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Inledning och protokollsjustering 

1 Justering av närvarolistan 

Ordförandens förslag 

1. Närvarolistan fastställs.

2 Godkännande av dagordning 

Ordförandens förslag 

1. Godkännande av föreliggande dagordning.

3 Protokollsjustering 

Ordförandens förslag 

1. ____________ utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen.
Justering ska vara klar inom 14 dagar.
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1. Informationen bifogas protokollet.
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1. Regionstyrelsen föreslås rekommendera
Regionfullmäktige att besluta uppdra åt Regionala
utvecklingsnämnden att utarbeta en ny regional
utvecklingsstrategi -Dalastrategi.

2. Sammanträdesplan 2019 fastställs.
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Länsplan 2018-2029 EKONOMISK PLANERINGSRAM
Fastställd plan DIR 181024

Kapitel Tot kostn Kostn länspl NNK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 Summa

 mkr mkr

Steg 1-3 åtgärder
Påverkansåtgärder och effektivisering av 
transportsystemet

6.4.2 Tillgänglighet ochTrafiksäkerhet 
Lv 1000 Orsa 15,0 10,0 10,0 10,0
Lv 635 Halvarsgårdarna-Tunet; Ts+cykel 28,0 28,0 5,0 11,0 2,0 3,0 7,0 28,0
Rv 70 Genom Mora steg 1-3; Ts+cykel 200,0 17,0 5,0 7,0 5,0 17,0
Rv 66 Genom Ludvika/Gamla Bang. Ts+cykel 17,0 17,0 9,0 8,0 17,0
Övriga gång- och cykelåtgärder 123,0 123,0 10,0 12,0 7,0 94,0 123,0
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder inkl ÅVS Rv69 (sid 32) 65,0 65,0 5,0 5,0 4,0 51,0 65,0
S:a Tillgänglighet och Trafiksäkerhet 448,0 260,0 0,0 20,0 27,0 15,0 0,0 3,0 22,0 17,0 11,0 145,0 260,0

6.4.3 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
Busshållplatser 15,0 15,0 1,0 2,0 2,0 10,0 15,0

6.4.4 Statlig medfinansiering (50 %)
Regional kollektivtrafik; väg, järnväg, flyg 48,0 24,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 24,0
Trafiksäkerhets- och miljöåtg kommunalt vägnät 140,0 70,0 5,0 3,0 2,7 3,0 3,2 3,3 4,3 3,3 42,2 70,0

6.4.5 Driftbidrag ickestatliga flygplatser 52,0 52,0 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 17,3 52,0
6.4.6 Enskilda vägar 6,0 4,0 0,9 1,0 1,0 1,1 4,0

S:a övriga åtgärdspotter 261,0 165,0 0,0 11,5 11,2 12,0 12,3 10,6 9,6 10,6 9,7 77,5 165,0

Steg 4 åtgärder
6.4.7 Nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder

Lv 1053 Flygplats Sälen 132,0 132,0 -0,6 55,0 48,0 29,0 132,0
Rv 66 Ö Tandö-Bu 139,0 139,0 -0,7 29,0 69,0 41,0 139,0  
Lv 1024/1025 Vasaloppsvägen 221,0 147,0 -0,9 15,0 42,0 65,0 25,0 147,0
Rv 66 U länsgräns-Smedjebacken mötesfri väg 216,0 205,0 1,1 44,0 76,0 85,0 205,0
Rv 70 Särnaheden-Idre 80,0 80,0 80,0 80,0
S:a Nyinvesteringar/större ombyggnadsåtg. 788,0 703,0 55,0 48,0 58,0 84,0 83,0 65,0 69,0 76,0 165,0 703,0
Totalt 1497,0 1128,0 0,0 86,5 86,2 85,0 96,3 96,6 96,6 96,6 96,7 387,5 1128,0
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Region Dalarnas beställning till Central Sweden 
2019 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta beställningen till Central 
Sweden 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har, som medlem av Central Sweden ideell förening, att årligen 
lämna en beställning av tjänster till föreningens verksamhetsplan, vilken styr 
inriktningen på arbetet för personalen vid det av föreningen drivna 
representationskontoret i Bryssel. Central Sweden arbetar med projektstöd och 
politisk påverkan inom för närvarande fyra bevakningsområden utifrån en 
sammanvägning av de tre medlemsorganisationernas intressen. 

Region Dalarnas beställning utgår från prioriteringar i Dalastrategin, i dess 
underliggande agendor och program samt verksamhetsplanen för år 2019. 
Följande fyra områden föreslås bli aktuella för bevakning under 2019: EU:s 
Sammanhållningspolitik, Forskning och innovation, Energi och hållbarhet samt 
Transport.  
 

Beslutsunderlag 
Beställningsformulär 2019 från Central Sweden (bilaga) 

 

Elsmari Julin 
Regionchef  

Beslutet ska skickas till 
-Central Sweden 
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Central Sweden – Beställningsformulär verksamhetsåret 2019 
Grundprincipen bakom Central Sweden ideell förenings verksamhet är att den ska bestämmas av 
medlemmarna. Detta innebär att den i särklass viktigaste aspekten är att respektive medlem måste 
försäkra sig om att den egna organisationen förmår att integrera Central Swedens arbete i den 
ordinarie verksamheten med regionalt utvecklingsarbete inom olika sakfrågor. En tydlig 
beställning gällande vad som konkret förväntas av Central Sweden ska komma från varje medlem.  
 
Central Sweden stödjer beställningsarbetet genom detta formulär. En löpande dialog mellan 
medlemmarna och Central Sweden förs kontinuerligt. Detta underlag bör bifogas till 
beställningarna som antas av respektive regions politiska församling. 
 

Prioriterade bevakningsområden med EU-perspektiv 
Central Sweden bevakar regionens fastställda prioriteringar ur ett EU-perspektiv. Vänligen 
prioritera de områden som kontoret ska fokusera på i sin bevakning. De angivna områdena utgår 
ifrån en uppdelning där det finns tydliga gränssnitt på europeisk nivå. Prioritera max fem områden 
och rangordna dem i rubrikerna nedan (”Prioriterat område 1” är det viktigaste).  
 

 Besöksnäring  
 Digitala agendan och 

informationsteknologi  
 Energi och klimat  
 EU:s styrning, framtid och 

horisontella frågor    
 Forskning och innovation  
 Integration och migration  
 Kultur   
 Miljö och resurseffektivitet   

 Näringsliv och industri  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Sammanhållningspolitik   
 Socialpolitik  
 Sysselsättning  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Transport och infrastruktur  
 Ungdom  
 Utbildning  
 Annan fråga

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns förlängda arm i EU. Central Swedens mål är att bidra 
till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EU-perspektiv.  

 
Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i beställningen från föreningens 
medlemmar. Kontorets personal samarbetar med tjänstemän i de tre länen och stöder det lokala och regionala arbetet.  
 
Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att 
kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen i EU:s sektorsprogram. Central Sweden 
arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd.  
 
Central Sweden är organiserad i form av en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro 
län. Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en styrelse, som ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Central Swedens kontor är placerat i Bryssel och där arbetar tre anställda samt två praktikanter. 
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Prioriterat område 1: Energi och klimat 
 
POLITISK PÅVERKAN?  
Beskriv nedan hur Central Swedens arbete inom detta område ska komplettera det arbete som 
utförs av tjänstemän och politiker i regionen och vad ni önskar uppnå genom policybevakning 
och politisk påverkan på europeisk nivå. Vilka specifika frågor/områden önskar ni att Central 
Sweden ska arbeta med? För att påverka utformningen av EU-beslut är det nödvändigt att 
politiska prioriteringar specificeras. En nära dialog med sakhandläggarna / strategerna är en viktig 
framgångsfaktor i arbetet med politisk påverkan. Hur ska samarbetet mellan Central Sweden och 
politiker och tjänstemän i regionen ske?  

