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1. Inledning

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet inleder med att hä lsa alla vä lkomna och kort berä tta att Forum
har en ny sammansä ttning sedan å rsskiftet med anledningen av de regionbildningar
som skedde då . Dä refter konstateras att dagens agenda omfattar samtliga prioriteringar
i den Nationella strategin för en hållbar regionalt tillväxt och attraktionspunkt.

2. En sammanhållen landsbygdspolitik – Resultatinriktat genomförande,
kunskapsbaserad politikutveckling – information, dialog och
synpunkter
Information till Forums ledamöter från föredragande
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet inleder med att fö rmedla att regeringen har en uttalad vilja att ta
tag i landsbygdens utmaningar och bå de statsminister Stefan Löfven och
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ä r på turné i Sverige i syfte att fö ra dialog om
landsbygdens utmaningar och mö jligheter och staten och regerings roll i det arbetet.
Rundresorna handlar ä ven om att mö ta representanter frå n ett 40-tal av landets minsta
kommuner.
Nä r kommitté n tillsattes intog regeringen en sjä lvkritisk hå llning. En kritisk hå llning till
bristen på en sammanhå llen idé om landsbygden och landsbygdens utveckling. Må nga
politiska insatser som skett fö r att på verka landsbygderna och de som bor och verkar
dä r har varit allt fö r splittrade och dä rfö r sä llan gett ö nskad effekt. Direktiven till
kommitté n var att regeringen nu vill se ett helhetsgrepp och ett fö rslag till inriktning
och utformning av en sammanhå llen politik fö r en lå ngsiktig hå llbar utveckling i
Sveriges landsbygder. Ambitionen ä r att etablera en landsbygdspolitik som har starka
ramar och hå ller ö ver en lä ngre tid och en politik som ger goda fö rutsä ttningar att ta
tillvara landsbygdens utvecklingspotential. Det behö vs en palett med å tgä rder som ä r
kopplade till vilken typ av landsbygd vi talar om.
Landsbygdskommitténs betänkande
Sören Häggroth, huvudsekreterare i Parlamentariska landsbygdskommittén inleder med
att understryka att det fö r kommitté n varit en strä van att vara eniga och dä rmed kunna
lä gga fram fö rslag med bred politisk uppslutning. Av 75 fö rslag ä r det endast ett (1)
fö rslag dä r reservation fö religger.1 Det behö vs tydliga må l fö r att stä rka utvecklingen av
landsbygderna och det krä vs en ä ndrad politisk fä rdriktning fö r att motverka att
klyftorna mellan stad och land ö kar ytterligare. Fö rslaget till en ny sammanhå llen
landsbygdspolitik har också till syfte att vidareutveckla samhä llskontraktet mellan
medborgare och det allmä nna i form av stat, kommun och landsting, fö r att sä kerstä lla

Det rö r fö rslag 55: Den lokala serviceverksamhet som i dag utfö rs av Fö rsä kringskassan,
Skatteverket och Pensionsmyndigheten fö rs ö ver och samlas i en ny organisation. Dä r det ä r
mö jligt samlokaliseras Arbetsfö rmedlingens, Polismyndighetens och Migrationsverkets
lokala serviceverksamhet med den nya organisationen.
Liberalerna reserverar sig mot fö rslaget om att inrä tta en statlig serviceorganisation.
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att nä ringslivet och medborgarna i landsbygderna ges samma fö rutsä ttningar som i
ö vriga delar av landet.

Fö rslaget till nationellt ö vergripande må l fö r landsbygdspolitiken ä r En livskraftig
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd. Fö r att
å stadkomma det har Landsbygdskommitté n lagt fram fö rslag inom sex områ den;
Nä ringsliv och fö retagande, Digital kommunikation och transportinfrastruktur,
Kompetensfö rsö rjning, Samhä llsplanering och bostadsbyggande, Kommersiell service,
vä lfä rdstjä nster och kultur samt Statens nä rvaro i landsbygderna. Utö ver det lä mnar
kommitté n ä ven fö rslag på landsbygdspolitikens genomfö rande liksom det civila
samhä llets roll i landsbygdsutvecklingen. De 75 fö rslagen ä r generella samt geografiskt
riktade. Att de ä r generella betyder att det ä r fö rslag som har till syfte att stä rka
majoriteten av Sveriges kommuner. De geografiskt riktade fö rslagen har till syfte att
stä rka de 23 identifierade kommuner som har sä rskilt stora demografiska och
geografiska utmaningar samt ett nä ringsliv med en mycket begrä nsad branschbredd. De
har identifierats genom avstå nd till marknader, befolkningstä theten och framtida
befolkningsprognoser och jä mfö rt deras fö rutsä ttningar med andra kommuner.
Fö r att sä kerstä lla en sammanhå llen landsbygdspolitik fö reslå r kommitté n inrä ttandet
av en strategisk och operativ samordningsfunktion av statlig verksamhet – en
landsbygdsdelegation. Utö ver det fö reslå s ä ven fö rä ndringar i vissa
myndighetsinstruktionerna och fö rordningar fö r att stä rka landsbygdsperspektivet i
den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter.

Tillväxtverkets studie av landsbygdsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet
m.m.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket inleder med att konstatera att det finns
21 olika regionala utvecklingsstrategier som alla har ett territoriellt perspektiv men hur
perspektivet uttrycks skiljer sig å t beroende på region. I vissa strategier ä r
landsbygdsperspektivet sjä lva utgå ngspunkten fö r strategin, ofta på grund av de
regionala fö rutsä ttningar som rå der i den regionen, medan det i andra strategier inte
har en lika framträ dande plats. Gunilla Nordlöf lyfter fyra olika perspektiv som
rapporten menar skildrar hur landsbygden lyfts fram i de regionala
utvecklingsstrategierna; det funktionella perspektivet, nä ringslivsperspektivet,
hä nvisningsperspektivet samt det retoriska perspektivet.
I samband med rapporten gav Tillvä xtverket regeringen ett antal rekommendationer:
 Utveckla och fö rklara det territoriella perspektivet inom respektive prioritering i
den nationella strategin
 Styra med utrymme fö r regional variation
 Tydliggö ra regionalt utvecklingsansvarigas aktö rers roll och funktion ifrå ga om
landsbygders utveckling vilket ä ven innebä r att ansvarsfö rdelningen avseende
landsbygders utveckling mellan aktö rer med regionalt utvecklingsansvar och
lä nsstyrelser tydliggö rs.
Rekommendationerna till de regionalt utvecklingsansvariga enligt rapporten:
 Utveckla de regionala utvecklingsstrategiernas beskrivningar av territoriella
perspektiv
 Konkretiserar och visar vilka må l och intentioner i utvecklingsstrategin som styr
respektive handlingsprogram

Ovriga iakttagelser som gjorts inom ramen fö r uppdraget ä r att det idag rå der en
otydlighet kring vad som ä r en landsbygdsatsning eller inte och vem som bestä mmer
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det. Ar det en satsning som sker inom grö na nä ringar, ä r det platsbundet eller ä r det en
satsning som sker inom Landsbygdsprogrammet? Tillvä xtverket anser inte att det
viktigaste ä r att definiera vad som ä r en landsbygdsatsning (eller inte) utan att det
viktigaste ä r att skrida till verket; fokusera på vilka insatser som krä vs i respektive
region fö r att en positiv utveckling ska kunna ske.

OECD:s rekommendationer i OECD-Territorial Reviews: Sweden 2017
Patrik Johansson, kansliråd, enheten för regionalt tillväxtarbetet och EU:s
sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet inleder med att sä ga att hela OECD:s
studie OECD Territorial Reviews: Sweden 2017 presenteras den 8 mars på
Regeringskansliet och vill ledamö terna ha mer information om seminariet
rekommenderas kontakt med Pia Diring2. De rekommendationer som OECD ger Sverige
avseende landsbygden ä r:
1.
2.
3.
4.

Infö r en rumsligt differentierad definition av landsbygder
Utveckla ett ö vergripande landsbygdspolitiskt styrramverk
Mekanismer fö r att frä mja och ö vervaka genomfö randet
Stö dja regioner att leverera bä ttre tjä nster och uppnå synergier mellan
politikområ den

Det landsbygdspolitiska ramverket bö r enligt OECD integreras med befintlig regional
tillvä xtpolitik. Vidare anser de att ansvaret fö r landsbygdspolitiken på regional nivå bö r
tilldelas samma politiska organisationer som idag har den regionala tillvä xtpolitiken.
Dessa organisationer bö r ä ven få i uppgift att ta fram en strategi fö r
landsbygdsutveckling som ska integreras in i de regionala utvecklingsstrategierna. Ett
annat fö rslag fö r att frä mja och ö vervaka genomfö randet av ett landsbygdspolitiskt
styrramverk ä r en form av landsbygdsfö rsä kring som ska ha till syfte att utgö ra
vä gledning och ett verktyg fö r beslutsfattare så att de bä ttre kan ta hä nsyn till
landsbygderna. OECD fö rslå r ä ven att en nationellt rå dgivande kommitté inrä ttas som
innehå ller representanter frå n lä nsnivå , kommunnivå , nä ringslivet, lokalsamhä llet och
tredje sektorn som fö reslå s rapportera till statsministern fö r att ge tyngd i frå gorna.

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Västragötalandsregionen: Vi ä r kritiska till att utredningen inte tagit hä nsyn till den
regionala nivå ns samverkande arbetssä tt och fö rmå ga att verka sektorsö vergripande
inom nä ringslivsutveckling så som infrastrukturplanering, kultur och social hå llbar
utveckling. Vi oroas ö ver uppdelningen av landsbygdspolitik och regional tillvä xtpolitik i
stort. Kommitté n fö reslå r ä ven att ta en uppgift frå n regionerna i och med fö rslaget att
lä gga infrastrukturplanering fö r landsbygden på statlig nivå . Det ä r också olyckligt att
betä nkandet inte lyfter den bredd av avancerade och kunskapsdrivna industri- och
tjä nstefö retag som finns på landsbygden.

