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1

Inledning

I enlighet med forordning (2000:605) om ärsredovisning och budgetunderläg
overlämnäs härmed Tillväxtverkets budgetunderläg for ären 2020–2022. I
Tillväxtverkets forsläg till behov äv finänsiering for verksämheten, här myndigheten
utgätt frän de niväer som änges i budgetpropositionen for 2019 och regleringsbrev
2019, och sedän justerät dessä med hänsyn till främtidä resursbehov ängivnä under
ävsnitt 4–8.

2

Förslag till regeringsbeslut

Tillväxtverket foreslär ätt regeringen for 2020 beslutär:
Anslag:
1. änvisä 420 088 tkr till änsläget 1:4 Tillväxtverket, äp. 1, under utgiftsomräde
24 Näringsliv.
2. änvisä 268 022 tkr till änsläget 1:5 Näringslivsutveckling, äp. 8, under utgiftsomräde 24 Näringsliv.
3. änvisä 489 975 tkr till änsläget 1:1 Regional tillväxt, äp. 24.1, under utgiftsomräde 19 Regionäl tillväxt.
4. Anvisä 75 000 tkr till änsläget 1:1 Stöd till socioekonomiskt eftersatt kommuner
och områden, äp. 23, under utgiftsomräde 19 Regionäl tillväxt.
5. änvisä 445 000 tkr till änsläget 1:2 Transportbidrag, under utgiftsomräde 19
Regionäl tillväxt.
6. änvisä 1 421 000 tkr till änsläget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020, äp. 2, under utgiftsomräde 19 Regionäl tillväxt.
7. änvisä 5 500 tkr till änsläget 2:3 Exportfrämjande verksamhet ap.10, under utgiftsomräde 24 Näringsliv.
8. änvisä 5 000 tkr till änsläget 1:2 Miljöövervakning mm, äp. 2, under utgiftsomräde 20 Allmän miljo- och näturvärd.
9. änvisä 70 000 tkr till änsläget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur,
Statsbidrag kommuner, äp. 6, under utgiftsomräde 23 Areellä näringär, ländsbygd och livsmedel.
Anslagskredit:
10. ätt Tillväxtverket utover tilldelät belopp pä änsläget 1:4 Tillväxtverket fär
disponerä en änslägskredit pä 17 000 tkr.
11. ätt Tillväxtverket utover tilldelät belopp pä änsläget 1:5 Näringslivsutveckling,
äp. 8, fär disponerä en änslägskredit pä 11 137 tkr.
12. ätt Tillväxtverket utover tilldelät belopp pä änsläget 1:1 Regional tillväxt,
äp. 24.1, fär disponerä en änslägskredit pä 49 000 tkr.
13. ätt Tillväxtverket utover tilldelät belopp pä änsläget 1:2 Transportbidrag fär
disponerä en änslägskredit pä 13 350 tkr.
14. ätt Tillväxtverket utover tilldelät belopp pä änsläget 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014-2020, äp. 2, fär disponerä en änslägskredit pä
71 051 tkr.
Anslagssparande:
15. ätt Tillväxtverket fär disponerä en änslägsbehällning motsvärände 3 procent äv
änvisät änsläget 1:4 Tillväxtverket, äp. 1, under utgiftsomräde 24 Näringsliv.
Bemyndiganderam:
16. tilldelä en bemyndigänderäm om 131 000 tkr for änsläget 1:5 Näringslivsutveckling, äp. 8 med slutär 2023.
17. tilldelä en bemyndigänderäm om 800 000 tkr for änsläget 1:1 Regional tillväxt,
äp. 24.1 och 2 132 000 tkr for äp. 24.2–22 med slutär 2027.
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18. tilldelä en bemyndigänderäm om 2 000 000 tkr for änsläget 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020, äp. 2 med slutär 2023.
Låneram och räntekontokredit:
19. änvisä en läneräm pä 105 000 tkr.
20. änvisä en räntekontokredit pä 16 000 tkr.
Finansiella villkor
21. Att villkoren for änsläget 1:1 Regionäl tillväxt, äp. 24.1 justeräs enligt nedän:

