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1. Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, hä lsade
alla ledamö ter vä lkomna och riktade ett sä rskilt vä lkomnande till forumets nya
ledamö ter. Dä refter gjordes en kort genomgå ng av mö tets agenda och dess koppling till
Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

2. Budgetpropositionen för 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet presenterade regeringens
budgetproposition fö r 2018 och de delar som har sä rskild bä ring på det regionala
tillvä xtarbetet. Han poä ngterade att budgeten ä r en investering i framtiden och en
investering i mä nniskor. Den syftar till att sluta klyftor mellan mä nniskor och mellan
olika delar av landet.
Landsbygdsministern inledde med att kort redogö ra fö r det ekonomiska lä get i Sverige
och på visade den nedå tgå ende trenden fö r arbetslö sheten och att prognosen fö r
kommande å r ä r en arbetslö shet på 5,9 procent. Ungdomsarbetslö sheten ä r idag den
lä gsta på 14 å r och sysselsä ttningsgraden på 82 procent den hö gsta sedan 1992.
Alla som kan jobba ska jobba genom bl.a.:
 Investeringar i utbildning och kompetens.
 Skattereducering på fackavgiften.
 Bä ttre etablering och matchning genom tydligare krav under etableringen och
fö rbä ttrande fö rutsä ttningar.
 Satsningar på fö retag som ä nnu inte har nå gon anstä llning genom att ge en bonus
på fö retagets fö rst anstä llda.
 De tidigare fem anstä llningsstö den gö rs om till ett anstä llningsstö d fö r att
underlä tta fö r arbetsgivarna.
 170 miljoner kronor avsä tts under 2018–2020 till matchningsaktö rer som
genomfö r modeller som ger enklare vä gar till jobb fö r nyanlä nda och personer som
varit utan arbete en lä ngre tid.
 Stä rkt satsning på kommersiell och offentlig service genom ö kat driftstö d till
dagligvarubutiker samt inrä ttning av 10 nya servicekontor.
 Stä rkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensfö rsö rjningsarbetet.
 En fö rstä rkt satsning på regionala exportcentra i hela landet.
 En transportsatsning på landsbygd gö rs fö r att bl.a. stä rka vä ginfrastrukturen,
genom att motverka ”potthå l”, stä rka bä righeten av vä gar och tjä lsä kra vä gar.
Mer jämlik skola genom bl.a.:
 Lä sa, skriva, rä kna – en å tgä rdsgaranti infö rs. Genom å tgä rdsgarantin garanteras att
elever i behov av stö d upptä cks tidigt och få r de insatser som de behö ver fö r att nå
så lå ngt som mö jligt i sitt lä rande.
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10 000 nya utbildningsplatser inrä ttas fram till 2021 fö r att klara den framtida
lä rarfö rsö rjningen. Fler ska vilja bli lä rare och fler ska vilja stanna kvar i yrket.
Aterinfö r hö gskolebehö righet på gymnasiets yrkesprogram.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland genom bl.a:
 Satsning fö r att det ska finnas laddstolpar i hela landet.
 Fö rdubblat solinvesteringsstö d.
 Elfordonspremie som ska ge bidrag till elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar.
 Bonus-malus system fö r lä tta fordon.
Välfärden ska stärkas genom bl.a:
 Ett sä rskilt statsbidrag tillsä tts fö r stö d till socioekonomiskt eftersatta kommuner
och områ den på 500 miljoner kronor 2018, 1,5 miljarder kronor 2019 och 2,5
miljarder kronor 2020. Regeringen vill med denna satsning stä rka kommunernas
eget arbete fö r att fö rbä ttra fö rutsä ttningarna i de områ den som har stö rst behov.
Insatsen ä r viktig fö r att Sverige socialt och ekonomiskt ska hå lla ihop och den
bidrar till en hå llbar utveckling i så vä l stä der, tä torter samt gles- och landsbygder i
hela Sverige.
 Hö jning av det generella statsbidraget 2019 och 2020:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/fordelning-av-tillskotttill-kommuner-och-landsting/
Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del genom bl.a:
 Att skatten sä nks fö r 75 procent av sveriges pensionä rer 2018 och dä r ambitionen
ä r att sluta klyftan mellan arbetande och pensionä rer.
 Bostadstillä gget hö js liksom barnbidraget och studiebidraget fö r
gymnasieungdomar med 200 kr/må nad.
Statsrådet Bucht informerade ä ven om två av gå rdagens regeringsbeslut som
innebä r142 miljoner kronor till stä rkt lokal och regional livsmedelsproduktion. Av
dessa 142 miljoner gå r 42 miljoner till aktö rer med regionalt utvecklingsansvar dä r
regionerna inom statsanslagets ramar sjä lva kommer att kunna besluta om hur medlen
ska anvä ndas. Stö d genom tjä nster eller bidrag till enskilda fö retag ska dock inte vara
del av insatserna. 50 miljoner fö rdelas till lä nsstyrelserna. 45 miljoner kommer att
utlysas av Jordbruksverket. 5 miljoner ä r till fö r nationell samverkan.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Infö r fortsatt utlokalisering av statliga myndigheter ä r det nö dvä ndigt att ä ven
beakta vikten av att det finns nä rvaro av statliga myndigheter också i storstä dernas
ytterområ den.
 Viktigt att den stora satsningen på socioekonomiskt utsatta kommuner och
områ den inte blir projektstö dsorienterad, det behö ver finnas en lå ngsiktighet och
kontinuitet i det arbetet som ska gö ras. Landsbygdsministern uppmuntrade
ledamö terna att gö ra inspel till arbetet med denna satsning eftersom det ä nnu inte
ä r klart hur genomfö randet ska se ut.
 Viktigt att infrastruktursatsningar också kopplas till satsningen på uppbyggnaden
av nya hå llbara stä der och att det tas hä nsyn till den regionala planeringen och
strukturen. Samtal med den regionala nivå n må ste omfattas av arbetet.
 Satsningen på de regionala livsmedelsstrategierna syftar till att stä rka hela lä nen
och lä nsstyrelserna kommer exempelvis att ge fö retag mö jlighet att sö ka medel fö r
arbetet. Men det finns ä nnu inget fä rdigt fö rslag kring hur allt ska se ut.
Må lsä ttningen ä r dock en lå ngsiktig satsning och dä r regeringen vill betona vikten
av samverkan fö r att skapa en bra regional plattform fö r arbetet.
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Onskemå l om att regionalt utvecklingsansvariga ges ett tydligare mandat gä llande
infrastruktursplaneringen. Formuleringarna i aktuell budgetproposition ä r fö r
ö vergripande. Statssekreteraren Elisabeth Backteman betonade dock att regionalt
utvecklingsansvariga har ett mandat rö rande infrastruktursplaneringen och
uppmanar till samverkan mellan den regionala och kommunala nivå n fö r att få en
planering som ä r lå ngsiktig och hå ller ihop.
Onskemå l om att få en ö verblicksbild av de olika bostadsplaneringsutredningarna
fö r att få en helhetsbild av det arbete som på gå r inom områ det.

