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1. Inledning
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder
mö tet med att hä lsa alla vä lkomna och hä lsar sä rskilt vä lkommen till Aylin Fazelian, ny
ordinarie ledamot Vä stra Gö talandsregionen samt Filip Reinhag som idag ersä tter Meit
Fohlin Region Gotland. Programpunkten Smart industri utgå r på grund av sjukdom, viss
justering i agendan kommer att ske med anledning av det. Statssekreteraren gö r en kort
redogö relse fö r dagens agendas koppling till den nationella strategin.
2. Indelningskommittén (Fi 2015:09)
Presentation
Barbro Holmberg, ordförande Indelningskommittén och Kent Johansson, vice ordförande
Indelningskommittén inleder med att kort redogö ra fö r kommitté ns uppdrag utö ver att
komma med fö rslag till en samordnad regional indelning av statliga myndigheter. Det
gä ller beteckningsfrågan, dvs ska beteckningen landsting bytas ut och i så fall mot vad.
Kommitté n har landat i att beteckningen bö r ä ndras, dä remot finns inte nå got fä rdigt
fö rslag om till vad. Kommitté n har ä ven i uppdrag att ge fö rslag avseende hörande av
landsting, kommuner och befolkningen vid indelningsändringar samt kartläggning av
landstingens samverkan i olika frågor. Utgå ngspunkterna fö r fö rslaget fö r en samordnad
regional indelning av statliga myndigheter ä r att det ska vara myndigheter dä r den
geografiska indelningen bedö ms relevant fö r staten som helhet samt fö r
kommunsektorn dä r det finns behov av samordnings- och planeringskapacitet på
regional nivå . Fö rä ndringen ska bidra till att uppnå det fö rvaltningspolitiska må let om
en innovativ och samverkande statsfö rvaltning1. De myndigheter som kan komma ifrå ga
ä r myndigheter som redan idag har en regionaliserad indelning samt nå gon form av
strategisk och frä mjande funktion på regional nivå . Kommitté n har prioriterat
myndigheter inom sektorer dä r omfattande samverkan med varandra och
kommunsektorn ä r sä rskilt relevant, dvs vid krisberedskap (totalfö rsvaret),
mottagandet av nyanlä nda samt arbetet med regional tillvä xt och attraktionskraft.
Utifrå n ovanstå ende bedö ms, enligt kommitté n, fö ljande myndigheter vara relevanta fö r
en samordnad regional indelning; Försvarsmakten, Polisen, Migrationsverket,
Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket (strukturfonderna) samt ESF-rådet
(strukturfonderna). Samordningen fö reslå s vara fö rordningsstyrd. Kommitté n har också
kartlagt myndigheternas samverkansmö nster och identifierat fö ljande myndigheter
som också skulle kunna vara relevanta fö r en regional indelning: Säpo,
Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Försäkringskassan.
Indelningskommitté n berä knar vara fä rdiga med sitt fö rslag den sista februari 2018.

Må let i sin helhet lyder: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker
och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.
1
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Barbro Holmberg och Kent Johansson understryker att de gä rna tar emot ytterligare
synpunkter av ledamö terna på hur fö rslaget om en ny samordnad regional indelning av
statliga myndigheter bedö ms på verka deras arbete med regional tillvä xt och
attraktionskraft samt gä rna dela de erfarenheter som de idag har av att samverka med
statliga myndigheter inom ramen fö r det regionala utvecklingsansvaret.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Barbro Holmberg inleder dialogen med att understryka vikten av en
myndighetsgemensam lä gesbild, dvs att statliga myndigheter beskriver det nationella
lä get på ett likvä rdigt sä tt. Finns en relevant myndighetsgemensam lä gesbild kan den
vara till stö d ä ven fö r de statliga myndigheter som inte har en regional organisation. Kan
anvä ndas ä ven i det regionala utvecklingsansvaret.
Fler av de regionala företrädarna menar att det ä r ett bra fö rslag som
Indelningskommitté n presenterar. Det behö vs en effektivisering av den statliga
organisationen. Om det blir sjukvå rdsregionerna behö ver det fö rtydligas att samverkan
ö ver sjukvå rdsregionsgrä nserna ä r viktigt eftersom må nga av regionerna idag
samverkar i stö rre geografiska sammanhang. Andra myndigheter som lyfts fram som
intressanta ä r Boverket, Naturvå rdsverket, Vinnova och Energimyndigheten. Region
Halland menar att en annan del i frå gan om samverkan mellan den statliga och
regionala nivå n handlar om hur myndigheterna uppfattar sitt uppdrag nä r det gä ller
samverkan med den regionala nivå n. Olika myndigheter tolkar uppdragen på olika sä tt
vilket ä r problematiskt. Som exempel nä mns Trafikverket, Arbetsfö rmedlingen och
myndigheter som ansvarar fö r sammanhå llningspolitiken. Region Halland menar att
lä nsstyrelsernas uppdrag att samordna de statliga myndigheterna behö ver fö rtydligas
liksom att de myndigheter som ska samordnas, lå ter sig samordnas. Region
Västmanland efterfrå gar ett helhetsgrepp nä r det gä ller rä ttsvä sendet, domstolarna bö r
också omfattas av fö rslaget. Barbro Holmberg menar att Naturvå rdsverket och
Energimyndigheten m.fl. ä r representerade via lä nsstyrelserna och dä rmed
regionaliserade. Sjukvå rdsregionerna som indelning innebä r att vä lfä rdsfrå gorna
liksom det regionala utvecklingsansvaret har samma geografier och det bedö mer
kommitté n som positivt.
