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Sammanfattning
Platsens betydelse och stärkt lokal attraktionskraft
Vi dras alla till den attraktiva platsen. Den kan finnas nära - eller långt
bort. På ett eller annat sätt finns något där som fyller ett behov hos
människor, som ger platsen ett mervärde.
På samma sätt fungerar det för företag. Företag startas och utvecklas
på platser där det finns mervärden för dem, som är attraktiva.
Beroende på typen av företag kan det skilja sig åt vad de har för behov,
och vad de anser ger en plats attraktivitet. En del av behoven och
attraktiviteten kan företag själva påverka och forma. Andra delar
handlar om vad andra aktörer gör för att ta tillvara platsens
förutsättningar och skapa mervärden.
Förmågan hos en kommun att förstå platsens betydelse, kunna
beskriva den och ta tillvara dess förutsättningar tycks med andra ord
vara viktigt. Samtidigt är det en komplex och delvis svårfångad
förmåga.
Metoder som stärker attraktionskraftsarbetet i kommuner
Tillväxtverkets uppdrag har bestått i att bidra med ökad kunskap om
hur kommuner kan arbeta för att stärka den lokala attraktionskraften
och vad kommunerna själva kan påverka. Förmågan att ta tillvara
platsens förutsättningar, skapa lokal och regional attraktionskraft lyfts
i den ”Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft” som ett bärande element.
Tillväxtverket har följt 10 pilotkommuner för att undersöka hur ett
mer systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt lokal
attraktionskraft kan bedrivas. Pilotkommunerna har prövat och
utvecklat metoder för att långsiktigt skapa förutsättningar för att
behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital.
Dessa metoder kan grupperas i fyra metodgrupper. Metod för:





intern samverkan
dialog och samverkan med medborgare och företag
kommunikation från kommunen
planer, strategier och program

Metoderna är i sig inte okända för oss eller kommunerna. Det som
blivit tydligt i arbetet med att skapa ett mer långsiktigt och
systematiskt arbete är i vilken ordning arbetet behöver ske för att få
en bra effekt.
Steg i rätt ordning
Den överordnade förmågan för en kommun som vill arbeta med stärkt
lokal attraktionskraft är förmågan att fånga in och synliggöra platsens

förutsättningar. En grundläggande förmåga som krävs oavsett om det
handlar om att fånga in vad som är viktigt för näringslivet, de boende
eller besökare. För att lyckas måste kommunen ta följande steg:
Steg 1: Kommunernas kapacitet. Kommunen behöver bygga en
organisation som genomsyras av intern samverkan i hela
verksamheten. Tillväxtverket kan konstatera att pilotkommuner som
lyckats med sektorsövergripande samverkan når längre och skapar en
större drivkraft framåt. En kommun behöver dra nytta av den
kompetens som finns inom respektive verksamhetsområde i en större
lokal och regional kontext.
Steg 2: Målbilder i dialog. Pilotkommunerna som arbetat med
metoder för att fånga in och bygga upp en gemensam målbild har
byggt tillit och tolerans samtidigt som roller och mandat har
synliggjorts. När aktörer vet vad de kan påverka ökar engagemanget
och delaktigheten.
Steg 3: Stark inomkommunal samverkan ökar den regionala
samverkan. Kommunen behöver tillsammans med regionen hitta
arenor och forum för dialog kring det lokala utvecklingsarbetet och
dess betydelse i en regional kontext.
Tillväxtverket kan se att kommuner som tagit steg 1, 2, 3 i rätt ordning
har lyckats bättre. I praktiken kan en kommun arbeta med de olika
stegen parallellt men vår bedömning är att de behöver ha förståelse
för behovet av ovanstående förutsättningar och ordning.
Tillväxtverkets rekommendationer
Tillväxtverket kan utifrån de tio pilotkommunernas förutsättningar
och val av metoder, resultat samt följeforskning dra slutsatser om vad
som krävs för att skapa ett systematiskt och långsiktigt arbete för
stärkt lokal attraktionskraft. Liknande slutsatser kan vi se från andra
uppdrag och insatser som syftar till strategiskt utvecklingsarbete.
Den lokala nivån behöver utveckla sin kapacitet gällande samverkan för
att kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete.
Tillväxtverkets rekommendation är att den lokala nivån behöver få tid
och resurser för att utveckla sina samverkansprocesser. Därför
behöver kommunerna resurser till organisationsutveckling och få
ökad kunskap om vad organisationen själv kan påverka. Dels handlar
det om ökad kunskap kring kultur och attityder till företagande och
dels en ökad förståelse för vilka faktorer kommunen själv kan påverka
när det gäller strategiskt utvecklingsarbete. När kommunens
inomkommunala spelplan fungerar underlättas förutsättningarna för
ett strategiskt utvecklingsarbete både lokalt och regionalt.
Tillväxtverket anser att detta mer interna, men helt nödvändiga
samverkansarbete för stärkt kapacitet, kan ses som en del av
kommunens ordinarie verksamhet.

I vissa kommuner kan det dock finnas behov av finansiella incitament
som exempelvis riktat statsbidrag. Detta skulle också skapa en tydlig
riktning för kommunernas utvecklingsarbete.
Regionalt återrapporteringskrav ”Samverkan och gemensam
finansiering” utökas med dialoger med kommuner
Tillväxtverket rekommenderar ett utvidgat återrapporteringskrav i
villkorsbesluten till regionerna. Återrapporteringskravet ”Samverkan
och gemensam finansiering” som finns idag avser samverkan med den
statliga nivån. Den skulle med fördel kunna utvidgas med samverkan
med den lokala nivån, det vill säga kommunerna. Syftet med
rekommendationen är att utveckla stödet till kommuner som behöver
utveckla sin kapacitet att arbeta mer strategiskt i sitt
utvecklingsarbete. Med en ökad styrning anser vi att:
-

-

-

Kommunernas faktiska kapacitet att arbeta med lokala
utvecklings-och tillväxtfrågor synliggörs och kan förbättrats
med stöd av den regionala nivån.
Öka den regionala nivåns kunskap om hur kommunala
övergripande strategiska målbilder om lokal utveckling
överensstämmer med regionala målbilder.
Bättre anpassa nationella utlysningar efter kommuners och
regionala behov.

