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Villkor m.m. för budgetåret 2018 för landstingen i Uppsala,
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands,
Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs, Norrbottens,
Västernorrlands, Västmanlands och Jämtlands län,
samverkansorganen i Södermanlands län, Kalmar län, Blekinge
län, Värmlands län, Dalarnas län och Västerbottens län samt
Gotlands kommun inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19
Regional tillväxt och 22 Kommunikationer (rskr. 2017/18:104 och
rskr. 2017/18:107)

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden
om ekonomiska åtaganden vad gäller utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop.
2017 /18:1, utg.omr. 1, bet. 2017 /18:KUl, rskr. 2017 /18:76) och
utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2017/18:1, utg.omr. 19, bet.
2017 /18:NU2, rskr. 2017 /18: 107) samt utgiftsområde 22 Kommunikationer
(prop. 2017 /18:1, utg. omr. 22, bet. 2017 /18:TUl, rskr. 2017 /18:104.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för
landstingen i Uppsala, Östergötlands,Jönköpings, Kronobergs, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Norrbottens, Västmanlands,
Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län, samverkansorganen i
Södermanlands län, Kalmar län, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län
och Västerbottens län samt Gotlands kommun, vid användandet av medel
från anslaget 5:1 Länsstyrelserna under utgiftsområde 1 Rikets styrelse och
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional
tillväxt samt från anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer. Det som sägs
om ett landsting i detta beslut gäller även Gotlands kommun.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

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

Berörda aktörer ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2019, om inget annat
framgår. Redovisningen ska ske enligt de återrapporteringskrav som framgår
av detta regeringsbeslut.
1.1 Aterrapportering
Återrapportering för landstingen i Uppsala, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro,
Norrbottens, Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och
Jämtlands län, samverkansorganen i Södermanlands län, Kalmar län,
Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län och Västerbottens län samt
Gotlands kommun
Aterrapportering 1

För sin uppgift i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med
utgångspunkt i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och förordningen (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete, ska berörda landsting och samverkansorgan ge en
sammanfattning av verksamheten. Redovisningen ska innehålla uppgift om:
• Vilka som är verksamhetens prioriteringar, hur de relaterar till regionens
utmaningar och behov samt hur de har bidragit till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet
och de territoriella samarbetsprogrammen.
• Vilka insatser som har genomförts under året, vilka resultat de har
medfört eller förväntas medföra samt hur de har bidragit till att nå mål i
den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen.
• Vilka av insatserna som har genomförts inom ramen för EU:s strategi
för Östersjöregionen.
• Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i
verksamheten och vilka resultat det har medfört eller förväntas medföra.
Redovisningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i den
nationella strategin - Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och
tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete.

2 (11)

Aterrapportering 2

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur medel från anslag
1: 1 Regionala tillväxtåtgärder (utgiftsområde 19 Regional tillväxt) har
prioriterats och fördelats under året samt hur de har bidragit till att nå mål i
den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet
och de territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen ska det framgå
hur verksamheten tagit hänsyn till de förutsättningar som råder i olika delar
av länet samt hur det har påverkat fördelningen av medel inom länet.
Aterrapportering 3

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa inom vilka områden
samverkan och gemensam finansiering av insatser har skett med
länsstyrelsen respektive andra statliga myndigheter under året.
Redovisningen ska även innehålla vilka resultat denna samverkan har
medfört eller förväntas medföra samt hur den har utvecklats. Redovisningen
avser det regionala tillväxtarbetet inklusive genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen 2014--2020 och territoriellt samarbete.
Aterrapportering 4

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur ett strategiskt och
långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt fortsatt bedrivits och
utvecklats under året. Redovisningen ska innehålla uppgift om vilka insatser
som har genomförts under året samt vilka resultat de har medfört eller
förväntas medföra.
Aterrapportering 5

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur ett strategiskt och
långsiktigt arbete för integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
har bedrivits och utvecklats under året. Redovisningen ska innehålla uppgift
om vilka insatser som har genomförts under året samt vilka resultat de har
medfört eller förväntas medföra.
Aterrapportering 6

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur arbetet med att
analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet har bedrivits
under året.
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Aterrapportering 7