3. Tillitsbaserad styrning
Regeringens arbete med tillitsbaserad styrning
Ardalan Shekarabi, civilminister, inleder med att sä ga att det ä r viktigt att politiker
granskar hur den offentliga sektorn fungerar fö r att kunna sä kerstä lla en fö rvaltning
som ä r ä ndamå lsenlig, inte fö rbrukar mer resurser ä n nö dvä ndigt samt klarar att
hantera svå ra situationer och kriser. Sveriges fö rvaltning har ett hö gt fö rtroende hos
medborgarna jä mfö rt med må nga andra lä nder och fungerar vä l i normalsituationer.
Dä remot uppstå r ofta svå righeter i krissituationer, exempelvis flyktingmottagandet
2015. Trots att den stora andelen asylsö kande till Sverige inte utgjorde nå gon enorm
kris ur ett internationellt perspektiv innebar den ä ndå en stor utmaning fö r den
offentliga sektorn, sä rskilt rö rande samverkan mellan olika nivå er. Det uppstod
svå righeter att lö sa situationen i relation till befintlig lagstiftning och motstridiga
uppgifter rö rande ex bosä ttning. Det behö vs en dialog om vad som krä vs fö r att skapa en
hå llbar, motstå ndskraftig offentlig organisation som klarar plö tsliga och omfattande
utmaningar.
Sverige har idag en vä lfä rd dä r stora verksamheter drivs av primä rkommuner och
sjukvå rden av landstingen. En hö g sjä lvstä ndig drift och en lå ngtgå ende
beskattningsrä tt fö r kommuner och landsting ä r unikt i en internationell jä mfö relse. Nä r
den statliga sektorn byggdes upp valdes en tydlig regional fö rankring genom att
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placerade lä nsstyrelserna lä nsvis. Civilministern konstaterar dock att statens regionala
fö rankring har fö rsvagats de senaste 10–15 å ren, bl.a. genom enmyndighetsreformen.
Detta ä r tydligt inom ex. arbetsmarknadspolitiken. En annan fö rä ndring ä r de sä rskilda
tillsynsmyndigheter som infö rts utan nå gon stö rre konsekvensbedö mning.
Tillsynsmyndigheterna skulle behö va gå frå n kontroll till att utgö ra stö d fö r
verksamhetsutveckling och statsrådet tydliggö r att det ä r det som tillitsreformen till
stor del handlar om. Tillsyn bö r handla mer om lä rande, samverkan och att stä rka
professionens autonomi med syfte att nå resultat inom kä rnverksamheten. Att styra om
mot en mer tillitsbaserad styrning innebä r minskad detaljeringsgrad utan att frå ngå
resultatstyrning. Stä ller stora krav på staten. Just nu på gå r ett arbete med att kartlä gga
hur staten styr sin verksamhet och under 2018 kommer ett fortsatt fokus vara de
riktade statsbidragen och dess inverkan och effekter.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
De regionala företrädarna på talar att det ä r viktigt att regionalt utvecklingsansvariga
kä nner regeringens tillit nä r det gä ller fö rmå gan att driva nä ringslivspolitik och
industripolitik inom ramen fö r de frå gor som regionerna ansvarar fö r. Som exempel lyfts
det stora utbud av punktvisa statsbidrag som gå r till statliga myndigheter dä r
kompetensen i vissa fall upplevs lä gre ä n på den regionala nivå n. Det gä ller ex. kunskap
om de regionala och lokala fö rhå llandena inom ramen fö r vissa insatser. Eller att
Arbetsfö rmedlingen idag bedö mer antalet gymnasiepoä ng som ä r nö dvä ndiga fö r att bli
anstä llningsbar inom ett visst yrke, det ä r nå got som den regionala nivå n sjä lv borde
kunna få besluta om. Region Uppsala lyfter tillsynsansvariga myndigheter inom
djurskyddslagen och livsmedelslagen och svå righeten att få stö d istä llet fö r att bara bli
kontrollerade. Statsrådet Shekarabi poä ngterar att arbetet handlar om fö rtroende, lever
inte offentliga sektorn upp till de fö rvä ntningar som finns kommer ett fö rtroendegap att
uppstå . Statssekreterare Elisabeth Backteman menar att ett vä l fungerande ledarskap ä r
viktigt fö r att kunna bygga starka professioner dä r kontrollö rerna ö vergå r till att istä llet
utgö ra stö d fö r verksamhetsutveckling.
4. Sammanhållningspolitiken och landsbygdsprogrammet
Sjunde sammanhållningsrapporten, Regionalfondsprogrammen, Interreg och
Landsbygdsprogrammet
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet inleder med att hä lsa
samtliga medverkande vä lkomna och redogö r dä refter fö r sina ansvarsområ den som
handlar om sammanhå llningspolitiken samt landsbygdspolitiken. På gå ende
brexitfö rhandlingar kommer att få betydande konsekvenser fö r EU:s budget och
dä rmed också på verka SHP och CAP eftersom de två politikområ dena omfattar 75 % av
EU:s samlade budget. Budgeten fö r SHP och CAP kommer att minska vilket innebä r att
politikens innehå ll blir sä rskilt viktig. Sverige vill se en mer modern budget med fokus
på migration, arbetskraft och klimatomstä llning. Den sjunde
sammanhå llningsrapporten visar att SHP har haft en nyckelroll fö r att minska och
mildra de negativa konsekvenserna efter den ekonomiska krisen 2008. Krisen innebar
att skillnaderna ö kade mellan regionerna men det gå r nu att se att skillnaderna minskar
igen. Rapporten konstatera ä ven att grä nser fortfarande utgö r hinder fö r regioner att
samverka och Elisabeth Backteman på talar att det ä r viktiga hinder att å tgä rda. Trots att
rapporten inte lä gger fram nå gra konkreta fö rslag menar statssekreteraren att den ä ndå
utgö r ett bra underlag fö r diskussion om den framtida SHP och dess bidrag till unionens
framtid. På det allmä nna rå det i mitten av november diskuterades bl.a. ö kad
medfinansiering frå n medlemslä nderna eller inte, migrationsfrå gan, ev. villkor fö r
ekonomiska medel samt fö renklingsfrå gan. Frå gan om budgeten ä r delvis polariserad.
