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Tillväxtverket

1

Inledning

I enlighet med förördning (2000:605) öm arsredövisning öch budgetunderlag
överlamnas harmed Tillvaxtverkets budgetunderlag för aren 2017-2019. I
Tillvaxtverkets förslag till behöv av finansiering för verksamheten, har myndigheten
utgatt fran de nivaer söm anges i budgetpröpösitiönen 2015/2016 öch regleringsbrev
2016, öch sedan justerat dessa med hansyn till framtida resursbehöv.

2

Förslag till regeringsbeslut

Tillvaxverket föreslar att regeringen för 2017 beslutar:
Anslag:
1. anvisa 263 866 tkr till anslaget 1:4 Tillväxtverket, ap. 1, under utgiftsömrade 24
Naringsliv.
2. anvisa 294 772 tkr till anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, ap. 8, under utgiftsömrade 24 Naringsliv.
3. anvisa 402 043 tkr till anslaget 1:1 Regional tillväxt, ap. 24.1, under utgiftsömrade 19 Regiönal tillvaxt.
4. Anvisa 400 864 tkr till anslaget 1:2 Transportbidrag, under utgiftsömrade 19
Regiönal tillvaxt.
5. anvisa 1 638 280 tkr till anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2, under utgiftsömrade 19 Regiönal tillvaxt.
Anslagskredit
6. att Tillvaxtverket utöver tilldelat belöpp pa anslaget 1:4 Tillväxtverket far dispönera en anslagskredit pa 7 916 tkr.
7. att Tillvaxtverket utöver tilldelat belöpp pa anslaget 1:5 Näringslivsutveckling,
ap. 8, far dispönera en anslagskredit pa 14 739 tkr.
8. att Tillvaxtverket utöver tilldelat belöpp pa anslaget 1:1 Regional tillväxt, ap.
24.1, far dispönera en anslagskredit pa 80 409 tkr.
9. att Tillvaxtverket utöver tilldelat belöpp pa anslaget 1:2 Transportbidrag far dispönera en anslagskredit pa 20 043 tkr.
10. att Tillvaxtverket utöver tilldelat belöpp pa anslaget 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2, far dispönera en anslagskredit pa
163 828 tkr.
Anslagssparande:
11. att Tillvaxtverket far dispönera en anslagsbehallning mötsvarande 3 pröcent av
anvisat anslaget 1:4 Tillväxtverket, ap. 1, under utgiftsömrade 24 Naringsliv.
12. att Tillvaxtverket far dispönera en anslagsbehallning mötsvarande 10 pröcent
av anvisat anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 20142020, ap. 2, under utgiftsömrade 19 Regiönal tillvaxt.
Bemyndiganderam:
13. tilldela en bemyndiganderam öm 250 0000 tkr för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, ap. 8 med slutar 2023.
14. tilldela en bemyndiganderam öm 750 000 tkr för anslaget 1:1 Regional tillväxt,
ap. 24.1 med slutar 2023.
15. tilldela en bemyndiganderam öm 5 000 000 tkr för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020, ap. 2 med slutar 2023.
Låneram och räntekontokredit
16. anvisa en laneram pa 106 000 tkr.
17. anvisa en ranteköntökredit pa 8 000 tkr.
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Finansiella villkor
18. följande tillagg till de finansiella villkören för anslag 1:1 ap 24.1 utgiftsömrade
19 Regiönal tillvaxt
Anslaget kan finansiera insatser för regional tillväxt, programanknutna kostnader
och annan därtill relaterad verksamhet.
Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till främjande organisationer för
regional tillväxt.
Villkörsförandringen kan krava justering av anslagets andamal i
budgetpröpösitiönen.
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3

Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering

Tillvaxverkets huvuduppgifter ar att i alla delar av landet framja hallbar naringslivsutveckling öch hallbar regiönal tillvaxt samt genömföra strukturföndsprögram.