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa hur arbetet med att
främja bredbandsutbyggnad har bedrivits inom det regionala tillväxtarbetet
under året. Redovisningen ska innefatta det arbete som bedrivits utöver det
som utförts av de regionala bredbandskoordinatorerna. Redovisningen ska
göras i enlighet med Post- och telestyrelsens anvisningar senast den
1 februari 2019.
Aterrapportering 8

Berörda landsting och samverkansorgan erbjuds att senast den 15 februari
2018 översiktligt redovisa sitt eventuella arbete med Agenda 2030 inom
ramen för sitt ansvar enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
respektive lagen om samverkansorgan i länen.
Aterrapportering för landstingen i Uppsala, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro,
Norrbottens, Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och
Jämtlands län, samverkansorganet i Kalmar län och Gotlands
kommun
Aterrapportering 9

Berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa arbetet i fråga om
tillgång till kommersiell service. Redovisningen ska innehålla uppgift om
vilka insatser som har genomförts under året samt vilka resultat de har
medfört eller förväntas medföra. Redovisningen ska även innehålla uppgift
om vilka aktörer som deltagit, hur samverkan utvecklats samt på vilket sätt
insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling i länet. Redovisningen ska omfatta de insatser som
genomförts inom det regionala serviceprogrammet samt insatser avseende
stöd till kommersiell service i den regionala handlingsplanen för
genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014--2020.
Redovisningen ska göras i enlighet med riktlinjerna för de regionala
serviceprogrammen.
1.2 Uppdrag och erbjudande

Uppdrag och erbjudande till landstingen i Uppsala, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro,
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Norrbottens, Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och
Jämtlands län, Gotlands kommun och samverkansorganen i
Södermanlands län, Kalmar län, Blekinge län, Värmlands län,
Dalarnas län och Västerbottens län samt Gotlands kommun
Uppdrag 1

Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket, lämna uppgifter till myndigheten avseende utgiftsprognoser,
utfall och beställningsbemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Uppdrag 2

Berörda landsting och samverkansorgan ska, enligt anvisningar från
Tillväxtverket, medverka i myndighetens uppdrag att säkerställa nationell
uppföljning av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1: 1
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Uppdrag 3

Berörda landsting och samverkansorgan fick den 22 december 2016 i
uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020 (N2016/08072/RTS). Berörda
landsting och samverkansorgan skulle redovisa planen till Tillväxtverket
senast den 2 oktober 2017.
Resultatet av genomförandet den regionala handlingsplanen för att integrera
och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet ska
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med
årsredovisningen årligen för perioden 2017-2020.
Utöver vad som anges i beslutet den 22 december 2016 ska berörda
landsting och samverkansorgan dessutom bedöma behovet och i
förekommande fall redovisa kompletterad och uppdaterad regional
handlingsplan till Tillväxtverket senast den 31 augusti 2018.
Erbjudande 4

Berörda landsting och samverkansorgan som genomför insatser inom
kompetensförsörjningsområdet erbjuds att:
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•

•

Utifrån de prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin
organisera och fastställa målsättningar för regionalt
kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bl.a. kommuner,
arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga berörda
aktörer i länet.
Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors
behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda
aktörer om de behov som där identifieras samt ge förslag på insatser
utifrån dessa, bl.a. i syfte att fler ska påbörja reguljära studier. Under
2018 stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden. Dessa
innebär att:
o
o
o

•

Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional
nivå.
Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt
yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
Bidra till etableringen av lärcentrum.

Senast den 30 juni 2018 redovisa till Tillväxtverket hur berört landsting
eller samverkansorgan avser att lägga upp sitt arbete inom
kompetensförsörjningsområdet utifrån regionala prioriteringar
respektive utifrån de utpekade fokusområdena. Redovisningen kan även
beskriva vilket behov av stöd från Tillväxtverket samt andra berörda
aktörer som identifierats för det fortsatta arbetet. Redovisningen kan
även innehålla en beskrivning av vilka mål som fastställts för arbetet
samt hur dessa mål är tänkta att följas upp.