Nå gra medlemslä nder fö rordar stö rre bidrag medan andra argumenterar fö r mindre.
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Gä llande CAP har det bl.a. konstaterats att politikens nuvarande utformning enbart
delvis svarar upp mot de utmaningar som finns inom områ det. Kommissionen skissar
på en ny modell fö r att kunna mö ta bristerna bl.a. en enklare jordbrukspolitik med ö kad
subsidiaritet, ö kad lokal anpassning och att EU faststä ller må len men varje
medlemsland ansvarar fö r hur må len ska uppnå s. Fö rberedande arbete på gå r inom RK
och ett saksamrå d till landsbygdsprogrammet planeras till nä sta å r. Regionalt
utvecklingsansvariga kommer att bjudas in. Fö r Sverige ä r det viktigt med en fortsatt
marknadsorientering nä r det gä ller CAP, minska, och på sikt ta bort, gå rdsstö det, stö d
till breda landsbygdsutvecklingsinsatser men samordna med SHP.
Elisabeth Backteman framhå ller att den svenska hå llningen att SHP ska bidra till en
strategisk inriktning och att det behö vs en liknande framtidsinriktad vision som
EU2020 som kan utgö ra en styrning inom SHP. Samhä llsutmaningar ä r bl.a.
klimatomstä llning, digitalisering, integration. Nö dvä ndigt med en mö jlighet till
regionala anpassningar, inte minst till Sveriges nordliga och glesa regioner, vilket krä ver
samarbete. Statssekreteraren betonar ä ven att det territoriella samarbetet inom Interreg
bö r ges hö gre prioritering inom SHP eftersom samarbetet innebä r ett hö gt europeiskt
mervä rde. Sverige anser att en nationell medfinansiering ä r viktigt liksom arbetet med
fö renkling. EU:s fö rslag till lå ngtidsbudget kommer enligt tidplan i maj 2018 och i juliaugusti kommer lagstiftningsfö rslaget rö rande ESI-fonderna samt fö rslaget fö r reform
av CAP. Fortsatt dialog mellan regional och nationell nivå behö vs. Behö vs det
kompletterande dialoger utö ver de som fö rs inom ramen fö r Politikerforum?
Socialfondsprogrammet
Annica Dahl, statssekreterare hos Arbetsmarknads – och etableringsminister Ylva
Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet inleder med att socialfonden har varit och ä r
ett viktigt komplement till den reguljä ra arbetsmarknadspolitiken och handlar mycket
om ö vergå ngen frå n arbetslö shet till utbildning eller arbete och frå n utbildning till
arbete. Overgå ngen mellan utbildning och arbetslivet behö ver fortsä tta att stä rkas.
Arbetet infö r kommande programperiod ä r i sin bö rjan på RK. Kommissionens fö rslag
på inriktning fö r socialfonden kommer efter majnä sta å r. Regeringen anser att
insatserna bö r ha ett tydligt EU-mervä rde samt en mer tematisk koncentration fö r att
stä rka effektiviteten i genomfö randet. Det finns stort behov av fö renkling.
Statssekreteraren lyfter att gapet i sysselsä ttningsgrad mellan utlandsfö dda kvinnor och
mä n och inrikes fö dda dito må ste minska och sä rskilt nä r det gä ller utlandsfö dda
kvinnor. Etableringsinsatserna fö r kvinnor må ste fö rbä ttras liksom fö rmå gan att ge
insatser till individer med lå g utbildningsbakgrund. Fortsatt flexibilitet i en framtida
socialfond bedö ms som nö dvä ndig med tanke på eventuella framtida kriser och
omvä rldsfö rä ndringar. Engagemanget i fö rberedelsearbetet frå n regioner,
arbetsmarknadens parter och andra aktö rer lyfts fram som fortsatt viktigt.
Smartare användning av medel via samordning - behov av samordning om medlen
minskar
Regional nivå – erfarenheter från Stockholm
Åsa Ryding, tf. länshövding, Länsstyrelsen i Stockholm introducerar det arbete som
Stockholm gjort med syfte att få en mer lå ngsiktig effekt av SHP i Stockholmsregionen
tillsammans med lä nets aktö rer kallat Stockholmsmodellen. Det har handlat om att
stä rka ä garskapet, undanrö ja hinder och begrä nsningar, arbeta mer
sektorsö vergripande och stä rka samverkan mellan regionalfonden och socialfonden.
Jonas Örtquist, huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Stockholms län, ger
dä refter nå gra konkreta exempel. Strukturfondspartnerskapet har en central roll i
genomfö randet av fonderna genom dess beredningsgrupp och sekretariat. Arbetet sker
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i breda processer, tvä rsektoriellt, med fondgemensamma bedö mningskriterier och stort
fokus på kunskapså terfö ring och lä rande. Det tvä rsektoriella perspektivet gö r det
lä ttare att knyta arbetet till de identifierade samhä llsutmaningarna och det gå r att se att
projektportfö ljen ä r mer sammanhå llen ä n tidigare. Trots detta finns ett antal
utmaningar identifierade, bl.a. att fondsamverkan behö ver stä rkas liksom lä rsystemet,
den regionala nivå n samt civilsamhä llets roll inom fonderna.
