Minnesanteckningar för dialog på Tjänstemannanivå,
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft,
10 februari 2017
1. Aktuellt från Näringsdepartementet

Information till Forums ledamöter från Näringsdepartementet
Mattias Moberg, departementsråd, Näringsdepartementet inleder med att hä lsa alla
vä lkomna och riktar ett sä rskilt vä lkomnade till Anna Lindberg och Christer Alzé n som
har nya roller i och med Norrbottens och Vä stmanlands regionbildning.

Tillvä xtverket har få tt ett nytt uppdrag som handlar om stö d vid omstä llning och varsel i
nä ringslivet. Uppdraget ä r tudelat och handlar bå de om omvä rldsbevakning och
operativa insatser vid stö rre varsel och omstä llningar. Nä ringsdepartementet kommer
ä ven fortsä ttningsvis att agera och utse samordnare vid behov. Mattias understryker att
regionalt utvecklingsansvariga har en fortsatt mycket viktig roll i arbetet vid stö rre
varsel och omstä llningar.
OECD genomfö r den 8 mars ett seminarium med anledning av lanseringen av OECD
Territorial Reviews: Sweden 2017. Platsen ä r Nä ringsdepartementet och sista
anmä lningsdag ä r 29 februari till Pia Diring på pia.diring@regeringskansliet.se.
Villkorsbesluten ska å terrapporteras senast 28 februari och fö lja framtagen mall.
Tillvä xtverket kommer att presentera den å rliga redovisningen på nä sta
Tjä nstemannaforum. Arbetet med mallen kommer att utvä rderas.

De regionala dialogerna fortsä tter 2017 och må let ä r att trä ffa sju regioner ä ven i å r. Det
ä r ä nnu inte bestä mt vilka regioner vi kommer att besö ka. Vid intresse av besö k ta
direkt kontakt med Erika Nilsson på Nä ringsdepartementet på
erika.nilsson@regeringskansliet.se
Livsmedelsstrategin
Mathilda Åberg, Genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin,
Näringsdepartementet inleder med att berä tta om den ö verenskommelse som skett
mellan regeringen och alliansen avseende må len i livsmedelsstrategin. Strategin
strä cker sig ä nda till 2030. Den 7 februari lanserades en handlingsplan, kopplad till
strategin, med ett 40-tal å tgä rder. Eftersom handlingsplanen ä r en ö verenskommelse
inom regeringen, och inte ett regeringsbeslut, kommer beslut om å tgä rder kopplat till
handlingsplanen att fattas allt eftersom. Fö rsta besluten togs i samband med
lanseringen av handlingsplanen och nä sta ”beslutsomgå ng” sker under vå ren. Syftet
med strategin ä r att ö ka den totala produktionen av livsmedel.

Enklare företagande – digitala tjänster till restaurangföretag
Åsa Talamo, Enheten för främjande och förenkling, Näringsdepartementet inleder med att
berä tta att arbetet med fö renkling ä r en viktig del inom nä ringspolitiken och en insats
fö r ö kad sysselsä ttning. Må let med arbetet ä r att Sverige ska vara digitalt, transparent
och innovationsfrä mjande fö r ett enklare och konkurrenskraftigt fö retagande. Det
stä ller också krav på en digitalisering av den offentliga fö rvaltningen. Idag finns det
må nga gå nger samma uppgifter om fö retag registrerade hos olika offentliga aktö rer –

Sida
1(14)

Tillväxtverket

hä r gå r det att hitta effektiviserings- och fö renklingsvinster. Mycket kan gö ras på
nationell nivå fö r att underlä tta arbetet.

Overenskommelsen med SKL och projektet Serverat inriktas inledningsvis mot
restaurangbranschen. Må lsä ttningen ä r att fö retagaren ska kunna skö ta sin
tillstå ndshantering, ä ven den kommunala, via en digital ansö kningsprocess. Enligt
ö verenskommelsen ska arbetet med restaurangbranschen vara klart under 2017.
Arbetet fortsä tter dä refter och inriktas då mot fler regeltunga branscher, ex
besö ksnä ringen. Hä r tas gä rna inspel frå n regionalt utvecklingsansvariga emot.

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Västmanland: Jag tror jä ttemycket på detta. Må nga av oss har sä kert redan hö rt
om Rä ttviksmodellen som det gå r att dra paralleller till. Det rä cker inte alltid med att
skapa verktyg utan det handlar också om nationell lagstiftning och om en kultur hos
handlä ggare. Att må let ä r bra ä r inte alltid tillrä ckligt eftersom tillä mpningen har en
vä ldigt stor betydelse. Må nga myndigheter anser exempelvis att de tillä mpar lagen
korrekt. Hur ska det kunna sä kerstä llas att må let fö r arbetet med regelfö renkling och
tillä mpningen av lagstiftningen gå r hand i hand?

Åsa Talamo: Jag hå ller helt med. Jag vet att Tillvä xtverket och Livsmedelsverket har
arbetet intensivt med att få till ramarna fö r livsmedelsinspektionerna; Vilka ä r ramarna
fö r fö retagen dä r tillsynen ska ske och vilka ä r ramarna fö r myndigheterna? Vi har få tt
frå gan om det hä r arbetet innebä r att vi ska nedmontera alla ingå ngar på kommunal
nivå . Tvä rtom. Det hä r ska vara ett viktigt stö d fö r att kunna lotsa fö retagen på rä tt sä tt.
Det ä r av stor vikt att fortsä tta arbeta med attityder fö r att också sä kerstä lla en mer
transparent arbetsprocess.
Sveriges kommuner och landsting: SKL genomfö r en utbildning som heter Förenkla helt
enkelt. Den handlar om att arbeta med handlä ggarnas attityder till fö retagarna och dä r
vi också har som må lsä ttning att skapa empatiska byrå krater. Det arbetet kommer att
fortsä tta ä ven efter att projektet Serverat har lanserats på bred front.

Region Skåne: Bra tjä nst och produkt. Vill gä rna uppmuntra till att involvera de regionalt
tillvä xtansvariga i arbetet. I Skå ne har vi arbetat mycket med klusterorganisationer och
dä r finns det en mö jlighet att gå via regionens tjä nstepersoner som också har en nä ra
kontakt med fö retag och liknande. Vi har idag ett regionalt bredbandsforum med
aktö rer frå n bå de offentliga och nä ringslivet.
Åsa Talamo: Det handlar ju om att skapa ett verktyg som bå de restaurangfö retagarna
och de kommunala tjä nstepersonerna vill anvä nda sig av. Vi tar med oss det.