Uppdrag till landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Norrbottens,
Västmanlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län,
samverkansorganet i Kalmar län och Gotlands kommun
Uppdrag 5

Berörda landsting och samverkansorgan ska bidra till att utveckla de
selektiva regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och
miljö, inklusive klimat. Arbetet ska genomföras i samarbete med
Tillväxtverket.
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Uppdrag 6

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 var den
31 december 2016.
En rapport om utbetalningar av stödet t.o.m. den 31 december 2018 ska
lämnas senast den 31 januari 2019. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i
Örebro län.
Pågående uppdrag och erbjudande

Pågående uppdrag och erbjudande anges i bilagan.

2
2.1

FI NANSI ERI NG
Anslagen 5:1 Länsstyrelserna m.m. och 1 :1 Regionala
ti I lväxtåtgärder

Berörda landstings och samverkansorgans medel från anslag 5:1
Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse framgår av
villkor för respektive länsstyrelses anslagspost i regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende anslaget.
Berörda landstings och samverkansorgans delar av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt framgår av
regleringsbrev för budgetåret 2018 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.
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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.

ÖVRIGT

3
3.1

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.

På regeringens vägnar

�Sven-Erik Bucht

Erika Nilsson
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Kopia till
Statsrådsberedningen, SAM
Utrikesdepartementet, FH
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA, K och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, GV och UH
Miljö- och energidepartementet, EE, KL, MM och NM
Kulturdepartementet, KL, KO, LS och MF
Arbetsmarknadsdepartementet, A och I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
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Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Samverkansorganeti Blekinge län
Samverkansorganeti Dalarnas län
SamverkansorganetiKalmar län
Samverkansorganeti Södermanlands län
SamverkansorganetiVärmlands län
SamverkansorganetiVästerbottens län
Gotlands kommun
SverigesKommuner och Landsting
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Handelskamrar
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Bilaga till beslut IV 10 vid regeringssammanträde den 18 december 2017,
N2017/07699/RTS m.fl.
Pågående uppdrag eller erbjudande
Uppdrag/erbjudande
Uppdrag att ta fram
regional handlingsplan
för att integrera och
stärka klimat- och
miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet

Berörda aktörer
Berörda landsting
och
samverkansorgan

Berörda landsting
Uppdrag respektive
erbjudande om regionala och
bredbandskoordinatorer samverkansorgan
Samverkansorganet
Inrättande av regional
i Västerbottens län
kontaktpunkt och en
regional rådgivande
och
Samverkansorganet
grupp för EU:s
territoriella
i Jämtlands län
samarbetsprogram Norra
Periferin och Arktis
2014--2020
Inrättande av nationell
Västra Götalands
kontaktpunkt och
läns landsting,
subkommitte för EU:s
Skåne läns
territoriella
landsting,
Hallands läns
samarbetsprogram för
Nordsjöregionen
landsting och
Samverkansorganet
2014--2020
i Kronobergs län
Uppdrag respektive
Berörda landsting
och
erbjudande om
Samverkansorganet
genomförande av
regionala serviceprogram i Kalmar län
till och med 2020
Berörda landsting
Erbjudande om att göra
insatser för
och
samverkansorgan
livsmedelsstrategins
genomförande på
regional nivå

Lämnat
22 december 2016

Giltighetstid
2017-2020

N2016/08077/RTS

22 december 2016

2017-2020

N2016/08067/D
18 december 2014

2014--2020

N2014/05280/RT

18 december 2014

2014--2020

N2014/05281/RT

15 december 2016

2017-2020

N2016/7807/HL

5 oktober 2017
N2017/06143/RTS

2018

Svensson Inga-Britt RK STAB
Bertilsson Ulrika RK
den 21 december 2017 14:29
RK Social hållbarhet M; RK Näringsliv M; RK Regional samhällsplanering M;
Hammarlund Claes RK; Bengtsson Henrik RK; Berntsson Jessica RK; Karlsson Marie
RK; Kömmits Urmas RK
Svensson Inga-Britt RK STAB
Villkorsbeslut 2018
Villkorsbeslut 2018.pdf
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Skickat:
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Kopia:
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Hej
Nu har vi fått villkorsbeslutet för 2018.
Många härliga utmaningar att hugga tag i.
Ulrika

Ulrika Bertilsson
Avdelningschef Analys och samordning
Regionkontoret
TFN: 035-17

98 27

MOBIL: 070-377

39 23

E-POST: Ulrika.Bertilsson@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Södra

vägen 9, 30180 Halmstad
www.regionhalland.se
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