Förvaltande myndigheter – fondsamordning och framtiden
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket inleder med att berä tta om myndighetens
arbete infö r kommande programperiod. Det sker inom ett projekt, EU 2020+ med fokus
på fö renklingsarbete samt hur det regionala tillvä xtarbetet kan stä rkas i framtiden. Tre
dialogmö ten har arrangerats ihop med Nä ringsdepartementet som också gett inspel till
arbetet. Gunilla understryker vikten av arbetet med kompetensfö rsö rjning, smart
specialisering och samverkan. Fondsamverkan ä r betydelsefullt eftersom det omfattar
bå de innehå ll, budget och arbetssä tt hos fö rvaltande myndigheter. Det finns ett fortsatt
behov av att kommunicera vad fonderna skapar fö r resultat och engagera fler i
diskussionen om den framtida SHP och ESI-fondernas innehå ll.
Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet, informerar att de tre fö rvaltande
myndigheterna har tagit fram gemensamma stå ndpunkter rö rande ESI-fonderna som
bl.a. handlar om ö kat fokus på fö renklingsinsatser. Lars lyfter att ex. borde nationella
granskningsfunktioner, så som Riksrevisionen i Sverige, rä cka i medlemslä nder med en
fungerande fö rvaltningsstruktur. Fö rvaltande myndigheter anser att
fö renklingsfö rslagen frå n hö gnivå gruppen ä r bra och ser gä rna en inriktning mot mer
schabloner fö r att stä rka fokus på resultat istä llet fö r granskning. Inom ramen fö r
fondsamverkan diskuteras en ö vergripande effekt- och fondlogik, nå got som
utvä rderingen av det fondgemensamma arbetet ä ven fö reslagit. Lars betonar att
Svenska ESF-rå det vill stä rka samverkan i stort som viktig del i arbetet. Ex finns tydliga
kopplingar mellan kompetensfö rsö rjning och smart specialisering, innovationskraften
inom socialfonden behö ver stä rkas, statsstö det utvecklas/fö renklas ä ven kopplat till
arbetsmarknadspolitiken. Den sociala ekonomin bö r lyftas. Ser positivt på en
kommande dialog om socialfondens roll i den framtida SHP.
Leif Dennerberg, generaldirektör, Statens Jordbruksverk inleder med att arbetet inom
fondsamordningen gå r framå t men att de olika fonderna har olika logiker vilket gö r att
fortsatt utveckling av arbetet krä vs. Må nga effekter inom landsbygdsprogrammet
kommer sent, insatser som gjordes fö rra programperioden framkommer fö rst idag. LLU
lyfts som ett framgå ngsrikt arbetssä tt dä r alla fonderna integreras i ett program och
nå got att dra lä rdomar av. Leif understryker vikten av att ta tillvara de olika regionala
fö rutsä ttningar som finns infö r ett nytt landsbygdsprogram.
Behov av en svensk position för sammanhållningspolitiken – regionernas inspel
Robert Uitto, regionråd, Region Jämtland Härjedalen inleder med att Sveriges
budgetrestriktiva hå llning inte få r innebä ra att Sveriges undviker att kommunicera vad
SHP bö r vara. Regionerna deltar gä rna i utformningen av den kommande SHP fö r att
sä kerstä lla att den landar så bra som mö jligt i regionerna, de effekter som blir i
regionerna har regionerna sjä lva bä st kä nnedom om. Robert på talar att flera lä nder
redan har tagit fram nationella stå ndpunkter och spelat in till kommissionen. Sverige
behö ver ö ka tempot fö r att fö rhindra att det kommer en SHP som inte kan nyttjas till
fullo. Ur ett regionalt perspektiv betonas att SHP handlar inte bara om siffror och fonder
utan ä ven om mobilisering på lokal och regional nivå . Dagens samverkanseffekter
mellan regioner, kommuner, fö retag och civilsamhä llet en direkt effekt av SHP. SHP har
skapat legitimitet å t EU genom att fler ser nyttan av EU-samarbetet. Viktiga
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stä llningstaganden enligt regionerna ä r att; regeringen kommunicerar att SHP ä r viktigt
och ska omfatta alla, differentiering ä r viktig, en framtidsinriktad vision så som EU2020
behö vs och att regeringen må ste vara med i utformningen av innehå llet i det
dokumentet. SKL:s 8-grupp deltar gä rna i de dialogerna.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
De regionala företrädarna instä mmer i Robert Uittos betoning av SHP som
politikområ de och mervä rde fö r Europas sammanhå llning. Politikområ det gå r inte att
ersä tta med andra ekonomiska medel. En svensk sammanhå llningspolitik kan inte
ersä tta en europeisk. Det handlar om instä llningen till Europa och europasamarbetet.
Ser också positivt på en utveckling som innebä r att SHP skulle kunna frä mja samarbete
mellan regioner i olika nationer, inte enbart grä nsö verskridande samarbete. Region
Örebro betonar att det innovationsarbete som på gå r i regionerna finansieras till stor del
av ESI-fonderna och medlen ä r sä rskilt viktiga fö r mindre regioner fö r att kunna bedriva
ett kraftfullt regionalt tillvä xtarbete. Eftersom nä ringspolitiken och jordbrukspolitiken
ryms inom samma departement så bö r det ge effekt på samordningen på sikt. Region
Västerbotten fö rstä rker resonemanget och trycker också på att SHP bidrar till ett
utvecklingsarbete dä r dialogen ä r central. Nog så viktigt idag. Region Skåne instä mmer
med ö vriga regioners inspel och lyfter ä ven vikten av samarbete fö r att stä rka
konkurrenskraften och fö r ett Europa som ska hå lla ihop. Ska Europa konkurrera globalt
ä r ett samarbete med regioner i Europa som kommit lika lå ngt som vi sjä lva nö dvä ndigt.