Region Blekinge: Utgå frå n de som ska anvä nda tjä nsterna och, jä tteviktigt, koppla ihop
digitaliseringsarbetet med bredbandsuppdraget. Det ä r också viktigt att stö dja de
mindre kommunerna i deras digitaliseringsarbete. Hå ller ä ven med Skå ne om att det ä r
viktigt att ha en representation ä ven frå n regionerna i arbetet, hä lso- och sjukvå rden
omfattas ju också av digitaliseringsarbetet. Det finns idag ett samverkansarbete inom
SKL som rö r regioner och kommuner och vi skulle gä rna se en bä ttre koordinering och
mö jlighet till riktade resurser, likt tidigare Kommunal e-hälsasamordning, fö r att nå ut
till alla kommuner.
Åsa Talamo: Funderar också ö ver en fungerande organisation fö r ett så dant arbete. Om
det ä r så att arbetet har kommit lä ngre inom hä lso- och sjukvå rden ä r det ju nå gonting
vi behö ver titta på och i så fall å terkomma kring. Det kanske framfö rallt rö r
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breddinfö randet. Vad har funkat och inte funkat tidigare?

Mattias Moberg: Hö r av er om ni vill ha ytterligare kontakt avseende detta arbete, till
Asa Talamo eller Katrien Vanhaverbeke.

2. Aktuellt från Tillväxtverket

Ingrid Arltoft Henriksson, Tillväxtverket inleder sin presentation med att berä tta om de
nya uppdrag som myndigheten har mottagit inom ramen fö r 2017 å r regleringsbrev.
Socialt entreprenörskap innebä r att frä mja utvecklingen av och kunskapen om socialt
entreprenö rskap utveckla tjä nster, information och kommunikation fö r att mö ta
behoven hos sociala entreprenö rer och sociala fö retag.

Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar innebä r att
utreda lä mpligheten i och fö rutsä ttningarna fö r att Sverige ska kunna infö ra nå gon form
av produktionsincitament och finansieringsstimulanser fö r filminspelningar. Uppdraget
ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.
Strategiskt och långsiktigt arbetet med lärande innebä r att Tillvä xtverket ska fö lja upp
det strategiska och lå ngsiktiga arbetet med lä rande hos aktö rer med regionalt
utvecklingsansvar bl.a. genom att se hur ansvariga aktö rer arbetar med uppfö ljning och
utvä rdering. I uppdraget ingå r ä ven att frä mja samarbete och lä rande inom och mellan
regioner samt bidra till ö kat resultatfokus i uppfö ljningen av anslag 1:1 Regionala
tillvä xtå tgä rder.

Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö,
inklusive klimat innebä r att Tillvä xtverket ska bidra till att utveckla de regionala
fö retagsstö den avseende jä mstä lldhet, integration, miljö och klimat. Uppdraget
innefattar en kartlä ggning och analys av det nationella och det regionala arbetet med att
utveckla stö den i den riktningen. Uppdraget ska genomfö ras med berö rda lä nsstyrelser,
berö rda landsting, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar lä n.
Kartlä ggningen ska redovisas senast den 2 maj 2017.
Utö ver uppdragen som tilldelades genom regleringsbrevet har Tillvä xtverket ä ven
mottagit ett antal nya sä rskilda uppdrag. Det ena handlar om det omstä llningsuppdrag
som Mattias Moberg nä mnde under sin information, ett annat rö r ett fö rlä ngt uppdrag
avseende de regionala serviceprogrammen fram till 2020 och ett tredje handlar om att
stö dja aktö rer med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med regionala handlingsplaner
fö r att integrera och stä rka klimat- och miljö perspektiven i det regionala tillvä xtarbetet.
Det sistnä mnda ä r detsamma som regionalt utvecklingsansvariga tilldelats inom ramen
fö r villkorsbeslutet.
Dä refter redogö r Ingrid Arltoft Henriksson fö r Tillvä xtverkets uppdrag att fö lja upp den
nationella strategin. Inom ramen fö r det arbetet kommer en viktig frå gestä llning handla
om hur vä l strategin har fungerat som ett verktyg fö r det regionala tillvä xtarbetet
liksom hur vä l de specifika verktyg som lyfts fram i strategin har fungerat fö r de
regionalt utvecklingsansvariga. Hä r finns ett stort behov av att få inspel frå n regionalt
utvecklingsansvariga. En enkä t kommer så ledes att skickas ut frå n Tillvä xtverket under
mars/april må nad.
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3. Vuxenutbildning – regional samverkan

Information till Forums ledamöter från föredragande från
Utbildningsdepartementet
Cecilia Karlsson, bitr.enhetschef, Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten,
Utbildningsdepartementet inleder med att redogö ra fö r det tydliga samband som finns
mellan en lå g utbildningsnivå och en hö gre arbetslö shet och dä rmed vikten av
kompetenshö jande å tgä rder fö r att minska arbetslö sheten. Det ä r nö dvä ndigt att
matchningen på arbetsmarknaden fö rbä ttras mellan arbetsgivare och de kvinnor och
mä n som sö ker jobb. Regeringen satsar dä rfö r på ett kunskapslyft som ska ge
mä nniskor chans att utbilda sig fö r att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få
behö righet till hö gre utbildning, vidareutbilda sig fö r bä ttre karriä rmö jligheter och bilda
sig fö r ö kat deltagande i samhä llslivet och fö r personlig utveckling.. Ett minimum krav
hos arbetsgivare ä r idag må nga gå nger att individen har en gymnasieutbildning. I
regeringens ö kade ambitionsnivå avseende utbildningsplatser ä r arbetet med validering
viktigt. En annan betydelsefull satsning ä r Studiestödstart som ä r ett nytt fö rslag som ä r
tä nkt att utgö ra ett verktyg fö r kommunerna fö r att få fler vuxna att delta i
utbildningsinsatser. Må lgruppen ä r tä nkt att vara arbetslö sa kvinnor och mä n, minst 25
å r gamla med en kort utbildning och dä rmed i behov av på byggnad fö r att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden. Stö det riktar sig frä mst till den som annars inte valt
att studera. Syftet ä r att ö ppna vä gar in på arbetsmarknaden och till fortsatta studier
med studiemedel.
Intresset fö r att bedriva utbildningar inom yrkeshö gskoleutbildningar ä r fortsatt stort.
Av inkomna ansö kningar beviljades ungefä r 27 %, vilket motsvarar 20 300
utbildningsplatser. Myndigheten fö r yrkeshö gskolan har beslutat att lä gga sä rskild
tyngd på områ det Samhällsbyggnad och byggteknik eftersom det finns ett stort behov av
kompetensfö rstä rkning inom byggsektorn. Satsningen Rätt till komvux ger individen
rä tt att skaffa sig grundlä ggande och sä rskild behö righet till yrkeshö gskola och
hö gskolan/universitet. Satsningen handlar om kvinnor och mä ns mö jlighet att genom
utbildning byta karriä r genom att bli behö rig till hö gre studier.
Under hö sten beslutade regeringen om fö rordningen (2016:937) om statsbidrag fö r
regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Satsningen fö rvä ntas leda till en bä ttre
matchning på arbetsmarknaden genom att stä rka de kompetenser som ä r efterfrå gade
av arbetsgivarna. Nytt krav ä r att minst tre kommuner ska samverka om planering och
genomfö rande av utbildning i syfte att ö ka utbildningsutbudet fö r enskilda och
tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. Utbudet ska
planeras efter samrå d med den regionalt utvecklingsansvariga i lä net och
Arbetsfö rmedlingen.