EU-kommissionen lade den 2 maj 2018 fram sitt förslag till långtidsbudget för 
perioden 2021–2027. Detta förslag ska under kommande år behandlas i Ministerrådet 
och i EU-parlamentet. Läs mer här: https://www.centralsweden.se/eu-
kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/ 

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

1) fortsätter bevaka energi- och klimatdelarna i EU:s kommande 
Sammanhållningspolitik.  

2) hjälper Region Dalarna med omvärldsbevakning och utbildning och att ta 
fram förslag till ståndpunkter och en strategi för hur och när vi vill att 
påverkansarbete ska samt av vem och med vilka, mot nationell nivå och mot 
EU:s institutioner. 

 
PROJEKTSTÖD?  

Beskriv kort vilken typ av projekt och/eller specifika områden som är av intresse. Pågående 
europeiska projekt?  

Bevakningsområde Energi och klimat ska främst vara inriktat på projektutveckling 
inom RD:s prioriterade kunskapsområde ”Energieffektivt samhällsbyggande”.  

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

1) fortsätter bevaka arbetet som är kopplat till Energi-piloten i Vanguard 
Initiativet, dvs. ADMA Energy (Advanced manufacturing for energy 
applications in harsh environments), vilken även utgör ett av partnerskapen i 
EU-kommissionens S3-plattform för Energi. Verka för ökat deltagande i 
demonstrationsprojekt. 
https://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/making-eu-global-leader-
components-marine-renewables-and-offshore-energy-applications 

2) fortsätter att tillsammans med Region Dalarna och EKC (Högskolan 
Dalarnas centrumbildning för energi) undersöka förutsättningarna för att 
ansluta till Smart Grids; ett partnerskap inom EU-kommissionens S3-
plattform för Energi. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-grids3 

https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
https://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/making-eu-global-leader-components-marine-renewables-and-offshore-energy-applications
https://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/making-eu-global-leader-components-marine-renewables-and-offshore-energy-applications
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-grids3
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3) fortsätter att tillsammans med Region Dalarna, Högskolan Dalarna (EKC) 
och IUC undersöka förutsättningarna för deltagande i Vanguard Initiativets 
BioEkonomipilot. 

Pågående projekt inom Energi-och klimatområdet:  

Green Drive Region avslutas under 2018.  

Interreg Sv-No the Bio Economy region 2017-2020, (via IUC) 

KONKRETA AKTIVITETER I REGIONEN INOM OMRÅDET?  

En förutsättning för att kunna utföra uppdraget som regionens förlängda arm vid EU är att 
Central Sweden med jämna mellanrum finns på plats hos medlemmarna och har möten med 
tjänstemän och politiker för att bidra med ett EU-perspektiv på olika sakfrågor. 

Finns det redan bestämda datum för verksamhetsplanering, RUS-uppföljning, eget anordnade 
temadagar och konferenser etc. där Central Sweden bör vara med? Finns andra typer av regionala 
aktiviteter relaterat till denna sakfråga där Central Sweden bör vara med? Detta kan även innefatta 
kompetenshöjande utbildningar.    

2019 maj Klimatseminarium (Energiintelligent Dalarna) 

2019-hösten Miljötinget 2019 (i Gävle) 

Information för Nämnden för regional utveckling under våren 2019. 

EXISTERANDE STRATEGIER OCH HANDLINGSPLANER?  

Finns det politiska inriktningsbeslut? (ange var; exempelvis RUS, strategier, program, yttranden 
eller liknande) 

Dalastrategin 

En ny Energi- och klimatstrategi 

Miljömålen 

Agendan för smart specialisering: Energieffektivt samhällsbyggande 

Agendan för internationalisering 

EUROPEISKA NÄTVERK OCH SAMARBETEN MED ANDRA REGIONER?  

Är regionen aktiv i några relaterade europeiska nätverk? Vänligen lista dessa nedan. Vilken roll 
ska Central Sweden ha i dessa? Vad är syftet med medlemskapet i nätverket? (politisk påverkan, 
att söka partners till projekt, erfarenhetsutbyte etc.)  

Energiintelligent Dalarna - nätverk för infospridning mm. 

ERRIN, via Central Sweden 

 

VILKEN TJÄNSTEPERSON/ENHET ÄR ANSVARIG I REGIONEN OCH CENTRAL SWEDENS KONTAKTPERSON? 

Enheten för Tillväxt, enhetschefen 

Enheten för Samhällsbyggnad, enhetschefen 
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VILKA POLITIKER OCH VILKEN NÄMND ÄR ANSVARIGA? 

Ordförande i Nämnden för regional utveckling 

Konferenser, seminarier och studiebesök  
Central Sweden kan i vissa fall vara involverade i att arrangera konferenser, seminarier, 
studiebesök eller andra typer av aktiviteter i Bryssel. Beskriv om och hur Central Sweden ska bistå 
medlemmarnas deltagande i exempelvis European Week for Regions and Cities (EWRC/”Open 
Days”) eller andra aktiviteter i Bryssel. 

 

Korttidstjänstgöring i Bryssel 
Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare på regionen 
att göra s.k. kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel. Genom tjänstgöringen har medarbetaren 
möjlighet att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom ett för regionen prioriterat sakområde. 
Det yttersta syftet är att perioden ska belysa ett perspektiv som efter tjänstgöringen kan integreras 
i det regionala utvecklingsarbetet. Under korttidstjänstgöringen erbjuder Central Sweden 
kontorsplats samt viss handledning av personal på kontoret. Vänligen specificera namn, enhet, 
sakområde och aktuell period på de personer som önskar korttidstjänstgöra på kontoret i Bryssel 
under året.   

 

 

Central Sweden EU-projektanalys – CEPA  
Central Sweden har ett uppdrag att stödja EU-projektarbete och genomföra handledd 
projektutveckling genom CEPA-processen. CEPA avser lägga fokus på regionala redan 
beslutade, prioriterade och långsiktiga utvecklingsområden, i enlighet med vad som anges i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt andra relevanta regionala styrdokument. De 
övergripande och långsiktiga målen för CEPA är att deltagande i EU-projekt ska vara en självklar 
del av regionalt utvecklingsarbete samt att processen ska ge ökad kunskap och intresse för 
deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
 
Vänligen ange om ni önskar genomföra en CEPA-process tillsammans med Central Sweden 
under året och inom vilket tematiskt område. Ange även vilken tjänsteman som är ansvarig för 
processens genomförande i regionen. (Max en CEPA-process per medlemsregion.)  

Ej aktuellt under 2019, men förberedelser bör ske inför en ny CEPA 2020 inriktad på 
projekt – och samarbetsmöjligheter inom de nya sektorsprogrammen. 

 

Önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019?  
Finns övriga önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019, som inte specificerats 
under respektive bevakningsområde?  

Hemmaveckor är bra, vi ska också bli bättre på att involvera CS under APT:er via 
videolänk. Framtidsspåningar! 

  



 

CENTRAL SWEDEN     Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels     www.centralsweden.se                         1 

Central Sweden – Beställningsformulär verksamhetsåret 2019 
Grundprincipen bakom Central Sweden ideell förenings verksamhet är att den ska bestämmas av 
medlemmarna. Detta innebär att den i särklass viktigaste aspekten är att respektive medlem måste 
försäkra sig om att den egna organisationen förmår att integrera Central Swedens arbete i den 
ordinarie verksamheten med regionalt utvecklingsarbete inom olika sakfrågor. En tydlig 
beställning gällande vad som konkret förväntas av Central Sweden ska komma från varje medlem.  
 
Central Sweden stödjer beställningsarbetet genom detta formulär. En löpande dialog mellan 
medlemmarna och Central Sweden förs kontinuerligt. Detta underlag bör bifogas till 
beställningarna som antas av respektive regions politiska församling. 
 

Prioriterade bevakningsområden med EU-perspektiv 
Central Sweden bevakar regionens fastställda prioriteringar ur ett EU-perspektiv. Vänligen 
prioritera de områden som kontoret ska fokusera på i sin bevakning. De angivna områdena utgår 
ifrån en uppdelning där det finns tydliga gränssnitt på europeisk nivå. Prioritera max fem områden 
och rangordna dem i rubrikerna nedan (”Prioriterat område 1” är det viktigaste).  
 