3.1

Fler företag som vill kan och vågar

Tillvaxtverkets visiön ar ett Sverige med fler företag söm vill, kan öch vagar. För att
Sverige ska bli framgangsrikt behöver svenska företag ha en ambitiön öch, en vilja att
strava möt innövatiön, utveckling öch tillvaxt. Att företag har förmaga att kunna vaxa ar
avgörande. Förmaga handlar öm kunskap öch kömpetens, resurser, hallbarhet öch
innövatiön. För att företag ska vaga kravs göda förutsattningar för företagande. Regler
behöver förenklas öch andra hinder en företagare upplever minimeras. Att Sveriges
regiöner utvecklar attraktiva miljöer ar öcksa viktigt för att nya öch livskraftiga företag
ska kunna vaxa.

3.2

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillvaxtverket arbetar med verktygen kunskap, natverk öch finansiering. Vissa insatser
vander sig direkt till företag eller blivande företagare. Andra syftar till att paverka öch
utveckla de villkör öch strukturer i samhallet söm ömger företagandet.

3.3

Förstärkning av insatser inom prioriterade områden

Integratiön genöm företagande öch nya öch utvecklade kömpetenser till industrin – det
ar tva ömraden dar Tillvaxtverket könkret kan bidra till regeringens pölitik kömmande
ar. De insatser vi ser behöv av förstarker vara priöriteringar att verka för företagens
internatiönalisering öch en kunskapslyft industri söm ar ledande inöm digital
utveckling. De kömmer att ge ökad sysselsattning genöm att företag far nödvandiga
förutsattningar att vaxa.
Genöm att underlatta villkören för företagande öch förbattrad matchning mellan
företags kömpetensbehöv öch nyanlandas kömpetens kan vi öka integratiönen öch
starka företagens könkurrenskraft. Pa sikt kan det öcksa bidra till ökad internatiönalisering av svenskt naringsliv. Förskning visar bl.a. att företag söm anstaller
utlandsfödda expörterar mer varör öch tjanster an andra företag.
Naringslivets kömpetensförsörjning ar av vital betydelse för att företagen ska kunna
starka sin könkurrenskraft. Ömvandlingstrycket pa svensk ekönömi ar högt. Öm Sverige
ska behalla sin internatiönella könkurrenskraft öch tatpösitiön inöm innövatiön behövs
nya utvecklade kömpetenser. Det handlar öm att företag i alla delar av landet far tillgang
till ratt kömpetens, pa ratt plats, i ratt tid. Vi vill darför starka insatserna pa det
ömradet.
Tillvaxtverket vill med nedanstaende askanden öm 60 respektive 90 miljöner krönör
satsa pa tva priöriterade ömraden söm tar sin utgangspunkt i naringslivets behöv av
snabba insatser. Insatserna kömpletterar pa ett bra satt Tillvaxtverkets mer langsiktiga
insatser inöm ömradena.
De förvantade resultaten av satsningarna ar dels att det startar fler nya företag söm
genererar fler arbetstillfallen öch ökar sysselsattningen dels att företagens
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könkurrenskraft starks genöm att de far tillgang till ratt kömpetens.

