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1

Inledning

I enlighet med forordning (2000:605) om arsredovisning och budgetunderlag
overlamnas harmed Tillvaxtverkets budgetunderlag for aren 2018-2020. I
Tillvaxtverkets forslag till behov av finansiering for verksamheten, har myndigheten
utgatt fran de nivaer som anges i budgetpropositionen 2016/2017 och regleringsbrev
2017, och sedan justerat dessa med hansyn till framtida resursbehov.

2

Förslag till regeringsbeslut

Tillvaxverket foreslar att regeringen for 2018 beslutar:
Anslag:
1. anvisa 272 995 tkr till anslaget 1:4 Tillväxtverket, ap. 1, under utgiftsomrade
24 Naringsliv.
2. anvisa 196 022 tkr till anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, ap. 8, under utgiftsomrade 24 Naringsliv.
3. anvisa 458 500 tkr till anslaget 1:1 Regional tillväxt, ap. 24.1, under utgiftsomrade 19 Regional tillvaxt.
4. anvisa 400 864 tkr till anslaget 1:2 Transportbidrag, under utgiftsomrade 19
Regional tillvaxt.
5. anvisa 1 621 024 tkr till anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2, under utgiftsomrade 19 Regional tillvaxt.
6. anvisa 7 000 tkr till anslaget 2:3 Exportframjande verksamhet ap.10, under utgiftsomrade 24 Naringsliv.
Anslagskredit:
7. att Tillvaxtverket utover tilldelat belopp pa anslaget 1:4 Tillväxtverket far
disponera en anslagskredit pa 8 190 tkr.
8. att Tillvaxtverket utover tilldelat belopp pa anslaget 1:5 Näringslivsutveckling,
ap. 8, far disponera en anslagskredit pa 11 761 tkr.
9. att Tillvaxtverket utover tilldelat belopp pa anslaget 1:1 Regional tillväxt,
ap. 24.1, far disponera en anslagskredit pa 45 854 tkr.
10. att Tillvaxtverket utover tilldelat belopp pa anslaget 1:2 Transportbidrag far
disponera en anslagskredit pa 12 026 tkr.
11. att Tillvaxtverket utover tilldelat belopp pa anslaget 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2, far disponera en anslagskredit pa
162 102 tkr.
Anslagssparande:
12. att Tillvaxtverket far disponera en anslagsbehallning motsvarande 3 procent av
anvisat anslaget 1:4 Tillväxtverket, ap. 1, under utgiftsomrade 24 Naringsliv.
13. att Tillvaxtverket far disponera en anslagsbehallning motsvarande 10 procent
av anvisat anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2014-2020, ap. 2, under utgiftsomrade 19 Regional tillvaxt.
Bemyndiganderam:
14. tilldela en bemyndiganderam om 200 000 tkr for anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, ap. 8 med slutar 2021.
15. tilldela en bemyndiganderam om 600 000 tkr for anslaget 1:1 Regional tillväxt,
ap. 24.1 med slutar 2023 samt 1 875 000 tkr for 24.2-21.
16. tilldela en bemyndiganderam om 4 000 000 tkr for anslaget 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2 med slutar 2023.
Låneram och räntekontokredit:
17. anvisa en laneram pa 106 000 tkr.
18. anvisa en rantekontokredit pa 8 000 tkr.
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Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering

Tillvaxverkets huvuduppgifter ar att i alla delar av landet framja hallbar naringslivsutveckling och hallbar regional tillvaxt samt genomfora strukturfondsprogram.
Fler företag som vill, kan och vågar
Tillväxtverkets vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. För att
Sverige ska bli framgångsrikt behöver svenska företag ha en ambition och, en vilja att
sträva mot innovation, utveckling och tillväxt. Att företag har förmåga att kunna växa är
avgörande. Förmåga handlar om kunskap och kompetens, resurser, hållbarhet och
innovation. För att företag ska våga krävs goda förutsättningar för företagande. Regler
behöver förenklas och andra hinder en företagare upplever minimeras. Att Sveriges
regioner utvecklar attraktiva miljöer är också viktigt för att nya och livskraftiga företag
ska kunna växa.
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft
Tillvaxverket arbetar med verktygen kunskap, nätverk och finansiering. Vissa insatser
vänder sig direkt till företag eller blivande företagare. Andra syftar till att påverka och
utveckla de villkor och strukturer i samhället som omger företagandet.

Utveckling inom prioriterade områden
Tillvaxtverket har i budgetunderlaget for 2018-2020 identifierat tre omraden dar en
forstarkning och utveckling ger betydande effekter for konkurrenskraft, foretagsklimat
och jobb. Omradena ar fortsatt utveckling av foretagarsajten verksamt.se, insatser som
starker naringslivets fornyelseformaga vid storre omstallningar samt kompetensforsorjning.