 Besöksnäring  
 Digitala agendan och 

informationsteknologi  
 Energi och klimat  
 EU:s styrning, framtid och 

horisontella frågor    
 Forskning och innovation  
 Integration och migration  
 Kultur   
 Miljö och resurseffektivitet   

 Näringsliv och industri  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Sammanhållningspolitik   
 Socialpolitik  
 Sysselsättning  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Transport och infrastruktur  
 Ungdom  
 Utbildning  
 Annan fråga

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns förlängda arm i EU. Central Swedens mål är att bidra 
till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EU-perspektiv.  

 
Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i beställningen från föreningens 
medlemmar. Kontorets personal samarbetar med tjänstemän i de tre länen och stöder det lokala och regionala arbetet.  
 
Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att 
kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen i EU:s sektorsprogram. Central Sweden 
arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd.  
 
Central Sweden är organiserad i form av en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro 
län. Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en styrelse, som ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Central Swedens kontor är placerat i Bryssel och där arbetar tre anställda samt två praktikanter. 
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Prioriterat område 1: Forskning och Innovation 
 
POLITISK PÅVERKAN?  
Beskriv nedan hur Central Swedens arbete inom detta område ska komplettera det arbete som 
utförs av tjänstemän och politiker i regionen och vad ni önskar uppnå genom policybevakning 
och politisk påverkan på europeisk nivå. Vilka specifika frågor/områden önskar ni att Central 
Sweden ska arbeta med? För att påverka utformningen av EU-beslut är det nödvändigt att 
politiska prioriteringar specificeras. En nära dialog med sakhandläggarna / strategerna är en viktig 
framgångsfaktor i arbetet med politisk påverkan. Hur ska samarbetet mellan Central Sweden och 
politiker och tjänstemän i regionen ske?  

EU-kommissionen lade den 2 maj 2018 fram sitt förslag till långtidsbudget för 
perioden 2021–2027. Detta förslag ska under kommande år behandlas i Ministerrådet 
och i EU-parlamentet. Läs mer här: https://www.centralsweden.se/eu-
kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/ 

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

1) fortsätter bevaka förslagen till ny forsknings- och innovationspolitisk och 
förslagen till strukturfonder och sektorsprogram kopplat till detta, t ex EU:s 
regionala och sociala fonder, Interreg, Horisont Europe m fl.  

2) bistår Region Dalarna i framtagande av förslag till ståndpunkter och en 
strategi för hur vi vill att påverkansarbete ska ske, när det ska ske, av vem och 
i samarbete med vilka, mot nationell nivå och mot EU:s institutioner. 

 
PROJEKTSTÖD?  

Beskriv kort vilken typ av projekt och/eller specifika områden som är av intresse. Pågående 
europeiska projekt?  

Bevakningsområde Forskning och Innovation är för Region Dalarnas del främst 
inriktat på projektutveckling inom två av våra prioriterade kunskapsområden: 
Avancerade material och Energieffektivt samhällsbyggande. Arbetet sker till stor del 
genom samarbetet inom Vanguard Initiativet, ett nätverk med 32 industriregioner i 
Europa:  https://www.s3vanguardinitiative.eu/ 

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

1) Bistår med projektstöd för aktörer (kluster, näringslivsfrämjare) inom 
Avancerade material och Energieffektivt samhällsbyggande och i mån av tid 
rådgivning inom våra prioriterade kunskapsområden för Hälsa/välfärd och 
Innovativ upplevelseproduktion (kopplat till kulturarv). 

2) Bistår Region Dalarna i diskussionerna kring ett VANGUARD (VI) Norra 
Mellansverige för samordning av VI-arbetet i Gävleborg, Dalarna och 
Värmland.  

3) Undersöka förutsättningarna för Dalarnas medverkan i det kommande 
programmet Digital Europe, där s k digital innovation-hubs kan komma att 

https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
https://www.s3vanguardinitiative.eu/
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utgöra en brygga mellan ERUF och Horisont Europe. Mer info om DIHs 
finns här: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs  

Pågående och kommande projekt: 

Femina och Silver SMEs inom Interreg Europe 2018-2023 (kopplat till utmaningar 
och möjligheter inom jämställdhet; fler kvinnor till högteknologiska sektorer och 
demografiska förändringar med en åldrande befolkning; möjligheter till 
entreprenörskap på en senior marknad) 

BioEconomy region 2017–2020 inom Interreg Sverige-Norge (via Högskolan 
Dalarna) cirkulär ekonomi, digitalisering, delningsekonomi 

DG REGIOs pilotprojekt för Industriell omvandling; Industrial Transition NMS 

RD driver också Smart Industri och Smart Specialiseringsprojekten med stöd från 
EU:s regionala fond.  

KONKRETA AKTIVITETER I REGIONEN INOM OMRÅDET?  

En förutsättning för att kunna utföra uppdraget som regionens förlängda arm vid EU är att 
Central Sweden med jämna mellanrum finns på plats hos medlemmarna och har möten med 
tjänstemän och politiker för att bidra med ett EU-perspektiv på olika sakfrågor. 

Finns det redan bestämda datum för verksamhetsplanering, RUS-uppföljning, eget anordnade 
temadagar och konferenser etc. där Central Sweden bör vara med? Finns andra typer av regionala 
aktiviteter relaterat till denna sakfråga där Central Sweden bör vara med? Detta kan även innefatta 
kompetenshöjande utbildningar.    

Information Nämnden för regional utveckling under våren 2019. 

EXISTERANDE STRATEGIER OCH HANDLINGSPLANER?  

Finns det politiska inriktningsbeslut? (ange var; exempelvis RUS, strategier, program, yttranden 
eller liknande) 

Dalastrategin 

Mobilisera för Tillväxt, Agendan för Smart Specialisering 

Mobilisera för Tillväxt, Agendan för Stärkt Entreprenörskap 

Agendan för internationalisering 

Livsmedelsstrategi 

Klimat och miljö 

JRT: Jämställd och regional tillväxt 

 

EUROPEISKA NÄTVERK OCH SAMARBETEN MED ANDRA REGIONER?  

Är regionen aktiv i några relaterade europeiska nätverk? Vänligen lista dessa nedan. Vilken roll 
ska Central Sweden ha i dessa? Vad är syftet med medlemskapet i nätverket? (politisk påverkan, 
att söka partners till projekt, erfarenhetsutbyte etc.)  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
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Region Dalarna är medlemmar i Vanguard Initiativet (VI) sedan hösten 2014 i syfte 
att stärka innovationskapaciteten inom prioriterade kunskapsområden:  avancerad 
industri och energieffektivt samhälls-byggande.  
https://www.s3vanguardinitiative.eu/  

Region Dalarna önskar att Central Sweden:  

Medverkar i diskussionerna kring strukturen för VI-arbetet i Dalarna och CS roll i 
detta.  

Andra pågående samarbeten: 

S3-plattformen för Industriell Modernisering  

S3-plattformen för Energi där ADMA utgör ett av partnerskapen, se formuläret för 
energibeställningen. 

Centrumbildningarna inom Högskolan Dalarna   

ERRIN 

EUREGHA-ansökan på gång via Landstinget Dalarna 

RND FOI-nätverket för regional nationell dialog (Regionerna,Tillväxtverket och 
Näringsdepartementet) 

Reglab 

Tillväxtverkets S3-nätverk (Cecilia Johansson) 

 
VILKEN TJÄNSTEPERSON/ENHET ÄR ANSVARIG I REGIONEN OCH CENTRAL SWEDENS KONTAKTPERSON? 

Enheten för tillväxt, enhetschefen. 

 

VILKA POLITIKER OCH VILKEN NÄMND ÄR ANSVARIGA? 