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Jönköpings län: I vå rt lä n arbetar var fjä rde inom tillverkningsindustrin. Vå rt lä n
bestå r av svensk basnä ring, det handlar om teknik och material. Vi behö ver utbildningar
inom tillverkning och produktion. Vi har i ansö kningen till Myndigheten fö r
yrkeshö gskolan få tt en bra utdelning men vi har få tt fä rre platser ä n fö regå ende å r. Ett
av vå ra gymnasier som har en vä ldigt nä ra koppling till nä ringslivet har inte få tt en enda
utbildningsplats. Vi fick inte en enda utbildningsplats kopplat till tillverkningsindustrin.
9 av 10 som gå r vå ra yrkeshö gskoleutbildningar gå r ut i jobb. Med tanke på den
fö rsö rjningsbö rda vå ra kommuner stå r infö r med må nga nyanlä nda ä r det olyckligt att
vi inte få tt fler platser tilldelade oss inom tillverkning och produktion. Detta gö r att vi
idag har vä ldigt arga fö retagare och en stor osä kerhet kring kompetensfö rsö rjningen.
Jag vill dä rmed understryka hur viktigt det ä r att de nationella strategierna kopplas
ihop och att de också kopplas till det arbete som sker inom och mellan
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Nä ringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Det ä r viktigt att det finns en
fö rstå else fö r regionernas behov och en fö rstå else fö r att behoven ser olika ut.

Information till Forums ledamöter från föredragande från Skolverket
Marcello Marone, enhetschef Enhet för vuxenutbildning, Skolverket inleder med att
understryka vikten av genomfö rda fö rordningsä ndringar; Rätt till Komvux samt
Studiestartstödet. Dä refter redogjorde Skolverket fö r ESF-projektet RegioVux som har
till syfte att stimulera en fast och strukturerad samverkan och att utveckla vä gledningsoch valideringsverksamheten regionalt. Arbetet ä r hö gt prioriterat på Enheten för
vuxenutbildning på Skolverket. Enligt regleringsbrevet fö r 2017 ska det inom RegioVuxprojektet också skapas utbildningsinsatser genom nischade utbildningar som svarar
mot industrins behov av kompetens i enlighet med Handlingsplanen fö r Smart Industri.
Deltagande regioner ä r Lapplands kommunalfö rbund, Region Vä sterbotten, Vä stra
Gö talandsregionen samt Kommunfö rbundet Skå ne. Projektet ska ä ven leda till att
deltagande regioner tydligare implementerar icke-diskriminering, jä mstä lldhet och
tillgä nglighet i undervisningen inom regionalt yrkesvux samt en utveckling av distans –
och fjä rrundervisning.
Skolverket genomfö r 25-30 regionala dialogmö ten å rligen. Dialogerna utgö r ett forum
fö r samverkan mellan olika aktö rer och ä r viktiga fö r det fortsatta arbete. Marcello
Marone meddelar att inspel på frå gor som kan lyftas i dessa forum gä rna tas emot.

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Jämtland Härjedalen: Positivt att hö ra att de regionala kompetensplattformarna
lyfts som viktiga. Utifrå n de nya fö rslagen så anser vi att kompetensplattformarna bö r få
en tydligare och mer central roll i det arbetet. Jag undrar ä ven hur mycket resurser som
idag lä ggs på Arbetsfö rmedlingen och gå r det att fö ra ö ver dem på strategiska insatser
så som analys, statistik och underlag? Samarbetet med Arbetsfö rmedlingen ser idag
vä ldigt olika ut beroende på vilken region en befinner sig i. Det har hä nt att
Arbetsfö rmedlingen och kommunerna har upphandlat likvä rdiga utbildningar och det
skulle jag gä rna se en lö sning på . Den regionala kompetensfö rsö rjningen ä r extremt
viktig, det ä r en ö verlevnadsfrå ga och den kommer fö rmodligen bara att bli viktigare
framö ver. Det handlar bå de om offentlig sektor och om nä ringslivet.
Länsstyrelsen Stockholm: Jag vill lä gga till att ä ven Migrationsverket ä r en viktig aktö r i
det hä r arbetet. Dä r har vi upprä ttat ett bra samarbete fö r att kunna identifiera fö r oss
viktiga kompetenser som ex lä kare, apotekare och hantverkskunniga.
Västra Götalandsregionen: Vill gä rna understryka vikten av yrkeshö gskolan och att vi
sjä lva kan underlä tta fö r flera att sö ka sig till tillverkningsindustrin.

Skolverket: Vi samverkar mycket med den enhet inom Skolverket som arbetar med
nyanlä ndas lä rande och vi fö rsö ker ä ven få nga upp behovet i regionala dialoger. Idag har
vi också stort tryck på SFI dä r det fö r nä rvarande rå der lä rarbrist. Nå got vi fö rsö ker
hitta lö sningar på genom ex fjä rrundervisning.
Cecilia Karlsson, Utbildningsdepartementet: Det finns idag sä rskilda platser avsatta inom
statsbidraget till kommuner fö r sfi som kombineras med yrkesutbildning eller
lä rlingsutbildning. Kommunen kan också få statsbidrag fö r orienteringskurser dä r stö d i
form av t.ex. modersmå lsstö d eller yrkessvenska kan ges inom utbildningen.
Region Skåne: Hå ller med om att kompetensplattformarna utgö r en mycket bra yta. Vi
behö ver också betä nka att det finns utbildningar idag som ha klent sö ktryck och dä r det
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nä stan krä vs uppsö kandeverksamhet. Det som fö retagen efterfrå gar behö ver vi också ha
fokus på samtidigt så behö ver vi frå ga oss vad det ä r som stimulerar att må nga sö ker en
utbildning. Studie- och yrkesvä gledning behö ver matcha behoven.
Region Jämtland Härjedalen: Delar uppfattningen att problemet med matchningen
behö ver lö sas. Nä r det gä ller studie- och yrkesvä gledningen så ä r det en frå ga som
å terkommande varit fö remå l fö r utveckling men ä n så lä nge har ingen lö sning
framkommit som varit uthå llig avseende studie- och yrkesvä gledningen. Jag hoppas att
det kommer en lö sning nu som gynnar arbetet på sikt.
Skolverket: En bra och stark yrkesvä gledning leder också till fä rre avhopp frå n
utbildning. Så frå gan ä r mycket viktig.