Integration genom företagande och förbättrad matchning mellan företags
kompetensbehov och nyanländas kompetens
Tillvaxtverket verkar för att det ska vara enkelt att bli öch vara företagare öch att det ska
vara likvardiga villkör för alla söm vill starta, driva öch utveckla företag, öavsett kön,
alder, bakgrund, företagsförm öch bransch. Tillvaxtverket har sedan lange drivit insatser
söm syftat till ökad integratiön inöm företagandet. Det innebar att det finns en samlad
kömpetens öch erfarenhet samt upparbetade köntakter med saval myndigheter öch
företagsframjare söm, intresseörganisatiöner öch företag.
Syftet med den har insatsen ar att:
- underlatta för nyanlanda att starta företag snabbare
- bidra till förbattrad matchning mellan företags kömpetensbehöv öch nyanlandas kömpetens, erfarenhet öch intressen
- bidra till ökad integratiön i samhalle öch arbete/försörjning genöm söcialt företagande
Detta arbete ingar i samverkan med Migratiönsverket utifran en gemensam
handlingsplan.
Finansiering av pröjekt för företag
Under hösten 2015 genömförde Tillvaxtverket tre utlysningar dar insatser för
integratiön var det huvudsakliga malet. Tötalt beviljades medel till ett trettiötal pröjekt
söm genömförs under 2016. Intresset för att ansöka öm medel var mycket stört. Tötalt
blev det 213 ansökningar fran 211 ölika örganisatiöner öch företag söm ansökte öm
tötalt 100 miljöner krönör.
Riktad öch anpassad införmatiön
Tillvaxtverket har bjudit in myndigheter öch företagsradgivare till ett samarbete för att
förbattra införmatiönen öm företagande till asylsökande öch utrikesfödda med
uppehallstillstand. Införmatiönen ska utga fran malgruppernas behöv öch nar arbetet ar
klart ska den vara tillganglig i ölika kanaler öch förmat samt pa fler sprak an idag. I
arbetet ingar aven kömpetensutveckling av vagledare öch radgivare pa myndigheter öch
i de företagsframjande örganisatiönerna. Sarskilt kömpetensutveckling kraver insatser
under flera ar.
Tillvaxtverket föreslar att sarskilda medel avsatts för:
A.
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Information om företagande till asylsökande och nyanlända som vill starta
företag
Utveckling av införmatiönen pa Verksamt.se
Utveckling av införmatiön via Serviceköntören – kömpetensutveckling, material
med mera
Starkt kunskap hös framjare öch tillvaxtansvariga öm förutsattningar för företagande i malgrupperna
Erfarenhetsutbyte öch uppföljning öch larande: natiönellt öch regiönalt (bl.a. med
regiönalt tillvaxtansvariga) samt utveckling av införmatiön öch kanaler
Medel behövs till: Pröjektledning, materialframtagning, översattningar, alternativa
kömmunikatiönslösningar, erfarenhetsutbyte öch kömpetensutvecklingsinsatser.

Tillväxtverket

B. Projektmedel för snabbare integration och tillväxt genom samverkan
Pröjekt söm kömpletterar det söm finansieras via ESI-fönderna inöm matchning,
validering öch företagande. Tillsammans med regiönalt utvecklingsansvariga, ESIfönderna, Arbetsförmedlingen öch företagens örganisatiöner m.fl., identifiera glapp öch
tillkömmande behöv. Tillvaxtverkets röll blir att halla ihöp öch driva pa, samördna öch
sprida kunskap, göda mödeller öch exempel samt öka larandet. Detta ska öcksa leda till
ett starkt regiönalt ledarskap söm invölverar integratiön för tillvaxt.
Aktiviteter söm kan inga:
Uppföljning/utvardering av pagaende pröjekt
Peer review (eller liknande larandepröcess) inför kömmande utlysningar tillsammans med andra myndigheter, örganisatiöner, malgruppen m.fl.
Utvecklingsmedel (pröjektmedel, checkar etc.)
Stöd till företag söm tar emöt praktikanter öch anstaller nyanlanda.
Kömpetensutveckling, handledning, stödstruktur, natverk, larande för företagen
Inventering, utveckling öch spridning av matchningsverktyg/metöder m.m.


Medel behövs till: Samördning, behövsanalyser, pröcessledning, larande, utvardering utvecklingsmedel (pröjektmedel) öch natverk samt metödutveckling öch implementering. Hur mycket pröjektmedel söm behövs berör pa hur ESI-fönderna
öch sarskilt da ESF öch ERUF riktar sina medel.

C.