Ordförande i Nämnden för Regional utveckling 

Konferenser, seminarier och studiebesök  
Central Sweden kan i vissa fall vara involverade i att arrangera konferenser, seminarier, 
studiebesök eller andra typer av aktiviteter i Bryssel. Beskriv om och hur Central Sweden ska bistå 
medlemmarnas deltagande i exempelvis European Week for Regions and Cities (EWRC/”Open 
Days”) eller andra aktiviteter i Bryssel. 

Eventuellt EWRC 2019, beroende på temat. 

 

Korttidstjänstgöring i Bryssel 
Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare på regionen 
att göra s.k. kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel. Genom tjänstgöringen har medarbetaren 
möjlighet att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom ett för regionen prioriterat sakområde. 
Det yttersta syftet är att perioden ska belysa ett perspektiv som efter tjänstgöringen kan integreras 
i det regionala utvecklingsarbetet. Under korttidstjänstgöringen erbjuder Central Sweden 

https://www.s3vanguardinitiative.eu/
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kontorsplats samt viss handledning av personal på kontoret. Vänligen specificera namn, enhet, 
sakområde och aktuell period på de personer som önskar korttidstjänstgöra på kontoret i Bryssel 
under året.   

Strateg för forskning och innovation, kopplat till Vanguard Initiativet.  

 

Central Sweden EU-projektanalys – CEPA  
Central Sweden har ett uppdrag att stödja EU-projektarbete och genomföra handledd 
projektutveckling genom CEPA-processen. CEPA avser lägga fokus på regionala redan 
beslutade, prioriterade och långsiktiga utvecklingsområden, i enlighet med vad som anges i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt andra relevanta regionala styrdokument. De 
övergripande och långsiktiga målen för CEPA är att deltagande i EU-projekt ska vara en självklar 
del av regionalt utvecklingsarbete samt att processen ska ge ökad kunskap och intresse för 
deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
 
Vänligen ange om ni önskar genomföra en CEPA-process tillsammans med Central Sweden 
under året och inom vilket tematiskt område. Ange även vilken tjänsteman som är ansvarig för 
processens genomförande i regionen. (Max en CEPA-process per medlemsregion.)  

Inte aktuellt under 2019, däremot att börja planeringen av ett CEPA 2020 med sikte 
på förberedelser inför deltagande i sektorsprogrammen under EU:s kommande 
budgetperiod. 

 

Önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019?  
Finns övriga önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019, som inte specificerats 
under respektive bevakningsområde?  

Hemmaveckor är bra, vi ska också bli bättre på att involvera CS under APT:er via 
videolänk. Framtidsspåningar!  
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Central Sweden – Beställningsformulär verksamhetsåret 2019 
Grundprincipen bakom Central Sweden ideell förenings verksamhet är att den ska bestämmas av 
medlemmarna. Detta innebär att den i särklass viktigaste aspekten är att respektive medlem måste 
försäkra sig om att den egna organisationen förmår att integrera Central Swedens arbete i den 
ordinarie verksamheten med regionalt utvecklingsarbete inom olika sakfrågor. En tydlig 
beställning gällande vad som konkret förväntas av Central Sweden ska komma från varje medlem.  
 
Central Sweden stödjer beställningsarbetet genom detta formulär. En löpande dialog mellan 
medlemmarna och Central Sweden förs kontinuerligt. Detta underlag bör bifogas till 
beställningarna som antas av respektive regions politiska församling. 
 

Prioriterade bevakningsområden med EU-perspektiv 
Central Sweden bevakar regionens fastställda prioriteringar ur ett EU-perspektiv. Vänligen 
prioritera de områden som kontoret ska fokusera på i sin bevakning. De angivna områdena utgår 
ifrån en uppdelning där det finns tydliga gränssnitt på europeisk nivå. Prioritera max fem områden 
och rangordna dem i rubrikerna nedan (”Prioriterat område 1” är det viktigaste).  
 

 Besöksnäring  
 Digitala agendan och 

informationsteknologi  
 Energi och klimat  
 EU:s styrning, framtid och 

horisontella frågor    
 Forskning och innovation  
 Integration och migration  
 Kultur   
 Miljö och resurseffektivitet   

 Näringsliv och industri  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Sammanhållningspolitik   
 Socialpolitik  
 Sysselsättning  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Transport och infrastruktur  
 Ungdom  
 Utbildning  
 Annan fråga

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns förlängda arm i EU. Central Swedens mål är att bidra 
till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EU-perspektiv.  

 
Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i beställningen från föreningens 
medlemmar. Kontorets personal samarbetar med tjänstemän i de tre länen och stöder det lokala och regionala arbetet.  
 
Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att 
kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen i EU:s sektorsprogram. Central Sweden 
arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd.  
 
Central Sweden är organiserad i form av en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro 
län. Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en styrelse, som ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Central Swedens kontor är placerat i Bryssel och där arbetar tre anställda samt två praktikanter. 
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Prioriterat område 1: Sammanhållningspolitiken 
 
POLITISK PÅVERKAN?  
Beskriv nedan hur Central Swedens arbete inom detta område ska komplettera det arbete som 
utförs av tjänstemän och politiker i regionen och vad ni önskar uppnå genom policybevakning 
och politisk påverkan på europeisk nivå. Vilka specifika frågor/områden önskar ni att Central 
Sweden ska arbeta med? För att påverka utformningen av EU-beslut är det nödvändigt att 
politiska prioriteringar specificeras. En nära dialog med sakhandläggarna / strategerna är en viktig 
framgångsfaktor i arbetet med politisk påverkan. Hur ska samarbetet mellan Central Sweden och 
politiker och tjänstemän i regionen ske?  

EU-kommissionen lade den 2 maj 2018 fram sitt förslag till långtidsbudget för 
perioden 2021–2027. Detta förslag ska under kommande år behandlas i Ministerrådet 
och i EU-parlamentet. Läs mer här: https://www.centralsweden.se/eu-
kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/ 

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

1) Fortsätter bevaka utvecklingen av förslaget till kommande 
sammanhållningspolitik och förslagen till nya strukturfonder kopplat till 
denna, t ex EU:s regionala och sociala fonder samt Interreg 
(makroperspektivet rörande A-programmen samt den nya varianten D; 
Interregional Innovation Investments) 

2) Bistår Region Dalarna med att ta fram förslag till ståndpunkter och en 
strategi för hur vi vill att påverkansarbete ska ske, när det ska ske, av vem och 
i samarbete med vilka, mot nationell nivå och mot EU:s institutioner. 

3) Fortsätta bevakningen och eventuella inspel rörande artikel 70 och den s k 
transnationella komponenten och dess användning ur ett dala-perspektiv. 
(dvs möjligheten att investera strukturfondsmedel utanför programområdet) 

 
PROJEKTSTÖD?  

Beskriv kort vilken typ av projekt och/eller specifika områden som är av intresse. Pågående 
europeiska projekt?  

Bevakningsområde Sammanhållningspolitik har fokus på projektutveckling med 
koppling till smart specialisering och kapacitetsbyggande inom forskning och 
innovation där CS kan vara ett stöd i arbetet med att ta projekten vidare till EU:s 
sektorsprogram för forskning och innovation. Projektstöd till övriga 
strukturfondsprojekt finns att tillgå hemmavid. 

Region Dalarna önskar att Central Sweden: 

- Bistår i förberedelsearbete under 2019 inför en ny CEPA-process våren 2020 
med sikte på att hjälpa vana projektaktörer från regionala och sociala fonden 
att ta klivet vidare till i de nya transnationella sektorsprogrammen från och 
med 2021.  

https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-presenterar-forslag-om-ny-langtidsbudget/
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Pågående projekt: 

Se projektbanken för Regionala fonden, Territoriellt samarbete och Sociala fonden 
för projekt i Norra Mellansverige: 

Regionala fonden/Tillväxtverket: 
http://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=5af43357-5973-45fd-
87f9-a6e6175cb54e 

Sociala fonden/ESF-rådet: https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-
2020/Samtliga-projekt-per-region/Norra-mellansverige/ 

 

KONKRETA AKTIVITETER I REGIONEN INOM OMRÅDET?  

