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Tillväxtverket

Minnesanteckningar ledningsgruppen 2016-08-22
Deltagare:
Forhinder:
Inbjudna:

Gunilla Nordlof (ordforande), Susanne Eklof, Tim Brooks, Anna Bunger,
Aslog Odmark (anteckningar), Lars Wikstrom, Mattias Asander
Klarin Lindholm (pkt 2), Yvette Lennartsson, Tony Schmidt, Vivianne
Yllenius och Maria Eriksson (pkt 3)

1. Öppnande och agenda
Ordforande oppnade motet.

2. Information från internrevisionen
Internrevisor Karin Lindholm informerade om de revisionsrapporter och den
uppfoljning av forfallna handlingsplaner som kommer att tas upp pa kommande
styrelsemote. Karin har granskat hanteringen av de arenden i det nationella
strukturfondsprogrammet som syftar till energieffektivisering samt handlaggningen
inom EU-programmen 2015-2020.
Gd betonade vikten av att vi foljer vara interna riktlinjer rorande t.ex.
handlaggningstider och prioriterar resurserna sa att handlingsplanerna blir klara i tid.
Internrevisorns presentationer i ledningsgruppen ar vardefulla.

3. Planeringsförutsättningar VP 2017
Ekonomichef Yvette Lennartsson berattade att planeringsforutsattningarna for vp 2017
kommer att fokusera pa: vara tre prioriteringar, ambitionen att kandidera till tavlingen
Sveriges modernas myndighet, forberedelsearbetet kring EU 2020, strategiskt
regionarbete samt kompetensforsorjning. Vid dagens mote presenteras inspel kring de
tva senare.

Tillväxtverkets strategiska regionarbete
Vivianne Yllenius presenterade forslag pa sex prioriterade insatser baserade pa det
strategiska regionarbetet och dialogen med regionerna. Vivianne betonade att
regionerna framfor allt efterfragar kunskap. Se bifogad PPT.
Ledningsgruppen konstaterade att forslaget ar bra och ambitiost. De insatser som
foreslas kommer myndigheten langsiktigt ha stor nytta av.

Kompetensförsörjning
Tony Schmidt presenterade forslag pa process for planering for kompetensforsorjning.
Kompetensforsorjningsstrategin ska vagleda.
Ledningsgruppen betonade vikten av ett starkt stod till cheferna och att fokus i
planeringen bor ligga pa avdelningsniva.
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4. Sveriges modernaste myndighet
Aslog Odmark, arbetsgruppen for kandidatur till tavlingen Sveriges modernaste
myndighet 2017, uppmanade avdelningscheferna att paminna sina enhetschefer om den
”nollmatning” som ska goras under augusti. Den ska visa var vi star i vart
utvecklingsarbete och vilka omraden vi behover prioritera i verksamhetsplaneringen.
Arbetsgruppen vill garna komma till enhetsmoten och beratta mer.
Ledningsgruppen betonade vikten av denna temperaturmatning. Analysen ska ligga till
grund for beslut om det fortsatta arbetet.
Aslog efterlyste fler intresserade och engagerade medarbetare till de arbetsgrupper som
ar under bildande kring tavlingens fyra delomraden. Ett tiotal platser finns kvar att fylla.
Bosse Olsson som ar projektledare tar emot anmalningar.

5. Regerings- och departementsärenden
a/ Remisser
Inkomna remisser har fordelats.
b/ Nya uppdrag
Tillvaxtverket har fatt tva nya uppdrag sedan foregaende mote:
 Uppdrag att genomfora insatser for tillvaxt i Gotlands lan
 Uppdrag att lamna forslag till framstegsrapporter om genomforandet av den
svenska partnerskapsoverenskommelsen 2014-2020
c/ Uppdrag till andra som berör Tillväxtverket
Tva uppdrag till Vinnova har inkommit som beror Tillvaxtverket:
 Uppdrag att i samarbete med OECD planera och arrangera en konferens kring
smart industri – Entreprenorskapsenheten ansvarar.
 Uppdrag att stodja utvecklingen av cirkulara affarsmodeller och industriell
symbios – Anna Bunger och Tim Brooks aterkommer med forslag pa ansvarig
enhet.
I mappen G:Gemensamt/Departementsärenden finns bland annat en mapp för uppdrag
ställda till andra som berör Tillväxtverket.

6. Övriga frågor
Inga ovriga fragor.