Tillväxtverket har identifierat ett mer strategiskt dialogbehov som
följs upp eftersom lokala utvecklingsprojekt liknande det som stärkt
lokal attraktionskraft ofta drivs som fristående projekt med svag
koppling till den regionala nivån.
Utveckla metoder för att mäta och följa arbetet med att stärka den
lokala attraktionskraften
Tillväxtverket föreslår en utveckling av uppföljningsmetoder för att
följa hur kommunernas attraktivitet utvecklas över tid.
Det finns för närvarande begränsade mätmetoder att följa hur
kommunernas arbete med attraktionskraft och lokalt
utvecklingsarbete utvecklas. Kommunerna refererar själva till olika
rankningar, SKL:s Insiktsmätning och SCB:s medborgarundersökning
som en del i detta arbete. Dessa fångar dock inte andra delar som vi vet
är av betydelse och viktiga för den lokala nivån att utveckla.
Uppföljningen av det mer långsiktiga attraktivitetsarbetet, som
spänner över fler verksamheter, skulle kunna handla om hur
kommunerna dels jobbar med nätverk (näringslivet, andra offentliga
aktörer och civilsamhället) och dels vilka resurser de har för den typen
av arbete. Andra områden att följa upp är vilken kapacitet kommuner
har gällande intern samverkan och hur deras målbildsarbete tagits
fram och förankrats.

Utvecklingsarbetet kring uppföljningen av attraktivitet skulle med
fördel kunna ske i samverkan mellan den nationella, regionala och
lokala nivån tillsammans med forskningen.
Fördel med följeforskning
Tillväxtverket kan rekommendera att liknande insatser med fördel kan
stödjas av följeforskning. Följeforskningen har bidragit med att
utveckla och fördjupa kunskapen kring processer och vilka faktorer
som är avgörande i pilotkommunernas arbete med attraktionskraft.
För Tillväxtverkets del har följeforskningen inneburit en
samarbetspart som dels förbättrat vårt genomförande av uppdraget
och dels kunnat sätta pilotkommunernas resultat i en bredare och
större kontext. Det har medfört att vi, trots ett relativt begränsat antal
pilotkommuner, genom följeforskarnas kunskap på området, kan se
slutsatserna som mer generella för kommuners lokala
utvecklingsarbete.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Arbetet med att stärka attraktionskraften i Sverige är ett arbete som
bedrivs på alla nivåer. Begreppet ”attraktionskraft” och tillhörande
frågor som rör till exempel fysiska planering, näringslivsklimat,
boende och service är en integrerad del i den regionala
tillväxtpolitiken. Den nationella strategin för regional hållbar tillväxt
och attraktionskraft tar fäste på begreppet attraktionskraft i en av
strategins prioriteringar. Strategin uttrycker ett behov av att fortsätta
utveckla framför allt den lokala nivåns arbete för attraktiva miljöer.
Förmågan att locka till sig eller behålla människor oavsett om de ska
bo och leva, driva företag eller bara besöka – avgör i hög grad
förmågan att utvecklas.
Små glesbygdskommuner som befinner sig i en långsiktig trend med
minskande och åldrande befolkning – står inför andra utmaningar än
en kommun som växer. Samtidigt konkurrerar kommuner i samma
situation om människor och kompetens.
Mot bakgrund av detta fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att
under perioden 2015 – 2018 stödja och vidareutveckla det arbete som
kommuner och andra aktörer bedriver för ökad attraktionskraft.
Tillväxtverket skulle enligt uppdraget fördela 15 mkr till utvalda
aktörer för att genomföra insatser och upphandla följeforskning.
Uppdraget kallas för Stärkt lokal attraktionskraft. Syftet var att skapa
ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för stärkt lokal
attraktionskraft. För att uppnå detta skulle det genomföras
utvecklingsinsatser som prövar och utvecklar metoder som syftade till
att behålla, attrahera och utveckla kompetens, företag och kapital.

1.2

Mål

Målet med uppdraget var att utveckla metoder och pröva arbetssätt så
att:


kommunernas resurser för arbete med lokal attraktionskraft
har stärkts. Kommunerna har fått ökad kunskap om platsens
betydelse och förutsättningar. Samt att de fått ökad kunskap
och erfarenheter om vilka metoder som stödjer detta arbete.



kommuner samt regionalt utvecklingsansvariga har fått ökad
kunskap om lokal attraktionskraft och vad kommunerna kan
påverka. Fått ökad kunskap om sektorsövergripande
samarbete både vad gäller dess betydelse och hur den kan
stärkas.
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de berörda regionalt utvecklingsansvariga är mer delaktiga i
kommunernas arbete med stärkt lokal attraktionskraft

Vidare skulle följeforskningen ha bidragit med kunskap till styrning
inom projekten.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Målgrupp för aktiviteterna i programmet var i första hand de
pilotkommuner som valdes ut i samband med utlysningen; Flen,
Gotland, Haninge, Härjedalen, Kramfors, Munkedal, Surahammar,
Vimmerby, Östhammar och Överkalix. Utöver kommunerna var även
respektive regionalt utvecklingsansvariga en målgrupp eftersom de
ingått som medfinansiärer till respektive pilotkommun.
Sveriges övriga kommuner och regionalt utvecklingsansvariga är
centrala mottagare av de erfarenheter och den kunskap som
programmet levererar.

1.4

Metod och uppdragets avgränsningar

Uppdraget togs fram i dialog med Näringsdepartementet och
Tillväxtanalys. Utformningen av insatsen och den kommande
utlysningen baserades på två ingående delar.
1. Telemarksforskningens1 utvecklade modell som förklarar lokal
attraktionskraft som ett sammanvägt resultat av tre olika fält
nämligen boendeattraktivitet, näringslivsattraktivitet och
besöksattraktivitet. Fält som tillsammans beskriver vad som
kan utvecklas och förvaltats för att ta tillvara platsens
förutsättningar.
2. Tillväxtanalys rapport ”Fakta och exempel kring lokal
attraktivitet”2. Rapporten pekar ut tre områden där kommunen
har mandat och möjlighet att påverka den lokala
näringslivsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar.
-

Den fysiska miljön; kommunal planering som möjliggörare,
förhindrare eller initiativtagare för näringslivet.
Service; kommuner har inflytande över utformning och
lokalisering av den kommunala offentliga servicen dvs.
kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. Kommuner

1

Telemarksforskning TF-notat nr. 11/2013

2

Tillvaxtanalys Rapport 2014:14
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-

har även möjlighet, genom det kommunala planmonopolet,
att styra och påverka etableringar av kommersiell service.
Kultur och attityder; dels den interna förvaltningskulturen,
dels den kultur som råder bland medborgare och
företagare. Kommunen som organisation kan i båda dessa
fall agera och ta initiativ för att påverka och förändra
attityder, såsom för en positiv inställning till förnyelse
inom innovation och till allmänna ekonomiska aktiviteter.