4. En sammanhållen landsbygdspolitik

Information till Forums ledamöter från föredragande
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
Stefan Renlund, chef för Enheten för hållbar landsbygdsutveckling, Näringsdepartementet,
inleder med att må lsä ttningen fö r kommitté ns arbete har hela tiden varit en
sammanhå llens politik och tanke om landsbygden. Av den anledningen var det viktigt
att arbetet kom att ledas av en parlamentarisk kommitté . Infö r att kommitté ns arbete
skulle starta var det viktigt att understryka att det finns olika typer av landsbygder i
Sverige, att kommitté n skulle beakta bredden av landsbygd och att fokus skulle vara
stö rre ä n areella nä ringar.
Sören Häggroth, Parlamentarisk kommitté om en sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder, inleder med att arbetet har haft sä rskilt fokus på geografiska områ den dä r
kommitté n kunnat se att samhä llsutvecklingen ä r mest problematisk. Det kommer att
krä vas kraftiga politiska å tgä rder fö r att bromsa den ö kade klyftan mellan stad och land
och fö r att motverka de negativa samhä llsekonomiska effekter som en ö kad avfolkning
kan leda till. Det krä vs ä ven å tgä rder fö r att motverka att samhä llskontraktet mellan
medborgaren och det allmä nna ytterligare fö rsvagas. De 75 generella och geografiskt
riktade fö rslagen ger tillsammans en positiv utveckling fö r landsbygden. Atgä rderna
kommer givetvis inte att kunna genomfö ras på en gå ng, dä remot behö ver samtliga
å tgä rder genomfö ras på sikt fö r att fö rslaget till ö vergripande må l fö r
landsbygdspolitiken ska uppnå s; En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd

Kommitté n har genomfö rt 14 dialogmö ten runt om i landet och den frå ga som frä mst
aktualiserades var bredband. Kommitté n har tagit med sig den frå gan i arbetet.
Regeringen antog i december ett nytt må l om bredband . Det nya må let lyder Hela landet
drar nytta av digitaliseringens möjligheter och ytterligare ekonomiska resurser har
avsatts. Kommitté ns fö rslag ä r att må let bl.a. ska uppnå s genom en ny modell med
innovationsupphandling. Staten ska via Post- och telestyrelsen hå lla ihop hela
utbyggnaden och fö rdela medel till lä nsstyrelserna som tillsammans med regionalt
utvecklingsansvariga och kommuner dä refter upphandlar bredband till alla.
Ovriga fö rslag frå n kommitté n handlar bl.a. om å tgä rder fö r likvä rdiga fö rutsä ttningar
fö r nä ringslivet oavsett glesa eller tä ta strukturer, tillgå ngen till offentlig service, ö kad
statlig nä rvaro i hela landet genom bl.a. utlokalisering av 10 000 statliga tjä nster,
sä rskilda satsningar till kommuner som har sä rskilt tuffa demografiska och
avstå ndsmä ssiga utmaningar samt utmaningar gä llande branschbredden, fö rslag på
forskningscentrum, stä rkt mö jlighet att delta i akademisk utbildning i hela landet,
landsbygdslå n enligt norsk modell fö r bostadsbyggande och statliga lokala
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servicekontor.

Kommitté n fö reslå r att samordningen av statens arbete gentemot landsbygderna ska
lä ggas på lä nsstyrelserna. Utö ver detta fö reslå s ä ven vissa fö rä ndringar i
myndighetsinstruktionerna avseende de landsbygdspolitiska må len.

OECD – Territorial Reviews: Sweden 2017, fokus innovativ och hållbar landsbygd
Patrik Johansson, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att sä ga att OECD presenterar OECD Territorial
Reviews: Sweden 2017 i februari och en av fö rdjupningarna i den studien ä r innovativ
och hå llbar landsbygdsutveckling. De rekommendationer som OECD ger Sverige 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 bl.a. 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 integrerad
strategi fö r regional utveckling och landsbygdsutveckling. 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 och den fö reslå s
rapportera till statsministern fö r att ge tyngd i frå gorna.
Landsbygdsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet, rapport från Tillväxtverket
Ingrid Arltoft Henriksson, Enheten för regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket inleder med
att berä tta att rapporten Landsbygdsperspektivet i de regionala utvecklingsstrategierna
var ett regeringsuppdrag 2016. I arbetet med den har samtliga regionala
utvecklingsstrategier gå tts igenom och kompletterande intervjuer har skett med ett
urval av regionalt utvecklingsansvariga.

Alla regionala utvecklingsstrategier har territoriella perspektiv. Storregionala
sammanhang existerar sida vid sida med delregionala sammanhang i strategierna och i
vissa ä r det storregionala sammanhanget tydligare och i andra det delregionala. Det ä r
inom de delregionala sammanhangen som perspektiv med fokus på landsbygd hanteras.
Dä remot definieras inte landsbygd nå gonstans. Definitionerna tas fram i genomfö randet
av den regionala utvecklingsstrategin och varierar dels frå n region till region och dels
inom regionen beroende på aktuell frå ga. Utrymme fö r denna regionala variation
behö vs.
Landsbygdsperspektiven tar sig fyra olika uttryck; ett funktionellt perspektiv, ett
nä ringsperspektiv, ett hä nvisningsperspektiv samt ett retoriskt perspektiv.

Andra iakttagelser som gjorde inom ramen fö r arbetet med rapporten var att i de
regionala utvecklingsstrategierna ä r fokus på det regionala mervä rdet. Det innebä r att
små orter ibland få r ge vika fö r regionernas utveckling i stort och frå gan ä r vad det
betyder fö r landsbygdens utveckling i regionen. En annan frå gestä llning som uppkom
var på vad sä tts etiketten landsbygdsutveckling? Vad ä r det som styr om det ä r en
landsbygdsatsning eller inte?
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Tillvä xtverket rekommenderar regeringen att:
 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.
Tillvä xtverket rekommenderar de regionalt utvecklingsansvariga aktö rerna att:
 Utveckla de regionala utvecklingsstrategiernas beskrivningar av territoriella
perspektiv
 Konkretiserar och visar vilka må l och intentioner i utvecklingsstrategin som styr
respektive handlingsprogram

