Uppdragsfamiljer
Med syfte att säkerställa ett kraftfullt och samlat
genomförande av uppdrag kopplade till ett specifikt område.

Näringslivets
kompetensförsörjning
• Stöd till regionalt
kompetensförsörjningsarbete
• Strategi för Tillväxtverkets arbete
med kompetensförsörjning
• Enklare vägar till jobb och
kompetensförsörjning
• Jobbsprånget
• Främja stärkt integrationsperspektiv
i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet
• Entreprenörskap i högre utbildning
• Analys
Angränsande uppdrag
• Stimulera industrins och industrinära
tjänsteföretags strategiska
kompetensförsörjning
• Samverkan mellan skola och industri
för att motverka arbetskraftsbrist
• Smart industri i regionerna
• Höja kompetensen om digitalisering i
små företags ledningar och styrelser
• Mångfald i näringslivet
• Nyanländas företagande
• Främja utrikesföddas företagande
• Omställningsuppdraget
• Jämställd regional tillväxt
• Stödja utveckling av socialt
entreprenörskap och socialt
företagande
• Arbete med strategin Öppna upp
• Förbättra utrikes födda och
nyanlända kvinnors nätverk och
kontakter på arbetsmarknaden

Uppdragsfamiljer
Smart industri
•
•
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Digitaliseringslyftet
Robotlyftet
Producera i Sverige
Goda exempel
Smart industri i regionerna 1.0
Smart industri i regionerna 2.0
Stimulera industrins och industrinära
tjänsteföretags strategiska
kompetensförsörjning
Samverkan mellan skola och industri
för att motverka arbetskraftsbrist
Angränsande uppdrag
Administrera ett sekretariat för
regionala digitaliseringskoordinatorer
Höja kompetensen om digitalisering i
små företags ledningar och styrelser
Digitaliseringscheckar
Digi landsbygd

Internationalisering
Uppstartsmöte äger rum inom
kort

Mångfald i näringslivet

Digitalisering

• Främja utrikes födda kvinnors företagande
2018-2021
• Sysselsättningsfrämjande insatser genom
arbetsintegrerade sociala företag
• Främja nyanländas företagande i Sverige
2017-2019
• Stödja utveckling av socialt entreprenörskap
och socialt företagande
• Arbete med strategin Öppna upp
• Hållbarhetsarbete i regionala tillväxtarbete
• Förbättra utrikes födda och nyanländas
kvinnors nätverk och kontakter på
arbetsmarknaden
• Integration och mångfald i det regionala
tillväxtarbetet
• Utveckling av de regionala företagsstöden
avseende jämställdhet, integration och miljö
• Jämställd regional tillväxt
Angränsande uppdrag
• Jobbsprånget
• JIM - Jämställdhet i myndigheter
• Enklare vägar till jobb
• Verksamhetsbidrag: Förnyelse av
innovationskontor, inkubatorer och science
parks, Utveckling av affärsrådgivning till nya
företag, ”Högskolor” unga,
Cooperativ utveckling, Företagare utländsk
bakgrund
• Stärka integrationsperspektivet i regionalt
kompetensförsörjningsarbete
• ERUF-program
• Besöksnäringen

• Höja kompetensen om digitalisering i
små företags ledningar och styrelser
• Administrera ett sekretariat för
regionala
digitaliseringskoordinatorer
• Digitaliseringsprogrammet
(egeninitierat)
• Serverat – digitala samhällstjänster
• Verksamt.se
• Digitaliseringscheckar
• Landsbygdsuppdraget – digitalisering
av SME
Angränsande uppdrag
• Digitaliseringslyftet
• ERUF-medel riktade mot
digitalisering
• Start-up Sweden
• Tekniska museets maker space
• Sårbara kommuner
• Hållbar stadsutveckling
• Testbäddar i landsbygdsuppdraget

Besöksnäringen
Uppstartsmöte äger rum inom
kort

Smart industri – koordinator: Gunilla Thorstensson
Digitalisering – koordinator: Anna Boström
Mångfald i näringslivet – koordinator: Lejla Babajic Löfgren
Näringslivets kompetensförsörjning – koordinator: Eva Johansson
Besöksnäringen – koordinator: Cecilia Österlind
Internationalisering – koordinator: Ellen Vidfamne Mildaeus

Övergripande frågor:
Enhetscheferna Helena Nyberg Brehnfors (Entreprenörskap) eller
Ulf Savbäck (Kompetensförsörjning och digitalisering).