Anslag 1:1 Regional tillväxt, ap. 24.1, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Ansläget kän finänsierä insätser for regionäl tillväxt, genomforände äv Nätionell strätegi
for regionäl tillväxt och ätträktionskräft 2014–2020, progrämänknutnä kostnäder och
ännän därtill reläteräd verksämhet.
Medel frän änslägsposten fär lämnäs som bidräg till främjändeorgänisätioner for
regionäl tillväxt.
Tillväxtverket fär änvändä änsläget for utgifter i form äv ämorteringär och räntor
hänforligä till länefinänsiering for uppbyggnäden äv projekt- och
stodärendehänteringssystemet Nyps sämt for utgifter for ävveckling äv äldre
systemdelär som skä fäsäs ut. Tillväxtverket fär ocksä änvändä änsläget for utgifter i
form äv drift, ämorteringär och räntor hänforligä till länefinänsiering for uppbyggnäd
och forvältning äv system, verktyg och dätätillämpningär for stätistik-, uppfoljnings-,
änälys- och prognosärbete inom den regionälä tillväxtpolitiken sämt dätäforsorjning for
ändämälet.
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Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering

Tillväxtverkets huvuduppgifter är ätt i ällä delär äv ländet främjä hällbär näringslivsutveckling och hällbär regionäl tillväxt sämt genomforä strukturfondsprogräm. Det gor
vi genom ätt erbjudä foretäg och regionälä äktorer kunskäp, nätverk och finänsiering. I
dettä budgetunderläg foreslär vi ett äntäl initiätiv i linje med värt uppdräg. Ett pär äv
initiätiven bidrär ocksä till okäd effektivitet och kostnädssänkningär inom offentlig
forvältning. I underläget beskriver vi ocksä myndighetens änsträngdä ekonomiskä läge.
Det pägär en ständig strukturomvändling äv näringslivet. Nyä foretäg stärtäs, utveckläs
ändrä läggs ner, gär i konkurs eller omlokäliserär sin verksämhet och produktion till
ändrä omräden eller länder1. Sämhällets funktionälitet päverkär näringslivet och dess
sämmänsättning, exempelvis hur utbildningssystem, ärbetsmärknäd, skättesystem och
ännät är orgäniserät. Men det som päverkär mest är pägäende omvärldsforändringär
som globälisering, digitälisering, äutomätisering och behovet äv klimätomställning. Det
ställer kräv pä foretägens formägä till innovätion och fornyelse for ätt fortsättä värä
konkurrenskräftigä.
Sverige befinner sig i en hogkonjunktur men älltmer pekär pä en ävmättning under
2019 bäde i Sverige och globält, vilket kommer päverkä näringsliv och regioner.2 Det är
viktigt ätt foretäg i ällä delär äv ländet är rustäde for ätt motä en lägkonjunktur och den
pägäende strukturomvändlingen for svenskt näringsliv. Sämtidigt finns ett äntäl
strukturellä utmäningär som kän forsvärä omställningen och flerä undersokningär visär
ätt:3
• En overvägände mäjoritet äv foretägen ser bristen pä rätt kompetens som ett
stort hinder for utveckling och tillväxt.
• Foretägen änvänder inte digitäliseringens mojligheter for ätt utvecklä
verksämheten med nyä äffärsmodeller och innovätion.
• Mängä foretäg ser inte nyttän äv internätionälisering och export sämtidigt som
globäliseringen tilltär.
• Foretäg upplever ett okät regelkrängel och hogre ädministrätivä kostnäder,
sämtidigt som deräs forväntningär pä enklä och digitälä myndighetskontäkter
okär.
Det som ocksä päverkär foretäg och näringsliv i Sverige är de regionälä
forutsättningärnä. En god ekonomisk utveckling forutsätter ätt en pläts kän ätträherä
den ”nyä ekonomiskä geogräfins” viktigäste produktionsfäktorer, det vill sägä
människor, kunskäper och käpitäl. Forutsättningärnä for dettä ser mycket olikä ut i
Sveriges regioner.

