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Samverkansorganet i Blekinge län
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

m.fl.

Villkor m.m. för budgetåret 2017 för Gotlands kommun, landstingen i
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Gävleborgs, Uppsala, Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands
och Jämtlands län samt samverkansorgan inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om verksamheter för budgetåret 2017 vad gäller
utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2016/17:1, utg.omr. 1, bet.
2016/17:KUl, rskr. 2016/17:74) och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
(prop. 2016/17:1, utg.omr. 19, bet. 2016/17:NU2, rskr. 2016/17:104) samt
utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2016/17:1, utg. omr. 22, bet.
2016/17:TUl, rskr. 2016/17:100).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för
Gotlands kommun, landstingen i Östergötlands,Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Uppsala, Norrbottens,
Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län samt samtliga
samverkansorgan vid användandet av medel från anslaget 5:1 Länsstyrelserna
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse och anslaget 1: 1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt från anslaget
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation inom utgiftsområde
22 Kommunikationer. Det som sägs om ett landsting i detta beslut gäller
även Gotlands kommun.

1

VERKSAMHET

Berörda aktörer ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2018, om

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 3616
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n. reg istrator@regeringskansliet.se

inget annat framgår. Redovisningen ska ske enligt de återrapporteringskrav
som framgår av detta regeringsbeslut.

1.1

Verksamhetsstyrning

Berörda landstings och samverkansorgans verksamheter inom det regionala
tillväxtarbetet ska bidra till ett effektivt och resultatinriktat genomförande av
den regionala tillväxtpolitiken och bedrivas utifrån ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart perspektiv. En viktig del av det regionala
tillväxtarbetet är genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige,
inklusive europeiskt territoriellt samarbete. Kunskaper och erfarenheter från
de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska återföras till och tas
tillvara i det regionala tillväxtarbetet. Det regionala tillväxtarbetet ska grundas
på analyser av regionala förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i
syfte att främja lärande.

Återrapportering för landstingen i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Uppsala,
Norrbottens, Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och
Jämtlands län, Gotlands kommun och samtliga samverkansorgan

Aterrapportering 1
För sin uppgift i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med
utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 och förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete, ska berörda landsting och samverkansorgan ge en
sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt.
Redovisningen ska innehålla:
De viktigaste resultaten, prioriteringarna och insatserna i det regionala
tillväxtarbetet under året, inklusive en bedömning av hur det bidragit till
att möta regionens utmaningar och behov. Resultaten ska bedömas
utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin.
En beskrivning av hur användningen av medel från anslag 1: 1 Regionala
tillväxtåtgärder (utgiftsområde 19 Regional tillväxt) bidrar till att uppfylla
målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen.
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Redovisningen ska även innehålla en bedömning av inomregional
fördelning av medlen inom länet.
Sammanfattningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i dep.
nationella strategin - Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och
tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete. Inom
prioriteringen innovation och företagande ska det särskilt redovisas hur det
regionala innovationsarbetet formeras och bedrivs, exempelvis utifrån
regionala strategier för smart specialisering, innovation eller motsvarande.
Inom prioriteringen kompetensförsörjning ska särskilt arbetet med den
regionala kompetensplattformen redovisas. Inom prioriteringen
internationellt samarbete ska särskilt genomförda aktiviteter och deras
resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen redovisas.

Aterrapportering 2
Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa exempel inom vilka
områden samverkan sker med länsstyrelsen och hur denna samverkan har
utvecklats. Detta innefattar särskilt genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen 2014--2020, inklusive territoriellt samarbete
avseende insatser inom det tematiska området Stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
Aterrapportering 3
Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur ett strategiskt och
långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt fortsatt bedrivs och
utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet.
Aterrapportering 4
Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa sitt strategiska och
långsiktiga arbete med lärande i enlighet med den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. I redovisningen ska
det ingå en beskrivning av arbetet med uppföljning och lärande kopplat till
användning av medel från anslag 1: 1 Regionala tillväxtåtgärder
(utgiftsområde 19 Regional tillväxt).
Aterrapportering 5
Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur arbetet med att
främja bredbandsutbyggnad bedrivs inom det regionala tillväxtarbetet.
Arbetet har sin utgångspunkt i den nationella strategin för regional tillväxt
och attraktionskraft 2015-2020 och redovisningen ska innefatta det arbete
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som bedrivs utöver det som utförs av de regionala bredbandskoordinatorerna. Redovisningen ska göras i enlighet med Post- och
telestyrelsens anvisningar senast den 1 februari 2018.