En förutsättning för att kunna utföra uppdraget som regionens förlängda arm vid EU är att 
Central Sweden med jämna mellanrum finns på plats hos medlemmarna och har möten med 
tjänstemän och politiker för att bidra med ett EU-perspektiv på olika sakfrågor. 

Finns det redan bestämda datum för verksamhetsplanering, RUS-uppföljning, eget anordnade 
temadagar och konferenser etc. där Central Sweden bör vara med? Finns andra typer av regionala 
aktiviteter relaterat till denna sakfråga där Central Sweden bör vara med? Detta kan även innefatta 
kompetenshöjande utbildningar.    

Avstämning under Central Swedens hemmaveckor:  

Information för Nämnden för regional utveckling under våren 2019. 

EXISTERANDE STRATEGIER OCH HANDLINGSPLANER?  

Finns det politiska inriktningsbeslut? (ange var; exempelvis RUS, strategier, program, yttranden 
eller liknande) 

Dalastrategin, Agendan för smart specialisering, Agenda för stärkt entreprenörskap, 
Handlingsplan för kompetensförsörjning, Agendan för internationalisering, 
positionspapper för SHP post 2020 smart specialisering, VP 2019 

EUROPEISKA NÄTVERK OCH SAMARBETEN MED ANDRA REGIONER?  

Är regionen aktiv i några relaterade europeiska nätverk? Vänligen lista dessa nedan. Vilken roll 
ska Central Sweden ha i dessa? Vad är syftet med medlemskapet i nätverket? (politisk påverkan, 
att söka partners till projekt, erfarenhetsutbyte etc.)  

Strukturfondspartnerskapet 

Åttagruppen  

SKL:s arbetsgrupper inom SHP 

VILKEN TJÄNSTEPERSON/ENHET ÄR ANSVARIG I REGIONEN OCH CENTRAL SWEDENS KONTAKTPERSON? 

Enheten för tillväxt, enhetschefen. 

VILKA POLITIKER OCH VILKEN NÄMND ÄR ANSVARIGA? 

Ordförande i Nämnden för Regional Utveckling   

http://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=5af43357-5973-45fd-87f9-a6e6175cb54e
http://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=5af43357-5973-45fd-87f9-a6e6175cb54e
https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Samtliga-projekt-per-region/Norra-mellansverige/
https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Samtliga-projekt-per-region/Norra-mellansverige/
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Konferenser, seminarier och studiebesök  
Central Sweden kan i vissa fall vara involverade i att arrangera konferenser, seminarier, 
studiebesök eller andra typer av aktiviteter i Bryssel. Beskriv om och hur Central Sweden ska bistå 
medlemmarnas deltagande i exempelvis European Week for Regions and Cities (EWRC/”Open 
Days”) eller andra aktiviteter i Bryssel. 

 

Korttidstjänstgöring i Bryssel 
Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare på regionen 
att göra s.k. kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel. Genom tjänstgöringen har medarbetaren 
möjlighet att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom ett för regionen prioriterat sakområde. 
Det yttersta syftet är att perioden ska belysa ett perspektiv som efter tjänstgöringen kan integreras 
i det regionala utvecklingsarbetet. Under korttidstjänstgöringen erbjuder Central Sweden 
kontorsplats samt viss handledning av personal på kontoret. Vänligen specificera namn, enhet, 
sakområde och aktuell period på de personer som önskar korttidstjänstgöra på kontoret i Bryssel 
under året.   

 

Central Sweden EU-projektanalys – CEPA  
Central Sweden har ett uppdrag att stödja EU-projektarbete och genomföra handledd 
projektutveckling genom CEPA-processen. CEPA avser lägga fokus på regionala redan 
beslutade, prioriterade och långsiktiga utvecklingsområden, i enlighet med vad som anges i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt andra relevanta regionala styrdokument. De 
övergripande och långsiktiga målen för CEPA är att deltagande i EU-projekt ska vara en självklar 
del av regionalt utvecklingsarbete samt att processen ska ge ökad kunskap och intresse för 
deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
 
Vänligen ange om ni önskar genomföra en CEPA-process tillsammans med Central Sweden 
under året och inom vilket tematiskt område. Ange även vilken tjänsteman som är ansvarig för 
processens genomförande i regionen. (Max en CEPA-process per medlemsregion.)  

Ingen CEPA 2019, men förberedelser inför 2020, se under rubriken projektstöd 

Önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019?  
Finns övriga önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019, som inte specificerats 
under respektive bevakningsområde? 

Region Dalarna vill bjuda in CS tjänstepersoner till möten och andra aktiviteter i 
samband med hemmaveckorna i medlemsregionerna. 
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Central Sweden – Beställningsformulär verksamhetsåret 2019 
Grundprincipen bakom Central Sweden ideell förenings verksamhet är att den ska bestämmas av 
medlemmarna. Detta innebär att den i särklass viktigaste aspekten är att respektive medlem måste 
försäkra sig om att den egna organisationen förmår att integrera Central Swedens arbete i den 
ordinarie verksamheten med regionalt utvecklingsarbete inom olika sakfrågor. En tydlig 
beställning gällande vad som konkret förväntas av Central Sweden ska komma från varje medlem.  
 
Central Sweden stödjer beställningsarbetet genom detta formulär. En löpande dialog mellan 
medlemmarna och Central Sweden förs kontinuerligt. Detta underlag bör bifogas till 
beställningarna som antas av respektive regions politiska församling. 
 

Prioriterade bevakningsområden med EU-perspektiv 
Central Sweden bevakar regionens fastställda prioriteringar ur ett EU-perspektiv. Vänligen 
prioritera de områden som kontoret ska fokusera på i sin bevakning. De angivna områdena utgår 
ifrån en uppdelning där det finns tydliga gränssnitt på europeisk nivå. Prioritera max fem områden 
och rangordna dem i rubrikerna nedan (”Prioriterat område 1” är det viktigaste).  
 

 Besöksnäring  
 Digitala agendan och 

informationsteknologi  
 Energi och klimat  
 EU:s styrning, framtid och 

horisontella frågor    
 Forskning och innovation  
 Integration och migration  
 Kultur   
 Miljö och resurseffektivitet   

 Näringsliv och industri  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Sammanhållningspolitik   
 Socialpolitik  
 Sysselsättning  
 Rättvisa och jämställdhet  
 Transport och infrastruktur  
 Ungdom  
 Utbildning  
 Annan fråga

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns förlängda arm i EU. Central Swedens mål är att bidra 
till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EU-perspektiv.  

 
Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i beställningen från föreningens 
medlemmar. Kontorets personal samarbetar med tjänstemän i de tre länen och stöder det lokala och regionala arbetet.  
 
Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att 
kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen i EU:s sektorsprogram. Central Sweden 
arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd.  
 
Central Sweden är organiserad i form av en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro 
län. Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en styrelse, som ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Central Swedens kontor är placerat i Bryssel och där arbetar tre anställda samt två praktikanter. 
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Prioriterat område 1: TRANSPORT 
 
POLITISK PÅVERKAN?  
Beskriv nedan hur Central Swedens arbete inom detta område ska komplettera det arbete som 
utförs av tjänstemän och politiker i regionen och vad ni önskar uppnå genom policybevakning 
och politisk påverkan på europeisk nivå. Vilka specifika frågor/områden önskar ni att Central 
Sweden ska arbeta med? För att påverka utformningen av EU-beslut är det nödvändigt att 
politiska prioriteringar specificeras. En nära dialog med sak handläggarna / strategerna är en 
viktig framgångsfaktor i arbetet med politisk påverkan. Hur ska samarbetet mellan Central 
Sweden och politiker och tjänstemän i regionen ske?  

EU-kommissionen tar fram ett förslag till ny förordning inom TEN-T, dvs Trans 
European Transport Network, som ska börja gälla efter år 2023 och det finns 
möjligheter till politisk påverkan. 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

Region Dalarna önskar att Central Sweden 

- Bevakar utvecklingen inom TEN-T, främst the Scandinavian Mediterranian 
Corridor, ScanMed, dvs. den transportkorridor som går i nord-sydlig riktning 
och sträcker sig från Norge, Finland och Sverige i norr till Malta i söder. 