3.1

Fortsatt utveckling av verksamt.se

Anvandningen av foretagarsajten verksamt.se okar stadigt och tjansteutbudet nar en
stor andel av Sveriges sma foretag. Verksamt.se ar en effektiv digital plattform for att
forenkla myndighetskontakter, gora det enkelt for foretagen att hitta ratt i framjandesystemet samt att fa tillgang till relevant information om att starta och driva foretag. I
Entreprenorskapsutredningens slutbetankande forordas en resursforstarkning for att
utveckla verksamt.se for att synliggora relevanta erbjudanden fran framjandesystemet,
vilket ocksa kan ske mer proaktivt an idag. Genom att utveckla tjansterna med utgangspunkt i kunskap om foretagens behov, och i samverkan mellan manga aktorer, skapas
forutsattningar for insatser som okar foretagens konkurrenskraft och bidrar till ett bra
foretagsklimat.

Identifierade utvecklingsområden för verksamt.se
3.1.1

Förenkling genom digitalisering – fokus på minskat och förenklat uppgiftslämnande
Foretagens tid och kostnader for myndighetskontakter och tillampning av regelverk
som inte ar vardeskapande i forhallande till foretagens konkurrenskraft ska minskas
vasentlig. Foretagens administrativa kostnader uppgar till ca 90 miljarder kronor per ar
och en betydande andel kan minskas genom vidareutveckling av guider, digital infrastruktur och e-tjanster som minskar och forenklar foretagens uppgiftslamnande till
myndigheter och kommuner.
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Ett fortsatt fokus pa branscher som har manga myndighetskontakter pa nationell och
lokal niva kan forbattra vardagen for manga foretag, dar pilotprojektet ”Serverat” och de
behovsanalyser som Tillvaxtverket genomfort under 2016 for bland annat besoksnaringen, ar en lamplig utgangspunkt for att skala upp arbetet. Det skulle innebara en
utokning av verksamt.se med till exempel fler checklistor for att etablera foretag inom
regelkrangliga branscher, att fler av foretagens grundlaggande uppgifter visas pa Mina
sidor pa verksamt.se via bastjansten (SSBTGU), och att fler e-tjanster vid ansokning om
tillstand etc. kan forifyllas automatiskt for att underlatta for foretagen.
Verksamt.se kan ocksa utvecklas mot en hogre grad av personlig anpassning for det
specifika foretaget, exempelvis vilka uppgiftskrav och regelverk som ar aktuella, nar
uppgifter ska lamnas och att foretaget ska kunna folja sitt arende.
Digitala losningar mojliggor ett proaktivt arbete dar information om regelandringar, nya
bidrag eller andra erbjudanden till foretagen snabbt kan kommuniceras till ratt malgrupp. Tillvaxtverket vill undersoka mojligheterna att utveckla en losning for uppgifter
om foretaget som inte finns i register, som foretaget sjalv kan spara i en e-tjanst (Mina
uppgifter) for att forifylla e-tjanster.
For att underlatta for foretag att fa hjalp med administrativt stod behover digitala
losningar som fungerar aven for ombud utvecklas. Ombud efterfragar aven tjanster
samlade pa ett stalle dar de kan hantera sina klienters myndighetskontakter, varfor det
behover utredas om verksamt.se kan anvandas for det syftet.
Allt fler av foretagens uppgifter kan lamnas via foretagens affarssystem direkt in till
myndigheternas verksamhetssystem. Det ar ett intressant alternativ till att utveckla etjanster och bor utredas mer i samverkan med aktorerna pa marknaden.
Det finns aven behov av att snabbare kunna testa nya ideer, och att etablera ett testlabb
for detta. Ett intressant omrade for detta ar till exempel utvecklingen av artificiell
intelligens som gar snabbt framat och kan mojliggora annu hogre grad av stod anpassat
for enskilda foretags behov.

3.1.2
Utöka och vidareutveckla innehållet
Informationen som tillhandahalls pa verksamt.se innebar en kompetenshojning i
foretagen vilket bidrar till okad konkurrenskraft. Det ska darigenom vara enklare for
foretagen att tillampa regelverk och att hitta ratt stod vid ratt tid.
Verksamt.se behover kompletteras med innehall utifran olika tematiska omraden dar
det finns ett behov av utokat stod, exempelvis hallbart foretagande, upphandling och
information om att starta foretag/vara foretagare i Sverige med fokus pa EUmedborgare och nyanlanda, arbetsmiljo och vad som galler for att vara foretagare i
Sverige i enlighet med Arbetsmiljoverkets forslag (dnr A2016/00195/ARM). Foretagens
digitala kompetens behover oka, bland annat for att ge utvaxling pa satsningen pa mer
digitala myndighetskontakter. Till stor del kan informationsinsatser for detta hanteras
inom ramen for Digilyft, men resurser behovs for en langsiktig stabil forvaltningsorganisation som klarar av att ta emot utokat tjansteutbud. Tillvaxtverket efterstravar
aven en utveckling av innehallet mot ett okat inslag av rorligt/film/pods/webbseminarier.
Det ar ocksa angelaget att utreda mojligheterna for hur privata aktorers erbjudanden
kan synliggoras via verksamt.se pa ett satt som ar konkurrensneutralt och haller en god
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kvalitet. Detta kan exempelvis handla om att lista eller samordna med privata aktorers
erbjudanden inom radgivning, finansiering, upphandlingar, affarssystem, etc.