För mer information och fler satsningar i budgetpropositionen se även ppt 2
Budgetpropositionen

3. Integration i det regionala tillväxtarbetet
Statssekreterare Elisabeth Backteman inleder med att integration ä r en hö gt prioriterad
frå ga i regionerna. Det finns i budgetpropositionen ett antal satsningar som rö r
integrationsområ det så som att stä rka utrikesfö dda kvinnors deltagande på
arbetsmarknaden, introduktionsjobb, matchning på arbetsmarknaden samt ekonomiska
medel kopplat till detta.
RegLabs arbete om integration
Anita Jernberger, regionråd Region Östergötland, och Eva Hellstrand oppositionsråd
Region Jämtland Härjedalen lyfte fram de lä rdomar som dragits inom ramen fö r RegLabs
lä rprojekt. Det som frä mst efterfrå gas frå n regionerna ä r en tydlighet avseende
regionernas roll rö rande arbetet med integration. Eftersom det saknas ett formellt
mandat eller ansvarsbeskrivning har det resulterat i att regionerna idag arbetar vä ldigt
olika nä r det gä ller integration. Detta gä ller frä mst de delar i utvecklingsansvaret som
rö r exempelvis kompetensfö rsö rjning, planeringsprocessen och nä ringslivssatsningar.
Det efterfrå gas ä ven tydliga direktiv om att samtliga aktö rer inom integrationsarbetet
på regional nivå behö ver ha krav på sig att samverka och samtal med ö vriga aktö rer
inom integrationsområ det.
Ur ett regionalt perspektiv ä r integrationsfrå gan en tydlig tillvä xtfrå ga, alla mä nniskor
som bosä tter sig i regionen ä r en resurs, men arbetet skulle underlä ttas av ett tydligt
uppdrag. Nå got som också i hö gre utsträ ckning skulle kunna garantera att integrationen
fungerar i hela landet. Anita Jernberger och Eva Hellstrand avslutade med ett ö nskemå l
om ett tydligt uppdrag nä r det gä ller integration men att det ä r viktigt att det omfattar
samtliga av vå ra ansvarsområ den.
För mer information se ppt 3a RegLab Integration o mångfald
Presentation av Mottagandeutredningens arbete
Martin Olauzon, särskild utredare Mottagandeutredningen, inleder kort med att
konstatera att det idag finns flera brister i dagens mottagande. Det ä r viktigt att det
finns ett bra flö de i mottagandet, och i å tervä ndandet, fö r den enskilda individen men
också fö r samhä llet. Ett stort bekymmer fö r arbetet med mottagandet har varit det
ojä mna mottagandet ö ver landet, nå got som också har lett till ett sä mre fokus på
etablering.
Utredningen ä r i må ngt och mycket en strukturutredning som tittar på olika aktö rers
roller och ansvar avseende mottagande av asylsö kande. Det har varit relativt enkelt fö r
oss att peka ut roller och ansvar fö r statliga myndigheter så som Migrationsverket,
Arbetsfö rmedlingen och Lä nsstyrelserna nä r det gä ller vissa uppgifter och samordning
på regional nivå . Det har också varit lä tt att se kommunernas roll och mandat liksom
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rollen fö r sjukvå rdshuvudmä nnen. Men just regionalt utvecklingsansvariga ä r en
utmaning. Det finns en roll att fylla i mellanrummen och regionalt utvecklingsansvariga
har viktiga perspektiv att bidra med men idag har inte utredningen nå gon tydlig bild
kring regionernas roll.
Utredningen har ett antal må nader kvar innan vå rt slutbetä nkande ska lä mnas in.
Martin Olauzon uppmuntrar regionalt utvecklingsansvariga att gä rna gö ra inspel till
utredningen rö rande er roll och eventuellt mandat kopplat till mottagandet av
nyanlä nda.
För mer information se ppt 3b Mottagandeutredningen
Regeringens arbete
Anders Kessling, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson, underströ k vikten av att frå gan om integration diskuteras i en bredare
kontext som omfattar utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik mm. Regeringen har
gjort må nga fö rstä rkningar nä r det gä ller de tidiga insatser som gö rs under asyltiden.
Exempelvis genomfö r Arbetsfö rmedlingen kompetenskartlä ggningar av asylsö kande
kvinnor och mä n fö r att stä rka mö jligheten till etablering på arbetsmarknaden,
bosä ttningslagen har infö rts fö r att få ett jä mnare mottagande. Bosä ttningsfrå gan ä r
oerhö rt viktig fö r etableringen eftersom det ä r fö rst nä r bosä ttningen sker som alla de
insatser som finns fö r etablering kan sä ttas in.
Viktigt att få till utbildningar som ä r anpassade fö r de kommunala och regionala
arbetsmarknaderna. Statssekreteraren understryker vikten av kunskap kring hur alla
insatser hä nger ihop eftersom det gö r det lä ttare att agera strategisk inom
integrationsområ det. Om enskilda kommuner och utbildningsanordnare ser sambanden
mellan de olika insatserna då kommer arbetet med integration kunna fungera. Det finns
mer potential i systemet ä n vad som nyttjas idag. Det finns idag svå righeter nä r det
gä ller samverkan mellan enskilda kommuner och om regionalt utvecklingsansvariga
kan fylla en roll dä r vore det vä rdefullt.
För mer information se ppt 3c Regeringens arbete med integration
Håkan Gustavsson, prognoschef, Arbetsförmedlingen
Sverige har just nu en stark och bred tillvä xt. Den omfattar hela landet och jobben vä xer
på bred front. Industrin krymper inte lä ngre, byggsektorn vä xer mest, huvuddelen av
arbete finns idag inom privat och offentlig tjä nstesektor. Sysselsä ttningsgraden fö r
Sverige ä r unik ur ett internationellt perspektiv.
Tydliga styrketecken ä r att sysselsä ttningen ö kar bå de fö r inrikes och utrikesfö dda
kvinnor och mä n. Inom kort kommer arbetsmarknadsstatistik som också omfattar de
som var nyanlä nda 2014–2015 och det kommer också på verka statistiken i sin helhet.
Det finns skillnader mellan utrikesfö dda kvinnor och mä n men också mellan inrikes
fö dda kvinnor och utrikesfö dda kvinnor. Utomeuropeiskt fö dda kvinnor och mä n har en
arbetslö shet på drygt 20 procent.
En stark ekonomi och arbetsmarknad krä ver att offentliga arbetsgivare anpassar sina
krav vid rekrytering. Bristen på arbetskraft ä r rekordhö g hos offentliga arbetsgivare. De
offentliga arbetsgivarna har gjort insatser som stä rker kompetensmatchnigen på
arbetsmarknaden och dä r skulle ä ven privata arbetsgivare kunde vidta fler å tgä rder.
För mer information se ppt 3d Arbetsförmedlingen Integration
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Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Nå got skilda uppfattningar mellan regionalt utvecklingsansvariga kring hur tydlig
roll regionerna har nä r det gä ller arbetet med integration. Frå n att det omfattas av
det regionala utvecklingsansvaret och att rollen dä rmed ä r tydlig till att uppdraget
ä r mycket otydligt. Konklusion att det behö vs nå gon form av tydliggö rande.
 Det ä r problematiskt att det saknas en nationell tydlighet rö rande arbetet med
validering. Validering ä r viktigt fö r att kunna matcha kompetens mot jobb och
dä rmed motverka inlå sningseffekter på arbetsmarknaden.
 Sammanhå llningspolitiken har en viktig roll i arbetet med integration, skulle den
politiken fö rsvinna kommer mycket mindre att kunna gö ras inom
integrationsområ det.
 Det finns en stor utmaning nä r det gä ller unga kvinnor och mä n som inte har
formell gymnasiekompetens.
 Yrkeshö gskoleutbildningarna ä r en viktig del i de insatser som finns fö r att stä rka
kompetensfö rsö rjningen, etableringen på arbetsmarknaden och dä rmed
integrationen.
 Statssekreteraren Anders Kessling betonade vikten av att sä kerstä lla
gymnasiekompetens hos unga fö r att motverka en ny ungdomsarbetslö shet.
Atgä rder som planeras ä r fö rstä rkning av skolsystemet, mö jlighet att gå delar av en
gymnasieutbildning, Komvux ä r idag inte anpassad till denna må lgruppen utan
syftar till att komplettera en gymnasieutbildning.
 Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingen informerade att av de 350 000 kvinnor och
mä n som idag ä r inskrivna på arbetsfö rmedlingen saknar 140 000
gymnasieutbildningar och må nga ä r utrikesfö dda. Av de som saknar
gymnasieutbildning saknar dessutom 70 000 personer grundskolekompetens.
Eftersom grundskole- och gymnasiekompetens må nga gå nger ä r nyckeln in till
arbetsmarknaden ä r detta viktigt att fö rä ndra.
 Statens ansvar att sä kerstä lla mö jlighet till etableringsinsatser. Problematiskt nä r
individer som befinner sig i vissa insatser blir tvungna att flytta. Det skapar också
negativa samhä llseffekter fö r de kommuner som har haft stora bekymmer med
utflyttning och som gä rna ser att nyanlä nda stannar i kommunen.
 Onskemå l om ett tydligt lagstadgat uppdrag kring det strategiska
kompetensfö rsö rjningsarbetet i regionerna.
 Viktigt att fö lja vad som hä nder inom strukturfonderna. Problematiskt att ESF-rå det
vill upphandla den idé burna sektorn.
 Okad flexibilitet hos bl.a. statliga myndigheter och skolan krä vs fö r att kunna skapa
bra å tgä rder som stä rker etablering och integrationsarbetet. Exempelvis ä r
yrkeshö gskolorna bra men krä ver gymnasiebehö righet. Mö jlighet att hitta en
modell dä r nyanlä nda kvinnor och mä n kan komma ut i arbetet och dä refter fylla på
med andra bitar saknas idag p.g.a stelbenta strukturer.

4. Stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar, Kommunutredningen (Fi 2017:02)
Niklas Karlsson, ordförande för den parlamentariska kommitté som ansvarar för
Kommunutredningen och Sverker Lindblad, huvudsekreterare i utredningen inledde med
att understryka vikten av dialog med kommuner och regioner under utredningens gå ng.
Kommunernas skilda fö rutsä ttningar ä r en central utgå ngspunkt och gö r också
uppdraget vä ldigt komplext.
Att Sveriges kommuner har stora utmaningar har konstaterats under må nga å r. Det rö r
urbanisering, demografi och brist på kompetens. Utmaningarna med demografi finns
ö verallt utanfö r storstadsområ dena och beror på att det ä r frä mst kvinnor och mä n
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inom å ldersspannet 18–35 å r som flyttar till stä der. Det ä r fortfarande osä kert vad de
senaste å rens migration, som inneburit befolkningsö kning i hela landet, kommer att ge
fö r lå ngsiktiga effekter på kommunerna. Mycket tyder på att migranterna också kommer
att flytta vidare till stä der efter ett tag, vilket gö r att nuvarande befolkningsö kningar kan
vara en temporä r effekt av migrationen.
En å ldrad befolkning innebä r stora kostnader fö r kommunerna. En annan konsekvens
av den demografiska utvecklingen ä r bristen på arbetskraft inom den offentliga sektorn,
ett problem som finns i stö rre delen av landet. Det ä r en utmaning som kommer att
fö rvä rras ö ver tid. Att som kommun få nyanlä nda att stanna kvar i kommunen ger en
mö jlighet att stä rka kompetensfö rsö rjningen i kommunen och få ö kade skatteintä kter.
Utö ver detta finns utmaningar så som vä xande ansprå k på den kommunala servicen
vilket gö r att kommunernas kostnader ö kar, klimatfö rä ndringarna blir mer kä nnbara
och kostsamma genom bl.a. ö versvä mningsrisker och risk fö r torka.
Den 17 oktober ö verlä mnar en enad parlamentarisk kommitté sitt delbetä nkande om
avtalssamverkan. Fö rslaget innebä r bl.a. en generell rä tt till kommunal
avtalssamverkan, undantag fö r lokaliseringsprincipen fö r utfö rarkommunen,
sammanhä ngande rä tt till extern delegation av beslutsrä tt, ett fö rtydligande av
styrelsens uppsiktsplikt samt en å rlig rapporteringsskyldighet fö r styrelsen till
fullmä ktige fö r att det ska bli tydligare vad kommunen ansvarar fö r.
Dä refter kommer utredningen att fokusera på de delar i uppdraget som rö r bl.a. frå gan
om asymmetrisk ansvarsfö rdelning och eventuella fö rslag till frivilliga
kommunsammanslagningar. Okad digitalisering och dess mö jligheter ä r också nå got
som utredningen kommer att fö rdjupa sig i. Uppdraget ska slutredovisas 15 oktober
2019.
För mer information se ppt 4 Kommunutredningen
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Viktigt att det blir tydligt var besluten kommer att fattas nä r det gä ller
avtalssamverkan
 Beakta de konsekvenser som kan uppstå rö rande arbetsmarknaden fö r små
kommuner som verkar på en stor geografisk yta och som har en smal
arbetsmarknad om de tvingas in en avtalssamverkan med stö rre kommuner
 Tillväxtverket lyfter vikten av utredningen. Det finns ett stort behov av att arbeta
med platsens attraktivitet. Det finns mycket utmaningar kring kostnadssidan men
intä ktsperspektiv behö ver också beaktas. Kommunerna behö ver ha mö jlighet att
investera fö r att fö retag och besö kare ska trivas och etablera sig i kommunen.
 I kommuner dä r invå narna bor spritt ö ver en stor geografisk yta finns det behov av
samverkan mellan kommuner ä ven rö rande viss lä rarkompetens, inte enbart
spetskompetenser. Det kan ex handla om lä rare inom vissa ä mnen som inte ä r så
breda som ex vissa språ k, dä r lä rare skulle behö va kunna sä tta betyg i fler
kommuner.
 Om det gå r att hitta en modell fö r kommunsammanslagningar som blir lite mer som
fö rslaget om avtalssamverkan kanske det finns stö rre mö jligheter att realisera?
 Utredningen har mö jlighet att fö reslå fö rsö ksverksamhet. Det kan exempelvis gä lla
olika former av fö rsö k kring asymmetriska lö sningar rö rande klimatfrå gan och
planeringsarbetet. Viktigt att hitta lö sningar dä r också kommunerna ser det stö rre
regionala sammanhanget.
 Kompetensfö rsö rjningen ä r en stor utmaning.
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Niklas och Sverker betonar att kommunutredningen ä r angelä gna om fortsatt
dialog. Regionerna uppmuntras att bjuda in utredningen till dialog på plats i lä nen.
Utredningen tar gä rna emot inspel generellt men också specifikt kring fö rslag på
lö sningar rö rande kommuner med stor gleshet.