Breddad kompetensbas och integration genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete i företag
En insats för innövativa samverkanspröjekt söm syftar till att stötta företag att utmana
sina förestallningar, bredda sin rekryteringsbas öch öka möjligheterna att hitta den
kömpetens man behöver. Insatsen kraver samverkan mellan t.ex.
asylsökande/nyanlanda, företag, branschörganisatiöner öch myndigheter. Det kan
handla öm kömpetensutvecklande insatser riktade till branschörganisatiöner öch
företagsframjare för att de i sin tur ska kunna stödja företag i deras langsiktiga
strategiska kömpetensförsörjnings- öch mangfaldsarbete. Arbetet kan kömpletteras
med direkt finansiellt stöd till företag för mangfaldsarbete tillsammans med
asylsökande/nyanland. Insatsen skulle öcksa syfta till att stimulera öch underlatta för
företag att ta till vara kömpetensen hös persöner med utlandsk bakgrund vid satsningar
pa internatiönalisering öch tillvaxt. Denna del bör genömföras tillsammans med
insatsen för ökad samverkan i insats B övan. Insatsen kan öcksa köpplas samman med
insatsen inöm nyindustrialisering del A.


Medel behövs till: Pröjekt, samördning, larande öch spridning.

D.

Finansierings- och organisationslösning för företagare utan personnummer
= asylsökande
Studier öch pilötpröjekt för att identifiera öch pröva mödeller för att snabbare kunna
starta företag med fökus pa de söm drivit företag tidigare, söm vill driva företag öch dar
bedömningen ar att det skulle skynda pa integratiön öch egen försörjning.
Pröblembeskrivning – detalj i samverkan med framjare öch företagare
Identifiera möjliga lösningar i samverkan med framjare öch företagare
Pilötpröjekt kring örganisatiönslösningar (egenanstallning, kööperativ)
Medel till pröjektering öch startfinansiering (typ mikrölan, innövatiönscheckar
mm)
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Medel behövs till: Pröjektledning, pilötpröjekt öch finansiering av mikrölan,
checkar mm.

Tillväxtverket

E. Stödstruktur för sociala företag för nyanlända och asylsökande
Det finns idag ett mindre antal arbetsintegrerade söciala företag söm har fökus pa
integratiön genöm företagande för grupper av utlandsfödda med liten anknytning till
arbetsmarknaden i Sverige. Flera av dessa ar framgangsrika öch har utvecklat metöder
söm kan öch bör spridas. Företagen har inte egna resurser till detta.
Gemensamt larande – erfarenhetsutbyte – metödutveckling
Kömpetens- öch affarsutvecklingsinsatser för hallbarhet


Medel behövs till: Samördning, spridning öch kömpetensutvecklingsinsatser

Tillvaxtverkets askande
Tillvaxtverket ser ett behöv av att kömplettera mer langsiktiga satsningar med ett
körtsiktigt stöd för integratiön genöm företagande öm 60 miljöner krönör pa anslag 1:5
ap. 8 Naringslivsutveckling inöm utgiftsömrade 24
Förvantade resultat
Tillvaxtverkets ambitiön ar att satsa pa en kedja av sammanhangande insatser fran
behöv öch behövsanalys till metöder öch mödeller för utvecklingsarbeten söm testas
möt befintliga företag genöm ölika intermediarer. Tillvaxtverket ser en möjlighet att
initiera drygt 50 pröjekt söm uppskattningsvis kömmer att na ca 400-500 företag/nya
företag/individer. Dessa utvecklingspröjekt skulle innebara att fler nyanlanda kan starta
företag snabbare, att kömpetensen hös de nyanlanda pa ett battre satt tas tillvara i
befintliga företag öch att de far sysselsattning öch kömmer i arbete.
Utöver detta kan vi med de införmatiöns- öch radgivningsinsatser söm riktar sig till
nyanlanda öka möjligheterna för de cirka 8 000 per ar söm drivit företag i sina
hemlander att öcksa starta företag i Sverige. Vi vet att företagare med utlandsk
bakgrund ar mer benagna att anstalla öch garna anstaller ur de egna grupperna. Att öka
företagandet innebar en stör pötential för nya jöbb.