3.1.3
Utökat stöd för vägledning till regionala lokala resurser
Verksamt.se ska bidra till att samordna framjandesystemets aktorer, synliggora deras
erbjudanden gentemot foretagen och oka samordningen mellan nationella, regionala
och lokala tjanster. Stora summor investeras i framjandesystemet och det ar viktigt att
foretagen kanner till och kan nyttja de resurser som finns dar.
For att tydliggora vilka regionala resurser som finns behover de regionala sidorna pa
verksamt.se utokas till att inkludera alla de regioner i Sverige som sa onskar. De
regionala sidorna behover byggas ut for att innefatta regionala exportcentra om det ar
fler regioner som far fysiska exportcentra. Innehallet bor aven kompletteras med
finansieringsmojligheter och andra erbjudanden fran framjandesystemet regionalt.
Tillvaxtverket vill aven vidareutveckla funktionaliteten pa sidorna i samverkan med
regionerna enligt deras onskemal samt utreda mojligheterna till att stodja en digital
plattform for radgivning som okar tillgangligheten till tjansterna.

3.1.4
Resursbehov – verksamt.se
Tillvaxtverket behover en langsiktigt stabil bas for att klara forvaltning av ett utokat
innehall, utokad och breddad utvecklingsportfolj for fortsatt utveckling av innehallet pa
verksamt.se, samt den digitala infrastrukturen som ar en forutsattning for det.
Vidareutvecklingen av verksamt.se kraver utokad samverkan med fler aktorer, bade
inom offentlig sektor och pa den privata marknaden. Dessutom behovs
kommunikationsinsatser for att oka och bibehalla kannedom och anvandning av
webbsidan, specifikt kommunikation pa regional niva. Detta innebar att Tillvaxtverket
behover utoka antalet fasta tjanster som jobbar med verksamt.se.
En okad ambitionsniva for verksamt.se forutsatter resurser aven for den tekniska
plattformen och de delar som Bolagsverket ansvarar for inom verksamt.se.1
Sammanlagt 55 miljoner kronor for 2018-2020 fordelat pa:
 2018: 15 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor for att utoka antalet medarbetare langsiktigt
 2019: 20 miljoner kronor, varav ytterligare 4 miljoner kronor for att utoka antalet medarbetare langsiktigt
 2020: 20 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor for att utoka antalet medarbetare langsiktigt

3.2

Omställning/stärkt förmåga till förnyelse

Naringslivet praglas av standig omvandling da bade inre och yttre forutsattningar
forandras kontinuerligt och den globala konkurrensen paskyndar en sadan process. De
komparativa fordelar som en viss lokalisering har haft kan snabbt forsvinna da platsens
betydelse, och dess narhet till olika produktionsfaktorer, kan sagas ha minskat i takt
med globaliseringen. Faktorer som lonekostnader och utveckling av ravarupriser spelar
1

Se Bolagsverkets budgetinspel samt tidigare inlamnat underlag till Naringsdepartementet som tydliggor

ansvarsfordelningen mellan Tillvaxtverket och Bolagsverket. ”Forslag till forvaltning och finansiering av
verksamt.se och myndighetssamarbetet Starta och driva foretag”
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en fortsatt viktig roll. Under arens lopp har det i Sveriges regioner uppstatt otaliga
krissituationer som har paverkat naringsliv och arbetsmarknad negativt. Det har
handlat om omstruktureringar eller konjunkturnedgangar som drabbat vissa branscher
eller naringslivet i stort.
De samhallsutmaningar som observeras forekommer ofta pa makroniva (exempelvis
digitalisering, miljo- och klimatutmaningar, globalisering mm) men de effekter och
mojligheter som uppstar blir tydligast lokalt. Exempel pa detta ar da ovantade
handelser paverkar den radande strukturen, vilket exempelvis skett pa Gotland och i
Oskarshamn. Den strukturomvandling som sker innebar en snabb forandringstakt i
saval arbets- som naringsliv, vilket staller krav pa en stark tillvaxtmiljo samt att det
finns valutbildade kvinnor och man som har mojlighet att anpassa och utveckla sin
kompetens for att matcha nya behov. I detta sammanhang blir fragan om kompetensforsorjning central (se vidare omradet Kompetensförsörjning).

Identifierade utvecklingsområden för näringslivets förnyelseförmåga vid större
omställningar
Tillvaxtverket har fatt regeringens uppdrag att bista med insatser vid varsel och
omstallning i naringslivet till och med utgangen av 2018. Utover detta vill vi langsiktigt
utveckla var myndighetsroll vid strukturomvandling – med naringslivet i fokus och
genom hansyn till strukturomvandlingens effekter och mojligheter for lokal och
regional niva.
Vi ser behov av att starka Tillvaxtverkets langsiktiga forebyggande roll i kombination
med en mer operativt inriktad roll nar sarskilda behov uppstar. Arbetet ska med fordel
riktas till bade foretag, relevanta intermediarer, kommuner och regionalt utvecklingsansvariga aktorer. Vi behover ta ett storre grepp om de omraden/kommuner som ar
sarskilt utsatta (jmf rapporten om Sårbara kommuner och de 23 kommuner som pekats
ut i Landsbygdskommittens slutbetankande) samt starka var verksamhet for att i tidiga
skeden fanga upp kort- och langsiktiga behov.