5. Sammanhållningspolitiken
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet inledde med en kortare
reflektion frå n Sammanhållningsforum i juni dä r bå de regeringen och regionerna deltog.
Sammanhå llningsrapporten kommer fö rhoppningsvis den 9 oktober. Rapporten
kommer att innehå lla information om regionernas tillstå nd och ESI-fonderna
genomfö rande. Rapporten ska ge en helhetsbild av tillstå ndet i hela EU. Den blir också
ett viktigt inspel i diskussionen om hur sammanhå llningspolitiken ska utformas
framgent. Utmaningen ä r ett genomfö randesystem som kan fungera på EU-nivå men
också inom samtliga EU-lä nder.
Eftersom rapporten ä nnu inte presenterats få r vi å terkomma till frå gan. Tillvä xtverket
kommer, i samverkan med Nä ringsdepartementet att genomfö ra tre regionala mö ten
under november dä r kommande strukturfondsperiod ä r i fokus.
Sammanfattande reflektioner och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Regeringen behö ver en mer positiv hå llning till sammanhå llningspolitiken. Den
behö vs fö r att kunna vä xla upp den regionala tillvä xtpolitiken och den behö vs fö r att
hå lla samman Europa i en tid av oro.
 De lå nga handlä ggningstiderna kopplat till Leader ä r bekymmersamt och riskerar
att kvä va de initiativ som tas på landsbygden. Hä r behö vs nå gon form av å tgä rd.
 Strukturfonderna ä r viktiga fö r Sveriges tillvä xt, innovation och utveckling.
 Statssekreterare Elisabeth Backteman betonade att alla behö ver bli bä ttre på att
kommunicera de resultat som uppnå s av strukturfonderna och vilka effekterna blir.
 Strukturfonderna har också ett demokratiskt mervä rde. Ofta lyfts de ekonomiska
aspekterna med strukturfonderna. De projekt som genomfö rs medfö r också en
kunskapsö verfö ring och lä rande rö rande EU, vilket ä r vä rdefullt ur ett
demokratiperspektiv och fö r att invå narna också ska kunna se och fö rstå vä rdet av
EU. Ett sä tt att motverka splittring.
 Infö r nä sta programperiod ä r det viktigt med tidiga fö rberedelser och
programskrivningar fö r att snabbare komma igå ng med arbetet. Annars riskerar vi
ett glapp mellan programperioderna. Statssekreteraren delar ambitionen men
menar att det ä r en utmaning i och med att brexit fö rsenat lå ngtidsbudgeten och
dä rmed ä ven arbetet med kommande program.
Genomförandet av nuvarande programperiod
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket inledde med att konstatera att pengarna
ä r en del av en stö rre helhet. Viktigt att inte se ESI-fonderna som ett isolerat system. Det
finns flertalet framgå ngar inom ramen fö r genomfö randet som Tillvä xtverket vill lyfta
fram. Det handlar om att projekten i hö g utsträ ckning stä mmer ö verens med gjorda
prioriteringar och tydligare kopplingar till RUS:ar och andra strategier och att
samverkan med nyckelaktö rer har fö rstä rkts. Det har också blivit ett ö kat fokus på
nä ringslivsnä ra insatser, vilket Tillvä xtverket bedö mer som positivt. Det ä r positivt med
ö kad samverkan mellan akademin, nä ringslivet och det offentliga, eftersom det kommer
att kunna leda till mer innovativa lö sningar.
Dä remot saknas inte utmaningar nä r det gä ller genomfö randet. Tematiskt må l fyra ä r
fortfarande ett må l som det ä r svå rt att få in projekt inom. Det syns fö rbä ttringar men
det handlar frä mst om de satsningar som gjorts inom ramen fö r grö na fonden. Nä r det
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gä ller de horisontella kriterna rå der fortsatta utmaningar. Den lå ga andelen utbetalade
medel kan delvis fö rklaras av fler stora och komplexa projekt, men trots det behö vs
insatser fö r att de stora projekten ska bö rja generera kostnader i hö gre utsträ ckning.
För mer information se ppt 5 Genomförandet av regionalfonden
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Kravet på tillä mpningen av LOU fö r små fö retag som ä r involverade i projekt, i
enlighet med myndigheternas handbö cker, leder idag till en hel del svå righeter.
Bland annat ä r det svå rare att få med sig fö retag i vissa satsningar. Generaldirektör
Gunilla Nordlöf tar med sig frå gestä llningen och å terkommer.