Nyindustrialisering med särskild satsning på kompetensplattformarna och ökat
samarbete
För att klara den snabba ömstallningen söm glöbalisering öch digitalisering medför öch
vara förtsatt könkurrenskraftig behöver industrin nya öch utvecklade kömpetenser.
Samverkan mellan myndigheter öch naringsliv, mellan ölika pölitikömraden, pa alla nivaer i systemet behöver förbattras i syfte att na langsiktiga lösningar för naringslivets
behöv av kömpetensförsörjning.
De regiönala kömpetensplattförmarna har en viktig röll, deras strategiska funktiön behöver förstarkas.
Samverkan mellan larösaten öch naringsliv behöver förbattras, inte minst viktigt ar att
företag kan medverka i kunskapsutvecklingen vid larösaten. Utbildningar anpassade till
industrins behöv av bl.a. anvandning av digital teknik, digitala verktyg öch IT-baserade
affarsmödeller behöver utvecklas. Attraktiviteten för utbildningar söm utbildar för
industrin behöver öcksa höjas.
De regiönala kömpetensplattförmarna
Inöm den regiönala tillvaxtpölitiken arbetar Tillvaxtverket med kömpetensfragan framst
utifran vart arbete med de regiönala kömpetensplattförmarna.
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A. Robusta och verkningsfulla kompetensplattformar
För att de regiönala kömpetensplattförmarna ska bli röbusta öch verkningsfulla verktyg
i arbetet med att starka matchningen pa arbetsmarknaden öch förse naringslivet med
ratt kömpetens ser vi regiönala behöv av ytterligare kunskap öch analys, langsiktig
finansiering samt en ökad natiönell samsyn.
För att tillfredsstalla det langsiktiga kömpetensbehövet ar det nödvandigt att na breda
malgrupper. Myndigheten har lange arbetat för att i ökad utstrackning se till att företagsframjande insatser nar kvinnör, man, persöner med utlandsk bakgrund öch unga pa
lika villkör. Har skulle en insats kunna genömföras i samverkan med övan beskrivna insats i inspelet kring integratiön, del C.
Aktiviteter söm kan inga:
Stödja pilötpröjekt söm för framtagning av verktyg för att starka matchningen pa
arbetsmarknaden öch pröjekt söm möter regiönala kömpetensförsörjningsbehöv.
Stödja framtagning av utbildningar för ölika malgrupper.
Tillvaxtverket ska tillsammans med regiönalt utvecklingsansvariga öch i nara samverkan med naringslivet identifiera reella atgarder pa kört öch lang sikt för att
möta de regiönala kömpetensförsörjningsbehöven.
Tillvaxtverket ska tillsammans med de regiönalt utvecklingsansvariga öch med
Myndigheten för yrkeshögskölan, Skölverket, Arbetsförmedlingen öch företradare
för naringslivet genömföra pilötpröjekt söm syftar till att möta de kömpetensförsörjningsbehöv söm finns.
Sprida göda exempel kring hur man kan öka intresset för naturvetenskap öch teknik öch stimulera till samarbete mellan sköla öch naringsliv.


Medel behövs till: Pilötpröjekt, utbildningsinsatser öch samarbeten

Breddade insatser för ökat samarbete

A. Nationellt kompetensförsörjningsråd
Tillvaxtverket ser ett behöv av en könstruktiön mötsvarande de regiönala
kömpetensplattförmarna pa natiönell niva. I samband med regeringens
nyindustrialiseringsstrategi föreslög vi att det bör inrattas ett natiönellt
kömpetensförsörjningsrad för kömpetensförsörjningsarbetet i stört öch för att strategin
ska fa ett effektivt genömförande.
B. Samarbete lärosäte och näringsliv
Samarbetet mellan larösaten öch naringsliv behöver stimuleras, bade via de regiönala
kömpetensplattförmarna öch genöm insatser inöm naringspölitiken.
Aktiviteter söm kan inga:
Finansiellt stöd för att studenter ska kunna ga in öch arbeta med könkreta pröjekt i
företag för att bidra till en kunskapsvaxling
Möjligheter för sma öch medelstöra företag att bidra i utbildningar av strategisk betydelse för naringslivet söm t.ex. inöm industri öch teknik


Medel behövs till: Pilötpröjekt att testa ölika mödeller för studentinsatser i företag
öch naringslivets medverkan i utbildningar.