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Jönköpings län: Det blir komplicerat nä r det i betä nkandet frå n
Landsbygdskommitté n fö reslå s att lä nsstyrelsen ska ha ansvaret fö r
landsbygdsperspektivet och landsbygdspolitiken. Detta i relation till regionalt
utvecklingsansvariga. Jag tror att det blir olyckligt om lä nsstyrelserna ges det sä rskilda
ansvaret. Jag tycker att fö rslagen om att beakta konsekvenser fö r landsbygden ä r viktigt
och jag tror också att det ä r bra att ta till sig rekommendationerna som OECD fö r fram i
sin rapport.
Stockholms läns landsting: Aven jag har funderingar kring fö rslaget om lä nsstyrelsernas
samordningsuppdrag av landsbygdspolitiken. Jag undrar om utgå ngspunkten kommer
att vara i de regionala utvecklingsstrategierna eller nå got annat? Landsbygdspolitiken
kan ju inte ha en annan inriktning ä n det som den regionalt utvecklingsansvariga
aktö ren bedriver. Vill ä ven puffa fö r att regionerna har ansvaret fö r det fysiska
planarbetet. Om det ä r integrerat i de regionala utvecklingsstrategierna ska ä ven
kommunerna ha det som utgå ngspunkt i deras ö versiktsplaner liksom lä nsstyrelserna i
deras arbete. Detta tror jag ä r en viktig del. I Stockholm tittar vi idag mot 2050 nä r det
gä ller vå r kommande utvecklingsplan – hur ska vi ska anvä nda och bygga på marken
och hur kan vi sä kra ett helhetsperspektiv som också inkluderar landsbygden. Jag ä r
ä ven lite bekymrad ö ver en sä rskild landsbygdspolitik eftersom jag anse att detta
hanteras inom den regionala tillvä xtpolitiken. Jag har svå rt att se de hä ngrä nnor som ni
talar om. Detta gö r mig bekymrad.

Sören Häggroth, Landsbygdskommittén: Vå r slutsats ä r trots allt att den utveckling som
på gå r just nu ä r vä ldigt allvarlig. Det gö r att vi anser att det behö vs ett fö rstä rkt fokus på
den delen av Sverige som definieras som landsbygd och dä r den samhä llsutvecklingen
idag ä r mycket negativ. Regeringen har sett ett behov av en landsbygdspolitik och att
den politiken också genomfö rs. Detta gö r att vi har varit vä ldigt må n om att vara
konkreta och ge fö rslag på bå de konkreta politiska och ekonomiska å tgä rder. Fö r oss har
det varit logiskt att landa i fö rslaget om att lä nsstyrelserna ska ges en samordningsroll,
dä remot behö ver vi givetvis se ö ver ansvaret fö r regionalt utvecklingsansvariga och
lä nsstyrelserna kopplat till landsbygdspolitiken.
Maria V Gustavsson, Landsbygdskommittén: Nä r det gä ller rollfö rdelningen så har vi inte
diskuterat nå got om att urholka den regionala tillvä xtpolitiken eller ert ansvar. Det
handlar snarare om att vi vill fö rstä rka landsbygdsperspektivet i den regionala
tillvä xtpolitiken. En fö rstä rkning som ska vara till nytta fö r ert arbete.
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Region Jämtland Härjedalen: Vill gä rna framfö ra att det finns mycket bra fö rslag i
betä nkandet. Landsbygden har idag en oroande utveckling. Intressant att ni inspirerats
en del av den norska regional politiken som också gå r att se har gett effekt på deras
landsbygdsutveckling. Nä r det gä ller frå gan om styrning och ledning ä r det en viktig
frå ga. Det handlar om att få ihop helheten och få ihop resurserna och gö ra de rä tta
sakerna. Nä r det gä ller landsbygdsetikettering så kanske vi också bö r fundera på hur de
offentliga medlen anvä nds idag. Det ä r viktigt med en tydlig ledning och styrning och
det gö r att jag vä nder mig kraftigt emot vissa av kommitté ns fö rslag.
Region Örebro län: Det finns en risk att det uppstå r dubbelkommando. Vi har vå ra
regionala utvecklingsstrategier som utgå ngspunkt. Landsbygdsfrå gan ä r en viktig
utvecklingsfrå ga.

Stefan Renlund, Näringsdepartementet: Jä tteintressant att få ta del av den hä r
diskussionen och de inspel som gjorts. Precis som Sö ren Hä ggroth fö rt fram har en hel
del utmaningar identifierats som behö ver hanteras. Oavsett om det ä r en enskild
medborgare eller fö retagare på landsbygden på verkas hen av nationellt fattade beslut
och det behö ver vi också ta med oss avseende den sammanhå llna politiken. Vi få r
å terkomma kring detta med landsbygdspolitiken och den regionala tillvä xtpolitiken.
Må lsä ttningen ä r att lä gga fram en proposition om en sammanhå llen landsbygdspolitik
till riksdagen i mars 2018. Landsbygdsminstern har också meddelat att han inte
utesluter beslut och eventuella å tgä rder fö re den tidpunkten. Betä nkandet frå n
kommitté n spä nner ö ver må nga viktiga samhä llsområ den dä r det också på gå r må nga
andra uppdrag som vi också behö ver fö rhå lla oss till. Det kan också vara så att en del av
fö reslagna å tgä rder också behö ver kanaliseras genom de processerna. Betä nkandet har
gå tt ut på en bred remiss och vi ser framfö r oss ett arbete som kommer att omfatta
må nga olika departementet och det innebä r att vi har en omfattande arbetsprocess
framfö r oss. En del av fö rslagen kommer krä va mycket utredning och analys.
Vissa ö vervä ganden som kommer att komma upp handlar om vä lfä rdsfrå gorna på
landsbygden; nedmonteringen av landsbygden ä r en dimension av landsbygdens behov
och utmaningar men en annan dimension handlar om vad vi vill med landsbygden.
Handlar det om att å terstä lla vissa delar av servicen på landsbygden eller handlar det
om ett stö rre perspektiv så som Vad vill vi med landsbygden i framtiden? Det ä r också en
viktig dimension i det fortsatta arbetet.