6. Kommersiell service – en förutsättning för hållbar regional tillväxt i hela
landet
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet inledde programpunkten
med att berä tta att regeringen i BP18 fö reslå r att driftstö det till dagligvarubutikerna
permanentas frå n och med 2020, och fö rstä rks med ytterligare 35 mnkr å rligen 2018–
2019. Det ä r ett framgå ngsrikt och mycket uppskattat stö d som bidragit till att
nedlä ggningen av dagligvarubutiker i gles- och landsbygd har bromsats upp.
Tillväxtverkets slutsatser från arbetet med kommersiell service
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket inledde med att poä ngtera att tillgå ng till
kommersiell service ä r en del av en regions attraktivitet. Fö rutom att tillgå ngen till
kommersiell service har betydelse fö r att mä nniskor ska kunna bo och verka och fö retag
ska kunna drivas i en region har det också betydelse besö ksnä ringen. Turister behö ver
nå gonstans att bo och det behö vs tillgå ng till service.
Den kommersiella servicen ä r, liksom bredband och infrastruktur, nö dvä ndig fö r att
fö retag ska kunna driva och utveckla sin verksamhet. De regionala serviceprogrammen
ä r viktiga fö r samordningen av olika typer av service och det ä r dä rfö r viktigt att olika
aktö rer fortsä tter att samverka kring frå gan. Dä rutö ver behö ver vi ta tillvara
digitaliseringsmö jligheterna också i den hä r frå gan.
För mer information se ppt 6a Kommersiell service_Tillväxtverket
Regionalt exempel – Region Jämtland Härjedalen
Eva Hellstrand, oppositionsråd, Region Jämtland Härjedalen underströ k vikten av det
regionala serviceprogrammet. Vi ä r verksamma i ett lä n med stor geografisk yta med
totalt 130 000 invå nare och invå narna bor utspritt i lä net. Serviceprogrammets
prioriteringar ä r dagligvaror och drivmedel och inom dessa prioriteras nya tekniska och
innovativa lö sningar fö r servicefö rsö rjning, tillgä nglighet till framfö rallt dagligvaror och
drivmedel, samordning fö r en god service, genomfö randeprocess samt ö kad kunskap
och nya metoder kring servicefrå gor. Som stö d fö r genomfö randet finns ett aktivt
regionalt samverkansorgan, Service Z, som samordnas av Region Jä mtland Hä rjedalen. I
samverkansorganet ingå r Lä nsstyrelsen i Jä mtlands lä n samt lä nets å tta kommuner.
Genom kommunerna uppstå r ä ven en vä rdefull kontakt med kommunernas
nä ringslivsavdelningar. Samverkansorganet ä r drivkraften fö r att uppfylla syftet och de
gemensamma må len med det regionala serviceprogrammet. Sex av de å tta kommunerna
har kommunala serviceplaner. De kommunala serviceplanerna stä rker kommunernas
arbete med servicetillgä nglighet samt att de ger ett starkt underifrå n perspektiv vid den
kommande revideringen av det regionala serviceprogrammet. Det skapar också politisk
fö rankring i kommunerna. Systemet fungerar vä ldigt vä l.
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För mer information se ppt 6b Kommersiell service_Jämtl Härjed
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Hur ser framtidsbilden ut fö r serviceprogrammen nä r handeln blir mer
distansoberoende och må nga inkö p gö rs ö ver nä tet?
 Servicepunkternas roll kommer fö rmodligen fö rä ndras men de kommer behö va
finnas kvar ä ven i framtiden.
 Arbetet ä r idag splittrat i och med att de ekonomiska medlen ligger bå de hos
Lä nsstyrelserna och regionalt utvecklingsansvariga. Det hä r ä r en viktig frå ga men
arbetet fö rsvå ras av splittringen i hur arbetet ska hanteras.
 Nö dvä ndigt hitta de resurser som finns på ett bra sä tt, eventuellt kan det vara
intressant att å terkomma till utredningen Bättre samordning av särskilda
persontransporter i det hä r forumet med anledningen av det.
 Statssekreteraren Elisabeth Backteman understryker att sä kerstä llandet av
kommersiell service ä r en utmaning fö r Sverige, det ä r nö dvä ndigt att de resurser
som finns anvä nds på ett effektivt sä tt.