Region Örebro län: Att jobba fö r att stad och land ska hå lla samman ä r en av de stora
utmaningar vi har. Det finns mycket bra fö rslag i betä nkandet men vi saknar den
regionala nivå n som vi anser har kommit bort. Vi har precis bildat region och jag tror att
det ä r viktigt att det blir en tydlighet mellan regionen, kommuner och staten. Det behö vs
tydliga strukturer. En del av fö rslagen anser vi också utgå r frå n ett gammalt synsä tt – att
fö retagen ska stö djas istä llet fö r att lå ta utvecklingen komma underifrå n. Vi vill ä ven
lyfta frå gan om bredband. Vi har ett lä n dä r utbyggnaden av bredband inte gå r
tillrä ckligt fort. Det ä r hä mmande då det fö rsvå rar fö r fö retag och det fö rsvå rar
digitalisering av sjukvå rden. Digitaliseringen ä r viktig om vi ska nå medborgare på
2
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landsbygd och små orter.

Region Västmanland: Jag anser att det ä r en felaktig utgå ngspunkt nä r regionala
utvecklingsuppdraget delas upp i regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik. Vi
menar att vi tar ett ansvar fö r helheten. Det gå r inte att dela upp ansvaret att nä r det ä r
under en viss befolkningstä thet i regionen då ä r det en annan som ä r ansvarig fö r den
politiken. Vi tar ju ansvar fö r helheten fö r vå r befolkning. Det ä r också viktigt att ta tag i
frå gan om vad som ä r landsbygd. Det ä r idag ett diffust begrepp. Nä r det gä ller
utbildning så upplever jag att utredningen har glö mt bort de regionala hö gskolorna och
den roll de redan har idag. Det ä r inte enbart knutet till universitet och hö gskoleorter
utan de ä r också nä rvarande i primä rkommunerna i hö gre utsträ ckning ä n vad som
framkommer i utredningen. Aven vi anser att remisstiden ä r fö r kort. Den korta
svarstiden ä r också ett sä tt att fö rringa utredningens innehå ll.

Region Kronoberg: Stä mmer in i mycket av det som har sagts. Nä r det gä ller att definiera
vad som ä r landsbygd anser jag att det ä r viktigt att det inte blir ett diagnostä nk kopplat
till definitionen. Bra med en definition men undvik att skapa diagnoser.

Region Halland: Jag vill å tervä nda till detta med att å tskilja landsbygdspolitiken frå n den
regionala utvecklingspolitiken. Jag tror att det finns en risk fö r att utvidga klyftorna
mellan stad och land om landsbygdspolitiken blir utö ver den regionala
utvecklingspolitiken. Vi ser ett oroande synsä tt dä r landsbygden lyfts som nå got som
ska serva stä derna med tjä nster och produkter istä llet fö r att se det som en
ö msesidighet dä r stad och land bå da ä r beroende av varandra. Vill också betona
hö gskolornas roll och dä r vi anser att de regionala hö gskolorna borde få ett tydligare
regionalt uppdrag ä n vad de har idag nä r det gä ller att bidra till regional utveckling. Idag
uppfattar de sin regionala roll vä ldigt olika.
Huvudsekreterare Sören Häggroth: Det handlar om den nationella ambitionen att
fö rverkliga landsbygdens politik. Utgå ngspunkten fö r kommitté ns arbete har varit
regeringens direktiv. De handlar om att vi ska ge fö rslag på en sammanhå llen nationell
politik fö r en lå ngsiktig utveckling och fö r att motverka de kraftiga fö rsä mringar som
skett under en lä ngre period. Det hä r innebä r att kommitté n ska fö reslå statliga
å tgä rder. Direktivet har inte omfattat den regionala nivå n och det har inte heller ingå tt
att se på samverkan mellan regional och nationell nivå . OECD rekommenderar också en
utveckling av landsbygdspolitiken och, som jag uppfattar det, trycker ä ven dem på
behovet av nationellt, regionalt och lokalt engagemang. Nä r det gä ller det territoriella
ansvaret så ä r idag den statliga politiken då ligt samordnad. Lä nsstyrelserna har idag ett
samordnande ansvar och det ä r fortfarande en ö ppen frå ga om regionerna skulle vara
mer lä mpade fö r att ansvara fö r den samordningen. Nä r det gä ller frå gan om stö dpolitik
så ä r det riktat mot frä mst tre områ den; nedskrivning av studielå n, statsbidrag fö r att
skapa så kallade utbildningscentrum och stö d fö r en fortsatt bredbandsutbyggnad.
Eftersom det ä r å tgä rder dä r marknaden inte kommer kunna lö sa de utmaningar som
finns anser vi att det ä r naturligt att staten gå r in och agerarar.
Region Örebro län: De hä r frå gorna ä r oerhö rt engagerande fö r oss på regional nivå och
det ä r viktigt att staten tar sitt ansvar. Det gå r inte att sä ga att det hä r ä r en politik som
ska rullas ut ö ver landet och inte ta hä nsyn till det lagreglerade ansvar som regionerna
redan har. Det gå r inte att utesluta det territoriella ansvaret, kollektivtrafiken,
sjukvå rden etc. Att lä gga parallella strukturer dä r det territoriella ansvaret lä ggs på
varandra kommer bli krå ngligt och innebä ra effektivitetsfö rluster. Att det inte finns
nå gon ordning på vem som ska gö ra vad kommer innebä ra att vi få r mindre gjort. Det
blir inget bra. Den nationella strategin styr idag och om det anses att vi behö ver gö ra
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mer kanske vi kan få mer stö d av de statliga organisationerna. Exempelvis kanske
Tillvä xtverket kan stö dja oss mer istä llet fö r att lä gga det på andra organisationer. Det
hä r ä r en legitimitets– och effektiviseringsfrå ga.

Region Norrbotten: Precis som ö vriga anser jag att det ä r bra att den statliga nivå n har
en god ansats avseende landsbygdsfrå gorna. Men. Det blir lite mä rkligt fö r oss som
befinner oss på den regionala nivå n nä r utredningen i princip bortser frå n att
regionerna idag har ett regionalt utvecklingsansvar och att landsbygdsfrå gorna ä r en
del av vå r tillvä xtpolitik. Jag undrar också ö ver de hä r 23 identifierade kommunerna,
vad innebä r det fö r grannkommunerna till dessa 23 kommuner som kanske stå r infö r
nä stan identiska utmaningar men inte ligger riktigt så illa till ä n? Jag uppskattade
Tillvä xtverkets inlä gg – att det finns ett behov av att tydliggö ra ansvarsfö rdelningen. Om
staten redan gett regionerna det regionala utvecklingsansvaret då bö r inte det
uppdraget fö rsvå ras fö r oss.
Region Blekinge: Vi kan idag se att stad och land glider isä r och vi anser hä r att vi har ett
viktigt uppdrag. Vi gö r inte skillnad på stad och land nä r vi diskuterar regional
utveckling. I nå gon definition ä r stö rre delen av Blekinge landsbygd och det ä r bara en
liten del av Karlskrona som inte ä r det. Det innebä r att vå rt uppdrag skulle bli vä ldigt
litet om vi inte skulle ha ansvar fö r landsbygdsfrå gorna. Ansvaret fö r
landsbygdsutvecklingen behö ver hä nga ihop med ansvaret fö r det regionala
utvecklingsarbetet. Vi anser också att det demokratiska perspektivet verkar ha fallit
bort i det hä r betä nkandet. Det finns politiska beslut bakom de å tgä rder vi beslutar om
inom ramen fö r det regionala utvecklingsansvaret. Jag delar uppfattningen om att
Tillvä xtverkets redogö relse var bra, det handlar om hur vi få r till en flernivå styrning.
Region Västmanland: Problemet med betä nkandet ä r att statens roll hanteras separerat
frå n den regionala och kommunala nivå n som också blir nå gonting sekundä rt.

Region Gävleborg: Jag delar de synpunkter som må nga har lyft fram och på frå gan om
regionerna kan gö ra det bä ttre svarar jag ja. Vi har de ekonomiska resurserna, vå ra
beslut ä r politiska och transparanta och det gö r ä ven att befolkningen har mö jlighet att
utkrä va ansvar på de beslut som fattas. Att plocka bort en utvecklingsfrå ga frå n helheten
ä r att fö rstä rka den regionala rö ran. Mycket av det som fö reslå s i betä nkandet ä r
jä ttebra men det har dragits helt fel slutsatser nä r det gä ller styrningen och ledningen.
Länsstyrelsen i Stockholms län: Utgå ngspunkten i den hä r diskussionen blir att staten
har dragit sig tillbaka frå n landsbygden samtidigt som staten inte ska blanda sig i. Jag
anser definitivt att lä nsstyrelserna ska samordna vissa uppdrag. Jag tror att det ä r en
olycklig utveckling att gå nä r staten på regional nivå sä tts mot det som sker inom ramen
fö r det regionala utvecklingsuppdraget. Fö rutsä ttningen fö r att det ska gå bra fö r hela
Sverige ä r att vi ska samarbeta bä ttre utifrå n vå ra olika roller och ansvar. Det handlar
inte om att plocka bort ansvar frå n den regionala nivå n – det skulle vara till nackdel fö r
landsbygdens utveckling. Vi har olika roller och olika ansvarsområ den. Ett sä tt skulle
kunna vara att fö rstä rka styrningen kring samordning så att andra myndigheter tillå ter
sig att bli samordnade av oss. Om det sker tror jag att ni kommer att ha stö rre nytta av
lä nsstyrelsernas samordningsuppdrag. Jag tror inte att det blir bä ttre om staten drar sig
tillbaka frå n det som ä r statens ansvar och uppgifter.