Region Uppsala menar att landsbygdspolitiken bö r integreras i den regionala
tillvä xtpolitiken i hö gre utsträ ckning och att regionalt utvecklingsansvariga bö r ges en
stö rre roll i landsbygdsprogrammet (de landsbygdsutvecklande delarna) fö r att få
synergieffekter fullt ut. Region Västernorrland på talar att regeringen bö r samarbete med
8-gruppen infö r den framtida SHP. Stockholms läns landsting instä mmer i ö vrigas
synpunkter och medskick och på talar att om det ekonomiska stö det frå n
strukturfonderna minskar kommer det finnas en fö rvä ntan på att staten ska
kompensera regionerna fö r detta. Region Jämtland Härjedalen understryker att om det
finns en vilja att bygga Europa må ste det ske inom SHP, spretigheten kommer annars
blir allt fö r stor.
Elisabeth Backteman tackar fö r samtliga inspel och poä ngterar att regeringen och
regionerna ä r ö verens om att anvä nda tiden fram tills mer konkreta fö rslag kommer
med att fortsä tta att lyfta mervä rdet. Det behö vs ett gemensamt arbete fö r att tydliggö ra
det mervä rde som lyfts fram. Statssekreteraren understryker att Sveriges linje ä r
budgetrestriktivitet men hå ller med om att innehå llet i den framtida
sammanhå llningspolitiken också må ste kunna diskuteras och formuleras till
prioriteringar som kan anvä ndas i dialog med kommissionen och andra som har
inflytande ö ver de kommande fö rslagen. Det arbetet må ste kunna syfta till en
gemensam vision. Elisabeth Backteman hå ller med om att Sverige behö ver bli starkare i
argumentationen om varfö r Sverige ä r med i EU och också tydligare avkrä va svar frå n
EU-nivå . Vill gä rna ha en fortsatt dialog med regionalt utvecklingsansvariga kring detta
och ser Forum fö r hå llbar regional tillvä xt och attraktionskraft samt 8-gruppen som
lä mpliga fora fö r dialogen. Statssekreterare Annica Dahl tackar också fö r regionernas
inspel infö r det kommande arbetet och ser framemot att delta i det fortsatta arbetet
med de regionala fö reträ darna. Lars Lööw delar regionernas inspel och lyfter att ä ven
nä ringslivet ser ett stort vä rde av ett fungerande samarbete på Europanivå . Fö r Svenska
ESF-rå det ä r utmaningen att arbetsmarknadspolitiken ä r nationell samtidigt som
arbetet sker i ett flernivå system. Leif Dennerberg på talar att Statens Jordbruksverk ser
positivt på att kunna involvera regionerna mer i kommande programperiod.
Gunilla Nordlöf menar att utmaningarna i den framtida regionala konkurrenskraften
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finns oavsett ESI-fonder eller inte men att samarbetet ä r positivt. Komplementä ra
områ den med gemensamma må l och visioner vore bra. Betonar att må nga svenska
fö retag konkurrerar globalt vilket innebä r att Sveriges insatser utgö r en del i arbetet
med att stä rka de europeiska fö retagens konkurrenskraft.
5. Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)
Regional samverkan om validering
Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen, inleder med att informera om
delegationens uppdrag att fö lja, stö dja och driva på ett samlat utvecklingsarbete fö r
validering, så vä l inom utbildning som arbetsliv, nationellt liksom regionalt. Elin Landell
understryker vikten av insatser på den regionala nivå n. Arbetet med validering behö ver
få en hö gre legitimitet och fö r att validering ska bli ett verktyg fö r att stä rka individers
anstä llningsbarhet behö vs en tydlig och samlad bild mot vilka kunskaps- och/eller
kompetenskrav som valideringen ska ske.
Valideringsdelegationen har, mot bakgrund av de riktlinjer fö r regionalt
kompetensfö rsö rjningsarbete som Tillvä xtverket lä mnade in till departementet i juni,
tagit fram ett utkast till vä gledning rö rande hur arbetet med validering ska komma
igå ng, byggas upp och genomfö ras på regional nivå . En regional samverkan behö vs bl.a.
fö r att bidra till ett likvä rdigt, tillgä ngligt och sammanhå llet system fö r validering.
Valideringsdelegationen menar att den roll som regionalt utvecklingsansvariga kan ta
inom ramen fö r arbetet med validering bl.a. ä r att ta det regionala ledarskapet fö r
samverkan om validering och inom ramen fö r det formera regionala partnerskap och
genom dessa driva arbetet framå t t.ex. genom att processleda, sammankalla, hå lla ihop,
medla och bidra med kunskap. Elin Landell pekar på fem steg fö r ett regionalt
utvecklingsarbete inom valideringsområ det; mandat frå n berö rda aktö rer, formulera en
gemensam må lbild samt avgrä nsa arbetet, sä tta upp praktiska ramar fö r arbetet (vem
gö r vad i vilken del av processen och vilka resurser/kompetens finns att tillgå ), ta fram
en handlingsplan och utveckla en fungerande uppfö ljning fö r arbetet.
Valideringsdelegationens vä gledning kommer att utgö ra ett stö d fö r det fortsatta
arbetet på regional nivå .