7. Transportinfrastruktur, åtgärdsplaneringen
Mattias Moberg, departementsråd, Näringsdepartementet hä lsade Infrastrukturminister
Tomas Eneroth vä lkommen och ö verlä mnade ordet till statsrå det.
Läget i åtgärdsplaneringen och den fortsatta processen
Statsrådet Eneroth inledde med att det finns 100 miljarder kronor mer till investeringar
i nuvarande fö rslag till nationell plan jä mfö rt med fö regå ende plan. Nå got som också
innebä r ö kade fö rvä ntningar på satsningarna. Satsningar på infrastruktur innebä r också
investeringar i bostadsbyggande och vä lfä rd.
I arbetet med att stä rka bostadsbyggandet samverkar regeringen med regionala aktö rer
och nä ringslivet. En samverkan som stä rker Sveriges konkurrenskraft och
omstä llningsarbete. Det ä r oerhö rt viktigt att se till hela landets intressen och att också
fö rstå att en satsning på Arlanda har betydelse fö r hela landet liksom att en satsning på
Gö teborgs Hamn också ger effekt på skogsindustrin i norra Sverige.
Satsningen som regeringen gö r på sammanlagt 712 miljarder kronor innebä r en
mö jlighet att stä lla om till att bli ett av vä rldens mest fossilfria lä nder. I satsningen ligger
ä ven en stor satsning på jä rnvä gsunderhå ll, en satsning som ä r nö dvä ndig fö r att klara
den belastning som ä r på jä rnvä gsnä tet. Sverige ska vara den permanenta
vä rldsutstä llningen nä r det gä ller infrastruktur och omstä llning till ny teknik.
Statsrå det anså g att det ä r viktigt att fö ra en dialog med er som regionalt
utvecklingsansvariga och ta del av era regionala prioriteringar. Varje kommun har
fö rslag på vad de anser bö r prioriteras och statsrådet underströ k vikten av regional
samsyn. En må lsä ttning ä r ä ven en bred politisk fö rankring i riksdagen av
å tgä rdsplanen fö r att skapa fö rutsä ttningar fö r en lå ngsiktighet. Dialog med nä ringslivet
och andra intressenter kommer också att ske. Det finns ä ven en plan på att ta fram en
godsstrategi med fokus på hå llbara transporter.
Utö ver de formella remissmö tena som sker i Stockholm framfö rde statsrådet en ö nskan
om att ä ven resa runt och trä ffa så må nga som mö jligt av regionfö reträ darna. Dä rutö ver
poä ngterade statsrådet att han gä rna tar emot regionernas synpunkter nä r det gä ller
arbetet med att stä rka kopplingen mellan infrastruktursatsningar och
bostadsbyggandet. Det finns också stort behov av att sä kra kompetensfö rsö rjningen. Fö r
att projekten ska kunna verkstä llas krä vs kompetent arbetskraft. Den regionala
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kompetensfö rsö rjningen och branschen må ste också delta och ta ett stö rre ansvar fö r
kompetensutveckling och rekrytering. Det kan också finnas ett vä rde av att se om
innovationsupphandlingar kan utgö ra ett stö d fö r att stä rka de kommande
investeringarna. Det ä r viktigt att uppgradera och digitalisera den infrastruktur som
finns. Vill understryka vikten av att arbeta mer ihop med regionala fö reträ dare fö r att
skapa regional nytta.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Nationella stambanesatsningen angelä gen och krä ver ytterligare medel.
 Regionala tå gtrafikens fö rutsä ttningar behö ver stä rkas. De ä r idag ett stort hinder
fö r pendling och klimatsatsningar.
 Fungerande godstrafikstrå k ä r oerhö rt viktigt – stambanefrå gan behö ver lö sas.
 Nö dvä ndigt att energifö rsö rjning tryggas genom tillrä cklig kapacitet i kraftnä tet.
 Kommun- och regionpolitiker behö ver ett enat budskap frå n staten nä r det gä ller
kopplingen mellan bostadsbyggande och infrastruktur. Att Sverigefö rhandlingen
och Trafikverkets budskap ang bostadsbyggande skiljer sig å t fö rsvå rar arbetet på
lokal och regional nivå .
 Definitionen av vad som ses som samhä llsekonomisk nytta behö ver ses ö ver. Svå rt
att fö rstå bedö mningen mellan geografiskt avstå nd vs stor andel arbetspendlare.
 Statsrådet svarar att utö ver det som ä r berä knad samhä llsekonomisk lö nsamhet
behö vs en politisk bedö mning och den politiska dimensionen kommer att ligga kvar.
 Statsrådet meddelar att fö rslag och synpunkter på Trafikverkets fö rslag till
prioriteringar tacksamt tas emot. De regionala prioriteringarna ä r vä ldigt
betydelsefulla.
 De regionala prioriteringarna må ste ligga till grund fö r alla typer av satsningar som
gö rs. Viktigt att Trafikverket också samtalar med regionalt utvecklingsansvariga.
 Mycket glä djande med kopplingen mellan bostadsbyggande och infrastruktur men
arbetsplatsperspektivet få r inte tappas bort relaterat till trafikknutpunkterna.
 SJ behö ver i hö gre utsträ ckning kunna stö tta upp nä r den kapaciteten stundtals inte
rä cker till fö r tillrä ckligt med regionaltå g till alla resenä rer. Onskar tydligare
ä garstyrning.
 Viktigt att komma ihå g Inlandsbanan i det hä r sammanhanget.
 Bekymmersamt om Trafikverket kommer att lä mna 2% av vä garna utan å tgä rd. Lä n
med grusvä gar kommer att drabbas hå rt. Bä righetsanslaget kommer inte tä cka
detta.
 Viktigt att TEN-T strå ken hä nger samman nä r det gä ller jä rnvä g så att systemet
hä nger samman med det som ä r utanfö r Sveriges grä nser.
 Staten behö ver sä kerstä lla ett sammanhå llet jä rnvä gssystem. Den regionala
tå gtrafiken må ste in i systemet. Bostä der ä r viktiga i hela infrastruktursystemet inte
bara kopplat till hö ghastighetsbanorna.