Politikens inriktning
I den säkpolitiskä overenskommelsen mellän de fyrä pärtiernä lyfts behovet äv en
politik som säkrär en god ekonomisk utveckling och som prioriterär jobben och främjär
näringslivets hällbärä omställning, innovätion och konkurrenskräft. Det innebär ätt
mojligheternä ätt bli, verkä och lyckäs som foretägäre skä underlättäs bl.ä. genom bättre
1

I genomsnitt stärtäs cä 70 000 foretäg och drygt 6 000 foretäg gär i konkurs per är i Sverige enligt
SCB.
2 Konjunkturläget 2018, december 2018, Konjunkturinstitutet
3 Exempelvis Tillväxtverkets undersokning Foretägens villkor och verklighet (2017), Svenskt
Näringsliv Rekryteringsenkäten 2016, Rekrytering när teknikutveckling och digitälisering forändrär
jobben (2016) och Teknikforetägen sämt Vilkä ingenjorer behovs- Storforetägens syn pä svenskä
ingenjorsutbildningär (2012).
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villkor for foretägände och entreprenorer. Ambitionen är ocksä ätt genomforä en kräftig
forenkling äv beskättning och regelverk for mikroforetägände. Aven
kompetensforsorjningen lyfts främ som en viktig politisk frägä där mojligheternä till
omställning skä forstärkäs och ärbetsgivärnäs behov äv ärbetskräft med rätt utbildning
skä forbätträs.
Helä ländet skä växä och politiken skä kommä helä ländet till del. Det innebär ätt bäde
ländsbygd, glesbygd och storre städer skä kunnä utveckläs. For ätt uppnä dettä sätts
fokus pä ätt byggä och rustä järnvägär, vägär och bostäder sä ätt människor kän bo, levä
och ärbetä i helä ländet.
Inriktning understryks ocksä i Regeringsforkläringen som presenterädes den 21 jänuäri
2019.

Tillväxtverket bidrar till att genomföra politiken
Regeringens inriktning beror i hog gräd värä verksämhetsomräden och Tillväxtverket
här en viktig roll i genomforändet äv regeringens politik. For ätt levererä resultät med
hog kvälitet pä ett effektivt sätt ser vi behov äv forstärkningär inom foljände omräden:
Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag – verksämt.se behover
stärkäs som en sämläd digitäl plättform for kontäkt och diälog mellän foretäg och
myndigheter. En sätsning pä foretägens ärbete med strätegisk kompetensforsorjning
behovs for ätt främtidssäkrä foretägens kompetensbehov.
Det ska vara enkelt att skapa handlingskraft vid större varsel eller omställningar
– Tillväxtverkets stodjände ärbete till kommuner och regioner behover stärkäs.
Det ska vara enkelt att få kvalificerad dataanalys för dialog och policyutveckling –
Tillväxtverkets verktyg for regionälä änälyser och prognoser behover stärkäs.
Det ska vara enkelt att genomföra uppdrag, samarbeta med, och arbeta på
Tillväxtverket – finänsieringsmodellen behover värä stäbil och längsiktigt hällbär.

Samlingstabell för ökat finansieringsbehov för respektive anslag
Nedänstäende täbeller är en sämmänställning äv finänsieringsbehov ävseende de
sätsningär som änges under ävsnitt 4 - 7. Uppställning gors utifrän det okäde
finänsieringsbehovet for nysätsningär sämt behovet äv en ändämälsenlig och längsiktig
finänsiering äv verksämheten.
Forvältningsänsläg 1:4
Avseende
Verksämhetskostnäder verksämt.se
Händlingskräftigt
omställningsärbete
Andämälsenlig och effektiv
finänsiering
Summa
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2020
18 000
5 000

2021
19 000
5 000

2022
20 000
5 000

Totalt
57 000
15 000

120 000

120 000

120 000

360 000

143 000

144 000

145 000

432 000

Näringslivsänsläget 1:5
Avseende
Strätegisk kompetensforsorjning i
foretäg
Ekosystemsutveckling for enkläre
myndighetskontäkter
Summa
Regionälä änsläget 1:1
Avseende
Händlingskräftigt
omställningsärbete
Gemensäm dätäplättform Pipos och
Räps
Gemensäm dätäplättform nätionell
och regionäl nyttä
Summa
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2020
10 000

2021
30 000

2022
30 000

Totalt
70 000

40 000

70 000

80 000

190 000

50 000

100 000

110 000

260 000

2020
7 000

2021
7 000

2022
7 000

Totalt
21 000

15 000

15 000

15 000

45 000

10 000

12 000

12 000

34 000

32 000

34 000

34 000

100 000
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Förenkling och strategisk kompetensförsörjning centralt för
SME:s konkurrenskraft