- Bistår i kontakterna med parterna i Botniska korridoren (BK) och undersöker 
möjligheterna för Region Dalarna att ansluta till nätverket vid en eventuell 
förlängning av samarbetet. BK är en bra kanal för politisk påverkan, t ex 
rörande inriktningen på framtida CEF Transport, EU:s instrument för att 
genomföra transportpolitiken. https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-
facility/cef-transport och https://www.centralsweden.se/satsning-pa-
transport-energi-och-digitalisering-i-nya-cef/ 

 
PROJEKTSTÖD?  

Beskriv kort vilken typ av projekt och/eller specifika områden som är av intresse. Pågående 
europeiska projekt?  

Bevakningsområde transport har för Dalarnas del hittills varit mest inriktat på allmän 
information om utvecklingen inom området kopplat till EU:s politik och 
finansieringsinstrument.  

Region Dalarna önskar att Central Sweden 

- Bistår med information och dialog med berörda i Dalarna om 
projektmöjligheter inom exempelvis Interreg i syfte att utreda hur Dalarna 
skulle kunna koppla på de europeiska stråken, mot bakgrund av EU-
kommissionens förslag om en förlängning av ScanMed-korridoren från 
Örebro-Stockholm mot Luleå och Narvik.  

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport
https://www.centralsweden.se/satsning-pa-transport-energi-och-digitalisering-i-nya-cef/
https://www.centralsweden.se/satsning-pa-transport-energi-och-digitalisering-i-nya-cef/
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Pågående projekt: Elvägar (Elways), ev. förlängning mot Dalarna? 
http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-
infrastruktur/elvag/ 

 

KONKRETA AKTIVITETER I REGIONEN INOM OMRÅDET?  

En förutsättning för att kunna utföra uppdraget som regionens förlängda arm vid EU är att 
Central Sweden med jämna mellanrum finns på plats hos medlemmarna och har möten med 
tjänstemän och politiker för att bidra med ett EU-perspektiv på olika sakfrågor. 

Finns det redan bestämda datum för verksamhetsplanering, RUS-uppföljning, eget anordnade 
temadagar och konferenser etc. där Central Sweden bör vara med? Finns andra typer av regionala 
aktiviteter relaterat till denna sakfråga där Central Sweden bör vara med? Detta kan även innefatta 
kompetenshöjande utbildningar.    

Information för Nämnden för regional utveckling under våren 2019.  

EXISTERANDE STRATEGIER OCH HANDLINGSPLANER?  

Finns det politiska inriktningsbeslut? (ange var; exempelvis RUS, strategier, program, yttranden 
eller liknande) 

Dalastrategin, Länstransportplanen, Regional systemanalys, Agendan för 
internationalisering, VP 2019 

EUROPEISKA NÄTVERK OCH SAMARBETEN MED ANDRA REGIONER?  

Är regionen aktiv i några relaterade europeiska nätverk? Vänligen lista dessa nedan. Vilken roll 
ska Central Sweden ha i dessa? Vad är syftet med medlemskapet i nätverket? (politisk påverkan, 
att söka partners till projekt, erfarenhetsutbyte etc.)  

Botniska Korridoren, BK – lämna intresseanmälan för medlemskap, Central Sweden 
finns redan med i nätverket och representerar Gävleborg och Örebro Region län.  

 
VILKEN TJÄNSTEPERSON/ENHET ÄR ANSVARIG I REGIONEN OCH CENTRAL SWEDENS KONTAKTPERSON? 

Enheten för samhällsbyggnad, enhetschefen 

VILKA POLITIKER OCH VILKEN NÄMND ÄR ANSVARIGA? 

Ordförande Nämnden för regional utveckling 

 
Konferenser, seminarier och studiebesök  
Central Sweden kan i vissa fall vara involverade i att arrangera konferenser, seminarier, 
studiebesök eller andra typer av aktiviteter i Bryssel. Beskriv om och hur Central Sweden ska bistå 
medlemmarnas deltagande i exempelvis European Week for Regions and Cities (EWRC/”Open 
Days”) eller andra aktiviteter i Bryssel. 

Europaforum 2019 (hösten)  

 

http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/elvag/
http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/elvag/
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Korttidstjänstgöring i Bryssel 
Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare på regionen 
att göra s.k. kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel. Genom tjänstgöringen har medarbetaren 
möjlighet att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom ett för regionen prioriterat sakområde. 
Det yttersta syftet är att perioden ska belysa ett perspektiv som efter tjänstgöringen kan integreras 
i det regionala utvecklingsarbetet. Under korttidstjänstgöringen erbjuder Central Sweden 
kontorsplats samt viss handledning av personal på kontoret. Vänligen specificera namn, enhet, 
sakområde och aktuell period på de personer som önskar korttidstjänstgöra på kontoret i Bryssel 
under året.   

Strategen för infrastruktur, kopplat till Botniska korridoren 

 

Central Sweden EU-projektanalys – CEPA  
Central Sweden har ett uppdrag att stödja EU-projektarbete och genomföra handledd 
projektutveckling genom CEPA-processen. CEPA avser lägga fokus på regionala redan 
beslutade, prioriterade och långsiktiga utvecklingsområden, i enlighet med vad som anges i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt andra relevanta regionala styrdokument. De 
övergripande och långsiktiga målen för CEPA är att deltagande i EU-projekt ska vara en självklar 
del av regionalt utvecklingsarbete samt att processen ska ge ökad kunskap och intresse för 
deltagande i europeiska samarbetsprojekt. 
 
Vänligen ange om ni önskar genomföra en CEPA-process tillsammans med Central Sweden 
under året och inom vilket tematiskt område. Ange även vilken tjänsteman som är ansvarig för 
processens genomförande i regionen. (Max en CEPA-process per medlemsregion.)  

 

 

Önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019?  
Finns övriga önskemål om Central Swedens närvaro i regionen under 2019, som inte specificerats 
under respektive bevakningsområde?  

Involvera CS mer på enhetsmöten (digitalt), samla ihop till temavisa träffar inom 
respektive bevakningsområde under hemmaveckorna i regionen, framtidsspåning  
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Utarbetande av en ny Regional utvecklingsstrategi 
Förslag till beslut 

• Nuvarande Dalastrategi gäller till dess en ny regional 
utvecklingsstrategi arbetats fram. 

• Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag 
att utarbeta en ny Regional utvecklingsstrategi. 

Bakgrund 
En central funktion för Dalastrategin är att vara underlag för dialog mellan 
den nationella och regionala nivån om prioriteringar inom länets 
tillväxtarbete samt för dialog med den lokala nivån om prioriteringar inom 
det lokala och mellankommunala tillväxtarbetet. Dessutom utgör strategin 
underlag för länets prioriteringar inom det regionala strukturfondsarbetet. 
För Region Dalarna är Dalastrategin det främsta styrdokumentet för 
organisationens verksamhet, främst innebärande att resurser för regionalt 
tillväxtarbete ska användas utifrån de i Dalastrategin angivna 
prioriteringarna. Arbetet bedrivs genom att; 
 
 företräda regionala intressen,  
 samla aktörer och skapa samarbeten,  
 göra prioriteringar med långsiktig och strategisk planering,  
 ta initiativ, leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. 
 
Nuvarande Dalastrategin gäller för åren 2015-2020. Nästkommande 
Regionala utvecklingsstrategi (RUS) tas fram inom nya Region Dalarna och 
fastställs då av regionfullmäktige. Liksom tidigare blir den ett styr-
dokument för förvaltningens men även regionens verksamhet att förhålla 
sig till. 
 



Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Dalarnas läns samlade vilja och 
fungerar som en gemensam plattform för länets aktörer. Den är en 
utgångspunkt för arbetet med hållbar regional tillväxt och utveckling de 
kommande åren och ger vägledning vid den fysiska planeringen. Nämnden 
har för avsikt att lämna förslag under hösten 2020. 
 