Aterrapportering 6
Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa arbete som bedrivits
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet i syfte att främja näringslivets
digitalisering, med särskilt fokus på industrins digitalisering. Redovisningen
ska beskriva genomförda insatser och resultat av dessa, vilka aktörer som
deltagit och ska relateras till målen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi
Smart Industri (dnr N2016/00496/FÖF).

Återrapportering för landstingen i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Uppsala,
Norrbottens, Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och
Jämtlands län, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar
län

Aterrapportering 7
För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för
medborgare och företag ska berörda landsting och samverkansorgan redovisa och kommentera genomförda insatser och resultat av dessa, vilka
aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga
insatser för hållbar regional tillväxt i länet. Redovisningen ska relatera till
målen i det regionala serviceprogrammet samt den regionala handlingsplanen
för genomförandet av det svenska lands bygdsprogrammet.

1.2

Uppdrag

Uppdrag till landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Uppsala, Norrbottens,
Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län,
Gotlands kommun och samtliga samverkansorgan
1. Berörda landsting och samverkansorgan ska ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.
Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få
ett ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser
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inom det regionala tillväxtarbetet. Uppdragets närmare innehåll och skälen
för regeringens beslut i denna del framgår av bilaga 1.
2. Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket, lämna uppgifter till verket avseende utgiftsprognoser, utfall
och beställningsbemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
3. Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Uppdrag till landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Uppsala, Norrbottens,
Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län,
Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län
4. Berörda landsting och samverkansorgan ska bidra till att utveckla de
selektiva regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och
miljö, inklusive klimat. En kartläggning av nuläget och en analys av hur dessa
dimensioner kan utvecklas ska genomföras i samarbete med och enligt
tidplan från Tillväxtverket.
5. Berörda landsting och samverkansorgan ska hantera anläggning av
kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation och för berörda projekt bistå Post- och telestyrelsen i dess
arbete med att följa upp de krav som anges i förordningen (2012:39) om
offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur.
Sista beslutsdatum för medel avsatta för anläggning av kanalisation är den 31
december 2016.
Följande ska även redovisas och kommenteras:
vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet,
hur stödet har använts, samt
statistik över antalet inkomna ansökningar.
Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det
beviljade stödets storlek. En rapport enligt ovanstående om användningen av
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stödet t.o.m. den 31 december 2016 ska lämnas av berörda landsting och
samverkansorgan senast den 1 februari 2017. En rapport om utbetalningar
av stödet t.o.m. den 31 maj 2017 ska lämnas senast den 30 juni 2017.
Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län.
2

FINANSIERING

2.1

Anslag 5: 1 Länsstyrelserna och anslag 1: 1 Regionala
tillväxtåtgärder

Berörda landstings och samverkansorgans medel från anslag 5: 1 Länsstyrelserna inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse framgår av villkor för
respektive länsstyrelses anslagspost i regleringsbrev för budgetåret 2017
avseende anslaget.
Berörda landstings och samverkansorgans delar av anslaget 1: 1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt framgår av
regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget. Under anslagsposten
24, som disponeras av Tillväxtverket, anges anslag, tilldelat bemyndigande,
anslagsbehållning som får disponeras och anslagskredit för respektive
beslutsfattare. Vidare framgår vilka ändamål under anslaget som berörda
landsting och samverkansorgan får besluta om.
Det åligger berörda landsting och samverkansorgan att följa de förordningar
som reglerar användningen av medel under anslaget.
Berörda landsting och samverkansorgan ska, vid fördelningen av medlen
under anslagen, besluta i varje ärende med hänsyn till målen för
verksamheten och villkoren för anslagen samt tillämpliga förordningar.
3