Utkastet till vä gledning har tagits fram i samarbete med de regioner som har lå ng
erfarenhet av att arbeta med validering och må lsä ttningen ä r att publicera vä gledningen
i januari 2018.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
De regionala företrädarna på talar att det som krä vs fö r att stä rka det regionala arbetet
med validering inte ä r riktlinjer och vä gledningar utan ett tydligare regionalt mandat
liksom en nationell finansieringsmodell fö r att arbetet ska vara verkningsfullt. Arbetet
med validering ä r en av regionernas nyckelfrå gor och inom det hä r områ det har inte
staten levererat. Regionalt utvecklingsansvariga på talar att de har gjort flertalet inspel
men utdelningen frå n nationellt hå ll upplevs lå g. Vissa regioner arbetar vä ldigt
framgå ngsrikt, så som Vä stra Gö taland, men det behö vs en nationell samordning fö r
arbetet med validering. Det ä r viktigt att det finns en ö verenskommelse ex inom vilka
områ den som arbetet med validering ska ske. Region Jönköping menar att arbetet med
validering rö rande smart industri har fungerat bra. Regionen har sjä lv har identifierat
fem aktuella branscher fö r validering inom industrin, sö kt medel frå n Tillvä xtverket
som regionen dä refter har fö rdelat till regionala aktö rer. På så sä tt har det regionala
mandatet stä rkts. De regionala aktö rernas resurser ä r må nga gå nger mycket
begrä nsade nä r det gä ller validering. Region Halland på talar att det finns ett behov av
att samordna det arbete som sker på kommunal nivå . Dä r sker må nga insatser på flera
områ den men det behö vs må nga gå nger en tydligare struktur fö r arbetet och en
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samverkan med regioner i nä rområ det fö r att slippa bygga egna strukturer. Hå ller med
om att en nationell finansiering behö vs eftersom arbetet med validering ä r
resurskrä vande. Elin Landell på talar att frå gan om resurser behö ver skickas vidare till
regeringen och att delegationens bedö mning ä r att en vä gledning ä ndå kan utgö ra ett
stö d fö r regionerna och att det ä ven finns andra aktö rer som kan ha resurser, ex
Arbetsfö rmedlingen, och vikten av att få till ett samordnat arbete med dem.
6. Samhällsplanering och bostäder
Uppföljning av regeringens arbete med samhällsplanering och bostäder
Alf Karlsson, statssekreterare hos Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister
inleder med att informera om den arena fö r stö rre samlad exploatering som aviseras i
BP 18. Bakgrunden ä r samordnare Johan Edstavs slutsatser inom ramen fö r uppdraget
att samordna stö rre samlade exploateringar. Utredningen lyfter utmaningar kopplade
till planeringsprocesser som kan uppstå vid byggande av bostä der dä r det tidigare varit
exempelvis industri- eller hamnområ den. Fö rorenad mark och andra fö rutsä ttningar
kan må nga gå nger fö rsvå ra exploateringen och det kan ä ven finnas motstå ende
kommunala och statliga intressen. Just nu bereds dä rfö r ett kommitté direktiv till en
sä rskild utredare med syfte att underlä tta samordningen mellan berö rda parter i
samhä llsbyggnadsprocessen i kommuner med sä rskilt komplexa
planeringsfö rutsä ttningar. Syftet med uppdraget ä r att underlä tta planeringsprocesser
fö r att få till stå nd ett ö kat och hå llbart bostadsbyggande.
Statssekreteraren berä ttar dä refter om det fortsatta arbetet med
Bostadsplaneringskommitténs betä nkande som handlar om ny lagstiftning rö rande
regional planering i Sverige. Idag har Stockholms lä n enligt sä rlagstiftning fö r
Stockholms lä n skyldighet att regionplanera och det bildade regionplaneorganet
Gö teborgsregionens kommunalfö rbund har lagstadgad mö jlighet att ta fram en
regionplan enligt 7 kap. PBL. Bostadsplaneringskommitté n fö reslog att den nya
lagstiftningen skulle gä lla i hela landet och med lä net som avgrä nsning.
Beredningsarbete på gå r i Regeringskansliet och inom ramen fö r det diskuteras de
vä gval som finns; en obligatorisk regional planering i hela landet eller obligatorisk
regional planering i vissa delar av landet och frivilligt i ö vriga. Kommitté n fö reslog att
ansvaret fö r den regionala planeringen skulle lä ggas på de regionalt
utvecklingsansvariga i lä nen. Ett annat vä gval som bereds i Regeringskansliet inom
ramen fö r fö rslaget till ny lagstiftning fö r regional planering ä r lä nsstyrelsens roll i
frå gor som rö r bostadsfö rsö rjningen. Regeringen har ä ven fö r avsikt att ta fram en
nationell strategi fö r fysisk planering med inriktning mot bostadsfö rsö rjning. Fö rslaget
om en nationell strategi fö r fysisk planering och ett nationellt forum fö r fysisk planering
lyftes av Bostadsplaneringskommitté n. Syftet med den nationella strategin fö r fysisk
planering med inriktning mot bostadsfö rsö rjning ä r att tydliggö ra statens prioriteringar
kopplat till områ det. I uppdraget ingå r ä ven att titta på mö jligheten att skapa ett
nationellt forum fö r fysisk planering och bostadsfö rsö rjning.
Den 28 september ö verlä mnade utredningen Kommunala planering för bostäder sitt
delbetä nkande En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).
Utredningen fö reslå r bl.a. att regionerna ö vertar frå n lä nsstyrelserna den lagstadgade
uppgiften att uppmä rksamma kommunerna på behovet av samordning i frå gor om
bostadsfö rsö rjning och att verka fö r att så dan samordning kommer till stå nd.
Regeringens ges mö jlighet att inrikta samordningen mot vissa sä rskilt angivna frå gor.
Lä nsstyrelserna ska fö lja upp och analysera hur kommunernas bedö mningar fö rhå ller
sig till Boverkets berä kningar. Fö rslaget ä r på remiss fram till februari 2018.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
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De regionala företrädarna vä lkomnar att steg tas fö r att komma vidare i frå gan om
bostadsplanering och bostadsfö rsö rjning. De betonar att regionernas kompetens ä r
viktig och arbetet behö ver korrelera bä ttre med lä nsplaneupprä ttandet. Arbetet har en
stark koppling till kompetensfö rsö rjningen och (bristen på ) tillgå ngen till bostä der få r
inte hä mma den regionala tillvä xten. Det finns ä ven starka samband mellan bostä der,
infrastruktur och samhä llsplanering. Ett utö kad mandat i arbetet med bostadsplanering
och bostadsfö rsö rjning bö r ses som en naturlig del av det regionala utvecklingsansvaret.