 
Elsmari Julin 
Regionchef 
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Inledning 
Verksamhetsplanen är regionala utvecklingsnämndens uppdrag till regionala 
utvecklingsförvaltningen. I planen uttrycks den politiska ambitionen med utgångspunkt från 
nämndens reglemente, regionplanen, statliga uppdrag, Dalastrategin, andra beslutade 
styrdokument (exempelvis agendor, handlingsplaner och liknande) samt de ekonomiska 
förutsättningarna i budgeten. Verksamhetsplanen beskriver också övergripande hur 
förvaltningen avser att arbeta för att uppnå målen. 

Planeringsförutsättningar (?) 
Lagar och förordning som styr verksamheten 

Omvärldsförutsättningar, förändringar på G, sånt som påverkar verksamheten 

Dalastrategin och det regionala ledarskapet 
Dalastrategin är regionens gemensamma utvecklingsstrategi och ett övergripande 
styrdokument för Region Dalarna. Inom Region Dalarna tydliggör reglementet sedan 
nämndernas ansvar för specifika frågor inom Dalastrategin. Nuvarande strategi gäller till och 
med 2020. Framtagandet av en ny Dalastrategi inleds under 2019. 

I Dalastrategin tydliggörs att utveckling och tillväxt inte bara går att planera fram utan att det 
måste ske i ett ständigt pågående samtal om hur offentliga aktörer, näringsliv och civil-
samhälle i Dalarna gemensamt ska förhålla sig till framtiden. Det handlar om hur aktörerna 
tillsammans på bästa sätt kan ta vara på Dalarnas möjligheter att utvecklas i positiv riktning. 
Region Dalarna ska i detta utvecklings- och tillväxtarbete ha det regionala ledarskapet.  

Regionala utvecklingsnämnden svarar för viktiga delar av genomförandet av Dalastrategin 
samt koordinering och uppföljning av åtgärder inom ramen för densamma. Regionala 
utvecklingsnämnden driver och samordnar strategisk utveckling och arbetar för en hållbar 
regional utveckling genom prioriterade satsningar inom verksamheten.  

Sammanfattningsvis ska regionala utvecklingsnämnden: 

▪ företräda regionala intressen 

▪ samla aktörer och skapa samarbeten 

▪ göra prioriteringar med långsiktig och strategisk planering 

▪ ta initiativ, leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet 
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Uppdrag och verksamhet 

Fortlöpande arbete med Dalastrategin 
Dalastrategin ska årligen följas upp, utvärderas och resultatredovisas till regeringen.  

Dalastrategins vägval och prioritering görs utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Sedan 
dokumentet antogs har det kompletterats med ytterligare styrdokument (strategier och 
agendor) inom olika områden. 

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Regeringen 
har tillsatt en särskild Agenda 2030-delegantion, som föreslagit att Agenda 2030 ska användas 
vid styrning och ledning, som målbild för den regionala tillväxtpolitiken och att agendan blir 
en del av det regionala utvecklingsansvaret liksom att den regionalt utvecklingsansvariga 
etablerar regionala arenor för Agenda 2030.  

Mål 
Dalastrategin är ett levande dokument och en lärande process som involverar offentliga 
aktörer, näringsliv och civilsamhälle  

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Projektfinansiering och företagsstöd 
Region Dalarna disponerar 95% av det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder 
(1:1), vilket motsvarar cirka 80 miljoner kronor per år. Av dessa medel används cirka 50 
miljoner kr för projektfinansiering och cirka 30 miljoner kronor till företagsstöd 

Beredning och förslag till prioritering av medel för projektfinansiering görs med 
utgångspunkt från Dalastrategin och underliggande styrdokument/agendor. Vidare styrs 
prioriteringarna av strukturfonds-programmet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige, 
detta då merparten av anslaget används till medfinansiering av utvecklingsprojekt inom 
denna. En del av förvaltningens eget arbete med länets utveckling bedrivs också i 
projektform och finansieras vanligtvis av 1:1-anslaget samt EU:s regional- eller socialfond. 

Företagsstödet är ett direkt stöd till företag. Under 2019 görs fortsatta specifika satsningar 
inom området energieffektivisering.  

Mål 
Det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) nyttjas effektivt för Dalarnas 
utveckling 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 
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Uppföljning och analys 
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 
identifieras analys som ett område som bör vidareutvecklas. Överhuvudtaget betonas vikten 
av ett ”tydligare fokus på resultat och uppföljning, utvärdering, analys och lärande” i det 
regionala utvecklingsarbetet. 

Verksamheten arbetar med analyser av utvecklingen i Dalarna och följer upp det regionala 
utvecklingsarbetet. Verksamheten är både ett internt stöd inom förvaltningen och ett externt 
stöd, exempelvis genom det kommunala nätverket för statistik, analys och 
omvärldsbevakning.  

Under 2019 stärks och vidareutvecklas verksamheten inom området. 

Mål 
Väl underbyggda samhällsanalyser bidrar inför beslut, vid uppföljning och till ett fortlöpande 
gemensamt lärande i regionen 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Klimat- och miljöperspektiv 
Beskrivande text….. 

Mål 
Ett tydligare, mera utvecklat och integrerat klimat- och miljöperspektiv i det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet bidrar till utvecklingen i Dalarna 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Beskrivande text….. 

Mål 
Ett tydligare, mera utvecklat och integrerat jämställdhetsperspektiv i det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet bidrar till utvecklingen i Dalarna 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 

 

EU/internationellt perspektiv 
Nämndens verksamhet ska ha ett EU/internationellt perspektiv. I dokumentet Region Dalarna 
i världen - en agenda för internationalisering beskrivs inriktning och arbetssätt. Verktygen för 
genomförandet är kunskap, delaktighet, påverkan och samverkan.  

Nämndens samarbeten med Hedmark och Hubei regleras i särskilda styrdokument och 
överenskommelser. 
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Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns 
gemensamma representationskontor i Bryssel. Föreningen har en särskild 
verksamhetsstyrelse.  

 

Mål 
Ett utvecklat EU/internationellt perspektiv ger ett mervärde till det regionala 
utvecklingsarbetet och tillvaratar de möjligheter till delaktighet och aktivt inflytande som EU-
medlemskapet ger 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Planerad verksamhet/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Ungdomsperspektiv 
En målbild i Dalastrategin är att ”Dalarna är landets bästa region för unga där ungas drivkraft 
tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet”. Detta, samt det övergripande målet med den 
nationella ungdomspolitiken, är utgångspunkten i strategin Dalarna – Sveriges bästa 
ungdomsregion, som har tre övergripande mål. Till varje mål finns indikatorer kopplade för att 
utvecklingen ska kunna följas inom respektive målområde. 

Mål 
Nämnden bidrar till ett tydligare och mera utvecklat ungdomsperspektiv i det regionala och 
lokala utvecklingsarbetet i Dalarna 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Nyanländas integrering 
”Dalarna är en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans” och ” en 
region där jämställhet och mångfald är drivkrafter för sysselsättning och entreprenörskraft”. 
Det är två av målbilderna i Dalastrategin. 

Vägen in är en regional överenskommelse för inkludering och etablering av nyanlända 2015–
2020. Överenskommelsen är en avsiktsförklaring om samverkan och ett gemensamt 
ansvarstagande för mottagande och inkludering samt principer och utgångspunkter för hur 
arbetet ska gå till. I överenskommelsen lyfts fem områden för samverkan; arbete, språk och 
utbildning, god och jämlik hälsa, bostad och social sammanhållning och delaktighet.  

Tillsammans med länsstyrelsen svarar regionkontoret för ett gemensamt kansli som fungerar 
som stöd i genomförandet av överenskommelsen 

Mål 
Genom utvecklad samverkan med överenskommelsens aktörer bidrar nämnden till att skapa 
bättre förutsättningar för nyanländas integrering i samhället 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 
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Näringslivsutveckling 
En målbild i Dalastrategin är att ”Dalarna har ett näringsliv som står starkt i nationell och 
internationell konkurrens”. I dokumentet Mobilisera för tillväxt – agenda för stärkt entreprenörskap 
i Dalarna uppmanas till en regional mobilisering som ska skapa förutsättningar för ett 
gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entreprenörer. Vikten av ett differentierat 
näringsliv uttrycks även i Landsbygdspolitiska programmet. 