3.2.1

Långsiktig och förebyggande roll

Metod och kunskapsstöd
Det langsiktiga arbetet kan stodjas genom att utveckla och sprida kunskapsbaserade
verktyg som stodjer kommuner och regionalt utvecklingsansvariga i det strategiska
omstallningsarbetet. Det kan exempelvis handla om att tillhandahalla en metodbank for
omstallningsarbete, samla och sprida goda exempel pa framgangsrik omstallning,
erbjuda expertkunskap och natverk. En central del i arbetet ar att belysa hur naringslivets och offentliga arbetsgivares forutsattningar ser ut samt vilka konsekvenser en
extraordinar handelse kan fa pa lokal och regional niva for enskilda platser. Det finns
ocksa behov att fortsatta utveckla analysmetoder for att i forhand identifiera orter och
regioner som av olika anledningar har en okad risk att raka ut for plotslig och negativ
omstallning med tex manga hotade arbetstillfallen. Genom ett sadant forebyggande
arbete okar mojligheterna att ta fram strategier och genomfora forandringar for att
minska de framtida riskerna.
Projektmedel för förebyggande strategiskt omställningsarbete
For regioner och kommuner som drabbas av storre varsel eller omstallningar inom
naringslivet eller offentlig sektor handlar det om, i det korta perspektivet, att mota de
behov som uppstar hos foretag och individer. Pa langre sikt ar det avgorande att det
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finns goda forutsattningar for tillvaxt och utveckling genom ett livskraftigt naringsliv.
Hoga krav stalls pa kommuner och regioner for att kunna svara upp mot en sadan
utveckling.
Baserat pa analyser om vilka omraden som har forhojda risker ser vi behov att i nasta
steg erbjuda dessa bland annat projektmedel for att utveckla sina strategier att bemota
riskerna. Syftet ar att dessa regioner/omraden genom en sadan strategi proaktivt ocksa
ska kunna identifiera och genomfora atgarder for en positiv omstallning.

3.2.2

Operativt inriktade utvecklingsbehov

Företagsjour
Vid extraordinara handelser finns behov av snabba operativa insatser. Vi vill erbjuda
livskraftiga foretag som, pa grund av storre omstallningar, drabbas av svarigheter, en
chans att fortsatt utveckla sin verksamhet och starka sin fornyelseformaga for langsiktig
overlevnad. Tidigare erfarenheter fran arbetet med Företagsjouren visar sammantaget
pa goda resultat, men att det i manga fall handlar om brister i foretagens kunskaper
inom foretagande, ekonomi och affarsutveckling[1]. Vi ser darfor ett behov att fortsatta
och vaxla upp det tidigare arbetet inom Foretagsjouren med ytterligare medel. Det
skulle dessutom vara en kompletterande insats till Entreprenorskapsutrednings forslag
till att underlatta rekonstruktion av foretag.
Inkubationsstöd till regionala företag
For att framja naringslivets langsiktiga konkurrenskraft och forbattra foretagens
mojligheter att mota omstallning ar det viktigt att utveckla innovationskapaciteten.
Fokus ar att utifran foretagens behov starka naringslivsutvecklingen i en region genom
att utnyttja de kompetenser och natverk som regionala inkubatorer kan utveckla och
erbjuda. Genom en forstarkt satsning pa regionala inkubatorer kan stod i storre
utstrackning anpassas till foretag i sarbara kommuner.

3.2.3
Resursbehov – omställning/stärkt förmåga till förnyelse
Sammanlagt 50 miljoner kronor for perioden 2018-2020 fordelat pa:
 20 miljoner kronor for företagsjouren, projektverksamhet, metod och kunskapsstöd samt insatser som stärker kommuner och regioner i det strategiska omställningsarbetet
 30 miljoner kronor for inkubationsstöd

3.3

Effektiv och relevant kompetensförsörjning

Effektiv och relevant kompetensforsorjning ar en avgorande faktor for tillvaxt. Sverige
ar en modern ekonomi med kunskap och kompetens bland vara framsta
konkurrensmedel gentemot omvarlden. Svensk ekonomi gar bra men foretagen har
ocksa stora svarigheter att rekrytera nyckelkompetens samtidigt som vi ser framvaxten
av en allt mer tudelad arbetsmarknad dar nyanlanda och personer med ofullstandig
skolgang har svart att fa fotfaste pa arbetsmarknaden. En viktig aspekt i kompetensforsorjning ar darfor att se till att de kvinnor och man som star utanfor arbetsmarknaden pa ett bra satt kan matchas med foretagens behov genom att hitta enklare
satt in pa arbetsmarknaden. I sammanhanget kan bade matchning mot olika
utbildningsinsatser samt utveckling av nya anstallningsformer vara aktuellt.