8. Aktuella frågor, uppdatering av arbetsprogrammet, öppet forum samt
kommande möten
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet, konstaterade att Öppet
forum har två frå gor anmä lda varav den ena som rö rde anslutningen av de regionala
jä rnvä gsnä ten till hö ghastighetsbanorna hanterades nä r Infrastrukturminister Tomas
Eneroth var nä rvarande. Dä refter lä mnades ordet ö ver till Mä tta Ivarsson, Region Skå ne
som anmä lt en frå ga om biogas.
Öppet forum: Fråga om biogas anmäld av Mätta Ivarsson, Region Skåne
Det finns en oro fö r att biogasanlä ggningar kommer att lä ggas ner i sö dra Sverige. På
senare tid har utvecklingen på marknaden fö r svensk biogas fö rsvå rats på grund av att

10(14)

andra EU-lä nder, och sä rskilt Danmark, har valt att ekonomiskt stö dja sin biogas med
ett annat typ av stö dsystem och med andra nivå er. I Sverige har vi valt att ö ka
efterfrå gan på biogas genom att gö ra den skattebefriad, medan Danmark har valt ett
produktionsstö d. Det gö r att gas som produceras i Danmark men sä ljs i Sverige ä r
dubbelt subventionerad och dä rmed hotar svensk produktion. Frå gan aktualiserades
redan i maj genom en debattartikel i Dagens samhä lle av Samordnings- och
energiminister Ibrahim Baylan och miljö minister Katarina Skoog. Mä tta Ivarsson
berä ttar om den problematik som rå der i områ det och den osunda konkurrens som
uppstå tt på marknaden då biogas importeras frå n Danmark. Det finns idag en stor risk
fö r att flera anlä ggningar i sö dra Sverige blir tvungna att stä nga ner. Vilka kortsiktiga
och lå ngsiktiga å tgä rder planeras att vidtas fö r att fö rhindra detta?
Andreas Kannesten, departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet meddelade
att regeringen ä r medveten om situationen. Energi- och samordningsminister Ibrahim
Baylan har inlett en dialog med Danmark genom ett mö te med den danska ministern
och fö rklarat den situation som ä r i Sverige med gas som få r dubbla stö d. Utö ver detta
har regeringen aviserat i budgetpropositionen att det ska ske en analys av bl.a. hur
biogasen kan ges konkurrenskraftiga villkor på bå de kort och lå ng sikt och ta fram
lå ngsiktiga styrmedel. Det tar dessvä rre lå ng tid att ta fram nya styrmedel. Importen
kan dock inte fö rbjudas på grund av rå dande EU-regler.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Finns mö jlighet att infö ra ytterligare å tgä rder via Landsbygdsprogrammet?
 Statssekreteraren Elisabeth Backteman avser att få å terkomma med svar på den
frå gan.
 Importen av gas ä r positivt i sig, det ä r den osunda konkurrensen som utgö r
problemet.
 Oroande om det inte gå r att hitta lö sningar på rå dande akuta problem eftersom det
finns en risk att rå dande anlä ggningar gå r omkull. Kommer vara svå rt att bygga upp
verksamheten igen.
 Viktigt att regeringen signalerar mot branschen att det finns lå ngsiktiga satsningar
fö r att lö sa frå gan. Viktigt att regeringen signalerar att det ä r positivt med
satsningar på fö rnybara brä nslen.
Uppdatering av arbetsprogrammet
Utö ver aktuellt fö rslag till arbetsprogram gö rs fö ljande inspel:



Bostadsfrå gan och bostadskommitté ns fö rslag m.fl. Gä rna nä rvaro av Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Forumet tar inte formella beslut men statssekreterare Elisabeth Backteman frå gade
de nä rvarande om man kunde anse sig vara ö verens om uppdateringen av
arbetsprogrammet. Mö tet enades om detta.

Nästa möte
Listan frå n arbetsprogrammet på fö rslag till ä mnen till mö tet den 1 december 2017
presenterades. Statssekreterare Elisabeth Backteman frå gade om nå got borde lä ggas till
eller tas bort och om nå got prioriterades hö gre eller lä gre.
 Bostadsfrå gan nä mndes som nå got som borde lä ggas till.
 Och om nå got ska prioriteras bort så framfö rde en av ledamö terna att punkten
Nordiska ministerrådet, information om Sveriges kommande ordförandeskap skulle
kunna strykas till fö rmå n fö r ö kat fokus på innovation och fö retagande.
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Ny förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Den nya fö rordningen om regionalt tillvä xtarbete syftar till att utveckla styrningen av
den regionala tillvä xtpolitiken och leda till ett effektivare arbete på samtliga nivå er,
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bland annat fö ljande tre områ den som
ä r utvecklade:




Hå llbarhetskriterierna, ekonomiska, sociala och ekologiska, ska vara vä l en
integrerad del i analyser, strategier, program och insatser.
Tydliga krav på att de statliga myndigheterna ska delta i det regionala
tillvä xtarbetet. Bland annat ska de regionala utvecklingsstrategierna utarbetas och
genomfö ras i samverkan med berö rda statliga myndigheter.
Nä r den regionala utvecklingsstrategin ä r faststä lld eller uppdaterats ska den
skickas till regeringen och ett antal statliga myndigheter och aktö rer. Syftet ä r att
sprida kunskap till statliga myndigheter och regeringen om innehå llet i strategierna
men också fö r att myndigheterna i hö gre utsträ ckning ska kunna vara med och
bidra till framtagande och genomfö rande av de regionala utvecklingsstrategierna.