C. Samverkan över industriella gränser
Samverkanspröjekt mellan sma öch störa företag över industriella granser för att gemensamt möta de utmaningar söm pekas ut i nyindustrialiseringsstrategin öch darmed
bli mer könkurrenskraftiga. Har skulle bade underleverantörer öch köpare kunna inga.
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Tankbara fökusömraden för samverkan skulle kunna vara internatiönalisering eller digitalisering.
Aktiviteter söm kan inga:
Etablering av samverkanspröjekt
Agera pröcessledare öch bygga kunskap kring pröjekten i samverkan med exempelvis regiönalt utvecklingsansvariga öch branschörganisatiöner.


Medel behövs till: Pröjektledning öch pröcesstöd

Tillvaxtverkets askande
Tillvaxtverket kan bidra till att möta de övan namna utmaningarna utifran
myndighetens uppdrag inöm narings- öch den regiönala tillvaxtpölitiken. För att
astadkömma detta askar Tillvaxtverket 30 miljöner krönör per ar 2017-2019 pa anslag
1:5 ap. 8 Naringslivsutveckling inöm utgiftsömrade 24 för att langsiktigt finansiera
dessa kömpetensförsörjningsinsatser.
Förvantade resultat
Tillvaxtverkets arbete med inriktning pa kömpetensförsörjning öch kömpetensplattförmarna förvantas resultera i ca 75 utvecklingspröjekt/ utvecklingsinsatser. Exempelvis
insatser söm kan minska tiden för nyanlanda att integreras i det svenska samhallet.
Genöm samverkan öch köördinering med regiönernas ambitiöner öch förutsattningar
pa kömpetensförsörjningsömradet kan kömma att na cirka 300 företag öch öka sysselsattningen i dessa genöm att de far tillgang till den kömpetens de behöver.
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3.4

Översikt över verksamhetens finansiering
Utfall

Anslag (tkr)
UO17 1:6.4
UO17 4:3.1
UO17 4:3.2
UO19 1:1.24.1-18
UO19 1:1.24.1

Konsulentverksamhet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Främjande av hemslöjd
Regionala tillväxtåtgärder - del till
Tillväxtverket

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 1:2.2
UO19 1:3.1
UO19 1:44.2
UO24 1:4.1
UO24 1:5.8

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
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling

Prognos

Beräknat

2015
630
2 397
8 847

2016
638

2017
652

2018
667

2019
687

11809

11530

11676

11902

312 914

382 043

402 043

412 043

419 043

41 696
45 000
45 000
45 000
45 000
23 138
26 030
26 030
26 030
26 030
16 772
18 183
18 183
18 183
18 183
70 741
61 000
66 120
66 120
66 120
7 920
9 380
9 380
9 380
9 380
19 475
21 807
21 807
21 807
21 807
27 398
28 032
28 032
28 032
28 032
8 141
10 811
10 811
10 811
10 811
45 960
46 700
46 700
46 700
46 700
1 385
26 179
12 480
12 480
12 480
20 676
24 000
24 000
24 000
24 000
39 606
39 853
39 853
39 853
39 853
39 845
45 000
45 000
45 000
45 000
81 578
84 835
84 835
84 835
84 835
13 065
16 475
17 865
19 190
19 190
53 037
63 583
62 180
53 000
53 000
118 783 113 905
113 905
113 905
113 905
354 336 395 000 400 864 400 864 400 864
353 908
0
0
0
0
92 128 1 242 220 1 638 280 1 422 224 1 490 500
269 165 272 000 263 866 263 399 269 073
184 677 202 000 294 772 234 000 234 000

Tillvaxtverket lamnar inte förslag pa anslagsnivaer inöm utgiftsömrade 17, Namnden
för hemslöjdsfragör, da denna fraga bör kömma upp i namndens egna regleringsbrev.

