett hållbart digitaliserat
Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det övergripande målet sätts
fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation,
digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även samlat
till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år
2020.
Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas
och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Regeringen
vill betona att det är viktigt att arbetet inriktas på hur digitaliseringens
möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras, inte bara hur digitalisering i
sig kan främjas.
Ett identifierat delområde inom digital ledning är förstärkt lokalt och
regionalt engagemang. Det politiska ledarskapet har stor betydelse för ett
framgångsrikt lokalt och regionalt digitaliseringsarbete. Att identifiera behov,
kartlägga brister och i partnerskap finna samverkanslösningar är strategiskt
viktigt arbete på regional nivå. En väsentlig del i detta är att på ett tydligt sätt
koppla de regionala utvecklingsstrategierna i varje län till
digitaliseringspolitiken.
För vissa kommuner och landsting kan regional samverkan med andra vara
avgörande för att kunna ta tillvara möjligheterna genom digitalisering och för
att hantera sina åtaganden i ett allt mer digitaliserat samhälle. Regeringens
uppfattning är att det även är av stor betydelse att offentliga aktörer på lokal
och regional nivå förhåller sig till utvecklingen. Tillsammans med regionala
bredbands- och digitaliseringsstrategier kan den nationella
digitaliseringsstrategin utgöra ett viktigt verktyg. Ett framgångsrikt
genomförande av den nationella digitaliseringsstrategin bygger på att lokala
och regionala åtgärder kan stärka genomförandet och på så vis skapa ett
tydligt och samlat engagemang kring digitaliseringsfrågor.
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Arbetet med de regionala digitala agendorna har visat sig vara betydelsefullt
för att få till stånd en god och avgörande samverkan mellan näringsliv,
universitet och högskolor, institut samt civilsamhället. Sedan tidigare finns
även regionala bredbandskoordinatorer på plats i samtliga län, vilket också är
ett viktigt verktyg i att skapa lokalt och regionalt engagemang,
kunskapsuppbyggnad och flernivåsamverkan i frågor som kopplar till
bredbandsinfrastruktur. Det är även viktigt att dra nytta av redan befintliga
samverkanslösningar som finns i kommunsektorn och landsting. Genom att
återanvända lösningar som har visat sig fungera ökar möjligheterna för bl.a.
mindre kommuner med begränsade utvecklingsresurser att införa digitala
lösningar i verksamheten.
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