ÖVRIGT

Underlag till Tillväxtverket för årsredovisning och delårsrapport
Berörda landsting och samverkansorgan ska förse Tillväxtverket med det
underlag som verket begär inför arbetet med Tillväxtverkets årsredovisning,
budgetunderlag och finansiella delårsrapport. Vidare ska prognoser för
bemyndigande och anslag lämnas efter anvisningar från Tillväxtverket.
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På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Likalydande till
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
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Kopia till
Statsråds beredningen/internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, K och SFÖ
U tbildningsdepartementet/ GV och UH
Miljö- och energidepartementet/KL, MM, HTE och NM
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
F örvaltningsavdelningen/RK. Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Statskontoret
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Stiftelsen N orrlandsfonden
Sveriges Handelskamrar
Sveriges Kommuner och Landsting
Almi F öretagspartner AB
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Bilaga 1 till beslut IV 13 vid regeringssammanträde den 22 december 2016,
N2016/08077/RTS m.fl.

Närmare om uppdraget att ta fram och genomföra en regional
handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017-2020. Planen ska:
innehålla insatser och dess inriktning inom samtliga prioriteringar i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020,
utgå från en analys av regionala förutsättningar som identifierar
utvecklingsbehov för att bidra till att stärka arbetet med klimat- och
miljöperspektiven. Befintliga strategier, planer, program eller liknande
med relevans för klimat och miljö ska vara utgångspunkt för arbetet,
innehålla målsättningar, huvudsakliga aktiviteter och tidsplan,
visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 kan
bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda
generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen,
identifiera eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell nivå
som kan bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven
inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020,
identifiera eventuella behov av stöd från relevanta statliga myndigheter, i
syfte att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga
prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015-2020, och
följas upp fortlöpande.
Arbetet ska ske i nära samarbete med länsstyrelserna. Länsstyrelserna, som
har ansvar för genomförandet av miljöpolitiken på regional nivå, har en
viktig roll att bidra med kunskap och erfarenheter i arbetet. Detta uppdrag
innebär ingen ändrad ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna och berörda
landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun avseende ansvar för
genomförandet av miljö- och energipolitiken på regional nivå.
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Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska redovisa planerna till
Tillväxtverket senast den 2 oktober 2017. Resultatet av genomförandet av de
regionala handlingsplanerna ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i samband med redovisning av regeringens
villkorsbeslut årligen för perioden 2017-2020.

Skälen för regeringens beslut
Regeringens tre övergripande mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i
EU 2020, nå de nationella miljömålen och uppnå jämställdhet mellan
kvinnor och män.
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020 som beslutades den 9 juli 2015 framgår att hela Sveriges
attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till
vara på ett sådant sätt att det bidrar till hållbar regional tillväxt och
utveckling. Det innebär bl.a. att klimat- och miljöperspektiven på ett tydligt
sätt ska integreras i det regionala tillväxtarbetet.
Arbetet med att nå de nationella miljömålen är viktigt för en långsiktigt
hållbar regional tillväxt och utveckling. De högt ställda målen för den
svenska klimat-, miljö- och energipolitiken kräver ett aktivt och långsiktigt
arbete på alla politiska nivåer för en omfattande samhällsomställning, inte
minst på regional och kommunal nivå. Regioner, länsstyrelser och
kommuner har därför ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön och
resurseffektiv ekonomi. Hela Sverige måste förberedas för en ekonomi med
låga utsläpp av växthusgaser men också förberedas för klimatförändringarnas
effekter.
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett
konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i näringslivet och att
näringslivets potential till omställning tas tillvara. Det handlar om att
minimera risker och skapa konkurrensfördelar genom ett proaktivt
förhållningssätt till strukturomvandling och teknikutveckling. Utmaningarna
utgör även en möjlighet för hållbar tillväxt genom utveckling av hållbara och
resurseffektiva varor, tjänster, transport- och tekniklösningar samt
produktionssystem och därmed en miljödriven näringslivsutveckling i alla
branscher.
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Det behövs en utvecklad mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplanering av olika typer av insatser inom
bl.a. klimat, miljö, energi, transporter, bostadsbyggande och kulturmiljöer.
Detta i syfte att utveckla systemlösningar för en hållbar regional utveckling.
Att stärka kopplingen mellan de regionala klimat- och energistrategierna eller
andra liknande regionala och lokala strategier och program respektive
miljödriven näringslivsutveckling är betydelsefullt och ett sätt att främja
innovation, företagande och sysselsättning.