Huvudsekreterare Sören Häggroth: Det ä r viktigt att lyfta fram syftet med utredningen.
Det har handlat om den nationella politiken fö r landsbygden. Det finns skrivningar i
kommitté ns slutbetä nkande att det behö vs en bä ttre samordning mellan staten och de
regionalt utvecklingsansvariga. Vi fö reslå r ingen fö rä ndring fö r det ansvar som regionalt
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utvecklingsansvariga har idag. Dä remot har vi fö rsö kt att lä mna fö rslag som leder till en
bä ttre samordning av staten dä r staten har dragit sig tillbaka fö r mycket. Staten agerar
idag i stuprö r i vissa sektorer och hä r menar vi att det behö ver ske en fö rä ndring dä r
staten tar ett mer samlat ansvar.

Västra Götalandsregionen: Jag har inte uppfattat det som att nå gon hä r menar att staten
ska dra sig tillbaka frå n sitt ansvar på den regionala nivå n. Då missfö rstå r ni oss. Det
finns fö rslag frå n kommitté n som ä ndrar ganska dramatiskt i regionernas roll och
ansvar. Jag lyfte t.ex. fö rslaget om att lä nsstyrelserna ska ges i uppdrag att redovisa
landsbygdens behov av investeringar i transportsystemet – att det blir en betydande
fö rä ndring fö r oss som regionalt utvecklingsansvariga. Det finns må nga kloka idé er med
hö gre statlig nä rvaro i landet och om det skulle vara mö jligt deltar vi gä rna i dialogen
om hur kommitté ns fö rslag kan fö rfinas.
Region Örebro län: Om det nu ä r tä nkt att det territoriella ansvaret ska fö rä ndras då
må ste det argumenteras fö r det. Det finns må nga bra fö rslag i betä nkandet och vi
kommer också att tillstyrka flertalet av dem men det vi vill lyfta nu ä r de fö rslag som vi
anser ä r bekymmersamma. Det finns anledning fö r oss alla att arbeta med
landsbygdsutveckling inom ramen fö r regional utveckling.

Länsstyrelsen i Stockholms län: Jag tror att det ä r jä tteviktigt att staten kan vara mer
effektiv nä r det gä ller statens uppgifter på regional och lokal nivå , jag ser en fara i att
minska resurserna till lä nsstyrelserna. Staten har också ett ansvar att sä kerstä lla att den
nationella politiken få r genomslag på regional nivå . Den rollen har vi inom ramen fö r
vå ra ansvarsområ den. Det oroar mig nä r det fö rs fram argument, som jag uppfattar det,
har till syfte att fö rsvaga statens roll på den regionala nivå n. Hä r behö ver vi istä llet
hjä lpas å t fö r att gemensamt se på vå ra olika roller och ansvarsområ den. Jag tror att vi
behö ver vidta massor av å tgä rder fö r att underlä tta infrastrukturinvesteringar och
byggande ex. Vi behö ver inom ramen fö r vå rt uppdrag bli riktigt bra på det och ni
behö ver inom ramen fö r ert uppdrag blir riktigt bra på det. Då kan det bli en bra
samverkan mellan stat och region.
Region Halland: Att lä nsstyrelsen har en kontrollerande och normerande uppgift ä r en
sak men vi anser också att det ä r viktigt att det ansvar som regionalt
utvecklingsansvariga har stä rks, rollerna behö ver tydliggö ras och hå llas isä r.

Tillväxtverket: Nä r det gä ller samordningen av statliga myndigheter på gå r ett så dant
arbete exempelvis nä r det gä ller regionala exportcentra dä r regionalt
utvecklingsansvariga varit ansvariga fö r arbetet men dä r vi som statlig aktö r stö ttat
arbetet tillsammans med Vinnova. Att testa olika regelverk fö r olika platser anser vi ä r
ett intressant fö rslag liksom de fö rslag som rö r de 23 kommunerna. Tillvä xtverket har
nyligen få tt ett nytt uppdrag som rö r omstä llningsarbete och det handlar om att vara
beredda på att agera vid stö rre varsel. Kan vi arbeta fö rebyggande och vidta relevanta
insatser vid t.ex. omstä llningar så tror jag att vi kan komma framå t. Det gä ller att gö ra
nå got som kan ge effekt.

Region Gävleborg: Jag hå ller med att fö rslaget om de olika ansvarsrollerna fö rsvå rar en
del. Fö r oss ä r skillnaden att vi fattar politiska beslut som regionalt
utvecklingsansvariga. Nä r vi arbetar fram vå ra regionala utvecklingsstrategier ä r
landsbygderna viktiga. Vi pratar inte alla gå nger om landsbygdsutveckling eftersom
landsbygden ä r det centrala.
Huvudsekreterare Sören Häggroth: Men då ä r vi ö verens.
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Många runt bordet: Till viss del men vi har nog fortfarande rä tt olika syn på detta i vissa
delar.

Huvudsekreterare Sören Häggroth: Aven om det regionala utvecklingsansvaret ska fö ras
ö ver till regionerna på regional nivå ska också lä nsstyrelserna vara kvar. Diskuterar
gä rna mer om det statliga ansvaret på regional nivå och behovet av en ö kad samverkan.
Trafikverket ska inte ta ö ver det regionala utvecklingsansvaret dä remot behö ver dem bli
mer aktiva. Tack fö r en stimulerande diskussion.
Statssekreterare Elisabeth Backteman: Tack för en uppfriskande och stimulerande diskussion. Jag har uppfattat det som att flera av er uppfattat att remisstiden är något kort
– jag tar med mig det men jag kan inte lova någonting3. En del av er har begärt förlängd
remisstid och också beviljats det. När remissvaren kommit in kommer ett ganska omfattande arbete inledas med målsättningen att lägga fram en proposition under våren
2018. Vissa förslag har vi redan gått vidare med, exempelvis bredbandssatsningen där
en ny strategi lades fram i december med ett högre uppsatt mål än tidigare och som inkluderar hela befolkningen och alla företag. Ett annat förslag som tagits vidare är de så
kallade landsbygdslånen. Utöver det har civilminister Ardalan Shekarabi fått i uppdrag
att säkra tillgången till grundläggande statlig service oavsett var i landet man bor4. Det
är inte uteslutet att fler förslag kan komma att sjösättas redan under 2017.

3. En livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet – Innovation och företagande – information och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet inleder med att konstatera att ingen fö rmodligen missat att
Sverige numera har en nationell livsmedelsstrategi och handlingsplan.
Livsmedelsstrategin har två tydliga principer; Okad produktion av livsmedel och att
produktionen ska vara hå llbar utifrå n den breda betydelsen av hå llbarhet. Strategin har
tre strategiska områ den; Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och
innovation. Det handlar om kontroller och likvä rdighet i kontrollerna, att stä rka
konsumenterna att gö ra vä linformerade val, få fler fö retag att rikta in sig mot
exportmarknaden samt hur innovationskraften inom livsmedelssektorn ska stä rkas.
Det ska tillsä ttas en myndighetsgrupp som jag kommer att leda. Samspelet mellan den
regionala och nationella nivå n ä r vä ldigt viktig i arbetet med livsmedelsstrategin.
Sä rskilt viktigt ä r en god samverkan mellan regional och nationell nivå avseende att få
fler fö retag att vå ga ta steget ut på exportmarknaden fö r att Sveriges totala export ska
ö ka. Innovation och nyfö retagande lyfts som viktiga utvecklingsområ den lokalt och
regionalt. Ett annat viktigt utvecklingsområ de ä r den offentliga må ltiden som ett viktigt

Organisationer som har problem att hinna svara på remissen till den 22 mars, till exempel beroende
på politiska beslut som må ste fattas, kan be om fö rlä ngd svarstid.
4
Uppdraget innebär att civilministern ges ett övergripande och förtydligat ansvar inom regeringen
avseende statlig närvaro och lokalisering av myndigheter. Uppdraget ska löpande följas upp och under
kommande år, 2017, ska en strategi för "service i hela landet" presenteras. Grunden för strategin är
hur en effektiv statlig förvaltning på bästa sätt kan möta medborgarnas behov. Mot bakgrund av detta
ska strategin bl.a. innehålla förslag till åtgärder för ökad medborgarservice och hur regeringen och
myndigheterna på ett ändamålsenligt sätt ska kunna möta upp medborgarnas behov. Vidare ska strategin redovisa hur regeringen på bästa sätt kan förstärka arbetet som redan pågår med att sprida statliga myndigheter runtom i landet, både befintliga och nya (www.regeringen.se)
3
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verktyg fö r att stimulera till ö kad kunskap kring mat och livsmedel liksom en mö jlighet
till att bidra till en god hä lsa och hö g kvalitet på den mat som serveras. Tar gä rna emot
era inspel i den hä r frå gan.
Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Västra Götalandsregionen: Livsmedelssektorn ä r en central utvecklingsfrå ga fö r oss. Vi
ä r bekymrade ö ver landsbygdsprogrammet som idag kä nns lå ngt borta frå n oss vilket
kä nns olyckligt med tanke på att den relationen ä r central fö r att vi ska lyckas med
livsmedelsfrå gorna. Nä r det gä ller de offentliga må ltiderna har vi en hemlä xa att gö ra.

Region Örebro län: De områ den som har ringats in ä r vä sentliga. Två saker: I vå r nya
regionala utvecklingsstrategi lyfter vi in fö rsö rjningsfrå gorna i vid mening och
livsmedelsstrategin kan vara ett medel fö r att arbeta med det. Vi har inte sett det på det
sä ttet tidigare. Vi har också på den regionala nivå n unika mö jligheter att tillsammans
med andra arbeta mer ihop nä r det gä ller livsmedel och hä lsa. Dä r kan vi engagera oss.