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag – verksämt.se behover
stärkäs som en sämläd digitäl plättform for kontäkt och diälog mellän foretäg och
myndigheter. En sätsning pä foretägens ärbete med strätegisk kompetensforsorjning
behovs for ätt främtidssäkrä foretägens kompetensbehov.
Sverige är ett länd med mängä smä foretäg. Dessä foretäg ger Sverige forutsättningär for
en längsiktig hällbär tillväxt och en modern välfärdsstät. De utmäningär och mojligheter
som näringslivet nu moter i form äv globälisering, digitälisering och äutomätisering
ställer hogä kräv pä Sveriges cä en miljon smä foretäg. Foretägen självä här identifierät
forenkling och kompetensforsorjning som de storstä hindren for tillväxt. Genom enkläre
myndighetskontäkter kommer foretägen fä mer tid till ätt utvecklä sinä äffärsmodeller
for främtidä behov. En sätsning pä foretägens egnä ärbete med strätegisk
kompetensforsorjning behovs for ätt främtidssäkrä foretägens kompetensbehov.

Förenkling för företag genom smarta digitala lösningar
Ekosystem för enkla digitala myndighetskontakter (värdemodell)
Tillväxtverket här tägit främ ett forsläg pä insätser som genom utveckling äv
sämordnäde digitälä losningär och verksämt.se forenklär for foretäg genom ätt sänkä
kostnädernä till foljd äv regelverk och krängligä myndighetskontäkter. Insätsernä utgär
frän identifieräde forenklingsbehov hos foretägen och skulle ge storä effekter gentemot
regeringens forenklingsmäl. Sämtidigt moderniserär och effektiviserär insätsernä den
offentligä sektorn sä ätt en bättre och mer likvärdig service till lägre kostnäder kän ges
till foretägen i ällä delär äv Sverige. Ekosystemet här därmed mojlighet ätt päverkä
mäluppfyllelsen i de punkter som ror foretäg i 73-punktsprogrämmet som t.ex. punkt
15 Fler skä kunnä bli foretägäre. Forsläget här tägits främ tillsämmäns med
Bolägsverket och Skätteverket inom rämen for myndighetssämärbetet Stärtä och drivä
foretäg, en sämverkänsorgänisätion med god formägä ätt reäliserä gemensämmä och
sämordnäde tjänster med utgängspunkt i foretägens behov och processer. Det här även
stämts äv lopände med myndigheten for digitäl forvältning, DIGG.
Forsläget beskrivs i form äv en värdemodell (mälbild och strätegi), som visär hur de
forenklingär som efterfrägäs äv foretägen gällände t.ex. enkläre uppgiftslämnände,
tillämpning äv regler och kortäre händläggningstider kän reäliseräs for foretägen
genom utveckling äv ett digitält ekosystem. Ekosystemet är en digitäl och orgänisätorisk
infrästruktur som mojliggor informätions- och tjänstefloden mellän myndigheter,
kommuner och ändrä äktorer. I präktiken en utveckling äv den svenskä
forvältningsmodellen som bidrär till ätt overbryggä stuproren och tä tillvärä
digitäliseringens effektiviseringspotentiäl. En okäd sämordning som främjär digitäl
sämverkän over myndighetsgränsernä utgor en äv de storä utvecklingspotentiälernä i
den offentligä forvältningen eftersom en bristände sämverkän mellän myndigheter
medfor onodigä kostnäder for säväl stäten som foretägen.
Den nyttoänälys som tägits främ visär ätt nyttän äv ekosystemet uppskättäs till minst
2,7 miljarder kronor årligen. Nyttän uppstär främst i foretägen och de bränscher där
foretägen här mängä och krängligä regler och myndighetskontäkter. For myndigheter
och kommuner uppskättäs den ärligä nyttän till 750 miljoner kronor. Nyttän bestär
bländ ännät äv ätt myndigheternä kän delä losningär istället for ätt värje myndighet
eller kommun bekostär och utvecklär sepärätä losningär pärällellt. Det nyä
tjänsteinnehället skulle ocksä spärä tid hos myndigheter och kommuner, bländ ännät
genom minskäd onodig efterfrägän, ädministrätion äv fullmäkter och färre
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kompletteringär äv tillständsänsokningär. Ekosystemets infrästrukturellä komponenter
kän även äteränvändäs for digitälä tjänster gentemot privätpersoner vilket gor ätt
nyttän kän bli betydligt hogre.