[1]

Kontigo (2016), Utvärdering av Företagsjouren.
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Naringsliv och foretag behover standigt utvecklas och fornyas for att mota den tilltagande globala konkurrensen. Svenska foretag ar langsiktigt konkurrenskraftiga om de
ar mer innovativa och om de har en hogre grad av unik kunskap an konkurrenterna i
andra delar av varlden. Kompetensforsorjningsomradet ar i hogsta grad aktuellt och en
av de viktigaste prioriteringarna inom det regionala tillvaxtarbetet idag. Att attrahera
ratt arbetskraft som kan erbjuda den kunskap som efterfragas av naringslivet blir
central for lokal och regional utveckling. Formagan och mojligheterna att skapa forutsattningar for att attrahera kompetens ar och blir en utmaning for alla delar av landet.
Kompetensforsorjning handlar dock inte bara om att rekrytera kompetent arbetskraft.
En viktig del av arbetet for foretagen ar att standigt utveckla den befintliga personalen
for att motsvara dagens men framfor allt morgondagens krav pa foretaget. Strategisk
kompetensutveckling genom kartlaggning, validering och kompetensutvecklande
insatser kopplade till foretagens affarside, internationalisering och digitala utmaningar
behover utvecklas och ges stod. Sarskilt galler detta i naringar som star infor stora
forandringar, exempel ar industrins branscher och besoksnaringen. Men aven inom
andra branscher blir det allt viktigare att kunna behalla och utveckla den befintliga
personalen nar konkurrensen om arbetskraften blir allt hardare.
Regionalt utvecklingsansvariga har en central funktion for att samordna arbetet och
lyfta tillvaxtperspektivet inom kompetensforsorjningsomradet. Det regionala
kompetensforsorjningsarbetet ar manga ganger systemorienterat for att bygga
overgripande strukturer dar samverkan ar en grundlaggande bestandsdel. Malsattningen med arbetet ar en val fungerande kompetensforsorjning som ger mojligheter
att mota de utmaningar som foljer av den demografiska utvecklingen, den globala
konkurrensen och en kraftig urbanisering.
En val fungerande kompetensforsorjning kannetecknas av en god matchning mellan
utbud och efterfragan pa arbetskraft, vilket staller stora krav pa utbildningssystemets
funktion och arbetsmarknadsatgarder.

Identifierade utvecklingsområden – kompetensförsörjning

3.3.1

Utveckling av det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet
Tillvaxtverket ser behov av att skapa en andamalsenlig finansiering for det regionala
kompetensforsorjningsarbetet, dar kompetensplattformarna utgor viktiga verktyg.
Vi har i aterrapporteringen av uppdraget förstärka och vidareutveckla de regionala
kompetensplattformarna 2013-2017 lyft behov av en langsiktig och andamalsenlig
finansiering. Utover detta ser aven Tillvaxtverket ett behov av att erbjuda ett processtod
som starker regionalt utvecklingsansvarigas processer och strukturer for det regionala
kompetensforsorjningsarbetet.
Vi ser behov av:
 En långsiktig finansiering till arbetet med de regionala
kompetensplattformarna. Syftet ar att starka plattformarnas funktion for
samordning av regionalt kompetensforsorjningsarbete, att ta fram
kunskapsunderlag om naringslivets behov och att stodja
utbildningsplaneringen.
 Nationellt processtöd som starker arbetet med det regionala
kompetensforsorjningsarbetet. Vi vill bista regionerna med att gora fordjupade
och kompletterande analyser kring naringslivets kompetensbehov pa kort och
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lang sikt. Processtodet ska ocksa erbjuda en struktur for dialog och spridning av
resultat mellan olika nivaer och aktorer.

3.3.2
Stärka kopplingen mellan utbildningssystemet och näringslivets behov
Saval innehall som arbetsformer inom utbildningssystemet behover anpassas for att
sakerstalla kompetensforsorjningen i naringslivet pa lang sikt. Syftet ar att elever och
studenter pa alla nivaer (aven i exempelvis grundskolan och hogskoleforberedande
gymnasieprogram) ges erfarenheter av och kunskaper om naringslivet sa att de
utvecklar generell arbetslivskompetens. Det ar ocksa viktigt att ge elever och
studerande mojlighet att fa en bred och relevant kunskap om olika delar av naringslivet
infor kommande yrkesval.
Vi ser behov av:
 Pilotsatsning Skola-industri
Pilotsatsningen skola-industri bor fortsattningsvis erbjudas till fler branscher,
dar exempelvis besoksnaringen ar ytterligare en bransch som har stora
utmaningar inom kompetensforsorjningsomradet. Inom industrins omraden ser
vi stora behov av att arbeta gemensamt regionalt for att tidigt vacka
studenternas intresse och samtidigt oka foretagens engagemang i att ta emot
praktikanter, delta i utbildning och paverka innehallet i utbildningen. Industrins
parter ar aktiva och har bland annat tagit stort ansvar genom att utveckla
Teknikcollege och ett antal olika metoder for inspiration.
Tillvaxtverket vill bygga pa den kunskap och erfarenhet som skapas i projekt
och pilotsatsningar for att bredda arbetet till fler branscher som behover
utveckla en langsiktighet for kompetensforsorjning och konkurrenskraft.
Att erbjuda till fler branscher kan innefatta att starka samspelet mellan
naringsliv och utbildning genom natverk och projektverksamhet med
utgangspunkt i till exempel modeller som utvecklats inom industrin eller med
erfarenhet fran Tillvaxtverkets satsning pa ratt kompetens till naringslivet.