Länsstyrelsen Stockholms län: I Stockholm finns idag 25 % av befolkningen men endast
2-3 % av landets jordbruksmark. Det har betydelse nä r vi kommer till
beredskapsfrå gorna som ä r mer aktuella ä n på lä nge. Jag anser att det behö vs en ö kad
samverkan mellan fonderna. Vi arbetar ihop med ERUF och landsbygdsprogrammet. Det
hä r ä r inte enbart en frå ga som handlar om landsbygden och dess mö jlighet att ö verleva,
det handlar om hur vi ö verhuvudtaget ska klara vå r livsmedelsfö rsö rjning en vid hö jd
beredskap.
Region Östergötland: I Ostergö tland ligger Vretaklustret, som ä r ett kluster som rö r de
grö na nä ringarna, och dä r vi har ett samarbete mellan gymnasiet och de grö na
nä ringarna. Vi skulle vilja få nationell forskning att knyta an till oss regionalt. En annan
stor frå ga hos oss ä r antibiotika och dä r vi ser på fö rskrä ckelse hur resistensen ö kar. Det
hä r ä r en frå ga fö r hela nationen.
Region Blekinge: Jag hå ller med att det hä r ä r ett arbete som spä nner ö ver må nga
områ den. Det handlar ä ven om ett besö ksnä ringsperspektiv. Hur produktionen av mat
kan stä rka besö ksnä ringen, landsbygden och mindre fö retag. Det ä r viktigt att vi har ett
paraplyperspektiv på de hä r frå gorna och dä r samverkan sker på lokal, regional och
nationell nivå .

Region Skåne: Fö r Skå ne ä r det hä r en viktig frå ga. Vi ser att alla delar ryms, det handlar
om att hö ja konkurrenskraften och vi behö ver lyfta in ö kad kunskap och se de
mö jligheter som finns inom branschen. Vi vill gä rna slå ett slag fö r biogasen och dä r
hoppas vi på lå ngsiktiga lö sningar och att nuvarande regering kan leverera i den frå gan.

Tillväxtverket: Mycket bra att turismfrå gan kom upp – givetvis ä r detta en mycket
viktiga frå ga fö r den branschen. Maten ä r må nga gå nger en viktig reseanledning och det
gö r att det ä r viktigt fö r svensk konkurrenskraft. LRF ä r en av Sveriges stö rsta
fö retagarorganisationer – viktigt att komma ihå g det.

Statssekreterare Elisabeth Backteman: Jä ttebra att strategin ä r på plats. Nå gon lyfte
kvalité n vi har i livsmedelsindustrin med lå g antibiotikaanvä ndning och god
djurhå llning; fler och fler konsumenter bö rjar efterfrå ga en hö gre kvalitet på
livsmedelsproduktionen. En mö jlighet som också ö ppnas upp i och med att
betalningsfö rmå gan ö kar hos konsumenterna. Vi har också alla mö jlighet att beskriva de
yrken som finns inom livsmedelsproduktionen och gö ra det till attraktiva arbeten. Inom
innovations- och forskningskedjan finns en viktig roll att satsa mer på forskning och hur
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vi kan ta fram nya hå llbara och smarta livsmedel som konsumenterna efterfrå gar. Min
må lsä ttning ä r att vi i det hä r forumet ska komma tillbaka till frå gorna, utbyta goda
exempel med varandra och ö ppna upp fö r inspel.

4. Vuxenutbildning, regional samverkan – Kompetensförsörjning –
information och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Aktuella frågor och regional samverkan inom vuxenutbildningen
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet inleder
med att tacka fö r inbjudan och tackar också fö r att få prata om de hä r frå gorna som ä r
viktiga, intressanta, svå ra och dä r alla fö rutsä tter att samverkan ska fungera.

Syftet med regeringens satsningar nä r det gä ller utbildning ä r att det ska finnas så goda
fö rutsä ttningar som mö jligt fö r att vä xa och vä xla om under hela livet, fö r individens
skull och fö r kompetensfö rsö rjningen. Regionaliserad yrkesutbildning fö r vuxna,
regionalt yrkesvux, har till syfte att mö ta arbetsmarknadens behov av kompetens och
nyanlä nda kvinnor och mä ns behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå . Tanken ä r att
utgå ngspunkten ska vara de regionala arbetsmarknadernas behov. Statsbidraget ska
sö kas gemensamt av kommuner. Statsrådet Anna Ekström berä ttade att det idag finns
mycket preliminä ra siffror på att det har inkommit 53 ansö kningar som omfattar 288
samverkande kommuner vilket ä r mycket imponerande med tanke på att statsbidraget
ä r så pass nytt.
Satsningen Rä tt till komvux fanns med i budgetpropositionen i hö stas och ä r en
betydande ambitionshö jning nä r det gä ller mö jligheten till livslå ngt lä rande. Rä tt till
komvux innebä r att kommuner ä r skyldiga att tillhandahå lla komvux fö r de som
behö ver komplettera betyg fö r att kunna få behö righet till hö gskola och universitet eller
yrkeshö gskolan, oavsett vart individen bor eller hur gammal hen ä r. Yrkeshö gskolan ä r
en utbildningsform som stä ndigt vä xer och tydligt tillfredsstä ller ett regionalt behov
som finns.
Studiestartstö d ä r en satsning mot individer som har en kortare utbildning och dä r
syftet ä r att ö ka rekryteringen till studier bland arbetslö sa kvinnor och mä n med stort
utbildningsbehov och dä rmed stä rka deras mö jlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden. Vi vet att skuldsä ttning må nga gå nger verkar vä ldigt avskrä ckande,
sä rskilt fö r kvinnor och mä n som kommer frå n hem utan en stark studietradition, och
då ses må nga gå nger inte studier som en mö jlighet. Studiestartstö d innebä r mindre
skuldsä ttning i och med en betydligt hö gre bidragsdel. Just nu planeras ett antal
regionala konferenser som syftar till erfarenhetsutbyte mellan kommunala aktö rer. Om
inte kommunerna kä nner till stö det och vet hur det ska anvä ndas som en
rekryteringsmö jlighet ä r risken stor att det inte kommer att komma till nytta.
Utö ver detta ä r vi nu inne på slutet av remissomgå ngen av gymnasieutredningen.
Utredarna har gett ett 100-tal fö rslag som handlar om allt frå n betygssystem, å tgä rder
fö r att ö ka attraktiviteten till yrkesprogrammen samt fö rslag på hur språ k kan
fö rstä rkas på introduktionsprogrammen. Det finns ä ven fö rslag på hur
yrkesprogrammen ska sä kerstä llas att de också leder till en hö gskolebehö righet.
Må lsä ttningen ä r att skapa goda fö rutsä ttningar fö r att implementera besluten som vi
fattar avseende detta på ett bra sä tt. Implementeringen må ste vara gö rlig.

Skolverkets arbete med ESF-projektet Regiovux
Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör, Skolverket inleder med att redogö ra fö r ESFprojektet RegioVux som har till syftet att bl.a. stimulera regional samverkan och en
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utveckling av regional vä glednings- och valideringsverksamhet. Regionalt yrkesvux
styrs av en ny fö rordning (2016:937) och har till syfte att bland annat mö ta
arbetsmarknadens behov av kompetens. Det finns i fö rordningen krav på samverkan
med arbetslivet samt att yrkesrå d ska finnas kopplat till utbildningen. Det regionala
kompetensbehovet som kommunerna ansvarar fö r ska tas fram i samverkan med
Arbetsfö rmedlingen, Myndigheten fö r yrkeshö gskolan, branscherna och de regionala
kompetensplattformarna. Arbetet med studie- och yrkesvä gledning ä r oerhö rt viktigt. I
mars kommer Skolverket att rapportera det arbete som skett under 2016. Studie- och
yrkesvä gledningen ä r viktig eftersom den syftar till att underlä tta fö r alla flickor och
pojkar som stå r infö r studieval att fatta underbyggda beslut om framtida studier och vi
vet att beslut som rö r studieval som fattas på rä tt grunder leder till fä rre studieavhopp.

Skolverket genomfö r å rligen 25-30 dialogmö ten med syftet att i en bred samverkan fö ra
dialog kring frå gorna i regionerna till vilka kommuner, regionalt utvecklingsansvariga,
Arbetsfö rmedlingen och nä ringslivet inbjuds. En utmaning fö r arbetet regionalt ä r att
det ä r otydligt kring hur de regionala kompetensplattformarna kan hitta bra samverkan
med skolan så det ä r en frå ga vi bä r med oss.

Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Regionförbundet i Kalmar län: Jag vill vara tydligt med att det behö vs fler utbildningar
och fler platser nä r det gä ller Yrkeshö gskolorna. Vi ser det arbetet som en stor mö jlighet
och det ger vä ldigt god effekt.
Kommunförbundet Stockholms län: Vill gä rna lyfta upp Folkhö gskolorna som viktig
inslussningsport till vidare studier också .

Landstinget Västernorrland: Det har hittills varit mycket projekt kring
kompetensplattformarna och kortsiktiga lö sningar. Det ä r ett problem och nå got som
behö ver motverkas.

Region Halland: Vi har lä nge sett kompetensfö rsö rjningen som en mycket viktig del i
vå rt regionala utvecklingsuppdrag och en av de tre viktigaste frå gorna fö r oss att arbeta
med tillsammans med kommunerna de nä rmsta tre å ren. Fö r oss kä nns det också lite
mä rkligt att resurserna inte verkar rä cka till nä r det gä ller de behov som finns inom
ramen fö r yrkesvux och yrkeshö gskola samtidigt som vi vet att Arbetsfö rmedlingen
å rligen lä mnar tillbaka stora belopp som har haft samma syfte. Det blir mä rkligt nä r vi
vet hur framgå ngsrikt arbetet har varit och hur det har lett till fö rbä ttrad matchning på
arbetsmarknaden och dä rmed bidra till bå de nö jda arbetsgivare och nö jda
utbildningsdeltagare.