Med utgångspunkt från resultatet av Tillväxtanalys och
Telemarksforskningens arbete användes nedanstående ramverk för
ansökningsförfarandet, där kommunerna hade att förhålla sig till
vilken eller vilka av de institutionella arrangemang eller verktyg man
hade för avsikt att förbättra samt även till vilken form av attraktivitet
som prioriterades.
Typ av attraktivitet

Boendeattraktivitet

Näringslivsattraktivitet

Besöksattraktivitet

Kommunala
verktyg
för konkurrenskraft
Fysisk planering
Service
Kultur/attityder

Utöver de två ovanstående delarna har Tillväxtverket kopplat
uppdraget till andra pågående insatser och erfarenheter från insatser
inom vårt verksamhetsområde Tillväxtskapande samhällsplanering.
Tillväxtskapande samhällsplanering syftar till att stärka (utveckla)
kommuner och regioners förmåga för strategisk samhällsplanering för
näringslivets utveckling. Inom detta område har vi identifierat ett antal
förmågor som kommuner behöver utveckla för att kunna identifiera
och agera utifrån platsbundna förutsättningar. De förmågor som avses
i sammanhanget handlar om att utveckla flernivåsamverkan,
förvaltningsöverskridande samarbete, kunna agera innovativt på
förändringar i samhället och förmåga att identifiera och öka
delaktigheten hos relevanta aktörer.
Tillsammans med ramverket som användes i utlysningen och
Tillväxtskapande samhällsplanering har de metoder som kommunerna
valt analyserats.
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Vad menas med metod i uppdraget för stärkt lokal
attraktionskraft?
Med metod avses i detta uppdrag en rad olika insatser/aktiviteter som
till exempel bidrar till att lyssna in, synliggöra och förmedla platsens
betydelse, det vill säga de faktorer som stärker den lokala
attraktionskraften. Förutom att beskriva metoder som
pilotkommunerna utvecklat har Tillväxtverket aggregerat dessa
metoder till en större kontext för att kunna visa vad som krävs för att
skapa ett mer systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt lokal
attraktionskraft.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Tillväxtverkets slutsatser för stärkt attraktionskraft

Tillväxtverket kan utifrån de tio pilotkommunernas förutsättningar
och val av metoder, resultat samt följeforskningen dra slutsatser om
vad som krävs och vilka steg som behövs för att skapa ett systematiskt
och långsiktigt arbete för stärkt lokal attraktionskraft. Liknande
slutsatser kan vi se från andra uppdrag och insatser som syftar till
strategiskt utvecklingsarbetet:
Steg 1: Kommunernas kapacitet. Det råder ingen tvekan om att det
fanns en vilja hos kommunerna att arbeta både sektorsövergripande
och tillsammans med externa aktörer. Organisatoriskt verkar dock
kommunernas struktur inte alltid vara anpassad för ett tvärsektoriellt
arbetssätt. Den statliga och regionala nivån behöver få en klarare bild
över vilken kapacitet kommunen har för att framtida strategier och
insatser för stärkt attraktionskraft och utvecklingsarbete ska kunna
implementeras vilket även följeforskarna lyfter.
Alla pilotkommuner har parallellt i sitt utåtriktade arbete gällande
kultur och attityder även arbetat med sin egen organisation.
Tillväxtverket kan konstatera att de kommuner som lyckats med
sektorsövergripande samverkan nått längre och skapat en större
drivkraft framåt. Genom att dra nytta av den kompetens som finns
inom respektive verksamhetsområde i en större lokal och regional
kontext går det att arbeta långsiktigt med attraktionskraft. Vi kan se
att oavsett mål och intentioner leder avsaknad av intern samverkan till
enskilda projektspecifika insatser vilket kan leda till interna
samverkanssvårigheter. Kommunledningen behöver i hög grad ha
kunskap och förståelse om detta samband. Även följeforskningen
påtalar detta som avgörande då den lokala utvecklingspolitiken kräver
en breddad syn på tillväxtfrågor.
Steg 2: Målbilder i dialog. Kommunerna som arbetat med metoder
för att fånga in och bygga upp en gemensam målbild bygger tillit och
tolerans samtidigt som roller och mandat synliggörs. Den
gemensamma målbilden kan sägas komplettera och binder samman
olika verksamhetsområden. När aktörer vet vad de kan påverka ökar
engagemanget och delaktigheten. Kommuner som saknar
samverkanskultur och som inte arbetat med delaktighet fullt ut lyckas
inte med sitt målbildsarbete.
En starkt förankrad målbild underlättar i sin tur dialogen och
samverkan med den regionala nivån. Utan en målbild framtagen i en
bred dialog är det svårare att finna anledningar till att driva
utvecklingsfrågor i en regional kontext. Den regionala samverkan sker
då endast sektorsinriktat. Kommunen kan heller inte bedriva ett lokalt
utvecklingsarbete isolerat från lokalsamhället, därmed krävs en tydlig
målbild även i de externa dialogerna med medborgare och företagare.
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Steg 3: Stark inomkommunal samverkan ökar den regionala
samverkan.
I de fall där pilotkommunerna utvecklat, skapat bred förankring av sin
kommunala långsiktiga målbild, och målbildsarbetet skett i dialog med
den regionala utvecklingsaktören, har samverkan med den regionala
nivån stärkts. Där har pilotkommunerna och regionen kunnat dra
nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att sedan
tydliggöra både regionens och kommunens erbjudande. Med andra ord
visat den samlade attraktionskraften för att locka företag, kapital och
kompetens lokalt och regionalt.
Tillväxtverket kan se ett samband hos kommuner med svag målbild, en
begränsad inomkommunal samverkan och hur samverkan med den
regionala nivån påverkas. Det medför att det kan bli svårt i prioritering
av resurser och få överblick om utvecklingsinsatserna förstärker och
förmerar varandra. Effekten av många olika målbilder som inte är
samlade medför att lokala utvecklingsprojekt riskerar drivas som
enskilda insatser med projektledare som saknar strategiska mandat.
Hos kommunerna med mindre fungerande strukturer och en svag
styrning nedprioriteras regionala samverkan, vilket kan medföra ett
svagare genomförande av regionala utvecklingsstrategier. I kommuner
finns inte alltid en kommunal mottagarkapacitet i strategiska
utvecklingsfrågor. Tillväxtverket har också sett motsvarade samband i
vårt arbete och insatserna inom bland annat Tillväxtskapande
samhällsplanering och i insatser inom kompetensförsörjningsområdet.
En väl fungerande kommunal organisation med tydlig målbild
förbättrar även sin samverkan med andra aktörer i civilsamhället och
företag. Flera kommuner vittnar om att det skapas mer realistiska
förväntningar på varandra och det blir lättare att skapa
handlingsplaner som exempelvis för service och centrumutveckling.
Tillväxtverket kan även notera ett bitvis regionalt bristfälligt
engagemang och samverkan i arbetet med pilotkommunerna, trots
krav på medfinansiering och lärandeaktiviteter. Tillväxtverkets
slutsats kring detta är att roller och mandat mellan pilotkommuner
och regioner inte tydliggjorts i tillräckligt hög grad. Samtidigt finns det
inget tydligt krav på regionerna att följa upp och fånga in hur det
lokala utvecklingsarbetet går och vad den regionala nivån kan bidra
med för att stärka kommunernas arbete.
Det saknas utvecklade mötesplatser och arenor för kommunerna i det
löpande arbetet kring lokala utvecklingsfrågor som inte är
sektorsinriktat, utöver det som sker kopplat till framtagande av
regionala utvecklingsstrategier.
Tillväxtverket kan se ett samband i att kommuner som tagit steg 1, 2, 3
i rätt ordning har lyckats bättre. I praktiken kan en kommun arbeta
med de olika stegen parallellt men vår bedömning är att de behöver ha
förståelse kring behovet om ovanstående förutsättningar och ordning.
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2.2