3.3.3
Strategisk kompetensförsörjning i företag
I arbetet med kompetensforsorjning ar det centralt att starka naringslivets arbete med
den strategiska kompetensforsorjningen. Industrins parter har under en langre tid
arbetat strategiskt med de har fragorna och ligger i framkant. Skolverket och
Myndigheten for yrkesutbildning och i viss man Arbetsformedlingen ar viktiga aktorer
nar det galler att planera och tillgodose utbildningsbehoven. Men for att insatserna ska
grunda sig pa naringslivets verkliga behov behover grundarbetet goras i foretagen dar
framfor allt de mindre och medelstora foretagen idag saknar kunskap, stod och resurser
for att driva arbetet pa egen hand.
I den pagaende pilotsatsningen strategisk kompetensförsörjning inom industrin
utvecklar Tillvaxtverket nu i dialog med industrins parter och regionerna (RUA) en
modell for att starka foretags arbete med strategisk kompetensforsorjning for okad
konkurrenskraft. Modellen bygger pa en kombination av processtod, stod till analys,
kartlaggning, validering (enligt branschstandard) och utveckling av en handlingsplan
for kontinuerlig uppfoljning och utveckling. Tillvaxtverket kommer inom satsningen
finansiera processtodet fran analys till handlingsplan. Utvecklingsinsatserna finansieras
av foretagen sjalva eller i vissa fall genom Svenska ESF-Radets projektmedel.
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Vi ser behov av:
 Utvidgning av satsningen på strategisk kompetensförsörjning inom
industrin
Tillvaxtverket bedomer att en utvidgning av satsningen pa strategisk
kompetensforsorjning inom industrin till fler regioner an de 4-6 som kommer
att ta del av pilotsatsningen ar betydelsefull. Vi ser ocksa stora mojligheter att
starka konkurrenskraften i andra branscher med utmaningar, som till exempel
besoksnaringen med ett liknande upplagg och vill garna ta fram modeller for
detta i samverkan med branscherna.

3.3.4
Enklare jobb/enklare vägar till jobb
Tillvaxtverket har fatt i uppdrag att under 2017 genomfora en satsning omfattande 50
mkr for utveckling av metoder for att dels skapa enklare jobb, dels enklare vagar till
arbete for nyanlanda och personer som star langt ifran arbetsmarknaden.
Tillvaxtverkets utgangspunkt i denna satsning ar att fokus ska ligga pa foretagens behov
av kompetens och hur man kan sanka trosklar for att anstalla alternativt hyra in
personer som av olika skal kan ha svart att komma in pa arbetsmarknaden. Intresset for
att medverka i metodutvecklingen ar stort och kommer fran en bredd av aktorer med
olika roller i samhallet, naringslivet och inom arbetsmarknadspolitiken. De metoder
som kommer att utvecklas och provas innehaller bland annat beprovade insatser som
validering och matchning men i nya former och sammanhang. Men ocksa helt nya
verktyg och metoder for att matcha kompetens, utveckla mottagarkapaciteten,
underlatta anstallningar m.m. En starkt begransande faktor ar dock den korta tiden for
uppdraget.
Vi ser ett behov av:
 Spridning av bra metoder för att skapa enklare jobb och enklare vägar till
arbete
Vi ser ett behov av fortsatta satsningar pa metod- och kvalitetsutveckling och
spridning av de riktigt bra metoderna under kommande ar. Vi vill kunna
forlanga och forstarka projekt med stor potential att verkligen utveckla nya
arbetsformer som skapar fler enkla arbetstillfallen och satter fler i arbete. Vi vill
kunna bevilja ytterligare projekt for ett annu starkare fokus pa naringslivets
behov och medverkan i planering och genomforande. Vi vill kunna bevilja fler
projekt som tydligt kopplar ihop naringslivets behov av kompetens med
matchnings- och utbildningsinsatser.

3.3.5
Resursbehov - kompetensförsörjning
120 miljoner kronor for 2018-2020, varav 75 miljoner kronor till insatser for enklare
vagar till jobb.

Sammanfattande resursbehov för utvecklingsinsatser per år
Område
Verksamt.se
Omstallning
Kompetensforsorjning
Totalt (mkr)
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2018
15
18
40
73

2019
20
16
40
76

2020
20
16
40
76

Totalt
55
50
120
225

Anslag
1:5 ap.8 Naringslivsutveckling
1:1 ap. 24.1 Regional tillvaxt
1:1 ap. 24.1 Regional tillvaxt