Region Jönköpings län: Jag hå ller med. Vi ä r mycket bekymrade ö ver tilldelningen av
platser inom Yrkeshö gskolorna. Vi fick inte en enda plats inom tillverkning och
produktion samtidigt som det ä r en av vå ra stora basnä ringar. Att inte kunna rekrytera
ä r fö r oss det stö rsta hotet mot tillvä xt. Vi ä r i behov av utbildningsplatser inom
tillverkning och produktion. Sverige befinner sig i en tillvä xtfas men kan inte alltid vä xla
upp så mycket som vi vill på grund av kompetensproppar. Vi har få tt hö ra av fö retag att
få r vi samma hå rda tilldelning nä sta å r så kan vi lä gga ner vå r verksamhet.
Region Västmanland: Folkhö gskolorna har hä r en viktig roll att fylla, det skulle behö va
lyftas mer. Det finns också ett behov av att fylla platserna till vå rdutbildningarna - dä r
behö vs insatser.
Region Norrbotten: Jag vill gä rna knyta an den hä r diskussionen till fö regå ende punkt
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om Livsmedelsstrategin. Dä r skulle naturbruksgymnasierna kunna få en utvecklad roll
och kanske en mö jlighet att synliggö ra en karriä r inom ramen fö r de grö na nä ringarna.

Statsråd Anna Ekström: Stort tack fö r inspel och synpunkter. Vi befinner oss i ett lä ge
dä r en gymnasieutbildning ä r avgö rande fö r att komma in på arbetsmarknaden. Vi kan
också se tydliga kopplingar mellan utbildning och hä lsa, vä lmå ende och tillgå ng till jobb.
En tredjedel av eleverna på gymnasiet idag gå r ut frå n gymnasiet med ofullstä ndiga
betyg. De kommer att få det tufft senare i livet. Nä r det gä ller nyanlä nda så har skolan
gjort stordå d nä r det gä ller de yngre eleverna. Dä r finns också erfarenhet och lä rdomar
frå n nä r må nga bosniska barn kom under 90-talet. Fö r de eleverna gick det mycket bra
och de presterade i likhet med de elever som var svenskfö dda. Jag ä r desto mer oroad
ö ver nä r det gä ller de ä ldre nyanlä nda eleverna. Idag ä r ungefä r 8 % av eleverna mellan
16-18 å r nyanlä nda och gruppen gymnasieungdomar ö kar i stort vilket stä ller stö rre
krav på lä rare och lokaler. Nä r det gä ller gymnasieskolan har vi idag stora utmaningar.
Det hä r må ste vi få till lö sningar på eftersom vi också har nä ringar som skriker efter
arbetskraft. Ungdomsgymnasieskolan kommer inte att rä cka till med den hä r
utmaningen. Vill gä rna se det som att ungdomsgymnasieskolan, vuxenutbildningen och
folkhö gskolorna gemensamt ska kunna nå dessa ungdomar. Folkhö gskolorna ä r
jä tteviktiga.
Ju tydligare ni ä r och talar om vilka behov ni har desto stö rre blir insikten av hur viktig
yrkeshö gskolan ä r. Signalerna hä r ä r att det behö vs ä nnu mera. Det ä r en bra
utbildningsform som leder till jobb och dä rmed lö ser en del av vå ra utmaningar. Om vi
ö kade antalet platser med 40 % skulle alla med toppkvalitet få platser. Jag ä r vä ldigt
intresserad av att hö ra fler goda argument fö r fler platser men jag kan inte lova
nå gonting.

Jag hå ller med om att folkhö gskolorna kä nns som en underutnyttjad resurs i det
svenska utbildningssamhä llet. Vi behö ver hjä lpas å t att stä rka de svagaste grupperna i
samhä llet samtidigt som vi inte få r tumma på folkhö gskolornas grundidé om bildning.
Vi kan inte bygga ut folkhö gskolan på bekostnad av deras idé om bildning. Regeringen
behö ver bli bä ttre på att sä kerstä lla att de satsningar som nu genomfö rs kommer till
nytta ute i verksamheterna. Vi behö ver sä kerstä lla att arbetet nå r ungdomarna som vi
riktar oss mot istä llet fö r att lä gga tiden på att skriva handlingsplaner och annan
administration. Nä r det gä ller naturbruksgymnasiet så tror jag att det kan spela en stor
roll framö ver och kanske sä rskilt fö r nyanlä nda. Men det ä r nö dvä ndigt att det också
tydliggö rs vilka yrken som vä ntar efter naturbruksgymnasiet och att gö ra de attraktiva.
Lyckas vi inte med det kan vi inte nyttja de gymnasierna på det sä ttet.
Vill ä ven vara tydligt med att om alla ser till att rekrytera bå de tjejer och killar till
yrkesprogrammen – hä r finns mycket att gö ra – skulle vi kunna sä kerstä lla och fylla de
platser som finns. Idag ä r det en oerhö rd snedrekrytering och platstilldelningen spelar
en kö nsfö rdelning i nivå med 50-talet. Dä r har alla en hemlä xa att gö ra.

5. Den regionala nivåns roll inom arbetsmarknadspolitiken idag och
imorgon – Kompetensförsörjning – information, inspel och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Regeringens styrning av arbetsmarknadspolitiken kopplat till
kompetensförsörjning och matchning
Annica Dahl, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson inleder med att understryka vikten av samverkan mellan regionala
utvecklingsaktö rer, kommuner, branschfö reträ dare och arbetsgivare fö r att nå må len fö r
arbetsmarknadspolitiken. Inom må nga yrken rå der idag brist på kompetens. En god
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arbetsmarkandskonjunktur utgö r ett bra tillfä lle fö r att få in kvinnor och mä n som stå r
lå ngt frå n arbetsmarknaden och matcha dem med dem jobb som finns att tillgå . Fö r att
lyckas med det krä vs dock att arbetsmarknadspolitiken nä rmar sig utbildningspolitiken
i hö gre utsträ ckning och att de bå da politikområ dena stä rker sin samverkan i syfte att
matcha lediga jobb med den kompetens som finns att tillgå . De å tgä rder som nu vidtas
av regeringen har till syfte att bidra till att nå må let som att ha lä gst arbetslö shet i EU
2020.

Kravet på arbetet med matchning har stä rkts ä ven i regleringsbrevet till
arbetsfö rmedlingen. Arbetsmarknadsutbildningen behö ver fö rbä ttras fö r bå de kvinnor
och mä n. Idag gå r 34 procent av dem som genomgå tt utbildningen vidare till jobb, den
andelen behö ver hö jas. Ett helt nytt må l fö r arbetsfö rmedlingen ä r att inskrivna utan
fullstä ndig gymnasieutbildning i hö gre utsträ ckning ska på bö rja reguljä ra studier.
Arbetsfö rmedlingen har kommande å r ett mycket stö rre krav på sig att arbeta mot
utbildning jä mfö rt med tidigare å r. Inom ramen fö r kunskapslyftet satsas det 70 000
utbildningsplatser de nä rmsta å ren. Studiestartstö det ger också ö kade mö jligheter fö r
kvinnor och mä n med lå g utbildning att vå ga ta steget att utbilda sig. Sä rskilt viktigt just
nu ä r matchningsarbetet, att bygga goda relationer till arbetsgivare och att ha en
uppsö kande verksamhet. Det ä r viktigt att arbetsfö rmedlingen ä r en offensiv part
gentemot arbetsgivare fö r att bidra till att matcha arbetssö kande fö r jobb.

Utredningen om det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och
Arbetsförmedlingens uppdrag
Cecilia Fahlberg Pihlgren, särskild utredare i Arbetsmarknadsutredningen inleder med att
redogö ra fö r utredningens direktiv som handlar om att analysera hur samhä llets
samlade resurser kan anvä ndas så effektivt som mö jligt i syfte att å stadkomma en vä l
fungerande arbetsmarknad. Utredningen ska lä mna fö rslag avseende styrning och
finansiering. Vi ska ä ven titta på samspel och ansvarsfö rdelning mellan olika aktö rer.
Utö ver detta ska vi ä ven bedö ma huruvida arbetsfö rmedlingen har ett ä ndamå lsenligt
uppdrag och hur samspelet ser ut idag avseende arbetsmarknadsutbildning och hela
utbildningsvä sendet. Ett delbetä nkande ska lä mnas i oktober 2017, januari 2019 ska
slutbetä nkandet redovisas.