Tillväxtverkets rekommendationer

För att skapa ett mer systematiskt och långsiktigt arbete med stärkt
lokal attraktionskraft lämnar Tillväxtverket följande
rekommendationer:


Den lokal nivå behöver utveckla sin kapacitet gällande
samverkan för att kunna bedriva ett strategiskt
utvecklingsarbete

Tillväxtverkets rekommendation är att den lokala nivån behöver få tid
och resurser för att utveckla sina samverkansprocesser. Därför
behöver resurser för att arbeta med organisationsutveckling och få
ökad kunskap om vad organisationen själv kan påverka. Dels handlar
om ökad kunskap om kultur och attityder till företagande och dels en
ökad förståelse för vilka faktorer kommunen själv kan påverka när det
gäller strategiskt utvecklingsarbete.
Utvecklingen av den inomkommunala samverkan är en faktor som
behövs för att en kommun ska kunna fånga och beskriva platsens
betydelse – en grundläggande del i det systematiska och långsiktiga
arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften. När kommunens
inomkommunala spelplan fungerar underlättas förutsättningarna för
ett strategiskt utvecklingsarbete både lokalt och regionalt.
Tillväxtverket anser att detta mer interna, men helt nödvändiga
samverkansarbete för utvecklad kapacitet i syfte att stärka den
sektorsövergripande samverkan, kan ses som en del av kommunens
ordinarie verksamhet.
I vissa kommuner kan det dock finnas behov av finansiella incitament
som exempelvis riktat statsbidrag. Detta skulle också skapa en tydlig
riktning för kommunernas utvecklingsarbete.


Regionalt återrapporteringskrav ”Samverkan och gemensam
finansiering” utökas med dialoger med kommuner.

Tillväxtverket rekommenderar ett utvidgat återrapporteringskrav i
villkorsbesluten till regionerna. Den nationella strategin för hållbar
tillväxt och attraktionskraft ställer krav på ett starkt regionalt
ledarskap med ansvar för att strategiskt leda och samordna arbetet för
hållbar tillväxt och attraktionskraft i länen. Strategin lyfter även
flernivåsamverkan som en viktig del. Återrapporteringskravet
”Samverkan och gemensam finansiering” som finns idag avser
samverkan med den statliga nivån. Kravet skulle med fördel kunna
utvidgas med samverkan med den lokala nivån, det vill säga
kommunerna. Syftet är att förstärka dialogen och stödet till
kommuner som behöver utveckla sin kapacitet att arbeta mer
strategiskt i sitt utvecklingsarbete. Med en ökad styrning anser vi att:
-

Kommunernas faktiska kapacitet att arbeta med lokala
utvecklings-och tillväxtfrågor kan synliggöras och kan
förbättrats med stöd av den regionala nivån.
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-

-

Ökar den regionala nivåns kunskap om hur kommunala
övergripande strategiska målbilder om lokal utveckling
överensstämmer med regionala målbilder.
Bättre anpassade nationella utlysningar efter kommuners och
regionala behov.

Idag saknas det krav på regioner att beskriva hur samverkan med
kommuner i dessa frågor sker. Tillväxtverket har identifierat ett mer
strategiskt dialogbehov eftersom lokala utvecklingsprojekt liknande
det som stärkt lokal attraktionskraft ofta drivs som fristående projekt.
Det åläggs projektledaren att driva den typen av strategiska regionala
dialoger. Kopplingen till den mer strategiska regionala nivån blir inte
alltid tydligt.
Vår erfarenhet från arbetet med Tillväxtskapande samhällsplanering
är att verktyg såsom regionala strukturbilder eller en regional fysisk
planering bidrar till ett förbättrat samspel och tvärsektoriell
samverkan mellan kommuner och regioner. De dialoger som skapas i
arbetet med regionala strukturbilder gynnar samarbetet i
utvecklingsarbetet där hela regionens utvecklingspotential lättare kan
tas tillvara.