Bakgrund
Den regionala tillväxtpolitiken omfattar bland annat EU:s sammanhållningspolitik och totalt omfattar de svenska regionalfondsprogrammen cirka 16
miljarder kronor för satsningar på jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Totalt beräknas nästan 4 miljarder kronor gå till klimatrelaterade satsningar
och av dessa medel avses cirka 3 miljarder kronor gå till en koldioxidsnål
ekonomi. Områden som kommer att beröras av klimat-, miljö- och
energifrågorna är bl.a. hållbara transporter, hållbar stadsutveckling,
energieffektivisering och förnybar energi, grön investeringsfond,
näringslivsutveckling, kulturmiljöarbete samt forskning och innovation.
Dessutom omfattas Sverige av 13 program inom ramen för Europeiskt
territoriellt samarbete. Sammanlagt omfattar programmen cirka 19 miljarder
kronor som bl.a. går till att stärka gränsöverskridande innovationssystem,
främja konkurrenskraften i näringslivet samt främja anpassning till energi-,
miljö- och klimatutmaningar.
Det nationella socialfondsprogrammet 2014--2020 möjliggör insatser för
ökad sysselsättning och tillväxt som är kombinerade med ett miljöperspektiv.
Dessa insatser kan bl.a. omfatta kompetensutveckling som underlättar
övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Länsstyrelserna arbetar med uppgifter som är av betydelse för klimat-, miljöoch energifrågorna samt ska bidra till en hållbar regional tillväxt och
utveckling. De har i detta sammanhang bl.a. uppgifter inom
klimatanpassning, energi och klimat, bl.a. regionala klimat- och
energistrategier, hållbar samhällsplanering och boende, kulturmiljö samt
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
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I regleringsbrevet för 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att följa upp och
stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven
näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor. Av villkorsbeslut för
2016 till berörda landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun
framgår bl.a. att de särskilt ska redovisa hur samverkan sker med
länsstyrelserna i genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
2014--2020, inkl. territoriellt samarbete. Av regleringsbrev för 2016 till
länsstyrelserna, som inte har det regionala utvecklingsansvaret, framgår bl.a.
att de ska redovisa inom vilka områden som samverkan sker mellan
länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet
Detta innefattar särskilt genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen 2014--2020, inkl. territoriellt samarbete, avseende
det tematiska området och att stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi i alla sektorer samt övrigt arbete med de regionala klimat- och
energistrategierna.
Denna dag har Tillväxtverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag att, efter
samråd med Statens energimyndighet, under perioden 2017-2021 stödja
aktörer med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket ska vara
samordande myndighet för uppdraget (dnr N2016/08073/RTS).
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Bilaga 2 till beslut IV 13 vid regeringssammanträde den 22 december 2016,
N2016/08077/RTS m.fl.

Pågående uppdrag och erbjudanden
Uppdrag
Uppdrag respektive
erbjudande om regionala
bredbandskoordinatorer
Erbjudande: Inrättande
av regional kontaktpunkt
och en regional rådgivande grupp för EU:s
territoriella samarbetsprogram Norra Periferin
och Arktis 2014-2020
Erbjudande: Inrättande
av nationell kontaktpunkt och subkommitte
för EU:s territoriella
samarbetsprogram för
Nordsjöregionen 20142020

Uppdrag respektive
erbjudande om att
förlänga regionala
serviceprogram till och
med 2020

Aktör
Berörda landsting
och samverkansorgan samt
Gotlands kommun
Samverkans organet
i Västerbottens län
Samverkansorganet
i Jämtlands län

Västra Götalands
läns landsting
Skåne läns
landsting
Hallands läns
landsting
Samverkans organet
i Kronobergs län

Berörda landsting,
samverkans organet
i Kalmar län samt
Gotlands kommun

Lämnat
22 december 2016

Giltighetstid
Gäller 2017-2020

N2016/08067 /D
18 december 2014

Gäller 2014-2020

N2014/05280/RT

18 december 2014

Gäller 2014-2020

N2014/05281/RT

14 december 2016

Gäller 2017-2020

N2016/07807/HL
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