Vi kan hittills konstatera att vi lever i ett samhä lle med en arbetsmarknad och ett
nä ringsliv dä r stora fö rä ndringar på gå r; digitalisering, teknikutveckling, globalisering
och demografiska fö rä ndringar. Fö r att kvinnor och mä n ska kunna gö ra medvetna val
av studier i syfte att komma in på arbetsmarknaden, samt medvetna val fö r att utvecklas
på arbetsmarknaden krä vs en effektiv och professionell studie- och yrkesvä gledning.
Det finns ett stort behov av en utö kad, och mer varierad, vä gledning dä r flersprå kighet,
fysiskt eller webbaserat mö te ska styras av den enskilda individens behov.
Idag finns de stö rsta mandaten på nationellt och kommunal nivå . De stö rsta
fö rvä ntningarna finns dock på regional nivå . Huvudbetä nkandet kommer att diskutera
hur den statliga styrningen kan fö rtydligas och stö dja det regionala behovet av
kompetensfö rsö rjning. Kanske behö vs en tydligare regional organisering av
arbetsfö rmedlingen? Kanske behö vs ett tydligare regionalt inflytande ö ver den
regionala arbetsmarknadspolitiken?
Soledad Grafeuille, huvudsekreterare i Arbetsmarknadsutredningen berä ttar att hon
frä mst har tittat på effekten av samverkan. Alla på talar behovet av samverkan men vi
vet vä ldigt lite om effekten av samverkan. Effektiviteten av dagens
kompetensplattformar regionalt styrs av intresset av arbetet, vem som ä r ansvarig fö r
arbetet och ska kompetensplattformarna ha legitimitet hos nä ringslivet så må ste vi
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också kunna se hur nä ringslivet kan frä mjas inom ramen fö r det samarbete som behö vs.
Region Kronoberg
Olof Björkmarker, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg inleder
med att berä tta att i Kronoberg fungerar samarbetet mellan arbetsfö rmedlingen och
regionen sä rskilt bra och de faktorer som har identifierats som framgå ngsrika ä r flera.
Exempelvis: regionen har tre arbetsmarknadsregioner och en gå r ö ver lä nsgrä nsen, en
må ttlig statlig nä rvaro, samhandling, alla arbetar med sina frå gor inom ramen fö r sina
uppdrag, vi ä r alla må na om att gå å t samma hå ll, en stor del av vå rt lä n ä r landsbygd
men inte avfolkningsbygd, vi har en stor andel inpendlare till lä net vilket tyder på en
stark arbetsmarknad, det lokala ledarskapet på vå ra arbetsfö rmedlingskontor ä r mycket
bra och det finns stora mö jligheter till samverkan mellan regionala utvecklingsaktö rer
och arbetsfö rmedlingen. Det starka samarbetet har lett till att arbetsfö rmedlingen har
varit drivande i styrgruppen fö r den regionala kompetensfö rsö rjningsstrategin, vi har
gemensamt prognosslä pp två gå nger å rligen rö rande arbetsmarknaden, vi har ett av
Sveriges ledande IT-kluster i Linneregionen och handlä ggarna på arbetsfö rmedlingen
har getts mö jlighet att agera relativt fritt. Sammanfattningsvis handlar det om att riva
grä nserna, ett lokalt ledarskap och en stö rre frihet hos arbetsfö rmedlingen lokalt.
Arbetsförmedlingens arbete
Birgitta Heijer, Regiondirektör Nord, (ingår i myndighetens ledningsgrupp),
Arbetsförmedlingen inleder med att berä tta att Arbetsfö rmedlingen styrs genom
regleringsbrev och verksamhetsplaner och att vi sedan nå gra å r har lä mnat
detaljstyrningen bakom oss. Det skapar mö jligheter till lokala anpassningar i hö gre
utsträ ckning. Myndigheten genomfö r nu en fö rnyelseresa med syfte att bli en offensiv
och efterfrå gad partner och sjä lvklar expertmyndighet. Vad gä ller
arbetskraftsfö rsö rjning har Arbetsfö rmedlingen en unik roll. Två gå nger per å r tar
Arbetsfö rmedlingen fram prognoser och rapporten Arbetsmarknadsutsikter på riks- och
lä nsnivå . Rapporten ger ett viktigt underlag fö r samhä llets utbildningsplanering och
unga och arbetssö kandes yrkesval.

Jag ä r medveten om att det finns synpunkter på vå r organisation. Idag har myndigheten
en geografisk indelning med tre regioner och 10 marknadsområ den. Er ingå ng regionalt
ä r marknadscheferna (se PPT). Ni ä r vä lkomna att ta kontakt med mig om ni inte hittar
rä tt i vå r organisation så hjä lper jag er gä rna.
Nä r det gä ller kompetensplattformarna strä var vi efter regional anpassning. Arbetet
med kompetensplattformarna ser vä ldigt olika ut beroende på region vilket gö r att vi
har valt att inte bygga upp en egen regional struktur. Vi ser ett behov av att sprida goda
exempel och ta vara på det nä r vi bygger upp och ger tips om hur samverkan kan
utvecklas. Vi har mycket bra samverkan med vissa regioner, i andra regioner har vi
på bö rjat ett bra utvecklingsarbete kring samverkan. I exempelvis region Gä vleborg har
vi arbetat med en ö verenskommelse som identifierat sju områ den som vi nu valt att
arbeta vidare. Vi vill gö ra lokala och regionala anpassningar och vi tror att vi kan gö ra
mycket inom ramen fö r den organisation vi har idag.

Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Region Halland: Vi på regional nivå ä r beredda att ta ett stö rre ansvar nä r det gä ller
arbetsmarknadspolitiken, det ä r en viktig del av vå rt regionala utvecklingsansvar. Inom
ramen fö r kompetensplattformen tror jag att vi kan bidra till en regional analys. Vi vet
om att en stor del av politiken behö ver vara nationell och lika fö r alla men vi ser också
ett behov av att kunna anpassa arbetsmarknadspolitiken till de regionala och lokala
fö rhå llandena. Vi ser också mö jligheter att koppla ihop utbildningspolitiken,
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nä ringslivsfrå gor och arbetsmarknadspolitiken i stort. I sydsverige har vi pratat om det
gå r att hitta lö sningar fö r arbetsmarknadsinsatser med en liknande lö sning som fö r
infrastrukturfrå gorna. Det vill sä ga att det finns en pengapå se avsedd fö r oss hos
Arbetsfö rmedlingen som vi kan tillå tas få ett stö rre inflytande ö ver. Vi skulle gä rna stä lla
upp och utgö ra pilotverksamhet nä r det gä ller en regional anpassning och prioritering
av arbetsmarknadsinsatserna.
Region Skåne: Jag delar de synpunkterna. Arbetsmarknaden ä r regional och det gö r att
vi behö ver bli en viktigare spelare nä r det gä ller utbildnings- och yrkesinsatser. Det
finns ett stort behov av regional samverkan och nä r det gä ller nä ringslivets
kompetensbehov ä r det viktigt att det ligger på regional nivå .

Region Gävleborg: Jag ä r vä ldigt nö jd med hur vi tillsammans med Arbetsfö rmedlingen
har en samsyn på vilka frå gor som ä r viktiga fö r oss, i och med vå r ö verenskommelse.
Det ä r en bra grund att arbeta vidare med. Ett medskick till departementet ä r att i era
uppdrag vara tydligare i vilka som ä r mottagare och vilka som ni fö rvä ntar er ska
samverka kring vissa uppdrag. Det skulle underlä tta på den regionala nivå n.

Länsstyrelsen i Stockholms län: Jag hå ller med om att samverkan mellan ansvariga på
regionala nivå n och arbetsfö rmedlingen har fö rbä ttrats. Jag vill lyfta behovet av att
arbeta med så kallade ”vita områ den (white spaces)”, dvs områ den som vi idag inte
kä nner till behö ver stä rkas utan vi inser det fö rst nä r vi upptä cker behoven. Det kan
exempelvis handla om lä kare som behö ver hjä lp med språ ket under asyltiden;
medicinsk svenska, svenska i stort och har behov av att praktisera på sjukhus fö r att
bibehå lla kompetens och erfarenhet. Det kan underlä tta fö r en lä kare att få sin
legitimation så snart som hen få tt uppehå llstillstå nd. Idag gå r inte detta att lö sa i och
med de regler som finns. Skulle vi lö sa detta skulle det vara en winwin-situation fö r oss
alla. Inom ramen fö r hela arbetsmarknadspolitiken finns utrymme fö r att testa saker
och ting och vi behö ver utveckla insatser och prova nya arbetssä tt inom det hä r
områ det.
Tillväxtverket: Det hä r ä r en tillvä xtfrå ga. Jag skulle vilja sä ga att nä ringslivet ska styra,
inte enbart att nä ringslivet ska frä mjas. Tillvä xtverket har flertalet uppdrag inom
områ det och det beror fö rmodligen på att detta också betraktas som en tillvä xtfrå ga. Vi
har också krav på oss att samverka med Arbetsfö rmedlingen inom ramen fö r flera av
dessa uppdrag, vilket vi anser ä r jä ttebra.
Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg Pihlgren: Det ä r vä ldigt intressant att lyssna på de
inspel som ni har gjort. Det gä ller att hitta nycklarna till fö rä ndring. Det ä r mycket
intressanta idé er som lyfts fram och jag skulle gä rna vilja trä ffa Tillvä xtverket mera.
Huvudsekreterare Soledad Grafeuille: Vi kommer också att titta vidare på
upphandlingsfrå gorna och vilka mö jligheter det ger fö r samverkan, bå de fö r
Folkhö gskolorna och Yrkeshö gskolan och hur det kan utvecklas inom
arbetsmarknadspolitiken.

Statssekreterare Annica Dahl: Mycket intressanta synpunkter och inspel. Det som
handlar om att lå ta den regionala nivå n få en ö kad betydelse nä r det gä ller
arbetsmarknadspolitiken ä r roligt och glä djande att hö ra dä remot kan jag inte sä ga
nå gonting om framtiden. De inspel som ni gö r till utredningen under deras arbete kan
dä remot komma att ligga till grund fö r de fö rslag som sedan lä ggs fram. Den regionala
nivå n ä r oerhö rt viktig eftersom den nationella nivå n ä r lite fö r stor och den kommunala
nivå n ä r lite fö r liten. Jag tar med mig inspelet om tydlighet i uppdrag fö r att underlä tta
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fö r den regionala nivå n fö rslaget om att testa nya metoder var också intressant.

6. Sammanhållningspolitiken – Innovation och företagande –
information och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Den framtida sammanhållningspolitiken
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet inleder med att berä tta om den av kommissionen tillsatta
oberoende hö gnivå grupp som leds av Siim Kallas, Estland. Under hö sten hade gruppen
fokus på fö renklingsarbetet. Gruppen ä r oberoende och kommissionen stö djer inte alla
fö rslag som lä ggs fram men oaktat det kommer gruppen med viktiga inspel till
framtidsdiskussionen. Hö gnivå gruppen ska vara klar med sitt arbete till sommaren.
Sista veckan i juni kommer sammanhå llningsforum att arrangeras i Bryssel. Till forumet
vill kommissionen få inspel till sammanhå llningsrapporten. Sammanhå llningsrapporten
planeras att offentliggö ras i september. Ett informellt ministermö te planeras till i bö rjan
av juni. Osä kert lä ge med tanke på Brexit och de fö rhandlingarna vilket gö r att det rå der
en osä kerhet kring hur kommande budget kommer att se ut. Budgetdiskussionen
kommer att komma i gå ng mer under vå ren. Det arbetet ä r alltid svå rt och det kommer
inte att bli lä ttare utifrå n rå dande fö rutsä ttningar. Kommissionen fö rslag till budget
kommer i slutet av å ret. Genomfö randet av vå ra nuvarande program ä r ett viktigt
underlag in i diskussionen om vad som kommer att vara viktigt i fortsä ttningen.
Genomförandet av strukturfonderna
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket inleder med att tydliggö ra att
genomfö randet av strukturfonderna inte ä r en egen verksamhet utan en viktig del fö r
att stä rka regionernas olika fö rutsä ttningar och ett sä tt fö r att arbeta fö r framtida
strukturer som kan leda till ö kad attraktionskraft och konkurrenskraft. Det handlar inte
enbart om att pengarna ska ut.
Just nu ä r må nga av programmen inne i den fö rsta utlysningen. Mer ä n hä lften av
budgeten ä r intecknad men bara 11 % av budgeten ä r utbetald. Anledningen ä r att
må nga projekt ä r stora och komplexa och vi tror att nä r arbetet kommer igå ng kommer
utbetalningen fö rmodligen att gå fortare.