Utveckla metoder för att mäta och följa arbetet med lokal
attraktivitet

Tillväxtverket föreslår en utveckling av uppföljningsmetoder för att
följa hur kommunernas attraktivitet utvecklas över tid.
Det finns förnärvarande begränsade mätmetoder att följa hur
kommunernas arbete med attraktionskraft och lokalt
utvecklingsarbete går. Kommunerna refererar själva till olika
rankingar, SKL Insiktsmätning och SCB medborgarundersökning som
en del i detta arbete. Kommunerna kan exempelvis genom deltagande i
SKL:s insiktsmätning följa sitt myndighetsarbete inom brandskydd,
livsmedel och bygglov. Det handlar om hur kommunerna upplevs klara
sin uppgift gällande information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Det som i insiktsmätningen
kallas kommunernas serviceområden.
Uppföljningen av det mer långsiktiga attraktivitetsarbetet, som
spänner över fler verksamheter, skulle kunna handla om:
- hur kommunerna jobbar med nätverk (näringslivet, andra offentliga
aktörer och civilsamhället)
- vilka resurser de har för den typen av arbetet
- vilken kapacitet de har gällande inomkommunal samverkan
- hur deras målbildsarbete och visioner tagits fram och förankrats.
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Nätverk, resurser, intern kapacitet och målbildsarbetet lyfts som
viktiga beståndsdelar både av Tillväxtanalys, Telemarksforskningen
och även av följeforskningen i detta uppdrag.
Utvecklingsarbetet krig uppföljningen av attraktivitet skulle med
fördel kunna ske i samverkan mellan den nationella, regionala och
lokala nivån tillsammans med forskningen.


Fördel med följeforskning

Tillväxtverket kan rekommendera att liknande insatser med fördel kan
stödjas av följeforskning. Följeforskningen har bidragit med att
utveckla och fördjupa kunskapen kring processer och vilka faktorer
som är avgörande i pilotkommunernas arbete med attraktionskraft.
För Tillväxtverket del har följeforskningen inneburit en samarbetspart
som dels förbättrat vårt genomförande av uppdraget och dels kunnat
sätta pilotkommunernas resultat i en bredare och större kontext. Det
har medfört att trots ett relativt begränsat antal pilotkommuner, vet vi
genom följeforskarnas kunskap på området, att slutsatserna kan ses
som mer generella för kommuners lokala utvecklingsarbete.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Genomförande

Utlysning av programmet skedde 2015 utifrån det ramverk som
beskrivs i kapitel 1.4 Metod och uppdragets avgränsningar.
Utlysningen riktade sig till alla kommuner i Sverige. Intresset var stort.
84 kommuner sökte, tio pilotkommuner valdes ut. Dessa valdes ut för
att få en spridning avseende geografi, storlek och uppsatt ramverk.
Med anledning av det stora intresset valde Tillväxtverket att fördela
16.7 mkr till projekten istället för det ursprungliga beloppet (15 mkr).
Utifrån ramverket (fysiska miljön, service och kultur/attityder) fick
kommunerna välja vilket/vilka områden som de avsåg att fokusera på.
Kartan nedan visar vad respektive pilotkommun valde och den visar
även att några av kommunerna valt att arbeta med flera av områdena.

Material och erfarenheter från pilotkommunernas arbete har samlats
in skriftligt två gånger per år genom lägesrapporter i samband med att
kommunerna har ansökt om sina utbetalningar. Tillväxtverket har
genom lägesrapporterna samt slutrapporter kunnat följa
kommunernas arbete, fått fördjupade kunskaper om deras metoder
och arbetssätt. Dessa rapporter har även lämnats till följeforskarna.
Tillväxtverket har även arrangerat obligatoriska erfarenhetsträffar för
piloterna två gånger per år. Syftet med dessa har varit att främja
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och att ge projektledare
kunskap som skulle stärka genomförandet. De programanknutna
regionala utvecklingsaktörerna har bjudits in en gång per år att delta
vid en av erfarenhetsträffarna. Teman för träffarna har dels utgått från
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pilotkommunernas behov, önskemål och dels följeforskarnas
reflektioner.
Tillväxtverket har löpande under programperioden besökt samtliga
pilotkommuner minst två gånger och haft möten med projektledning
och kommunledning. Vid dessa besök har vi fört diskussioner kring
eventuella problem som uppstått och dess bakomliggande orsaker.
Även framgångar och goda resultat har kunnat fångats upp och på så
sätt har dessa möten kompletterat pilotkommunernas
lägesrapportering. Vi har även deltagit och besökt några av i
pilotkommunernas mer externa arbete i lokala konferenser och
medborgarworkshops.