3.4

Översikt över verksamhetens finansiering
Utfall

Anslag (tkr)
UO17 1:6.4
UO17 4:3.1
UO17 4:3.2
UO19 1:1.24.1-21
UO19 1:1.24.1
UO19 1:1.24.2
UO19 1:1.24.3
UO19 1:1.24.4
UO19 1:1.24.5
UO19 1:1.24.6
UO19 1:1.24.7
UO19 1:1.24.8
UO19 1:1.24.9
UO19 1:1.24.10
UO19 1:1.24.11
UO19 1:1.24.12
UO19 1:1.24.13
UO19 1:1.24.14
UO19 1:1.24.15
UO19 1:1.24.16
UO19 1:1.24.17
UO19 1:1.24.18
UO19 1:1.24.19
UO19 1:1.24.20
UO19 1:1.24.21
UO19 1:2.2
UO19 1:3.1 Äldreanslag
UO19 1:3.2
UO24 1:4.1
UO24 1:5.8
UO24 2:3.10

Konsulentverksamhet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Främjande av hemslöjd
Regionala tillväxtåtgärder - del till
Tillväxtverket
Samverkansorgan i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorgan i Uppsala län
Östergötlands läns landsting
Samverkansorgan i Blekinge län
Hallands läns landsting
Samverkansorgan i Dalarnas län
Samverkansorgan i Södermanlands län
Jönköpings läns landsting
Örebro läns landsting
Samverkansorgan i Värmlands län
Gävleborgs läns landsting
Kronobergs läns landsting
Samverkansorgan i Västerbottens län
Jämtlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Norrbottens läns landsting
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling
Exportfrämjande verksamhet

Prognos

Beräknat

2016
638
2 553
9 152

2017
645

2018
659

2019
678

2020
697

11 655

11 654

11 765

11 889

380 506
37 213
28 150
18 182
60 513
9 380
20 544
27 047
10 064
46 701
26 179
24 021
39 853
45 189
86 753
16 022
49 572
108 383
385 167
-16 059
772 644
271 072
180 544
-

401 000
45 000
36 025
18 183
66 120
11 140
21 807
28 032
10 811
46 700
15 508
24 021
39 853
44 760
84 835
17 775
53 000
113 905
32 355
109 725
128 562
373 000
0
1 425 000
273 000
205 000
7 000

458 000
45 000
43 525
18 183
66 120
11 140
21 807
28 032
10 811
46 700
15 508
24 021
39 853
44 760
84 835
19 190
53 000
113 905
32 500
109 725
120 000
400 864
0
1 621 000
273 000
196 000
7 000

468 000
45 000
46 025
18 183
66 120
11 140
21 807
28 032
10 811
46 700
15 508
24 021
39 853
44 760
84 835
19 190
53 000
113 905
32 500
109 725
122 688
400 864
0
1 490 500
279 000
200 000
7 000

436 000
45 000
26 025
18 183
66 120
11 140
21 807
28 032
10 811
46 700
15 508
24 021
39 853
44 760
84 835
19 190
53 000
113 905
32 500
109 725
130 625
400 864
0
1 489 000
284 000
198 000
0

Tillvaxtverket lamnar inte forslag pa anslagsnivaer inom utgiftsomrade 17, Namnden
for hemslojdsfragor, da denna fraga bor komma upp i namndens egna regleringsbrev.

3.5

Anslag

I Tillvaxtverkets oversikt over verksamhetens finansiering och forslag till beslut har
myndigheten utgatt fran de nivaer som anges i budgetpropositionen 2016/2017 och i
regleringsbrev for 2017 med foljande tillagg:
I prognos for anslag 1:1 Regional tillvaxt ap.24.1och anslag 1:5 Naringslivsutveckling
ap.8 har hansyn tagits till de utvecklingsforslag som aterfinns i avsnitt 3.3.
Område
Verksamt.se
Omstallning
Kompetensforsorjning

2018
15
18
40

2019
20
16
40

2020
20
16
40

Anslag
1:5 ap.8 Naringslivsutveckling
1:1 ap. 24.1 Regional tillvaxt
1:1 ap. 24.1 Regional tillvaxt

Anslag UO19 1:1 Regional tillvaxt ap. 24.1 Tillvaxtverket foreslas dessutom tillforas
40 miljoner kronor 2018 och 47 miljoner kronor 2019 for medfinansiering av Fond i
Fond i enlighet med BP 2016 – dar 1:1 Regionala tillvaxtatgarder for andamalet foreslas
oka med totalt 195 miljoner kronor under perioden 2016–2022.
Anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 foreslas okas med 200
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miljoner kronor for 2018 med anledning av ett utokat behov av utbetalningar da
utbetalningstakten varit lagre 2016 och 2017 an tidigare beraknat. Okningen foreslas
finansieras via anslagssparande fran 2017 och en utokad kredit 2018.

3.6

Anslagskredit och räntekontokredit

For anslag 1:3 ap.2 ERUF 2014-2020 finns ett utokat behov av anslagskredit om 10
procent eller drygt 160 miljoner kronor. Detta for att kunna tillgodose det beraknade
behovet av utbetalningar for 2018.
For ovriga anslag bedoms behovet av anslagskredit oforandrat jamfort med 2016. Aven
behovet av rantekontokredit bedoms som oforandrat till 8 miljoner kronor.