7. Nästa möte
Nasta mote i ledningsgruppen ar mandagen den 5 september.
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Tillväxtverkets strategiska
regionarbete
Inspel till VP 2017
Ledningsgruppen 2016-08-22

Utgångspunkt
Löpande dialog och samverkan
Syftet är att genom samverkan med regionalt utvecklingsansvariga öka den
regionala relevansen av våra insatser
Resultat så här långt
‐ stärkt vår regionala närvaro
‐ fått en bättre inblick i respektive läns utmaningar
‐ bidragit till konkreta projektsatsningar

Länen anser det värdefullt med en återkommande dialog på ledningsnivå då
detta ger en samsyn om utmaningar och möjligheter

Säkerställa leverans
Kontinuerlig återkoppling
Viktigt att vi inte tappar fart och att vi säkerställer
leverans på dem områden vi åtagit oss
Kontinuerlig återkoppling är avgörande för
förtroendet

Status på inspel till VP 2016
Aktiviteter påbörjade under 2016
Åtta insatser spelades in i VP-förutsättningarna för 2016

7 av 8 är genomförda eller påbörjade – återstår en del punkter som behöver växlas upp för att
leverera resultat
Insats

Status juli 2016

Samordning med Vinnova i tolkningsfrågor

Inte åtgärdat

Undersöka möjligheten att komplettera Vinnovas erbjudande gällande stöd till inkubatorer

Påbörjat

Kartläggning av nätverk/fora

Genomfört

Förändrade villkor för användning av myndighetens 1:1-medel

Påbörjat

Kartläggning av investerings- och etableringsfrämjande aktiviteter kopplat till export i de regionala
programmen

Påbörjat

Samverkan kring analysfrågor

Genomförs löpande

Samverkan kring våra utlysningar

Påbörjat

Process- och expertstöd i olika frågor

Genomförs löpande

Inspel till VP 2017
Sex insatser
Visa helhetsbilden av regionalt
tillväxtarbete
• Vi har en god bild av regionernas
tillväxtarbete inom många områden.
Denna kunskap behöver samlas till en
helhetsbild och spridas på ett
målgruppsanpassat sätt för att kunna
fungera som kunskapsunderlag för
regionalt utvecklingsansvariga. Det är
också ett sätt att stärka vår roll som
kunskapsdriven myndighet i
förhållande till RK, andra myndigheter
och våra målgrupper.
• Ansvar: Regioner

Förbättra mätning och presenteration av
resultat

Stöd i regionalt ledarskap för
tillväxtfrågor i nya och blivande regioner

• Frågan om hur resultat kan mätas är
ständigt aktuell. Att kunna visa resultat
av regionalt tillväxtarbete är
avgörande för både länen och oss som
myndighet. Frågan är även aktuell i
samband med förberedelserna för
nästa strukturfondsperiod. Här
behöver myndigheten ta ett samlat
grepp i samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga.
• Ansvar: Analys.

• Regionerna behöver ett ökat utbyte
med Tillväxtverket för att bättre
hantera sina uppdrag inom
tillväxtfrågor. De efterfrågar en
samlande roll när det gäller metoder
och processer för att stärka det
regionala ledarskapet för tillväxtfrågor.
Myndigheten kan göra skillnad bland
annat inom analys-, kunskaps- och
resultatvärderingsområdet. I detta
arbete ska samverkan med SKL och
RegLab ske.
• Ansvar: Regioner

Insatser forts..
Omställningsfrågor

Digitaliseringens regionala möjligheter

• Regionerna efterfrågar en samverkan i
omställningsfrågor, en
kunskapsöversikt av tidigare gjorda
insatser och erfarenheter, en samlande
nod som kan ta tillvara och sprida
erfarenheter om hur man kan hantera
tillväxtrelaterade omställningsfrågor.
Exempel på metod- och kunskapsstöd
är ex. en handbok/checklista för
omställningsarbete och/eller ett
”nationellt insatsteam”. Avdelning
Regioner genomför just nu en förstudie
och ett särskilt uppdrag kommer
troligtvis komma från RK.
• Ansvar: Regioner

• Digitalisering är ett av myndighetens
prioriterade områden och här finns ett
behov av att lägga ett regionalt
perspektiv på digitalisering. En viktig
del för att nå de nationella målen för
en digital agenda för Sverige är att man
på regional nivå skapar egna regionala
digitala agendor, vilket finns i de flesta
län. Länen behöver dock stöd för att gå
från ord till handling.
• Ansvar: Företag

Information om öppna och kommande
utlysningar
• För att regionerna ska ha bra
förutsättningar att använda
Tillväxtverkets verktyg och insatser
behöver de få information om
kommande utlysningar i ett tidigt
skede. Om möjligt bör de få ett
komplett ”årshjul” och informationen
bör i normalfallet åtminstone kunna
lämnas sex månader i förväg. Denna
framförhållning är en förutsättning för
att regionerna ska kunna planera sina
resurser (personella och ekonomiska
för medfinansiering).
• Ansvar: Verksamhetsstöd