5. Sammanhållningspolitiken efter 2020

Information till Forums ledamöter från föredragande
Aktuellt från Bryssel samt det fortsatta arbetet inför kommande programperiod
Anna Carlsson, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att på tala att fö rslagen till ä ndringar av den
nuvarande fö rordningen fö rmodligen kommer att ta minst ett å r att fä rdigstä lla.
Hö gnivå gruppen som kommissionen har tillsatt har tittat på fö renklingar under hö sten
och under vå ren kommer fokus fö r gruppen att vara vad kan gö ras nä sta
programperiod. Hittills har sex rapporter tagits fram. Sista veckan i juni kommer
kommissionen bjuda in brett till ett Sammanhå llningsforum. Diskussionen avseende
kommande budget har inletts och fö rslaget ska komma i slutet av å ret. Det har aldrig
tidigare varit en så dan stor osä kerhet infö r budgetdiskussionen. Brexit och kommande
val skapar osä kerhet.
Ingrid Arltoft Henriksson, Enheten regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket meddelar att
myndighetens interna arbete avseende EU2020+ har inletts. Två delar; Fö renkling
utifrå n Tillvä xtverkets perspektiv som fö rvaltande myndighet, Nytta, mervä rde och
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resultat med fokus på vilka insatser som bedö ms krä vs fö r att nå bä ttre resultat. Ser
gä rna fler referenspersoner frå n regionalt utvecklingsansvariga i arbetet. Inbjudan till
sä rskilda regionala dialoger kommer efter sommaren. Regioncheferna kommer att hå lla
i det arbetet.
SKL:s arbete och den fortsatta processen
Ellinor Ivarsson, Sveriges kommuner och landsting inleder med att understryka att
sammanhå llningspolitiken utgö r en mycket viktig resurs fö r SKL:s medlemmar. Arbetet
infö r kommande programperiod på bö rjades under fö rra å ret. SKL:s styrelse tog i
december sitt politiska stä llningstagande om EU:s framtida sammanhå llningspolitik. De
bä rande punkterna handlar om att genomfö randet ska ta sin utgå ngspunkt i det
regionala utvecklingsuppdraget, att fonderna integreras med varandra samt en ö kad
transparens om utformningen av programmen. Fö rdjupningsseminarier kommer att
genomfö ras under vå ren och SKL framfö r att de gä rna tar en fö rdjupad diskussion med
bå de Tillvä xtverket och Nä ringsdepartementet avseende de slutsatser som
seminarierna resulterar i.
Ett av de 32 fö rslagen handlar om regionala representanter i fö rhandlingarna med
kommissionen. Det stä llningstagandet har också fö rtydligats i en sä rskild skrivelse till
Nä ringsdepartementet. Fö rslaget utgå r frå n den utvä rdering av arbetsprocessen infö r
fö regå ende programperiod som SKL genomfö rt. På talar ö nskemå let om en fortsatt
dialog kring detta, vad som ä r praktiskt genomfö rbart och mö jligt.

Ser gä rna att kommande diskussioner avseende sammanhå llningspolitiken genomfö rs
under Forummö tena. Exempelvis ä r det viktigt att ha bra dialog kring bl.a. vad hä nder
om det inte blir nå gon sammanhå llningspolitik på EU-nivå , hur ser en alternativ
regionalpolitik ut?

6. Lärande - analyser i det regionala tillväxtarbetet

Information till Forums ledamöter från föredragande
Sverker Lindblad, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet inleder med att regional struktur, utveckling och ”governance”
skiljer sig å t mellan regionalt utvecklingsansvariga i och med olika fö rutsä ttningar.
Befolkningsstrukturen ä r må nga gå nger avgö rande fö r vad som gå r att genomfö ra
regionalt. Andra viktiga faktorer ä r exempelvis nä rings- och fö retagsstruktur liksom
vilka branscher som finns. Begrä nsade resurser krä ver också vä l genomfö rda analyser
så att de beslut som fattas leder till de resultat som eftersträ vas, det ä r nö dvä ndigt att
prioritera rä tt i det regionala tillvä xtarbetet och att analysen fö regå r
prioriteringsarbetet. Det ä r viktigt att den regionalt utvecklingsansvariga kan hantera
de skilda utmaningar/problem som finns i respektive region men det ä r också
essentiellt att den regionalt utvecklingsansvariga kan nyttja sin territoriella potential till
fullo beroende på region. Viktigt att beakta ä r om det idag finns regioner som
underrepresenterar i fö rhå llande till sina fö rutsä ttningar och sin potential? Och hur kan
det i så fall å tgä rdas?
Anna Norin, Region Västerbotten: BRP+ ä r ett mä tsystem fö r att mä ta lå ngsiktig
livskvalitet idag men handlar också om hur fö rutsä ttningarna fö r livskvalitet i framtiden
kan på verkas. Projektet ä r ett samarbete mellan Reglab och Tillvä xtverket. Syftet ä r ett
system som mä ter regional utveckling ur ett bredare perspektiv ä n ekonomisk
utveckling ä nda ner på den kommunala nivå n. Bland annat lyfts sociala relationer,
trygghet och sä kerhet, tillgä nglighet till tjä nster och demokratisk delaktighet in som
faktorer fö r regional utveckling. Må lsä ttningen ä r att ä ven kunna få nga in subjektiva
upplevelser på sikt.
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Tanken ä r att kunna anvä nda systemet som ett analysverktyg fö r att identifiera
potentialer som idag inte anvä ndas fullt ut samt att identifiera utmaningar och anvä nda
dessa i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.
Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland inleder med att sä ga att fö r 40 å r sedan
handlade regionalt analysarbete om hur fler arbetstillfä llen kunde skapas, idag handlar
det ä ven om livskvalitet och social hå llbarhet. Det innebä r betydligt fler parametrar att
ta hä nsyn till och en betydligt mer komplex process. Att fö rstå frå gan som ska besvaras
ä r avgö rande. De samhä llsområ den som ska analyseras varierar frå n jä mstä lldhet och
innovation till bostadsmarknad och integration. Fö r att kunna genomfö ra en analys av
respektive samhä llsområ de behö ver också respektive områ de definieras; vad ä r
jä mstä lldhet eller innovation, vilka indikatorer omfattar områ det och vem har bestä mt
det?

Analysen ska utgö ra ett underlag fö r beslut; antingen ska nå gon gö ra nå got, lå ta bli att
gö ra nå got eller gö ra nå got på ett annat sä tt. Det finns inte brist på tillgå ng till statistik
idag, utmaningen handlar om att fö rstå vad som finns bakom siffrorna och vad siffrorna
stå r fö r. Det ä r t.ex. vanligt att kommunala fö reträ dare vill att invå narna ska ha en hö gre
utbildningsnivå och vill vidta å tgä rder med anledning av detta. Att beakta då ä r att
majoriteten av landets kommuner har en utbildningsnivå hos sin befolkning som ligger
under riksgenomsnittet. Det ä r endast 50 kommuner som 2015 har en utbildningsnivå
ö ver riksgenomsnittet. Vad ä r en rimlig fö rvä ntan på befolknings utbildningsnivå ?
Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Blekinge: Det finns idag stora skillnader i analyskapacitet mellan stora regioner
och små regioner. Men det ä r också viktigt att tä nka på vad vi vill ha ut av vå r statistik
och vå ra siffror. Nä r vi nu gjort vå ra bestä llningar kopplat till arbetet med en jä mstä lld
regional tillvä xt har vi tä nkt vä ldigt brett och exempelvis begä rt in
arbetsmarknadsprognoser med kö nsuppdelad statistik och en genusanalys. Att beakta
fler perspektiv samtidigt nä r statisk och analys bestä lls kan leda till bä ttre nyttjande av
vå ra resurser. Vi har utvecklat samarbetet med Trafikverket i å tgä rdsvalsstudier och dä r
det regionala utvecklingsperspektivet syns tydligt i analyserna. Det har lett till att vi
idag ex pratar mer om tidsavstå nd och effekt av investerade medel ä n avstå nd i
kilometer.
Region Kronoberg: Vå r analysenhet bestå r av endast en person och dä r finns sjä lvklart
en hel del begrä nsningar. Det gö r att vi behö ver se ö ver hur vi kan samverka mer och vi
har inte samma mö jlighet att delta i nya utvecklingsprojekt.
Region Jämtland Härjedalen: Vi ä r också små . Att ta ut siffror tror jag att må nga klarar,
utmaningen ligger i att fö rstå vad som finns bakom siffrorna – sjä lva analysen. Av de två
analytikertjä nster vi har idag finansieras en av oss samt en av lä nets kommuner. Det ä r
en finansieringslö sning dä r tidigare OSTSAM inspirerat oss. Nä r vi bildad region kom
hä lso- och sjukvå rdsfrå gorna också att bli en del i vå ra analytikers arbete. Samverkan
tror jag ä r viktigt så att vi kan jä mfö r oss med varandra.