Vikten av tydlighet i ansvar mellan lä nsstyrelse och regionalt utvecklingsansvar lyfts av
flera regionala fö reträ der som anser att det ä r naturligt att ansvaret som idag ligger på
lä nsstyrelsen fö rs ö ver. Region Skåne menar att det ä r viktigt att mö jliggö ra regionala
anpassningar om uppdraget blir obligatorisk ö ver hela landet. Det ä r också viktigt att
fundera på ansvaret fö r uppdragen som rö r arbetsmarknadsanalyser och fysisk
planering som idag ligger hos lä nsstyrelsen. Regionförbundet Kalmar län efterfrå gar ett
fö rtydligande kring arenan rö rande en stö rre samlad exploatering. Stockholms läns
landsting ö nskar mer information kring utredningen Kommunal planering för bostäder
och deras tillä ggsdirektiv samt om regeringen planerar att lä gga fram en proposition
eller inte. Statssekreteraren tydliggö r att arenan syftar till att skapa ett forum fö r dialog
dä r olika aktö rer kan enas kring hur marken ska anvä ndas, lä mna fö rslag och gå vidare
med fö rslaget. Det kan rö ra frå gor om buller, markfö roreningar, riksintressen etc. Nä r
det gä ller tillä ggsdirektivet till Utredningen för kommunal planering för bostäder har de
bl.a. få tt i uppdrag att kartlä gga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera
efterfrå gan och bostadsbehovet hos grupper med svag stä llning på bostadsmarknaden
ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Det handlar ex. om en ensamstå ende
två barnsmamma som arbetar, har behov av en bostad men inte har rå d med en
nyproducerad två rumshyresrä tt. Nä r flyttkedjorna inte rä cker till hur kan det
kommunala hyresbestå ndet tä cka upp? Tillä ggsdirektivet handlar om att ta fram ett
fö rtydligande kring detta. Alf Karlsson tydliggö r att det inte kommer att komma en
proposition på områ det utan nu ä r regeringens fokus social hå llbarhet och klimat- och
miljö mä ssigt hå llbart byggande.
7. Digitalisering
Digitalisering
Alf Karlsson, statssekreterare hos Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister,
Näringsdepartementet inleder med att konstatera att digitalisering ä r ett av de mest
framtidsinriktade politikområ dena och jä mfö rt med ö vriga Europa har Sverige en vä l
utbyggd digital infrastruktur, befolkningen ä r fö rä ndringsbenä gen och kä nner tillit till
systemet. I maj beslutade regeringen om För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi. Regeringens digitaliseringspolitik handlar om att ta vara på
digitaliseringens mö jligheter fö r att anvä nda digitaliseringen till att stä lla om Sverige i
en mer hå llbar riktning. Strategin syftar till att Sverige ska bli bä st i vä rlden på att
anvä nda digitaliseringens mö jligheter. Fem delmå l; digital kompetens, digital trygghet,
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Digitalt ledarskap handlar
bl.a. om ett tydligare statligt ledarskap i fö rä ndringen, fö renkling genom digitalisering
och fö rstä rkt lokalt och regionalt engagemang. Alf Karlsson menar att regeringen har ett
tydligt ansvar fö r samordning och koordinering i syfte att styra mot ett mer
resurseffektivt samhä lle och arbetet med digitalisering kan exempelvis handla om att ta
fram gemensamma lö sningar på gemensamma digitala utmaningar istä llet fö r att var
och en arbetar fram egna. Må nga regioner arbetar med digitaliseringsfrå gor men det
gö rs inte sä rskilt koordinerat, strukturerat eller fokuserat och de regionala
fö rutsä ttningarna skiljer sig å t. Det behö vs mer samverkan, samordning och samarbete
mellan nationell, regional och lokal nivå och fokus på digitalisering som en del i regional
utveckling. Det finns 50 miljoner kronor i budgeten fö r 2018, ett permanent anslag fö r
digitaliseringsstrategins genomfö rande, och ett antal satsningar diskuteras fö r att
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fö rstä rka det lokala och regionala engagemanget i digitaliseringsfrå gor.
Statssekreteraren lyfter Dalarna som ett regionalt exempel dä r bl.a. ett
Digitaliseringsledarnätverk har inrä ttats.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Flera av de regionala företrädarna hå ller med om att arbetet med digitalisering ä r helt
avgö rande fö r framtiden men att det också ä r nö dvä ndigt att beakta den del av
befolkningen i Sverige som idag inte ä r digitaliserade. Eftersom den digitala
informationen och de digitala tjä nsterna ö kar ä r det viktigt att hitta arbetssä tt som kan
motverka ett digitalt utanfö rskap. Arbetet med smart industri och S3 plattformarna,
samverkansprogrammen, stä rka små och medelstora fö retags digitalisering, vissa
universitetets arbete med smarta stä der/smarta kvarter samt kopplingen till AI lyfts
som viktigt. En annan aspekt som lyfts ä r att skapa plattformar fö r att samnyttja de
tjä nster som finns och standardisera fler processer. Behovet av ett fö rstä rkt nationellt
ledarskap poä ngteras fö r att stä rka digitaliseringen inom fordonsindustri. Region
Halland lyfter behovet av att omformulera utbyggnadsuppdraget nä r det gä ller
bredband och bö rja prata om att sä kerstä lla invå narnas tillgå ng till robusta digitala
samhä llstjä nster. Nå got som inte bö r vara en ekonomisk frå ga fö r individen.
Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, lyfter att arbetet med digitalisering
också ä r en viktig del i arbetet med kompetensfö rsö rjning. Satsningen
Digitaliseringslyftet som finns inom Tillvä xtverket kan sä kert skalas upp liksom arbetet
med verksamt.se med anledning av de avsatta medlen fö r strategin. Statssekreteraren
delar regionfö reträ darnas stå ndpunkt om att stä rka arbetet med att få fler invå nare att
ansluta sig till fibernä tet och lyfter arbetet på Gotland som ett gott exempel. Dä r
undervisar ä ldre invå nare yngre om vikten av att ansluta sig och jä mfö r med
elektrifieringen av ö n. Det har gett gott resultat. Alf Karlsson uppmanar ä ven SKL att ta
ett ledarskap i frå gan och gemensamt med regionerna ta fram standarder dä r det
behö vs.
8. Socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden
Regeringens satsning i budgetpropositionen 2018
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet inleder med att kort
presentera satsningen och berä ttar att det handlar om en satsning på områ den dä r
må nga har en lå g utbildningsnivå , det rå der en hö g arbetslö shet och valdeltagandet ä r
lå gt. Insatsen ä r viktig fö r ett Sverige som hå ller ihop, bå de ur ett socialt och ekonomiskt
hä nseende. Syftet ä r också att insatsen ska bidra till en hå llbar utveckling i bå de stä der,
tä tort och gles- och landsbygd och bidra till att minska segregationen. Satsningen
omfattar 500 miljoner 2018, 1,5 miljarder 2019 och 2,5 miljarder å rligen frå n 2020.
Beredning på gå r just nu inom Regeringskansliet och det ä r dä rfö r viktigt att få
regionernas inspel.
Emil Högberg, statssekreterare hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
meddelar att det inte ä r klart ä n vilka kommuner som kommer kunna sö ka eller ta del
av medlen. Arbete på gå r fö r att hitta en enkel metod fö r att enkelt kunna få ut de
ekonomiska medlen. Statssekreteraren understryker att det ä r viktigt att sluta klyftorna
mellan mä nniskorna i landet och mellan bostadsområ den eftersom det leder till olika
fö rutsä ttningar och mö jligheter i livet. Segregationen och klyftorna ö kar i Sverige och
det ä r allt fler områ den som prä glas av detta. I Regeringens långsiktiga reformprogram
för minskad segregation 2017–2025, som syftar till att lyfta socialt utsatta områ den och
motverka strukturella orsaker till segregation, finns insatser inom fem
utvecklingsområ den; minska lå ngtidsarbetslö sheten, lyfta skolorna och elevernas
resultat, bekä mpa brottsligheten, stä rka samhä llsservicen och minska
bostadssegregationen samt stä rka demokratin och stö dja det civila samhä llet.
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Frå n 1 januari 2018 finns en ny myndighet, Delegationen mot segregation, som ska
arbeta med frå gorna. Myndigheten kommer bland annat att arbeta med
sektorsö vergripande insatser, ö kad samverkan mellan kommuner och landsting och
bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Sammanfattande dialog och synpunkter från regionalt utvecklingsansvariga
Landstinget i Västernorrland på talar behovet av lä mpliga kriterier fö r vilka kommuner
och områ den som bedö ms relevanta. Det skulle exempelvis kunna utgö ras av
arbetslö shet, ohä lsotal och utbildningsnivå n. Stockholms läns landsting trycker på vikten
av att det blir satsningar som kan arbeta i lä ngre cykler med samhä llsfö rä ndringen.
Region Örebro län efterfrå gar fö rtydligande kring regionalt utvecklingsansvarigas roll i
arbetet. Kan exempelvis regionerna samordna arbetet och sö ka medel fö r ett
gemensamt projekt mellan region och kommuner? Statssekreterare Backteman svarar
att det inte ä r klart kring formen men att det givetvis ä r viktigt att pengarna kommer till
nytta. Aven statssekreterare Högberg poä ngterar att det ä r en lå ngsiktig satsning, nå got
som också SKL varit tydliga med att spela in. Elisabeth Backteman meddelar att
ytterligare information kommer vid kommande mö te.
9. Aktuella frågor, öppet forum samt kommande möten
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet informerar kort om
aktuella frå gor.
Sverige tar över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet under 2018
Programmet handlar om ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden och
digitalisering kommer att utgö ra ett genomgå ende tema. Inom regional utveckling
kommer landsbygdsutveckling, innovativa regioner, hå llbara stä der och grä nsregionala
perspektiv utgö ra ett genomgå ende tema och fokus kommer att vara att minska
klyftorna mellan stad och land, tillgå ng till offentlig service fö r alla, sä kerstä lla en god
infrastruktur, mö jlighet att starta och driva fö retag och kompetensfö rsö rjning.
Utvecklingsdialoger
Utvecklingsdialogerna fortsä tter. Syftet ä r uppfö ljning och fokus på vad som ytterligare
behö ver gö ras. Sju regioner har besö kts under 2017 och planering finns fö r ytterligare
sju under kommande å r.
Nationella innovationsrådet
Nationella innovationsrå det genomfö rde sitt fö rsta regionala mö te i Trollhä ttan den 25
oktober och nu planeras fö r ytterligare ett regionalt mö te.
Landsbygdspolitiska propositionen
Beredningsarbete på gå r inom Regeringskansliet. Det ä r flera departementet som
arbetar med propositionen och den kommer att spä nna ö ver flera politikområ den.
Planen ä r att propositionen ska lä ggas på riksdagens bord under vå ren 2018.
Infrastrukturplaneringen
Arbetet fortsä tter. Sista januari ska era lä nsplaner redovisas och ny nationell plan
beslutas under vå ren 2018.
Kommande möten
Landsbygdsministern kommer att delta vid nä sta mö te med anledning av SHP.
Onskemå l frå n regionalt utvecklingsansvariga ä r att lyfta Agenda 2030 igen, om den
kommer att ersä tta EU 2020 samt regionernas innovationsarbete. Lä rande och
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uppfö ljning bedö ms inte prioriterat med anledning av att det ä r valå r 2018.
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