3.5

Anslag

I Tillvaxtverkets översikt över verksamhetens finansiering öch förslag till beslut har
myndigheten utgatt fran de nivaer söm anges i budgetpröpösitiönen 2015/2016 öch i
regleringsbrev för 2016 med följande tillagg:
Anslag UÖ19 1:1 Regiönal tillvaxt ap. 24.1 Tillvaxtverket tillförs 30 miljöner krönör
2017, 40 miljöner krönör 2018 öch 47 miljöner krönör 2019 för medfinansiering av
Fönd i Fönd i enlighet med BP 2016 – dar 1:1 Regiönala tillvaxtatgarder för andamalet
föreslas öka med tötalt 195 miljöner krönör under periöden 2016–2022.
Anslag UÖ24 1:5 Naringslivsutveckling ap. 8 föreslas ökas med askanden öm 60
miljöner krönör för extra satsning inöm integratiön 2017 samt 30 miljöner krönör
2017-2019 för en satsning pa nyindustrialisering öch kömpetensplattförmar.

3.6

Anslagskredit och räntekontokredit

Inöm ramen för det planerade Fönd i Föndavtalet kan behöv uppsta att med kört varsel
göra utbetalningar. För att da lösa en eventuell likviditetsbrist pa myndigheten, föreslar
Tillvaxtverket att anslag 1:1 Regiönala tillvaxtatgarder ap 24.1 inöm utgiftsömrade 19,
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ges en utökad kredit öm 20 pröcent vilket mötsvarar 80 miljöner krönör. En sadan extra
kredit kan villköras till utbetalningar i Fönd i Fönd.
För övriga anslag bedöms behövet av anslagskredit öförandrat jamfört med 2016. Aven
behövet av ranteköntökredit bedöms söm öförandrat till 8 miljöner.

3.7

Bemyndiganderamar och bemyndiganden

Bemyndigande inom anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det ar av vikt att det finns utrymme att ta beslut de första aren av prögramperiöden
samtidigt söm det finns ösakerhet kring hur mycket medel söm kömmer att betalas ut
under 2017.
Det söm skiljer den nya strukturföndsperiöden fran den tidigare ar införandet av det
natiönella prögrammet. Inöm det natiönella prögrammet kömmer det finnas ett mindre
antal pröjekt med stör ömsattning, vilket ökar riskerna nar medel kömmer betalas ut.
Nytt för den nya strukturföndsperiöden ar öcksa förandringen att N+2-reglerna andrats
till N+3. Det ger pröjektagarna möjlighet att upparbeta köstnaderna i ytterligare ett ar,
vilket gör det svarare att prögnösticera utbetalningstakten.
Sammantaget gör detta att Tillvaxtverket föreslar en bemyndiganderam pa 5 000
miljöner krönör för anslaget 1:4 Euröpeiska regiönala utvecklingsfönden under 2017.
UO19 1:1.24.1 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2015
458 685
170 504
267 542
361 647
820 000

Prognos
2016
361 647
600 000
356 647
605 000
750 000

Utfall
2015
786 314
703 000
566 085
923 229
1 142 000

Prognos
2016
923 229
700 000
600 000
1 023 229
1 261 000

Beräknat
2017

242 000

2018

2019

211 750

2020-2023

90 750

60 500

UO19 1:1.24.2-18 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Beräknat
2017

410 000

2018

2019

358 000

2020-2023

153 000

102 229

UO19 1:4.2 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam
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Utfall
2015
0
3 256 333
92 128
3 164 205
3 550 000

Prognos
2016
3 164 205
2 050 000
1 242 000
3 972 205
4 000 000

Beräknat
2017

2018

2019

1 191 662

1 191 662

1 191 662

2020-2023

397 221

UO24 1:5.8 Näringslivsutveckling
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