Riktlinjer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Tillvä xtverket ö verlä mnade sitt fö rslag i juni och de bereds just nu inom
Regeringskansliet. Inriktningen fö r arbetet ä r att, med fö rslagen som grund, skapa
tydligare riktlinjer fö r arbetet i alla lä n, men också ta fram stö d till er som regionalt
utvecklingsansvariga nä r det gä ller det regionala kompetensfö rsö rjningsarbetet.
Ambitionen ä r att så vä l uppdrag till lä nen som ett stö djande uppdragtill Tillvä xtverket
ska finnas på plats fr.o.m. å rsskiftet.
Utvecklingsdialoger och regionbesök
Under hö sten kommer fyra nya lä n att besö kas. Senast slutet av 2018 ska alla lä n vara
besö kta. Statssekreteraren Elisabeth Backteman har ä ven gjort egna regionbesö k, nå got
som varit mycket vä rdefullt och bidragit till nya insikter.
Nationella innovationsrådets regionala möten
Regionalt tillvä xtarbete/regionala innovationsfrå gor var uppe på ett mö te med
Nationella innovationsrå det i februari. Det resulterade i att Innovationsrå det nu
beslutat sig fö r att komma ut i landet och genomfö ra regionala mö ten. Det fö rsta
regionala mö tet genomfö rs i Trollhä ttan den 25 oktober.
Regionala exportcentra
Satsning i budgetpropositionen fö r 2018 på att hela landet ska ges tillgå ng till regionala
exportcentra och dä rmed internationalisering och export. En mö jlighet att nå nya
marknader. Annu inte klart hur arbetet ska se ut.

9. Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet
Statssekreteraren Elisabeth Backteman var tvungen att avvika frå n mö tet och Mattias
Moberg, departementsråd, Näringsdepartementet tog ö ver ordfö randeskapet och hä lsade
Katarina Sundberg, Kanslichef, Agenda 2030-delegationen vä lkommen.
Agenda 2030 delegationens arbete och delrapport
Agenda 2030 ä r ett unikt dokument som knyter samman dimensionerna ekonomi,
social och ekologisk hå llbarhet. Arbetet knyter ann till må nga verksamheter i hela
landet. Det nya som agendan innehå ller ä r de sociala må len och odelbarheten mellan de
olika hå llbarhetsdimensionerna.
Delegationen har hittills ö verlä mnat tre rapporter till regeringen med anledning av
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arbetet med Agenda 2030, senast ett fö rslag till en nationell handlingsplan. Sverige har
sagt att vi ska vara vä rldsledande i genomfö randet av Agenda 2030. Det ä r dock skillnad
på att vara bä st i vä rlden mot att gö ra det som ä r bä st fö r vä rlden.
Sverige har en god chans att nå de globala må len. Det finns en vä lfä rdsmodell som ä r en
viktig bidragande faktor, det finns ett starkt nä ringsliv, ett engagerat civilsamhä lle samt
en hö g mellanmä nsklig tillit ur ett globalt perspektiv och det skapar också en
fö rutsä ttning fö r att kunna vidareutveckla arbetet. Ledarskap och folkbildning bedö mer
vi ä r två nyckelkomponenter fö r genomfö randet.
Lö sningarna på de utmaningar som finns ä r må nga gå nger lokala och regionala
eftersom det ä r dä r verksamheten i flera fall bedrivs. Insatserna krä ver ä ven en
lå ngsiktighet. De prioriterade områ den som delegationen pekat ut ä r:







Ett jä mlikt och jä mstä llt samhä lle
Hå llbara stä der
En samhä llsnyttig och cirkulä r ekonomi
Ett starkt nä ringsliv med hå llbara modeller
Hå llbara och hä lsosamma livsmedel
Stä rkt kunskap och innovation

Den regionala nivå n ä r viktig. Det handlar om den regionala tillvä xten, de regionala
lö sningarna. Samverkan på regional nivå ä r dock nö dvä ndigt fö r att lyckas.
Delegationens uppdrag fortsä tter till 2019. En ytterligare rapport kommer att
ö verlä mnas i mars 2018 och slutbetä nkandet i mars 2019.
För mer information se ppt 9a Agenda 2030-delegationen
Regionalt exempel Västra Götaland
Birgitta Losman, ordfö rande i Regionutvecklingsnä mnden, Vä stra Gö talandsregionen
berä ttade att de har arbetat med att kartlä gga Agenda 2030-må len kopplat till arbetet
som sker i regionen fö r att få en tydlighet kring vilka må l som på gå ende arbete redan
omfattar och inom vilka områ den som arbetet behö ver fö rstä rkas.
Regionen har ett gott samarbete med lä nsstyrelsen nä r det gä ller Agenda 2030 och
upplever att regionen ä r en vä l fungerande arena fö r arbetet. Vä stra Gö taland ser inget
behov av ö kad styrning, dä remot stö rre tydlighet kring den styrning som redan finns på
nationell nivå kring arbetet.
För mer information se ppt Agenda 2030_VGR
Regeringens fortsatta arbete med Agenda 2030
Karin Hååg, enhetschef, Enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet inledde med
att berä tta att mycket arbete gö rs redan inom ramen fö r Agenda 2030. Agendan ä r inte
ett eget politikområ de utan ett medel fö r att uppnå må l inom ö vriga politikområ den på
ett mer hå llbart sä tt. Fö rslaget till nationell handlingsplan med prioriterade områ den
kommer att beredas under hö sten och vintern.
Arbetet ska bedrivas inom befintliga ramar, resurser och processer. Exempelvis
budgetprocessen. Hå llbarhetsfrå gorna ska finnas med på ett naturligt sä tt och inte
drivas som en enskild frå ga. Det krä ver så ledes ett brett arbete inom Regeringskansliet
med betoning på samordning. Vi kommer också att behö va stä rka vå ra
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kommunikationså tgä rder så att kunskapen om må len hö js. Det finns en fö rhoppning om
att kunna utveckla goda exempel och att arbetet med Agenda 2030 på sikt också ingå r i
arbetet med bl.a. ö versiktsplaner. Vi har med oss detta i arbetet med regleringsbreven
fö r de statliga myndigheterna. Lä nsstyrelserna har en viktig roll regionalt.
Den 15 oktober ö verlä mnar SCB sin rapport om indikatorer fö r Agenda 2030. Ett arbete
som med stor sannolikhet också kommer att ta det nationella arbetet med
handlingsplanen framå t.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
 Intressanta fö rslag som delegationen lä gger fram avseende att Agenda 2030 skulle
kunna utgö ra må lbilden fö r det regionala utvecklingsuppdraget.
 Viktigt att integrera Agenda 2030 i arbetet med regionala utvecklingsstrategier och
få in arbetet i de ordinarie processerna.
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