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2. Aktuellt av Tillväxtverket , Lars Wikström,
Tillväxtverkets nya uppdrag
 Att främja nyindustrialisering på regional nivå
(N2016/02958/FÖF)
Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförande av nyindustraliseringsstrategin Smart industri på regional nivå utifrån regionernas specifika förutsättningar.
Uppdraget består av två delar:
- Att sprida kunskap om nyindustraliseringsstrategins syfte, mål och
inriktning till aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra
relevanta aktörer i olika delar av landet, samt
- Att stödja genomförandet av strategin på regional nivå, bland anat
genom att bevilja projektmedel till regionalt utvecklingsansvariga
aktörer för att stimulera det regionala nyindustraliseringsarbetet.
I uppdraget ingår också att följa upp och dra slutsatser av regionernas
arbete för att bidra till genomförandet av nyindustraliseringsstrategin
samt föra kontinuerlig dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det regionala arbetet, samt om eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell nivå. Slutredovisning av uppdraget lämnas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Sida 1(4)



Att ta över visa uppgifter från Tillväxtanalys (N2016/03309/FF och
N2015/08118/SUN (delvis))
Uppdrag till Tillväxtverket att förbereda inordnandet av vissa uppgifter
från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser den 1
januari 2017. Inordnandet avser uppgifter att:
- Genomföra analyser av beskrivande karaktär av förutsättningar för
utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygdsbygder, små
och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,
- Årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets
regioner,
- Ansvara för förvaltning och utveckling av systemet och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analyser- och prognossystem samt
- Vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Espon
inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.
En återrapportering av uppdraget, hur uppgifterna har organiserats,
konsekvenser för personal m.m. ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2017.



Att lämna förslag till framstegsrapporter om genomförandet av
svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020
(N2016/04641/RTS)
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Jordbruksverket, ESF-rådet att
senast den 30 april 2017 respektive senast den 30 april 2019 lämna ett
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gemensamt förslag till s.k. framstegsrapporter om läget i genomförandet av den svenska partnerskapsöverenskommelsen för programperioden 2014-2020. Tillväxtverket ska ha en samordnade roll i genomförandet av uppdraget och fortlöpande samråda med Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). Senast den 31 augusti 2017 respektive den 31
augusti 2019 ska en medlemsstat lämna in en framstegsrapport om läget i genomförandet av partnerskapsöverenskommelsen till kommissionen.


Att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige
(N2016/04637/FF)
Tillväxtverket ska i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog med
andra berörda myndigheter, branschorganisationer samt andra relevanta privata och offentliga aktörer, utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och
män att snabbt starta företag i Sverige. Syftet ska vara att tillvarata
kompetensen hos nyanlända med erfarenhet av företagande. Tillväxtverket ska senast den 30 april 2017 lämna en delredovisning och en
slutrapport lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.



Att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län
(N2016/04642/RTS)
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket och erbjuder Gotlands kommun
(Region Gotland) att genomföra insatser för att skapa hållbar regional
tillväxt och näringslivsutveckling 2016-2019 i Gotlands län. Tillväxtverket är samordnare av uppdraget. Tillväxtverket och Gotlands kommun
(Region Gotland) ska i tillämpliga delar samverka med Länsstyrelsen i
Gotlands län, särskilt vad gäller insatser med anknytning till landsbygdsutveckling. Delredovisning ska ske senast den 31 augusti 2017,
31 januari 2018, 31 januari 2019 och uppdraget slutredovisas senast
den 30 juni 2020.



Att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna
(UD2016/12789/FH)
Tillväxtverket ska i samverkan med Myndigheten för kulturanalys,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens
kulturråd och Statistiska Centralbyrån utveckla mätmetoder och modeller för att få fram relevant statistik som möjliggör en ekonomisk
analys av utvecklingen för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Senast den 30 november 2016 ska Tillväxtverket redovisa för Regeringskansliet hur långt man har kommit i genomförandet av uppdraget. Regeringen avser att avsätta resurser även för år 2017 och 2018.



Att synliggöra goda exempel på företag i industrins framkant
Insatserna syftar till att öka kannedömen öm, öch ge könkreta exempel pa, de
möjligheter söm den möderna industriella pröduktiönen för med sig. Detta
söm en följd av den tekniska utvecklingen öch behövet av en ömstallning möt
en mer hallbar pröduktiön öch cirkular ekönömi. Insatserna ska inspirera
andra företag att öka sina ambitiöner att ta vara pa dessa möjligheter. Göda exempel kan vara prödukter, pröcesser, tjanster, affarsmödeller eller innövativa
lösningar pa industrins utmaningar inöm kömpetensförsörjning. Arbetet ska
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ske i nara dialög med aktörer i naringslivet öch samördnas med IVA. Tillvaxtverket ska öcksa samverka med Vinnöva, RISE öch Naturvardsverket. Uppdraget stracker sig till 2018.
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Att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka
arbetskraftsbrist (N2016/06225/FÖF)
Inom ramen för Tillväxtverkets arbetsområde främja samverkan mellan skola och industri som ett led i det regionala genomförandet av regeringens nyindustraliseringsstrategin Smart industri. Uppdraget består av tre delar:
1. En studie med analys av och rekommendationer om pilotsatsningens närmare utformning.
2. Att stödja samverkan mellan skola, industri och den industrinära
tjänstesektorn inom området studie- och yrkesvägledning. Insatserna kan utgå från industrins och de industrinära tjänsteföretagens behov i olika regioner men också från elevernas intressen och
förmågor.
3. Att följa upp och dra slutsatser av arbetet och föreslå hur långsiktiga insatser bör se ut och hur de kan genomföras inom ramen för
regionalt kompetensförsörjningsarbete och med kompetensplattformarna som verktyg.



Att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning (N2016/06227/FÖF)
Tillväxtverket ska in ramen för sitt ansvarsområde stimulera och verka
för strategiskt arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning hos små och medelstora företag inom industri och industrinära
tjänsteföretag genom kompetenskartläggning och validering. Insatserna ska riktas till små och medelstora företag med verksamhet som
främst innefattar industriell produktion eller industrinära tjänster.
Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för industri och industrinära tjänsteföretag. Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket samråda med Valideringsdelegationen 2015-2019. Erfarenheter och synpunkter från Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter ska beaktas. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt
med EU:s statsstödsregler. För att möjliggöra utvärdering bör en tidig
dialog föras med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser. Uppdraget ska delredovisa senast den 30 september 2017, 7
april 2018 och 31 augusti 2018. En slutredovisning ska lämnas in till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 mars 2019.



Att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft (N2016/06374/RTS)
Ska följa upp genomförda insatser nationellt, regionalt och lokalt kopplade till strategins utpekade samhällsutmaningar och prioriteringar
samt analysera deras resultat. Tillväxtverket ska redovisa vad som har
genomförts och vad som finns kvar att göra enligt strategin fram till
2020. Tillväxtverket ska dessutom ge rekommendationer till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om vilka åtgärder som krävs för att
utveckla arbetet med att genomföra strategin. I uppdraget ingår att
samla in information från bl.a. regionalt utvecklingsansvariga aktörer
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och statliga myndigheter. Uppföljningen ska belysa ekonomiska, sociala
och miljömässiga perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 20
september 2017. En viktig del av uppdraget är att sprida information
från uppföljningen och dess resultat till olika intressenter.
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Att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning
Tillväxtverket ska ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal, regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och
Statens skolverk på nationell nivå avseende vad som bör ingå i regionalt kompetensförsörjningsarbete i alla län. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.
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