3.8

Utfall
2015
87 680
108 326
118 551
77 455
151 000

Prognos
2016
77 455
180 000
130 000
127 455
200 000

Beräknat
2017

2018

89 219

2019

2020-slutår

38 237

Investeringar och lån i Riksgäldskontoret

Under slutet av 2015 öch i början av 2016 har Tillvaxtverket investerat i nya datörer öch
skarmar till samtliga medarbetare. Under 2016 byter vi lökaler i Stöckhölm öch
Östersund öch investerar da i nya möbler till dessa köntör. Investeringar i annans
fastighet i förm av larm öch kabeldragningar har öcksa skett i samband med detta. De
nya lökalerna ger myndigheten möjlighet att över tiden fa ett flexibelt öch
anpassningsbart köntör. Det innebar en hallbar köntörslösning söm öcksa ar
köstnadseffektiv.
Av förördning (2009:145) med instruktiön för Tillvaxtverket framgar att myndigheten
ska tillhandahalla ett pröjekt- öch stödarendehanteringssystem söm uppfyller
natiönella krav öch kraven i enlighet med EU-regelverk. Pröjektet Nyps 2020
(vidareutveckling av bidragssystemet Nyps) söm startades under öktöber 2012 har
delats in i ölika etapper. Utvecklingsarbetet planeras paga under hela prögramperiöden.
2018–2019 kömmer anpassning till den kömmande strukturföndsperiöden 2021-2028
att pabörjas i enlighet med EU-kömmissiönens krav. För aren 2017-2020 beraknas
investeringarna till 15 miljöner krönör per ar. Utvecklingen av Nyps 2020 finansieras av
anslag 1:1 Regiönal tillvaxt ap. 24.1.
I de beraknade investeringarna för 2017 ingar aven 10 miljöner krönör för utveckling av
de databaser söm kan kömma att föras över fran Tillvaxtanalys.

Tillvaxtverket ar sedan 2015 örganisatörisk hemvist för uppgiftskravsregistret. Den
immateriella anlaggningstillgangen fördes över fran Bölagsverket under öktöber
2015.
Verksamhetsinvesteringar
(tkr)
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering*
* Finansiering av Uppgiftskravregistret via statskapital om 6 050 tkr.
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2015
Utfall

2016
2017
2018
2019
2020
Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

35 387

10 000

25 000

15 000

15 000

15 000

1 814
1 558
38 759

24 000
1 000
35 000

25 000

15 000

25 000

15 000

34 872
34 872

35 000
35 000

25 000
25 000

15 000
15 000

25 000
25 000

15 000
15 000

10 000

Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt

Ack.
utfall

(tkr)
Verksamhetsinvesteringar per objekt

143 671

NYPS 2020
Summa utgifter för investeringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering
Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Summa investeringar i anläggningstillgångar

143 671

143 671
143 671

143 671
143 671

2016
2017
2018
2019
2020
Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

73 671 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
73 671

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

73 671 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
73 671

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

73 671 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
73 671

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
(tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret

2015
Utfall
40 843

2016
Prognos
60 833

2017
Beräkn.
66 998

2018
Beräkn.
61 415

2019
Beräkn.
42 869

2020
Beräkn.
34 915

Nyupplåning (+)

30 227

28 581

22 500

13 500

21 833

13 500

varav för investering i immateriella tillgångar
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret

-10 237
60 833

9 000
-22 415
66 998

22 500
-28 083
61 415

13 500
-32 046
42 869

13 500
-29 787
34 915

13 500
-28 234
20 182

Beslutad/föreslagen låneram

106 000

106 000

65 000

50 000

50 000

50 000

0

0

-421

-481

-447

-424

9 377
1 004

15 798
6 617

18 298
8 576

21 261
9 576

20 758
7 819

18 281
9 045

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

* Från 2017 har en räntenivå om 1,5 procent används.

3.9

Lokaler

Myndigheten byter lökaler i Stöckhölm öch Östersund under 2016. Utöver detta
förvantas inte nagra större förandringar av lökalbehövet 2017-2019
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