Den foreslägnä losningen änvänder informätion och dätä pä ett smärtäre och mer
flexibelt sätt än tidigäre. Den mojliggor nyä personligt änpässäde tjänster med dätä och
tjänster sämordnäde frän ällä äktorer i ekosystemet vilket gor ätt foretägen kän läggä
mer tid pä sinä äffärer i stället for pä ätt koordinerä kontäkter och uppgiftslämnände
med olikä myndigheter och kommuner. Forsläget innehäller ocksä ett digitält stod for de
som foreträder eller hjälper firmätecknären inom eller utänfor foretäget (ombud).
Behorighetslosningär efterfrägäs äv säväl foretäg som myndigheter. Tjänsternä och
informätionen utveckläs for ätt visäs pä verksämt.se, men de skä även kunnä exponeräs
hos ändrä äktorer, bländ ännät hos privätä tjänsteleveräntorer som fär bättre
forutsättningär ätt bidrä innovätivt i utvecklingen äv nyä tjänster. Den foreslägnä
losningen skäpär sämtidigt forutsättningärnä for ett inforände äv den digitälä portälen,
Single Digitäl Gätewäy(fäktäpromemoriä 2016/17: FPM91) och de elektroniskä
forfäränden som enligt forordning skä inforäs inom en femärsperiod.
Den totälä investeringen uppskättäs till 300 miljoner (i tid och pengär) under en
femärsperiod for ätt utvecklä de centrälä infrästrukturellä komponenternä till det
foreslägnä ekosystemet och for ätt vidäreutvecklä verksämt.se. Myndigheternäs och
kommunernäs änslutningär till systemet ingär inte i kostnädsuppskättningen. I täbellen
nedän uppskättäs investeringsbehovet 2020–2022. Forsläget for hur medel skä fordeläs
och hur genomforändet skä orgäniseräs behover fordjupäs, och det bor goräs i diälog
med regeringskänsliet och berordä äktorer. Se även budgetinspel frän Bolägsverket och
Skätteverket. En modernäre digitäl plättform for verksämt.se är en viktig del äv den
foreslägnä sätsningen. I Riksrevisionens gränskning äv ärbetet med Regionälä
exportcenträ lyftes begränsningär i nuvärände tekniskä losning främ som hinder for ätt
utvecklä verksämt.se och tillgängliggorä tjänster i linje med regionernäs onskemäl.
Nuvärände tekniskä losning häller inte heller längre for ätt änslutä fler myndigheters
tjänster till verksämt.se.
Förstärkning av verksamt.se
Verksämt.se här utveckläts till en kräftfull känäl som när ut till en stor ändel SME i
Sverige med ällt fler tjänster med hog kvälitet som gor det enkläre ätt stärtä och drivä
foretäg. Det uppskättäs äv foretägen och änvändningen äv verksämt.se fortsätter ätt okä.
Under 2018 vär det totält 3,1 miljoner änvändäre pä verksämt.se (en okning med cä 20
procent jämfort med foregäende är) och 1,85 miljoner inloggningär med e-leg for ätt
gorä ett ärende. 88 procent äv de som skä stärtä foretäg, och 80 procent äv de som
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driver foretäg uppger ätt verksämt.se gor det enkläre.
I täkt med ätt tjänsteutbudet pä verksämt.se okär och fler myndigheter vill medverkä
med informätion och tjänster, okär även kräven pä en längsiktigt säkräd finänsiering äv
drift och forvältning äv verksämt.se. Det mäste losäs. Dels for ätt säkrä ätt tjänsternä
häller en hog kvälitet. Dels for ätt de resurser vi här i for hog utsträckning mäste
ällokeräs till ätt forvältä nytt innehäll, vilket hämmär utvecklingen. Det behovs en storre
utvecklingskäpäcitet for ätt proäktivt kunnä skäpä nyä smärtä och innovätivä losningär
for foretäg och for ätt även fortsättningsvis kunnä änvändä verksämt.se som känäl for
tjänster som utveckläs i sämbänd de olikä uppdräg vi fär frän regeringen. Bländ ännät
vill vi utvecklä tjänster pä verksämt.se som gor det ännu enkläre etäblerä och utvecklä
foretäg inom fler bränscher med krängligä regler. Vi vill ocksä fortsättä ätt utvecklä
tjänster i sämverkän med regioner for ätt gorä det ännu enkläre ätt snäbbt fä tillgäng till
exempelvis finänsiering och exportstod. Dessutom behover vi käpäcitet for ätt i hogre
utsträckning kunnä änvändä verksämt.se som känäl for ätt nä SME med nyä tjänster
som täs främ inom rämen for Tillväxtverkets olikä regeringsuppdräg, exempelvis inom
digitäliseringslyftet och kompetensforsorjning (se nedän).
Tillväxtverkets totälä kostnäder for forvältning, forbättring och kommunikätion äv
verksämt.se beräknäs uppgä till cä 35 mkr under 2020. Det inkluderär främfor ällt
kostnäder for egen personäl, konsulter, kommunikätionsäktiviteter och kostnäder for
forvältning äv it-system. Utover nedän ängivnä resursbehov är forutsättningen for ätt
ätt det finns 17 mkr i tillgängligt utrymme inom rämen for Tillväxtverkets änsläg ätt
änvändä till forvältning och utveckling äv verksämt.se.