Det ä r sjä lvklart också viktigt att Tillvä xtverket bedriver ett så effektivt arbete som
mö jligt. Jag vill att vi ska vara modiga och att pengarna gå r till projekt som ska leda till
resultat. Vi har idag kommit lä ngst nä r det gä ller må l 1 och 3. Vi har ju pratat en del om
livsmedel och jordbruk idag och vi ser kanske inte så jä ttemycket frå n de fö retagen i
programmen utan industrifö retagen tar ett stö rre utrymme nä r det gä ller ex innovation
och det kan vi givetvis fundera på . De medel vi har, oavsett om det ä r EU-medel eller
affä rsutvecklingscheckar, så riktar det sig mot alla nä ringar och branscher. Nä r det
gä ller tematiskt må l 4 har det tagit lite mer tid att få in projekt och ansö kningar trots de
mö jligheter som finns inom ramen fö r det nationella programmet och grö na fonden.
Vi kan konstatera att lite mer fö rberedande diskussioner med viktiga aktö rer ä r en
framgå ngsfaktor fö r att få in projekt. Vi ser också idag att må nga projekt drivs av redan
kä nda projektä gare, nå got som kan vara vä ldigt bra eftersom det kan leda till en ö kad
effektivitet men det ä r också viktigt att det kommer in nya aktö rer med nya idé er. Vi har
en stor utmaning framfö r oss med de horisontella kriterierna och det arbetet behö ver
stä rkas.
SKL:s synpunkter och förslag
Birgitta Losman, ordförande i Beredningen för tillväxt och regional utveckling, Sveriges
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Kommuner och Landsting (SKL) inleder med att berä tta att sammanhå llningspolitiken ä r
vä ldigt viktig fö r SKL:s medlemmar. Vå rt stä llningstagande ä r framtaget i ett brett
samrå d med vå ra medlemmar och vå ra viktigaste medskick ä r att genomfö randet må ste
ta sin utgå ngspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget, vill vi se att fonderna
integreras i en gemensam integrerad utvecklingsfond och att vi få r en
strukturfondsmyndighet i Sverige.
Det behö vs en flexibilitet i programmen fö r att vi ska kunna mö ta de utmaningar som
finns och sä rskilt kunna stä rka det arbete som behö ver gö ras nä r det gä ller vå ra
nyanlä nda. Vi vill ä ven se en stö rre transparens vid utformningen av programmen och
vid kommande fö rhandlingar. Dä rutö ver fö resprå kar vi att andelen i det nationella
programmet minskar. Det ä r svå rt att se hur en nationell och regional logik ska kunna
fungera, vi menar att sammanhå llningspolitiken ä r en viktig del av den regionala
utvecklingspolitiken.

Vi vill ä ven lyfta den oro vi har fö r det som hä nder i Europa. I och med Brexit minskar
budgeten de facto och en vä sentlig frå ga blir vart minskningen av budgeten ska ske
Samanhå llningspolitiken kan bidra till att hå lla samman medlemsstaterna med tanke på
vad som just nu sker i Europa.

Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Tillväxtverket: Fö r oss ä r frå gan om en fö rvaltande myndighet vä ldigt okomplicerad. Det
kan absolut finnas skä l att samla dem men jag vill också vara tydligt med att arbetet inte
ska ske i stuprö r och att det inte enbart handlar om pengar utan om vad ESI-fonderna
har fö r syfte. Om det sedan beslutas att fö rvaltningen ska hamna hos Tillvä xtverket eller
på flera myndigheter har vi inte nå gon direkt synpunkt på .
Länsstyrelsen i Stockholms län: Vi har alla ett ansvar fö r fondsamordningen i och med att
vi alla deltar i strukturfondspartnerskapen. Vi har mö jlighet att lä gga kraft på
partnerskapet och nyttja de resurser som finns dä r fö r att stä rka fondsamordningen.
Region Örebro län: Just nu saknar jag uppsatta må l fö r arbetet. Vilket syfte har vi med
det arbete som vi lä gger så mycket tid och kraft på ? Vi kommer att bö rja borra djupare i
Agenda 2030 om det nu ä r så att vi ska bö rja utgå frå n det. EU2020 har tydliga må l men
i och med ett allt skakigare Europa så kä nns det vä ldigt viktigt med en gemensam
framtidsbild. Dä r vill vi som region gä rna delta.

Statssekreterare Elisabeth Backteman: Det vä lkomnar jag verkligen. Nä r det gä ller frå gan
om vad som ä r post EU2020 behö ver vi lyssna in 8-mannagruppen på SKL och alla ni
som sitter runt det hä r bordet. Vi har ett mycket spä nnande å r framfö r oss och vi
behö ver ett gemensamt arbete. Sammanhå llningspolitiken ä r en å terkommande
mö tespunkt så vi kommer att å terkomma kring den.

7. Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och
växande besöksnäring – Innovation och företagande – information,
inspel och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Statssekreterare Elisabeth Backteman inleder med att uppmana ledamö terna att komma
med inspel eftersom utredningen ä r i ett vä ldigt tidigt skede.

Utredningens arbete
Britt Bohlin, särskild utredare, Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar
turism och växande besöksnäring inleder med att på tala att besö ksnä ringen ä r en snabbt

Sida
16(20)

Tillväxtverket

vä xande bransch och med en omsä ttning som ä r hö gre ä n jä rn- och stå lbranschen.
Omsä ttningen ä r idag 113 miljarder kronor. Trots detta har vi stora utmaningar.
Exempelvis kan ett litet familjefö retag med djurhå llning, osttillverkning, en liten
restaurang med alkoholtillstå nd ha 55 tillsyner per å r. Det ä r en tung administration fö r
ett litet familjefö retag och nå got som vi har i uppdrag att se ö ver och ge fö rslag som kan
underlä tta fö r fö retagen.
Branschen har må nga sä songsanstä llningar och fö r må nga ä r det en
genomgå ngsarbetsplats. Det finns vä ldigt må nga små fö retag och lö nsamheten i
branschen på det stora hela ä r lå g. Dä remot så vä xer det så det knakar. Vi vet också att
utrikesfö dda har lä ttare att få jobb i den hä r branschen, 36 % mot 14 % i ö vriga
branscher. Vi har i uppdrag att ge fö rslag på mycket konkreta insatser som omedelbart
kan genomfö ras.

Utredningen ska titta på kompetensfö rsö rjning, kompetensutveckling, data och statistik,
forskning och innovation, infrastruktur, digitalisering och digital tillgä nglighet,
investeringskapital. De fö rslag som vi lä mnar ska ha ett brett hå llbarhetsperspektiv. Det
handlar bå de om att det ä r en viktig faktor rent generellt men det ä r också en viktig
konkurrensfaktor. Utö ver det ska det geografiska perspektivet beaktas och jä mstä lldhet
ska vara en utgå ngspunkt i arbetet. Det ä r idag ungefä r lika må nga kvinnor som mä n
som arbetar i branschen men ser vi till ledande befattningar ä r det definitivt inte
jä mstä llt.

Utredningstiden ä r kort. Det finns mö jlighet till inspel fram till den 20 augusti. Vi ger oss
nu ut på en resa i landet dä r vi kommer att mö ta de regioner och lä n som vill trä ffa oss.
Det finns också mö jlighet att gö ra skriftliga inspel till oss5. Vi ser framemot era kloka
synpunkter.
Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Regionförbundet i Kalmar län: Jag vill verkligen vä dja till er att involvera fler
myndigheter i den hä r viktiga nä ringen, exempelvis Trafikverket.

Region Blekinge: Som regionalt utvecklingsansvariga ä r besö ksnä ringen mycket
betydelsefull. Som vi ser det har besö ksnä ringen en sä rstä llning. Det kan leda till att
andra fö retag etablerar sig eller att nå gon flyttar till en region. Besö ksnä ringen kan på
så sä tt vara en dö rrö ppnare fö r nå got mer.

Region Östergötland: Jag vill också trycka på Trafikverkets betydelse och att ha med dem
tidigt i dialogen.
Region Blekinge: Jag instä mmer helt i resonemanget om Trafikverket. Jag vill lyfta ä ven
strandskyddet som ett hinder fö r att utveckla turismen vid sjö ar och i skä rgå rden.
Må nga gå nger ä r det just i så dana områ den som turister vill vistas. Strandskyddet
hindrar att en liten verksamhet vä xer eftersom man inte kan bygga fö r den service som
behö vs.

Region Halland: Idag har vi pratat livsmedelspolitik, arbetsmarknadspolitik,
landsbygdspolitik och utbildning. Allt gå r in i varandra och det blir extra tydligt nä r vi
nu pratar om besö ksnä ringen. Nä r det gä ller livsmedel har nä rproducerade livsmedel en
stark berö ringspunkt nä r det gä ller besö ksnä ringen. Vi hö r stor efterfrå gan på
kompetensutveckling och efterfrå gan på yrkeshö gskoleutbildning inom områ det frå n
Gö rs via utredningens hemsida: http://www.sou.gov.se/besoksnaring/for-dig-som-villgora-skriftliga-inspel/
5
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vå r region.