3.2

Resultat - metoder som stärker det lokala attraktionskraften

Under det här avsnittet redovisas en sammanfattande bild av de
metoder som pilotkommunerna utvecklat och förbättrat med syfte att
stärka attraktionskraften. Metoderna syftar till att hantera och lösa en
rad problem och utmaningar som kommunerna identifierat som
hinder i att stärka den lokala attraktionskraften.
Kommunerna har fått ökad kunskap om platsens betydelse och
förutsättningar. Det är inte bara på regional nivå som det är
konkurrens om människor och kompetens. Flera av pilotkommunerna
vittnar om en inomkommunal konkurrens vilket har försvårat arbetet
med lokalt utvecklingsarbete gällande vägval och prioriteringar.
Pilotkommunerna har alla i mer eller mindre hög omfattning lyft att de
behöver en tydligare och gemensamt formad målbild.
Utan målbilder upplevs det svårt att styra och planera kommunens
utveckling. Utvecklingsarbetet som drivs kan upplevas genomföras ad
hoc. En vag kommunal målbild försvårar också samverkan med den
regionala nivån och med det lokalsamhället. Andra utmaningar som
pilotkommunerna identifierat är att företagen uppfattar kommunens
beslutsprocesser som ineffektiva och tidskrävande.
Kommunerna har fått ökad kunskap om vilka metoder som
stödjer arbetet med attraktionskraft. Kommunerna har arbetat med
en rad olika insatser som till exempel dialogmodeller, värdskapsutbildningar för kommunala tjänstepersoner eller utveckling av
kommunala styrdokument som på olika sätt bidragit till att öka
kommunens förmåga att lyssna in, synliggöra och ta tillvara platsen
förutsättningar. Faktorer som ökar kommunens kapacitet i arbetet
med att stärka attraktionskraften.
I projektens redovisningar till Tillvaxtverket kan vi observera att de
har utvecklat 30 metoder. Det innebar att de 10 projekten arbetat med
att utveckla flera metoder samtidigt.
Vid narmare genomgang av respektive metod ser vi att dessa 30 kan
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grupperas i fyra metodgrupper:
- Metod for dialog/samverkan med medborgare och foretag
- Metod for intern samverkan
- Metod for kommunikation fran kommunen
- Metod for planer, strategier och program
Bilaga 2 ”Metoder och erfarenheter” ar en sammanstallning som
kommunerna sjalva har gjort och som de presenterade vid
avslutskonferensen for starkt lokal attraktionskraft. Den beskriver
respektive kommuns problembild, testade verktyg och processer samt
lardomar och nya tankesatt.
Utvecklade metoder för dialog/samverkan med medborgare och
företag
Dessa metoder handlar i huvudsak om att utveckla eller
forbattra/forstarka den dialog som fors med medborgare och foretag.
Syftet ar pa ett overgripande plan att forbattra den
sektorsovergripande samverkan i arbetet for starkt lokal
attraktionskraft.
Pilotkommunerna har for att forbattra en sektorsovergripande
samverkan genomfort insatser som syftar till att oka kommunala
forvaltningars kunskap och darmed formaga att forsta och langsiktigt
tillgodose behov som medborgare och foretag uttrycker. Kramfors
kommun har okat sin kunskap om hur en medborgardialog som gor
skillnad kan se ut. Som en del i metoden har projektet tagit fram en
guide for medborgardialog och pa sa vis utvecklat ett gemensamt
forhallningssatt i den kommunala forvaltningen kring dialogprocesser.
Munkedal har genom ett naringslivsrad okat kunskapen om
naringslivets behov och sakerstallt att naringslivet istallet for
kommunen ar drivande i dessa fragor. Flens kommun har arbetat for
att oka kunskapen om besoksnaringens behov genom dialog med
foretag och pa sa vis starkt kommunens naringslivsattraktivitet inom
besoksnaringen.
Metoderna for att skapa dialog resulterade i okad kunskap om hur
kommuner kan ta tillvara platsens forutsattningar- att fanga malbilden.
De olika dialogformerna samlade inte bara in olika naringars och
gruppers behov och forvantningar pa kommunens service eller
utformning och innehall pa olika platser. De bidrog ocksa till dialoger
kring installning och forhallningssatt till bade kommunen som
organisation som vissa fysiska platser.
Utvecklade metoder för intern samverkan i kommunen
Metoderna for intern samverkan i kommunen handlar i huvudsak om
att forbattra den sektorsovergripande samverkan mellan olika
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kommunala forvaltningar med syfte att forbattra service och
beredskapen inom den fysiska planeringen samt forandra kultur och
attityder i den kommunala forvaltningen. Ett exempel ar Östhammar,
som genomforde en organisationsforandring for att starka den
kommunala formagan till en sammanhallen plan- och
exploateringsprocess och darmed okade kommunens planberedskap
och naringslivsattraktivitet.
Surahammar i sin tur arbetade fram en metod som gjorde det enklare
och tydligare for foretag vid kommunala upphandlingar. Metoden
innebar att kommunens kunskap och formaga till tydlighet i
upphandlingar har okat, vilket i sin tur gjort det enklare for foretag att
ta del av upphandlingar och darmed attraktivt for naringslivet att
medverka i upphandlingar.
Utvecklade metoder för kommunikation från kommunen
Metoderna for kommunikation handlar om att tillgodose bade interna
och externa behov. Kommunikationsmetoder och resurser for
andamalet ses som helt avgorande i arbetet med lokalt
utvecklingsarbete. Dels handlar det om att forankra och formedla
kommunens overgripande malbild, bade inom den egna
organisationen, da manga kommuner vittnar om hog specialisering och
svag sektorsovergripande samverkan. Dels handlar det om att kunna
beskriva och formedla en gemensam malbild till bade medborgare och
naringsliv. Kommunikationen ses som ett aterkommande och
kontinuerligt behov och ar viktigt som en del av boendeattraktiviteten.
I Vimmerby kommun praglades samtalsklimatet med naringslivet av
negativ installning till kommunens naringslivs- och utvecklingsarbetet.
Vimmerby kommun behovde kommunicera att de tagit naringslivets
synpunkter pa allvar om den negativa kultur och attityd som
naringslivet upplevde praglade kommunens utvecklingsarbete och i
kontakter med kommunen. Vimmerby kommun bjod lopande in till
dialogmoten med naringslivet for att kommunicera sitt arbete kring
kultur och attityder genom sin sociala utvecklingsstrategi. Parallellt
arbetade Vimmerby kommun brett via en utarbetad
kommunikationsplan bade med fysiska moten och sociala medier
sasom podd och filmer pa Facebook. Pa sa satt bjods allmanheten in i
att sprida och anamma en mer valkomnade och inbjudande attityd och
vad kommunen har att erbjuda. Kommunens arbete resulterade i att
over 30 olika branschorganisationer, lokala foreningar och byalag med
flera stallt sig bakom kommunens sociala utvecklingsstrategi.
Kommunen har ocksa skapat narmare 15 nya natverk med foretag och
medborgare pa orter som aktivt tillsammans med kommunen ska
arbeta for utveckling av kommunen.
Ytterligare ett exempel pa metod dar en kommun arbetat med att
utveckla och forbattra sin kommunikation ar att tillampa sa kallade
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ambassadorsnatverk. Kramfors kommun och sedan aven Överkalix har
valt att ta tillvara engagemang fran medborgare, foretag och personer
knutna till den kommunala organisationen i att sprida och fanga in
information over hela kommunen oavsett plats. Kramfors kommun har
genom medborgarundersokningar sett att bade arbetet med
ambassadorsnatverk och forbattrad kommunikation lett till okad insyn
och inflytande kring den kommunala verksamheten. Tilliten kring
kommunens arbete gallande utveckling och genomforande av
serviceplanen har starkts. Genom att Kramfors kommun forbattrat sin
kommunikation har deras mottagarkapacitet ocksa okat och darmed
aven okat sin kunskap om foretagens syn pa bemotande i den
kommunala forvaltningen.
Kommunerna har uppfattat efterfragan hos externa aktorer att kunna
lamna inspel och kommunicera sin bild och behov. Vilket ses som stor
betydelse i hur kommunen uppfattas som samhallsbyggare och
natverksaktor.
Utvecklade metoder för planer, strategier och program ger
tydligare roller och mandat för olika aktörer. Handlar i huvudsak
om att utveckla och forfina de verktyg som kommunen redan idag
anvander som till exempel oversiktsplaner, naringslivsstrategier och
serviceplaner. Metoderna kan i flera avseende ga in i de foregaende
metodbeskrivningarna men det handlar om hur pilotkommunerna i ett
bredare samhallsutvecklingsperspektiv an innan arbetat med att fanga
in platsen betydelse, bade lokalt och regionalt. Arbetet i en ordinarie
arbetsprocess har breddats och kunnat fortydligats gentemot
naringslivet.
Haninge Kommun har i sitt arbete med att utveckla en regional
stadskarna ingatt ett samverkansavtal med ett antal exploatorer
rorande en specifik del av centrum i kommunen. Genom detta
samverkansavtal har det varit mojligt att bade beskriva och mota
mycket av medborgares samt foretagens onskemal och forvantningar
tydligare. Roller och mandat har fortydligats mellan privata och
offentliga aktorer. Samverkansavtalet har paskyndat processen
samtidigt som resultatet formaliserades fran en beskrivande stadsplan
till en formellt antagen fordjupad oversiktsplan vilket tydliggjort
kommunens inriktning och vag framat. Samtidigt som mycket av
inriktningarna i planarbetet hjalpte kommunen att prioritera och gora
vagval nar de utvecklade sin naringslivsstrategi starker det
utvecklingen pa regional niva. Bade naringslivsstrategin och den
fordjupade oversiktsplanen for den nya stadsplanen i Haninge har
tydliga kopplingar mot Stockholmsregionens overgripande strategi.
Den regionala kopplingen lyfts ocksa pa de arliga
forvaltningsovergripande konferenserna som kommunen genomfor.
Flera kommuner har arbetet med att i hogre grad pa olika satt
visualisera bade sina planer och sin process gallande fysisk planering.
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Östhammars kommun har utvecklat sin webb gallande foretag som vill
exploatera i omradet. Forutom att beskriva sin planprocess har de aven
tydligare kopplat ihop den med naringslivsstrategin. Allt for att
tydliggora en mer langsiktig kommunal malbild i en storre regional
kontext. Det betyder att kommunen synliggor sitt erbjudande till
exempelvis bostadsutvecklare. Erbjudanden som Östhammars
kommunen valt att forstarka bade genom mellankommunal och
regional samverkan pa exempelvis Stockholm Business Arena.
Flens kommun har utifran sitt oversiktsplanarbete arbetat med fokus
pa besoksnaring vilket bade framjat besoksattraktivitet och
naringslivsattraktivitet genom sin sa kallade turistiska oversiktsplan.
Ett arbete som i sin tur har inneburit en bra ingang till den regionala
nivan som har for avsikt att genomfora en regional planering med ett
turistiskt perspektiv.