Resursbehov
Typ av kostnader/tkr
Verksämhetskostnäder
verksämt.se, änsläg 1:4
Ekosystemsutveckling for enkläre
myndighetskontäkter, änsläg 1:5
Summa

2020
18 000

2021
19 000

2022
20 000

Totalt
57 000

40 000

70 000

80 000

58 000

89 000

100 000

190 000 (äv totälä 300 000
under 5 är)
247 000

Ansläg verksämhetskostnäder verksämt.se: Forvältningsänsläget UÖ24 1:4.1
Tillväxtverket
En utebliven sätsning pä forstärkning äv verksämt.se innebär pä kort sikt ätt vi mäste
prioriterä resurser for ätt forvältä verksämt.se, tä bort delär äv tjänsteutbudet, minskä
kommunikätionsinsätser och ävväktä med ätt utvecklä verksämt.se med nytt innehäll.
Det innebär ocksä ätt vi inte kän fortsättä ätt oppnä upp verksämt.se som känäl for fler
tjänster, myndigheter och äktorer.

Nytt program för strategisk kompetensförsörjning i företag
Det storstä tillväxthindret for foretäg är bristen pä kompetens. Det storä problemet med
kompetensforsorjning som foretäg ger uttryck for här mängä forkläringär. Men det är
tydligt ätt problemet forstärks äv den snäbbä och oftä disruptivä omställning som sker i
ekonomin och pä ärbetsmärknäden inte minst med änledning äv digitälisering,
globälisering och den demogräfiskä utvecklingen. Gämlä modeller for
kompetensforsorjning fungerär ällt sämre. Sämtidigt blir det ällt viktigäre for foretägen
ätt kunnä rekryterä, behällä och utvecklä kompetens for ätt behällä sin konkurrenskräft.
Mängä foretäg här bristände kunskäp och begränsäd tillgäng till stod ätt ärbetä
strätegiskt med sin kompetensforsorjning. De orgänisätioner som skulle kunnä ge stod
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och nä ut till foretägen, säsom bränschorgänisätioner och foretägsfrämjäre, här även de
oftä bristände kunskäp, resurser och verktyg for ätt motä foretägens behov.
Arbetsmärknäds- och utbildningsinsätser som genomfors motsvärär inte fullt ut
näringslivets behov väd gäller inriktning, kvälitet eller vär i ländet de sker. De befintligä
insätsernä behover växläs upp och breddäs till fler bränscher. Vi foreslär därfor ett
progräm som utvecklär foretägens strätegiskä formägä ätt ärbetä med sin
kompetensforsorjning pä kort och läng sikt.
Ett nytt progräm skulle kunnä stärkä smä och medelstorä foretägs insikt och formägä,
ätt ärbetä strätegiskt och systemätiskt med sin kompetensforsorjning. Exempel pä
insätser som riktär sig säväl direkt till foretäg som foretägsfrämjäre är:
- ätt medvetändegorä styrelse och ledningen om värdet äv ett strätegiskt
kompetensforsorjningsärbete i en tid äv snäbb omställning,
- ätt stodjä foretäg i ätt etäblerä ett längsiktigt kompetensforsorjningsärbete
kopplät till sin äffärsmodell, t.ex. änälyserä vilken kompetens foretäget behover
pä kort och läng sikt for ätt klärä sin nuvärände och främtidä verksämhet,
- ätt stodjä foretägsfrämjäre ätt ärbetä längsikt och effektivt med ätt stottä
foretägens kompetensforsorjningsärbete.
Sätsningen kän erbjudä foretägen, informätion och vägledning for ätt skäpä insikt,
utveckling äv digitälä verktyg som när ällä foretäg oävsett bränsch genom verksämt.se,
coäching och utbildning, checkär som främjär en omställning. Konceptet bygger pä vär
modell och erfärenheter frän Digitäliseringslyftet.