Nämnden verkar för ett attraktivt företagsklimat i hela länet. Tillsammans med kommuner 
och företagsfrämjare ska entreprenörskapet stärkas. Stöd till företag och entreprenörer skall 
erbjudas likvärdigt, oavsett kön, ålder och bakgrund. Inom ramen för projekt Regional 
näringslivssamverkan i Dalarna genomförs insatser för att öka samverkan, effektivitet och 
tillgänglighet i företagsfrämjarsystemet. 

Mål 
Nämnden stärker företagens konkurrenskraft genom att utveckla och stödja starka 
företagsfrämjande aktörer 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Forskning och innovation 
En målbild i Dalastrategin är att ”Dalarna är en innovativ region som finner nya eller bättre 
lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden”.  

I dokumenten Mobilisera för Tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna och Mobilisera för 
tillväxt – innovationsarbetet och smart specialisering i Dalarna beskrivs inriktning och arbetssätt. Fyra 
kunskapsområden prioriteras: Avancerad Industri, Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa 
och välfärd samt Innovativ upplevelseproduktion.  

Mål 
Nämndens insatser stärker innovationsklimatet och bidrar till näringslivets förnyelseförmåga 
och konkurrenskraft 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad 
En målbild i Dalastrategin är att ”Dalarna är en lärande region som möter människornas, 
näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens. I Region Dalarnas handlingsplan 
för kompetensförsörjning beskrivs inriktning och arbetssätt.  

Kompetensförsörjning är en helt avgörande fråga för länets fortsatta utveckling och tillväxt. 
Ingen enskild nivå eller sektor kan ensam lösa utmaningarna inom kompetens-
försörjningsområdet. Därför behövs en väl fungerande samverkan och dialog mellan berörda 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Regionkontoret utgör ett stöd för utbildnings-
anordnare och andra relevanta samarbetspartners i det strategiska arbetet med kompetens-
försörjning. Exempelvis genomförs årliga kommundialoger. 

Mål 
Nämnden bidrar till en förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft 
samt ett ökat utbud av relevanta utbildningar 
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Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Digitalisering och bredbandsutbyggnad 
Region Dalarna och Länsstyrelsen har sedan 2014 haft en gemensam verksamhet – Digitala 
Dalarna - för att underlätta en effektiv fiber- och mobilnätsutbyggnad i länet samt underlätta 
för samhället att dra nytta av digitaliseringen. Det senare har skett inom ramen för Dalarnas 
Digitala Agenda.  

Mer beskrivande text…? 

Mål 
Digitaliseringens möjligheter tillvaratas och bidrar till en hållbar regional tillväxt 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Infrastruktur 
Region Dalarna är länsplaneupprättare. En målbild i Dalastrategin är att ”Dalarna lever i aktivt 
utbyte med omvärlden – ett utbyte som underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer”. 
För länets tillväxt och överlevnad är det nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de 
nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov 
för såväl gods- som persontransporter. Det krävs också en samordning av infrastruktur- och 
trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra till en 
regionförstoring.  

Under 2019 stärks och vidareutvecklas verksamheten. 

Mål 
Region Dalarna bidrar till en modern och stärkt transportinfrastruktur som skapar 
förutsättningar för gods- och persontransporter inom länet med goda kopplingar till 
omvärlden. 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Tillväxtskapande samhällsplanering/Regional fysisk planering 
I arbetet med att utveckla både attraktiva boendemiljöer och attraktiva miljöer för 
näringslivets behov har samhällsplaneringen en viktig roll. Utmaningarna skiljer sig kraftfullt 
mellan olika platser och behöver därför anpassas till specifika behov som storstad, små- eller 
medelstora orter till glesare bygd medför. Tillgången på kommunikationer, service och 
attraktiva boendemiljöer påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas liksom 
medarbetarnas vilja att bo och verka på en ort.  

Ny lagstiftning på G… 
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Mål 
En ökad samordning mellan den kommunala fysiska planeringen och det lokala och 
regionala tillväxtarbetet bidrar till hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Energikontor Dalarna 
Nämnden har projektfinansiering från Energimyndigheten för att fungera som regional 
utvecklingsledare. Verksamheten samverkar och stödjer kommunernas energi- och 
klimatrådgivare i deras arbete samt stödjer företagarnätverk med energieffektivisering i allt 
från processer till lokaler och transporter. Inom transportområdet arbetar verksamheten 
regionalt med nätverket Transportdialog. 

Mål 
Nämnden bidrar genom projektverksamheten till hållbara energilösningar i länet och en 
hållbar tillväxt 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla medarbetare kontinuerligt identifierar vilka 
förutsättningar som är nödvändiga för arbetet för att nå uppsatta mål, att utveckla 
arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse samt att vidta lämpliga åtgärder. 
Genom att regelbundet följa upp, analysera, planera och utveckla aktiviteter och insatser kan 
kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Mål 
System, rutiner och arbetssätt säkerställer genomförandet av beslutade mål samt en effektiv 
verksamhet med hög kvalitet 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 
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Medarbetare 
Regionala utvecklingsförvaltningens medarbetare är organisationens främsta resurs och varje 
enskild medarbetare bidrar till organisationens framgång. Varje medarbetares kompetens ska 
tillvaratas på bästa sätt och ambitionen som arbetsgivare är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för medarbetarna att känna trygghet, arbetstillfredsställelse och personlig 
utveckling.  

Mål  
Regionala utvecklingsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats… (se eventuell formulering i 
Region Dalarnas övergripande styrdokument) 

Uppföljning sker genom redovisning av 

▪ xxx 

Genomförande/aktiviteter 

▪ xxx 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Text…. 

Uppföljning 
Text… 
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Bilaga  

Länkar till styrdokument, projektplaner och liknande som nämns i 
verksamhetsplanen. 
 
Central Sweden 

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion 

Dalarnas Digitala agenda 

Dalastrategin 

Green Drive Region (GDR) 

Handlingsplan - Jämställd regional tillväxt 

Landsbygdspolitiska programmet 

Länsplan - Regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018–2029 

Miljötinget 

Mobilisera för tillväxt – agenda för stärkt entreprenörskap 

Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna  

Mobilisera för tillväxt – innovationsarbetet och smart specialisering i Dalarna 

Plugga klart 

Regionbildning – Landstinget Dalarna 

Region Dalarna i världen - en agenda för internationalisering 

Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning  

Strukturfondsprogrammet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige 

Vägen in  

 

https://www.centralsweden.se/
http://www.regiondalarna.se/sveriges-basta-ungdomsregion/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/default.aspx
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2014/06/Original_Dalastrategi-Dir-14-05-08.pdf
http://greendriveregion.com/
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2017/01/Handlingsplan_Dalarna-JRT-1.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2014/06/Landsbygdspolitiska_Nr4x.pdf
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/samhallsbyggnad/infrastruktur/
http://www.miljotinget.se/miljotinget/
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2018/02/Mobilisera-for-tillvaxt-agenda-for-starkt-entreprenorskap-i-Dalarna_-002.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2016/12/Agenda-for-Smart-Specialisering-i-Dalarna.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2016/12/Mobilisera-for-tillvaxt-Innovationsarbete-och-smart-specialisering.pdf
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/tillvaxt/plugga-klart/
http://www.ltdalarna.se/regionbildning
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-26_RegionDalarnaiVarlden-.pdf
http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2014/02/Region-Dalarnas-Handlingsplan-for-kompetensforsorjning-2017-03-31.pdf
https://tillvaxtverket.se/euprogram/norramellansverige.4.78c8919b153f0cf99ef25ff.html
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Folder%20Vägen%20in%202015-2020.pdf
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