Region Örebro län: Det hä r ä r oerhö rt aktuella frå gor fö r oss. Vi har bildat Business
Region Orebro i syfte att stä rka kompetensen hos kommunens medarbetare inom tillsyn
och hur de arbetar mot de små fö retagen. Dä rutö ver mö te jag må nga turistfö retagare
som skriker efter kompetensfö rsö rjning. Hä r behö vs det stora
kompetensfö rsö rjningsinsatser.
Utredare Britt Bohlin: Tack fö r kloka synpunkter. Ni har lyft fram vikten av Trafikverket
som en viktig aktö r i vå rt arbete. Och sjä lvklart ä r infrastrukturen oerhö rt viktig fö r att
besö kare ska kunna komma dit de vill. Trafikverket finns med i vå r expertgrupp och vi
har ett bra samarbete. Ni ä r varmt vä lkomna att komma med fler inspel. Vi kommer att
trä ffas men gö r gä rna skriftliga inspel via vå r hemsida. Vi kan också behö va en del
konkreta exempel. Nä r vi vä l ska lä mna fö rslag på å tgä rder ä r det viktigt att vi kan vara
vä ldigt stringenta.

8. Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet – Attraktiva miljöer
och tillgänglighet – information och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
inleder med att berä tta om de utredningar som just nu på gå r med koppling till
bostadsbyggande och arbetet med digitalisering; Fö rbä ttrade
finansieringsfö rutsä ttningar fö r ny- och ombyggnad av bostä der, En utvecklad
ö versiktsplanering, Bostadsbyggande på statens fastigheter, Kommunal planering fö r
bostä der, Uppdrag att samordna stö rre samlade exploateringar med hå llbart byggande,
Infrastruktur fö r framtiden – innovativa lö sningar fö r stä rkt konkurrenskraft och
hå llbar utveckling,

Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Region Skåne: Bra att det byggs mycket och snabbt och det ä r skö nt att hö ra att det gö rs
må nga satsningar. Det ä r må nga politikområ den som hä nger ihop hä r. Vi har arbetat
mycket med det hä r och ser en stark koppling till det regionala utvecklingsansvaret. Vi
har ett på gå ende arbete som handlar om att koppla ihop den regionala
utvecklingsstrategin med den kommunala ö versiktsplaneringen – Strukturbild fö r
Skå ne. Det hä r handlar om att hitta nya roller fö r samverkan. Jag undrar också vad som
hä nde med bostadsplaneringskommitté n betä nkande? Vi ser gä rna att ni lyfter fram det
igen och arbetar vidare med det.
Statssekreterare Alf Karlsson: Nä r det gä ller bostadsplaneringskommitté ns betä nkande
så fick fö rslagen ett blandat mottagande. Fö rslaget till ett samlat regionalt
ansvarstagande så gs som positivt men det kvarstå r ett arbete med att tydliggö ra
innebö rden av betä nkandet, exempelvis vad gä ller roller och ansvar. Det vi gö r nu ä r att
vi arbetar med en nationell strategi, som ä r en del i betä nkandets fö rslag, och att vi
exempelvis sä tter upp tydligare krav på samordning i olika processer.

Kommunförbundet Stockholms län: Jag undrar hur resonemanget gå r nä r det gä ller
kommuner som vill bygga och kommuner som inte vill bygga men alla vill ha del av de
satsningar som gö rs på infrastrukturen. Nä r det nu inom ramen fö r
Sverigefö rhandlingen gö rs kopplingar mellan bostadsbyggande och
infrastruktursatsningar så sticker det lite i ö gonen nä r en del vill ha vä ldigt mycket men
å andra sidan inte bygga sä rskilt mycket.
Statssekreterare Alf Karlsson: Det vi har landat i hittills ä r att bostadssatsningen ska
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mö tas i den kommande infrastruktursutmaningen. Vi lyfter in Sverigefö rhandlingen i
det. Sen finns det sjä lvklart andra ö vervä gningar som också behö ver gö ras men hur det
landar få r vi å terkomma kring.

Regeringens nya bredbandsstrategi
Statssekreterare Alf Karlsson redogö r fö r regeringens nya bredbandsstrategi som har
som må l att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025. Till 2023 har vi ett må l om att hela
Sverige ska ha tillgå ng till stabila mobila tjä nster av god kvalitet och det rö r geografiska
områ den dä r mä nniskor, fö retag vanligtvis vistas. Exempelvis ska det mellan hemmet
och jobbet finnas tillgå ng till stabila mobila tjä nster. 2025 bö r 98 %, dvs. mindre ä n 2 %
ha tillgå ng till bredband med lä gre hastighet ä n 1 Gbit/s, resterande 1,9 % har 100
Mbit/s och alla 30 Mbit/s.

De strategiska områ dena som ä r framlyfta i bredbandsstrategin ä r: Roller och spelregler,
Kostnadseffektiv utbyggnad och Nä t och tjä nster till alla. Diskussion på gå r avseende
funktionell tillgå ng till internet och om den nivå n kan hö jas. Regeringen anser att det ä r
viktigt, inte minst med tanke på Telias avveckling av sitt kopparnä t. Staten har avsatt
medel till Post- och telestyrelsen fö r att sä kerstä lla att de hushå ll som behö ver hjä lp kan
få det.
Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Region Östergötland: Vi hoppas att bredband ska komma så fort som mö jligt. Det ä r
problematiskt att kopparledningarna klipps innan bredbandet ä r på plats. Kan det inte
vä nta tills bredbandet ä r på plats?

Statssekreterare Alf Karlsson: Vi har ansvaret fö r tillsynen och vi kan inte på verka det
som Telia gö r som privat aktö r. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och
Näringsminister Mikael Damberg har givetvis haft en omfattande dialog med Telia. Vi har
ä ven bredbandskoordinatorer som har ett vä ldigt finmaskigt nä t och dä r sker också en
samverkan med Telia. Vi hä nvisar alla som har klagomå l och synpunkter till Post- och
telestyrelsen. Det finns ett stort behov av kommunikation mellan PTS och Telia. Den hä r
utmaningen delar statsråden Peter Eriksson, Mikael Damberg och Sven-Erik Bucht.
Region Halland: Eftersom staten ä r storä gare i bå de Telia och Skanova borde vä l det
inflytandet kunna anvä ndas fö r att sä kerstä lla att Telia och Skanova i hö gre utsträ ckning
gå r hand i hand med fiberutbyggnaden och att de nyttjar bredbandskoordinatorerna?
Dä rutö ver ä r ju ä ven vi regionalt utvecklingsansvariga, och kommunerna, ansvariga fö r
att upplysa vå ra medborgare om vad som ä r på gå ng att hä nda eftersom det finns en
stor risk att alla inte fö rstå r det. Dels att vi ä r på vä g mot en utveckling dä r uppkoppling
ä r en fö rutsä ttning fö r att vara en del i det framtida samhä llet och dä r en stor del av
samhä llstjä nsterna kommer att levereras framö ver. Det gå r inte heller att fö rlita sig på
kopparnä tet lä ngre och det behö ver också kommuniceras ut till alla vå ra invå nare.
Landstinget Västernorrland: Jag hå ller helt med om att Telia och Skanova må ste kunna
samverka i hö gre utsträ ckning, Skanova ä r ett dotterbolag till Telia och kan med fö rdel
frikopplas. Jag vill ä ven fö ra fram att vi idag har svå rt att få till byggandet i glesbygd
eftersom de som vill bygga inte få r lå n. Ska bostadsbyggandet ö ka behö ver detta tas
med.

Statssekreterare Alf Karlsson: Statsrå den har stundtals en intensiv dialog med Telia och
dä r lyfts en del av det som ni har på talat. Samtidigt så ä r Telia en kommersiell aktö r och
det har vi att fö rhå lla oss till. Ni har god kontakt med bredbandskoordinatorerna och de
kan må nga gå nger fö rse oss och PTS med information om vad som inte fungerar.
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Nä r det gä ller bostadsbyggande i glesbygd har vi ett antal utredningar i gå ng kopplat till
detta. Samtidigt finns mö jligheten att anvä nda infrastrukturstö det fö r detta – det ä r inte
enbart fö r storstä der.

9. Aktuella frågor och nästa möte – information och dialog

Information till Forums ledamöter från föredragande
Aktuella frågor inom regeringen och Regeringskansliet
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet informerar kort om att det på gå r ett arbete med ö kat
resultatfokus i uppfö ljning av projektmedel med anledningen av Statskontorets rapport.
Regeringen har ä nnu inte tagit stä llning till fö rslagen frå n Statskontoret men delar
uppfattningen att uppfö ljningen behö ver stä rkas. Tillvä xtverket har i uppdrag att ge
fö rslag på hur fö rslaget om uppfö ljningssystem kan arbetas vidare med.
Utvecklingsdialoger och regionbesö k fortsä tter under 2017. Det ä r ä nnu inte klart vilka
regioner som gä ller fö r i å r. Aven statssekreterare Elisabeth Backteman har inlett en
mindre regionresa och kommer under vå ren besö ka Skå ne tillsammans med en av
nä ringsministerns statssekreterare.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att delta på Politikerforum i maj.

Infö r mö tet i maj mottages tacksamt inspel på vilka mö tespunkter som bö r prioriteras
av dem som finns som tä nkbara fö r agendan (se bifogad PPT).
Dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Region Örebro län: Det regionala innovationsarbetet
Region Halland: Infrastruktursatsningar
Region Östergötland: Den demografiska kurvan och hur den på verkar den framtida
samhä llsutvecklingen.
Kommande möten:
• Fredag 19 maj 2017 (tjä nstemannaforum 12 maj)
• Fredag 6 oktober 2017 (tjä nstemannaforum 22 september)
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