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Uppdrag att främja Smart industri på regional nivå

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en smart
industri på regional nivå och skapa goda förutsättningar för industrin i hela
landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till
grund för genomförandet av uppdraget. Tillväxtverket ska utföra arbetet
enligt vad som framgår under rubriken Uppdraget nedan.
För ändamålet får Tillväxtverket rekvirera 20 miljoner kronor från
Kammarkollegiet för 2018. För 2019 beräknas att 30 miljoner kronor och för
2020 beräknas att 40 miljoner kronor avsätts för samma ändamål. Högst fem
procent av medlen får användas till programanknutna kostnader. Medlen ska
rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 maj för respektive år. I
rekvisitionen ska hänvisning göras till detta besluts diarienummer. Utgifterna
ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringsutveckling m.m., anslagsposten 1 Näringsutveckl – del till
Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 1 mars 2021 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av
detta besluts diarienummer.
Senast den 31 mars 2018 ska Tillväxtverket inkomma med en plan för
genomförande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Delrapporteringar, inklusive ekonomisk redovisning av föregående års
medel, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
31 mars 2019 samt den 31 mars 2020. Slutredovisning av uppdraget och
redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021. En utvärdering ska ingå i
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slutredovisningen. Utvärderingen ska avse resultat och effekter av projektets
verksamhet.
Uppdraget

Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar så att industrin och
industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet kan öka sin konkurrenskraft
och omställningsförmåga. Uppdraget ska leda till att nyindustrialiseringsstrategin Smart industri får en tydlig regional förankring och därigenom ett
mer kraftfullt genomförande, där den regionala nivåns roll i genomförandet
av strategin stärks.
Uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stimulera och verka för
genomförandet av Smart industri-strategin på regional nivå utifrån
regionernas specifika förutsättningar. Detta ska ske genom att Tillväxtverket
under perioden 2018–2020 utlyser medel till i första hand aktörer med
regionalt utvecklingsansvar. Där så är lämpligt kan medel även beviljas andra
aktörer. I de fall andra aktörer beviljas medel ska detta vara väl förankrat hos
berörd regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Uppdraget är en fortsättning och en uppskalning av tidigare uppdrag till
Tillväxtverket att främja nyindustrialisering på regional nivå (dnr
N2016/02958/FÖF). Medlen kan användas för att stärka och utveckla de
åtgärder som tidigare förstudier resulterat i. Regionernas åtgärder ska relatera
till något eller några av de områden som Smart industri har pekat ut, Industri
4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri samt Testbädd Sverige.
I syfte att möjliggöra större satsningar i linje med Smart industris ambitioner
ska Tillväxtverket beakta möjligheterna att använda medlen som
medfinansiering av insatser, bland annat inom ramen för
regionalfondsprogrammen.
Skälen för regeringens beslut

Sverige är en stark industrination som nu står inför stora möjligheter till
ökad konkurrenskraft och framväxt av nya starka företag i hela landet.
Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare.
Automation och digitalisering skapar nya möjligheter för lönsam och hållbar
produktion i en helt ny skepnad, uppkopplad, mer automatiserad och
kunskapsintensiv. Samtidigt ställs allt högre krav på en långsiktigt hållbar
produktion och effektivt resursutnyttjande. Mot bakgrund av dessa
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förändringar har regeringen tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi, Smart
industri, samt tillhörande handlingsplaner.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn finns i hela landet och den
regionala nivån har en avgörande roll att spela i genomförandet av Smart
industri. Här finns verktyg som saknas på nationell nivå och en direkt närhet
till industrin, liksom till den kommunala nivån, som också har stor betydelse
för industrins förutsättningar att utvecklas. Strategisk samverkan mellan
industrin och det offentliga kräver en samsyn avseende gemensamma och
prioriterade insatser. Här finns en stor potential, inte minst på regional nivå
hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar, där flera samverkanplattformar
redan finns etablerade. Genom smart specialisering, internationalisering och
ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa, kan de
regionala industrimiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till
strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.
Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 och regeringens exportstrategi är också viktiga
verktyg i detta arbete.
Det tidigare uppdraget resulterade i ett antal projekt och förstudier i
regionerna. För att ytterligare tillvarata den regionala potentialen bygger
regeringen vidare på detta med en uppskalning och fortsättning av tidigare
uppdrag, så att till exempel förstudier och pilotprojekt kan omsättas i
operativ verksamhet. Svensk industri behöver goda förutsättningar för att
möta strukturomvandlingen. Genom uppdraget stärks regionernas
möjligheter att arbeta proaktivt.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Karolina Rydell Winbo
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD
Utrikesdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F, UH och GV
Miljö- och energidepartementet/KL
Näringsdepartementet/IFK, FÖF, KSR, D och FF
Bolagsverket
Kammarkollegiet
Samtliga Länsstyrelser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
Gävleborg läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Västmanland
Norrbottens läns landsting
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Skåne läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Almi Företagspartner AB
Sveriges kommuner och landsting
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