3.3

Regionernas delaktighet

I uppdraget fanns det krav på samverkan med den regionala
utvecklingsaktören, vilket påtalades till kommuner och regionalt
utvecklingsansvarig aktör både inför, och efter beslut om stöd. Vi kan
konstatera att samverkan skett i olika hög grad. I några av
kommunerna har det skett med både kontinuitet och regelbundenhet.
Där fanns det redan tidigare etablerade kontakter med personer
framför allt inom områdena infrastruktur och bostadsbyggande. Steget
att involvera regionen i projekten har därmed varit naturligt. I de fall
kommunen jobbar med regionen kontinuerligt har regionen som regel
varit representerad i pilotkommunens referensgrupp. Två goda
exempel på nära samverkan med regionalt utvecklingsansvarig aktör
är Östhammars kommun och Flens kommun som haft det genom hela
projektperioden. Där har det funnits representanter med både i
referensgrupper samt att aktörerna haft gemensamma
projektaktiviteter.
Kommunerna själva har inte heller haft kunskapen om vad regionen
kunnat bidra med i arbetet. Det har därmed varit otydligt både från
pilotkommunen och från regionen vilken roll regionen skulle ha i
kommunens processarbete. Tillväxtverket kan dock konstatera att
samverkan mellan den kommunala och regionala nivån ökat i senare
delen av uppdraget. Det kan förklaras av att det i slutskedet finns
resultat att kommunicera och sprida. En annan bidragande förklaring
är Tillväxtverkets krav på att kommunen skulle genomföra en
lärandeaktivitet tillsammans med regionen. En viktig uppgift för
pilotkommunerna har varit att resultatet skulle spridas vidare till
andra kommuner och där regionen har en given roll.

25

3.4

Vad säger följeforskningen?

Till uppdraget upphandlades följeforskare från Linköpings Universitet
och enheten Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.
Följeforskarnas uppgift var att följa vad som styr och påverkar lokalt
utvecklingsarbete. Följeforskarna har framför allt tittat på två
frågeställningar:



Legitimitet på olika nivåer - ledningsnivå och hos projektledare
Förankrad målbild och problemformulering- är alla överens
om vad som behöver utvecklas och vad är målet?

Efter att ha följt pilotkommunernas arbete i tre år är följeforskarnas
slutsatser att kommuner som vill jobba med attraktionskraft gör det ur
ett bredare utvecklingsperspektiv än enbart näringsliv, företagande
och tillväxt. Följeforskarna anser att den lokala utvecklingspolitiken
genomgår ett skifte och blir bredare och mer komplex, vilket de anser
att själva utlysningen med Telemarksforskningen som grund, visar.
Det betyder att kommunen både behöver och förväntas, arbeta mer
tvärsektoriellt. Kommunerna behöver agera som en nätverksaktör i
högre grad än som en ensam samhällsbyggare. Vilket ligger i linje med
vad som anses var en del av den interaktiva samhällsstyrningen som
utvecklas i Sverige de senaste decennierna.
Den breda lokala utvecklingspolitiken, den interaktiva
samhällsstyrningen, beskriver följeforskarna som att de existerar på
en policynivå men inte alltid i praktiken och att kommunerna inte
alltid är mogna att arbeta efter den.
För att arbeta tvärsektoriellt och brett krävs legitimitet och förankring.
Pilotkommuner som ingått i studien påvisar en tydlig skillnad mellan
hur de vill arbeta med utvecklingsfrågor och attraktionskraft och hur
de tycker att de gör. I praktiken visar det sig bland annat då alla
pilotkommuner och deras projektledarna i olika grad fått vända sig
inåt mot sin egen organisation. Tid och resurser har lagts på att
förankra och hitta interna samverkansformer som stödjer det lokala
utvecklingsarbetet. Det har krävts olika former av intern
organisationsutveckling. En process som i sig inte är möjlig utan en
tydlig viljeinriktning kring den typen av samhällsstyrning på den
kommunala ledningsnivån.
En annan del är målbilder och problemformulering. Pilotkommunerna
ville fånga in och formulera en tydligare målbild kring kommunens
framtida utveckling. De prioriterade metoder kring målbildsarbete
som breddade nätverken och som tydliggjorde roller och mandat i
arbetet framåt. Beroende på projektledarens bakgrund och legitimitet
varierade metoder och resultat. Se hela rapporten ”Mot en ny lokal
utvecklingspolitik? – Om svenska kommuners arbete för en stärkt
lokal attraktionskraft” i bilaga 3.
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3.5