Region Örebro län: Den regionala analysen ä r jä tteviktigt och har blivit viktiga att koppla
till det regionala ledarskapet. Kan Tillvä xtverket gö ra en å rsplan fö r nä r ni ska ta fram
vad så att vi på nå got sä tt kan haka i det?
Stockholms läns landsting: Vi ä r i behov av en strategisk planering på lokal och regional
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nivå . Må nga gå nger vill politiken ha nå got med mycket kort varsel. Det hä r skulle
behö va diskuteras mer rent konkret. Hur kan vi samverka kring de regionala
analyserna?

Region Östergötland: De regionala analyserna hä nger ihop – har vi samma bild av vad
det regionala tillvä xtarbetet ä r? Det vet vi ju att vi inte har. Hur ser ansvarsfö rdelningen
ut? Kanske bö rja titta dä r? Vi behö ver anvä nda de hä r instrumenten och vi behö ver
stö dja kommunerna i deras analysarbete. Vä ldigt må nga av vå ra kommuner har inte
mö jlighet att genomfö ra analyser alls. Kommer ni med nå got ytterligare ä n BRP+ finns
det en risk att vi inte mä ktar med.

Region Skåne: Vi har en kraftfull analyskapacitet eftersom vi ä r en stö rre region. Kanske
kan vi vara mer delaktiga i de nationella analyserna som gö rs – vi ä r gä rna med och
deltar dä r. Grä nsstatistiken ä r också vä ldigt viktig fö r oss. Idag ges vä ldigt olika
prognoser beroende på om analysen ä r gjord på svensk eller dansk sida och det ä r nå got
som vi gä rna vill skicka med.

7. Lärande – uppföljning och ökat resultatfokus i det
regionala tillväxtarbetet

Information till Forums ledamöter från föredragande
Nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet
Charlotte Werner, Enheten för regionalt tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik,
Näringsdepartementet, inleder med att understryka vikten av en kunskapsbaserad
politikutveckling fö r att kunna uppnå uppsatta må l fö r politiken. Viktiga verktyg fö r
arbetet ä r de regionalt utvecklingsansvarigas framtagna lä randeplaner samt
ä rendehanteringssystemet NYPS. All verksamhet som finansieras helt eller delvis frå n
statligt hå ll har Nä ringsdepartementet krav på ska fö ljas upp. Anslagsnivå n fö r anslag
1:1 Regionala tillvä xtå tgä rder ä r 2017 sammanlagt drygt 1,5 miljarder kronor. 1,1
miljard kronor av de medlen beslutas regionalt av 41 olika beslutsfattare. Ur ett
sjuå rsperspektiv, EU-cykler, ä r det nä stan 8 miljarder kronor.

Nä r det gä ller anvä ndningen av anslaget så regleras det av regleringsbrev samt gä llande
fö rordningar. Det ä r beslutsfattarens ansvar att gä llande villkor och regleringar fö r
anvä ndning av medel fö ljs. Uppfö ljningen av medlen sker regionalt men ä ven nationellt.
Fö r att stä rka resultatfokus och fö r att gö ra regionala resultat mer synliga i den
nationella uppfö ljningen ses ett behov av att utveckla den nationella uppfö ljningen. Idag
visar uppfö ljningen på ett bra sä tt vad medlen anvä nds till men resultaten av insatserna
syns allt fö r lite. Hö gst andel projektmedel, utifrå n den nationella strategins
prioriteringar, gå r till Innovativa miljö er och Entreprenö rskap.
Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Västra Götalandsregionen: Ar fö rdelningen av medel på nationella strategins
prioriteringar i enlighet med era fö rvä ntningar? Vå rt 1:1 anslag utgö r en knapp tiondel
av vå ra egna medel och det intressanta fö r er borde ju vara att ä ven kunna få en bild av
helheten. Fö ljer ni ä ven upp andra medel som gå r till regional tillvä xt, till exempel
regionernas ”egna” regionala medel?
Charlotte Werner, Näringsdepartementet: Jag vill sä ga att det ä r i enlighet med vå ra
fö rvä ntningar, en stor del av medlen gå r till innovations- och nä ringslivsprojekt vilket
ligger i linje med nationella strategin. Nä r det gä ller ö vriga medel så ä r det nå gonting
som vi gä rna skulle vilja veta mer om. Vi saknar dock stö dsystem fö r att kunna fö lja
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exempelvis hur era egna medel prioriteras. Jag vill uppmana er alla att lä gga tid på era
å rliga å terrapporteringar och få med denna typ av resultat dä r - oavsett hur skarpa
analytiker Tillvä xtverket har så kan de bara studera och beakta det underlag som
kommer in. Det ä r också viktigt att ni anvä nder er av NYPS och kvalitetssä krar de
uppgifter som matas in. Vi hoppas att kvaliteten i NYPS ska ö ka så att Tillvä xtverket kan
anvä nda underlaget utan att kontakta er fö r extra kvalitetssä kring av underlaget. Vi vet
att det genereras vä ldigt mycket resultat på regional nivå och vi vill gä rna få inspel i hur
vi bä ttre kan ta tillvara det på nationell nivå .

