VÄLKOMMEN TILL
KONFERENSEN

Hållbar regional utveckling
- Skapa regionala bilder med hjälp av fakta
statistik och analyser
En viktig pusselbit i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det faktiskt ser
ut i regionen, Detta kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser som bryts ned, förklaras och förstås
regionalt. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser.
Dessa bilder är viktiga att fånga upp i det regionala utvecklingsarbetet.
Som ett stöd i arbetet med att skapa fördjupade regionala analyser med hjälp av tillgänglig statistik arrangerar
SKL tillsammans med SCB och Tillväxtverket en heldagskonferens på temat hållbar regional utveckling. I
programmet medverkar bl.a. Tillväxtanalys, Regeringskansliet, Nordregio med flera. Syftet är att presentera
aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Kaffe- och
lunchpauser ger utrymme för reflektioner och samtal.
Vi avslutar med ett mingel för dig/er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller
planera framtida samarbeten.
Välkommen till en spännande dag!

Datum

Tisdag 24 maj, kl. 09.30 - 16.30 (kaffe och registrering från kl. 9.00)

Plats

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstemän på regional nivå och analytiker på kommunal, regional och
nationell nivå med intresse av regional utveckling.

Kostnad

1750 kr inklusive lunch och kaffe och mingel (exkl. moms)

Anmälan

Anmälan kan göras via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Sista
anmälningsdag 25 april. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

Information

För frågor kring anmälan: Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86.
För frågor om innehållet: Helena Gidlöf, helena.gidlof@skl.se; tfn 08-452 73 77.

PROGRAM
Moderator: Göran Hallin, Kontigo
09.00-9.30

Registrering och kaffe

09.30-09.45

Välkommen
SKL, SCB och Tillväxtverket

09.45-10.30

Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft
Sverige står inför ett antal stora utmaningar som behöver mötas utifrån de styrkor och
tillväxtpotentialer som finns i alla delar av landet. Den här rapporten beskriver tillstånd
och utveckling utifrån prioriteringarna i En nationell strategi för regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–20 och utgör ett viktigt faktaunderlag för det regionala
policyarbetet på samtliga beslutsnivåer.
Föredragshållare: Wolfgang Pichler, Tillväxtanalys

10.30–11.00

Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys – SNS
Sedan 1860 har de regionala klyftorna minskat. 1980 var de regionala klyftorna som
minst, men sedan dess har utvecklingen inneburit ökande regionala ojämlikheter, både
vad gäller BNP per invånare och befolkningstäthet. Nu är klyftorna lika stora som på
1930-talet.
Föredragshållare: Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet

11.00–11.15

Frukt

11.15–12.00

Den svenska urbaniseringen – bortom myter, perspektiv och polarisering
Mellan år 2000 och 2010 ökade befolkningen i landets tätorter med 550 000 personer.
Landsbygden minskade under samma period, men bara med 18 000 personer! Det
råder en dynamik både vad gäller tätorternas befolkningstal och landsbygdens
befolkningsförändringar som beror på var i landet man befinner sig samt avståndet till
större befolkningscentra.
Föredragshållare: Stefan Svanström, SCB

12.00–12.30

Demografins regionala utmaningar – underlagsrapport till Långtidsutredningen
2015
Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora påfrestningar på ekonomi och
arbetskraftsförsörjning i många svenska kommuner. Att människor jobbar längre upp i
åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom vissa grupper kommer vara en viktig
del för att klara dessa utmaningar. Analys av de demografiska utmaningarna till 2040 ur
ett regionalt och kommunalt perspektiv med fokus på kommunernas ekonomi och
verksamhet samt på arbetskrafts- och kompetensförsörjning.
Föredragshållare: Sverker Lindblad, Regeringskansliet

12.30–13.30

Lunch

13.30–14.15

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?
Var och med vad arbetar utrikesfödda och är de överutbildade för det arbete de utför?
Med statistik visar vi hur integrationen på arbetsmarknaden ser ut bland olika grupper
av utrikesfödda genom att bland annat undersöka hur de försörjer sig och hur relationen
ser ut mellan yrken och utbildningsnivå. Vi undersöker även om integrationen på
arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika delar av landet.
Föredragshållare: Therese Hedlund och Susanne Gullberg Brännström, SCB

14.15–14.45

Regionalt utvecklingskapital – så här mycket investerar vi
En central del i utvecklingsarbetet regionalt är finansiering av insatser som bidrar till
regionens utveckling. Sveriges regioner har olika förhållanden, behov och möjligheter.
Olika insatser kan därför finansieras ur olika plånböcker. SKL har låtit Kontigo
genomföra en kartläggning över regionalt utvecklingskapital som ett underlag för
regionerna att använda sina resurser strategiskt. I kartläggning är det de offentliga
medel som är i fokus, dvs. kartläggning av ”fria” strategiska utvecklingsresurser som
finns tillgängliga på den regionala nivån. Syftet är att visa en så omfattande bild över de
samlade utvecklingsresurserna som möjligt och vilken roll olika typer av finansiering
spelar för olika regioner.
Föredragshållare: Helena Gidlöf, SKL

14.45–15.15

Fika

15.15–16.00

State of the Nordic Region 2016: Svenska regioner i en Nordisk jämförelse
Ekonomin, demografin och arbetsmarknaden är huvudfaktorer bakom Nordregios nya
”Regional Potential Index” där tillväxtpotentialen hos Nordens 74 regioner rankas. Vilka
har klättrat mest sen 2010? Vilka ligger efter? Och vad vet vi egentligen om hur hållbar
utvecklingen är?
Föredragshållare: Gunnar Lindberg, Gustaf Norlén m.fl. forskare, Nordregio

16.00–16.30

BRP+: livskvalitet i svenska regioner - idag och i morgon
BNP mäter allt – utom det som faktiskt betyder något”. Robert Kennedy var på det klara
över BNP-måttets begränsningar redan på 60-talet. Därefter har ett otal mått på
kompletterande och alternativa mått utvecklats och lanserats för att bättre kunna fånga
det som betyder något. Sedan 2013 har svenska regioner tillsammans med
Tillväxtverket inom ramen för Reglab utvecklat ett system anpassat för att mäta
livskvalitet och tillgångar i svenska regioner. Vilka delar har regionerna sett som viktiga
att fånga? Hur kommer systemet att användas? Och, inte minst, hur ser livskvalitén i
svenska regioner ut – och vilka är förutsättningarna för regionerna att skapa livskvalitet
även i morgon?
Föredragshållare: Anna Norin, Region Västerbotten och Johanna Giorgi, Tillväxtverket

16.30–16.45

Summering

16.45–18.00

Mingel