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

I enlighet med regeringsuppdraget har dialog förts med Tillväxtanalys
bland annat i syfte att säkerställa att framtida utvärderingar blir
möjliga. Tillväxtanalys har deltagit vid ett antal av de
erfarenhetsmöten som vi arrangerat för pilotkommunerna. Vi har
under genomförandet diskuterat med Tillväxtanalys det arbetssätt vi
valt för att följa pilotkommunernas processer. Tillväxtanalys har gjort
bedömningen att det arbetssätt vi har använt oss av säkrar
utvärderingsbarheten av programmet. Utifrån vårt arbetssätt har vi på
ett systematiskt sätt kunnat analysera kommunernas arbete och
metoder för att dels bidragit med stöd till genomförandet och dels för
slutsatser samt rekommendationer efter avslutade projekt. Det
tillsammans med följeforskarnas iakttagelser och rapporter är
värdefull kunskap som har och kommer att spridas vidare till andra
kommuner och regioner. Det har även betydelse för Tillväxtverkets
pågående och kommande uppdrag.
Samarbete har även skett med SKL, Arena för tillväxt och IVA
(Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien). Dessa har bland annat
deltagit som föreläsare på erfarenhetsmöten som vi arrangerat.

3.6

Erfarenhetsspridning

I takt med att pilotkommunernas arbete har utvecklats, har vi lyft flera
goda exempel på metoder som kan spridas vidare till andra. Under
uppdragsperioden har vi bland annat tagit fram och spridit:




artiklar på tillvaxtverket.se på temat ”Lär av andra”,
en folder med konkreta tips från en erfarenhetsträff
tillsammans med insatsen Utveckla svenska städer och
en populärvetenskaplig sammanfattning av följeforskarnas
delrapport om hur lokal utveckling och attraktionskraft
hanteras på kommunal strategisk nivå3.

Följeforskarna har även spridit rapporter och erfarenheter kring deras
arbete kopplat till uppdraget vid ett tiotal tillfällen. Som ett led i
följeforskningen har Linköpings universitet producerat två filmer.
Dessa har publicerats både på Tillväxtverkets webb och på deras egen.
I samband med detta skickade universitetet en pressrelease.
Vi har spridit resultat och erfarenheter både internt och externt, dels
genom nyhetsbrev, sociala media och medarbetarsidor och dels genom
att arrangera dialogmöten och erfarenhetsträffar eller genom att delta
i externa konferenser, såsom Reglabs nätverk för fysisk planering och
Reglabs årskonferens. Förutom att sprida erfarenheterna i våra egna

3 Sammanfattning Vad gor en plats attraktiv? Malbilder och genomforande i den
kommunala utvecklingspolitiken
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kanaler, har vi nyttjat andra kanaler, såsom hallbarstad.se och
pilotkommunernas egna webbplatser.
För att bättre ta vara på resultat och erfarenheter från uppdraget, och
göra dessa tillgängliga för andra kommuner som står inför liknande
utmaningar, arbetar Tillväxtverket sedan i december 2018 på att
utveckla ett kunskapsstöd för att underlätta kommunernas lokala
näringslivsutveckling. Stödet syftar till att:




göra det enkelt att hitta relevant och anpassad information för
kommunens behov,
inspirera till nya lösningar och att
få användare återkomma och referera till.

Erfarenheter, kunskap och metoder som erhållits genom programmet
Stärkt lokal attraktionskraft kommer att spridas och tas tillvara i flera
andra uppdrag hos Tillväxtverket, bland annat inom Hållbar
destinationsutveckling, Uppdrag att fördela statsbidrag till 39
glesbygdskommuner och Kommuner med socioekonomiskt eftersatta
områden.

Bilaga 1 Ekonomisk redovisning för slutrapport
Bilaga 2 Metoder och erfarenheter
Bilaga 3 Mot en ny lokal utvecklingspolitik?

28

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget med att stödja och vidareutveckla det arbete som
kommuner och andra aktörer bedriver för ökad attraktionskraft har
genomförts under perioden 2015 – 2018. Utgifterna för uppdraget har
belastat det regionala anslaget samt Tillväxtverkets förvaltningsanslag.
Enligt uppdraget skulle 15 000 tkr fördelas till lokala aktörer. På grund
av det höga söktrycket valde Tillväxtverket att höja beslutsramen till
16 700 tkr. Utifrån deltagande kommuners upparbetade kostnader har
utbetalningar (transfereringar) av medel gjorts med 13 892 tkr. Utöver
detta har följeforskning upphandlats med 2 000 tkr.
För verksamhetskostnader har 5 058 tkr använts från
förvaltningsanslaget.
De finansiella villkoren enligt regeringsbeslutet bedöms som
uppfyllda. I nedanstående tabell redovisas fördelningen av kostnader
för uppdragsmedel och förvaltningsanslaget.

Resultaträkning, tkr
finansiering
Regionala
anslaget

Stärkt lokal attraktionskraft
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag
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Förvaltningsanslaget

SUMMA

16 700
16 700

5 068
5 068

21 768
21 768

0
2 000
0
2 000
13 892
15 892
0
16 700
95%
0
0
15 892

4 495
151
422
5 068
0
5 068
0
5 068
100%
9 162
2 290
7 358

4 495
2 151
422
7 068
13 892
20 960
0
21 768
96%
9 162
2 290
23 251

*Påslag för gemensamma OH-kostnader
I resultaträkningen ovan sker ett tillägg för gemensamma OH-kostnader, d v s kostnader för den del av
resurserna som avser administration till stöd för kärnverksamheten. Hit räknas verks- eller
myndighetsledning och olika staber, med uppgift att stödja kärnverksamheten, till exempel i fråga om
ekonomi-, personal- och juridiska frågor. (Se ESV 2005:3). Denna kostnad finns inte i redovisningen, utan är
ett pålägg som här gjorts manuellt för att ge en rättvisande bild av kostnaderna.

Nyckeltal
Andel transfereringar/summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/summa utbetalningar
Personalkostnader/verksamhetskostnader
Köpta tjänster/verksamhetskostnader
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87%

0%

66%

13%

100%

34%

0%

89%

64%

100%

3%

30%