Resultat från Statskontorets uppdrag att utreda åtgärder för ett ökat resultatfokus
i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Sebastian Stålfors, Statskontoret, inleder med att berä tta att arbetet har genomfö rts med
stö d av en referensgrupp på 38 personer och genom en aktiv dialog med Tillvä xtverket
och Tillvä xtanalys. Fö rslaget vilar på fem ben; Kartlä ggning av dagens
uppfö ljningssystem, Nedbrytning av nationella strategin och beaktande av befintliga
indikatorer, Dialog med berö rda aktö rer, Erfarenheter frå n andra uppfö ljningssystem
inom andra politikområ den, Pragmatisk syn på resultat.
I arbetet har indikatorer som idag anvä nds av regionala beslutfattare beaktats samt
indikatorer som ä r kopplade till projektuppfö ljningar i regionalfonden. Statskontoret
fö reslå r 15 indikatorer, med en å rlig uppfö ljning, samt en kvalitativ del som
komplement. Fyra av dem 15 fö reslagna indikatorerna ä r kö nsuppdelade men de ä r inte
tillrä ckliga fö r att ex de horisontella dimensionerna ska kunna få ngas upp. Det gö r att
den kvantitativa uppfö ljningen behö ver stä rkas med en kvalitativ uppfö ljning som
fö rhoppningsvis kan få nga upp de horisontella dimensionerna som regeringen trycker
på .

Ny organisation för analys och uppföljning
Anna Bünger, Tillväxtverket inleder med att kort redogö ra fö r det utvecklingsarbete som
Tillvä xtverket genomfö rde 2013-2014. En av slutsatserna i det arbetet var att
myndigheten ska arbeta mer med kunskap, nå got som också ska synas i de analyser som
myndigheten gö r men också i de insatser som genomfö rs i stort. Frå n och med 1 januari
2017 fö rstä rktes Tillvä xtverket med analyskapacitet frå n Tillvä xtanalys genom att sex
medarbetare kom ö ver till myndigheten och dä rmed fö ljde också ett antal uppdrag. Med
anledning av detta kom organisationen att ses ö ver och en ny enhet bildades
Uppfö ljning och utvä rdering. Tillvä xtverkets analysenhet kommer framö ver att arbeta
framå t, strategiskt, analytiskt och analytikerna frå n Tillvä xtverket har få tt sin placering
på den enheten. Enheten Uppfö ljning och utvä rdering kommer arbeta med tematiska
analyser och lä rande.
Mattias Moberg, Näringsdepartementet: Tack. Det ä r hos er som det fortsatta arbetet
med hantering av Statskontorets rapport ligger.

Dialog och synpunkter från de regionalt utvecklingsansvariga
Region Örebro län: Må nga av vå ra projekt handlar om att skapa fö rutsä ttningar etc. Om
indikatorerna som fö reslå s i Statskontorets rapport inte matchar vå ra projekt – kommer
det då att finnas en ”Ovrigt pott”? Nä r det gä ller lä rande i regionerna ä r det viktigt fö r
oss att trä ffa projekten. Finns det nå got samspel kring detta eller kommer det bara vara
Tillvä xtverket som få r gö ra det ute i regionerna?
Anna Bünger, Tillväxtverket: Nä r det gä ller den kvalitativa uppfö ljningen arbetar vi alltid
med dialog med regionerna. Nä r det gä ller indikatorerna, som enbart ä r ett fö rslag,
må ste jag få å terkomma kring det.
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Region Jönköpings län: Vi få r idag hjä lpa vå ra projektä gare rä tt mycket med uppfö ljning
och sä rskilt nä r det gä ller dimensionerna jä mstä lldhet och integration. Vi få r mer eller
mindre lä ra upp dem. Idag har vi inte heller tillrä ckligt må nga projektä gare, vi få r jaga
projektä gare fö r att vå ra pengar ska gö ra verkstad. Det ä r jä ttebra med uppfö ljning men
det må ste också vara enkelt och gö rligt.

Region Kronoberg: Jag vill understryka det som Ulrika (Jö nkö ping) lyfter. Vi har idag
svå rt att få projektä gare och det hä r kommer inte att underlä tta. Det blir en stor bö rda
på regionerna. Vi ser gä rna att vi i så fall kan anvä nda en del av medlen till uppfö ljning,
att den delen utö kar de direktiv vi har idag. Om indikatorerna inte ä r styrande – vad ska
vi då lä ra oss av dem?
Sebastian Stålfors, Statskontoret: Indikatorsystemet kan aldrig vara heltä ckande och vi
kan aldrig tä cka alla projekt. Vi fick uppdrag att vara sparsamma med indikatorerna.

Charlotte Werner, Näringsdepartementet: Vi har inte hunnit bearbeta fö rslaget frå n
Statskontoret ä nnu så hur vi vä ljer att gå vidare ä r ä nnu fö r tidigt att sä ga. Men som jag
ser det kan en uppsä ttning av kvantitativa indikatorer inte fungera heltä ckande som
uppfö ljning av den breda projektverksamheten utan kommer behö va kompletteras med
till exempel en kvalitativ uppfö ljning.
Mattias Moberg, Näringsdepartementet: Det ä r givetvis viktigt att få till det så att det
funkar fö r er, fö r projektä garna samt fö r oss.

Region Jämtland Härjedalen: Jag vill understryka det du sä ger. Fö rst och frä mst ä r vi
vä ldigt intresserade av att redovisa nyttograden av skattesatsen. Men det finns ett annat
perspektiv också , vi vill gä rna berä tta om nya projekt och få medial uppmä rksamhet
kring det men då finns det en risk att satsningar som gö rs inom ramen fö r 1:1 medlen
sä tts i relation till hä lso- och sjukvå rdens utmaningar och inte minst ekonomiskt. Dä r
behö ver vi få stö d att fö rmedla vad ex 1:1 medlen har till syfte. Hur talar vi om det
samlade resultatet på olika sä tt? Det ä r en utmaning.
Region Västmanland: Det ä r svå rt att veta om det hä r blir styrande. Att det istä llet blir
hå rda fakta – det vi mä ter ä r det som blir styrande. Samtidigt kan det kvantitativa
givetvis ha en betydande roll. Vill bara spela in det.

Charlotte Werner, Näringsdepartementet: Bra kommentar, hur resultaten som genereras
frå n uppfö ljningen kan och bö r anvä ndas ä r en frå ga som vi på Nä ringsdepartementet
har med oss vidare i processen.

8. Öppet forum och nästa möte
Ingen frå ga har inkommit till Oppet forum.

Mattias Moberg lyfte en frå ga som inkom tidigare; Finns det nå gon mö jlighet att ha
regionala representanter i utredningar etc. Nä ringsdepartementet å terkommer i den
frå gan.

Nä sta mö te sker 12 maj, ä ven då 9-12. Nä ringsdepartementet tar tacksamt emot inspel
och synpunkter så att vi kan anpassa Tjä nstemannaforum utifrå n de behov som finns.
Mattias Moberg tackar fö r stort engagemang, bra synpunkter och inspel under mö tet.
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