3.7

Bemyndiganderamar och bemyndiganden

For 2018 behovet av bemyndiganderam nagot lagre for anslag 1:1 ap 24.1 Regional
tillvaxt samt 1:5 ap.8 Naringslivsutveckling da trearsbeslut tas 2017 pa en rad omraden.
Aven behovet av bemyndiganderam for anslag 1:3 ap.2 ERUF 2014-2020 minskar – dels
pa grund av lagre beslutstryck dels pa grund av hogre utbetalningar.
UO19 1:1.24.1 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2016
362 000
392 000
166 500
587 500
750 000

Prognos
2017
587 500
256 300
289 800
554 000
750 000

2018
554 000
178 000
255 000
477 000
600 000

Beräknat
2019
2020
219 000
157 000
-

2021-2023
101 000
-

Prognos
2017
1 473 458
974 928
818 657
1 629 729
1 725 000

2018
1 629 729
902 805
820 634
1 711 900
1 875 000

Beräknat
2019
2020
726 931
559 471
-

2021-2023
425 498
-

2021-2023
1 160 000
-

UO19 1:1.24.2-21 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2016
923 229
655 869
588 389
990 709
1 261 000

I ingående åtaganden 2017 ingår de tre nya regionerna som lagts till anslagspost 24.

UO19 1:4.2 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2016
3 164 200
1 650 100
772 500
4 041 800
4 300 000

Prognos
2017
4 041 800
1 270 000
1 425 000
3 886 800
4 200 000

2018
3 886 800
868 000
1 621 000
3 133 800
4 000 000

Beräknat
2019
2020
887 000
1 086 800
-

Prognos
2017
173 000
124 000
100 000
197 000
250 000

2018
197 000
44 000
120 000
121 000
200 000

Beräknat
2019
2020
72 600
30 250
-

UO24 1:5.8 Näringslivsutveckling
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam
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Utfall
2016
78 000
150 000
55 000
173 000
200 000

2021
18 150
-

3.8

Investeringar och lån i Riksgäldskontoret

Under slutet av 2015 och i borjan av 2016 har Tillvaxtverket investerat i nya datorer och
skarmar till samtliga medarbetare. Under 2016 har vi bytt lokaler i Stockholm och
Ostersund och har da investerat i nya mobler till dessa kontor. Investeringar i annans
fastighet i form av larm och kabeldragningar har ocksa skett i samband med detta. De
nya lokalerna ger myndigheten mojlighet att over tiden fa ett flexibelt och anpassningsbart kontor. Det innebar en hallbar kontorslosning som ocksa ar kostnadseffektiv.
Av forordning (2009:145) med instruktion for Tillvaxtverket framgar att myndigheten
ska tillhandahalla ett projekt- och stodarendehanteringssystem som uppfyller
nationella krav och kraven i enlighet med EU-regelverk. Projektet Nyps 2020
(vidareutveckling av bidragssystemet Nyps) som startades under oktober 2012 har
delats in i olika etapper. Utvecklingsarbetet planeras paga under hela programperioden.
2018–2019 kommer anpassning till den kommande strukturfondsperioden 2021-2028
att paborjas i enlighet med EU-kommissionens krav. For aren 2018-2022 beraknas
investeringarna till 24 miljoner kronor per ar. Utvecklingen av Nyps 2020 finansieras av
anslag 1:1 Regional tillvaxt ap. 24.1.
Verksamhetsinvesteringar
(tkr)
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering

2016
Utfall
28 623

2017
2018
Prognos Beräkn.
27 000

27 000

25 644

2019
Beräkn.
27 000

2020
Beräkn.

2021
Beräkn.

24 000

24 000

10 000

3 991
58 258

27 000

27 000

37 000

24 000

24 000

58 258

27 000

27 000

37 000

24 000

24 000

58 258

27 000

27 000

37 000

24 000

24 000

Totalt

Ack.
utfall

2017
Prognos

2018
Beräkn.

2019
Beräkn.

2020
Beräkn.

Särskild information om verksamhetsinvesteringar
2021
Beräkn.

(tkr)
Verksamhetsinvesteringar per objekt
Nyps 2020
Summa utgifter för investeringar

219 803
219 803

99 803
99 803

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering

219 803
219 803

99 803
99 803

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Summa investeringar i anläggningstillgångar

219 803
219 803

99 803
99 803

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000

24 000
24 000
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Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
(tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
60 832 98 312 92 545 81 415 79 186 64 058
57 456 27 000 27 000 37 000 24 000 24 000
-19 976 -32 767 -38 130 -39 229 -39 128 -35 246
98 312 92 545 81 415 79 186 64 058 52 812

Beslutad/föreslagen låneram

106 000 106 000 106 000 100 000

Ränteutgifter
Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 19 anslag 1:1.24.1 Regional tillväxt
Utgiftområde 24 anslag 1:4.2 Tillväxtverket
Övrig finansiering

16 383
5 094

22 922
8 635
1 210

80 000

75 000

-572

-588

-587

-529

27 685
9 235
1 210

28 983
9 036
1 210

28 306
9 914
907

27 555
7 691

* Från 2018 har en räntenivå om 1,5 procent använts.

3.9

Lokaler

Myndigheten har bytt lokaler i Stockholm och Ostersund under 2016. Utover detta
forvantas inte nagra storre forandringar av lokalbehovet 2018-2020.
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