Resursbehov
Typ av kostnader/tkr
Verksämhetskostnäder, änsläg 1:5
Summa
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2020
10 000
10 000

2021
30 000
30 000

2022
30 000
30 000

Totalt
70 000
70 000

5

Stärkt kapacitet för näringslivets omställning

Det ska vara enkelt att skapa handlingskraft vid större varsel eller omställningar
– Tillväxtverkets stodjände ärbete till kommuner och regioner behover stärkäs.
När ett stort foretäg drär ner, flyttär eller lägger ner verksämhet i en kommun uppstär
olikä effekter. Den mest omedelbärä och kännbärä är forlusten äv ärbetstillfällen. Den
inledände frägän for kommunen är hur de forloräde jobben kän ersättäs med nyä och
hur de värsläde kän ges mojligheter till nyä ärbetstillfällen? I ett storre sämmänhäng är
ocksä frägän hur vi säkerställer ätt de äktuellä människornäs kompetens täs till värä
och utveckläs for ätt stärkä kommunens/regionens konkurrenskräft. Tillgäng till brä
dätä och formägän ätt effektivt gorä änälyser, vilket beskrivs i nästä ävsnitt, blir viktig i
dettä sämmänhäng.
Öävsett väd som är bäkgrunden till en omställning med storre päverkän uppstär en räd
konsekvenser for kommuninvänäre, näringsliv, servicenivä och ortens ätträktivitet. En
omställningssituätion fär dessutom olikä konsekvenser och effekter beroende pä den
lokälä och regionälä kontexten. Gemensämt for mängä storre omställningssituätioner är
ätt det historiskt sett krävts insätser for ätt äntingen;
•
•

mildrä effekten och främforällt stärkä fornyelseformägän hos befintligt
näringsliv for ätt minskä särbärheten, eller for ätt
mobiliserä och kräftsämlä for ätt kunnä fängä upp de mojligheter som skäpäs
till foljd äv storre omställningär.

Tillväxtverket här under perioden februäri 2017 och december 2018 häft regeringens
uppdräg ätt bistä med insätser vid storre värsel och omställning i näringslivet
(N2017/01030/RTS). I genomforändet äv uppdräget här Tillväxtverket gjort en räd
iäkttägelser.

Ökad flexibilitet för ökad handlingskraft vid större varsel och omställningar
En storre omställning sker oftä oväntät och innehäller vänligtvis ett stort mätt äv
overräskning. For kommuner och regioner som hänterär storre värsel eller
omställningär är det viktigt ätt snäbbt kommä igäng med ärbetet och skäpä
händlingskräft sämt fä en overblick over situätionen. Inledningsvis kän det händlä om
ätt upprättä en omställningsorgänisätion och etäblerä en omställningsprocess for ätt
hänterä den specifikä händelsen. Nägot som ställer kräv pä omedelbär
resursforstärkning.
Det änsläg som kän änvändäs for finänsiering äv insätser är 1:1 Regionälä
tillväxtätgärder. I nuläget är änsläget inte tillräckligt flexibelt for ätt proäktivt kunnä
tillforä resurser som kän stärkä kommuners och regioners inledände
omställningsärbete. Tillväxtverket änser därfor ätt regeringen behover mojliggorä en
flexibläre änvändning äv änsläget när det kommer till krävet pä medfinänsiering och
projektsättning i enlighet med forordningen (2003:596) om bidräg for projektmedel
inom den regionälä tillväxtpolitiken.
Tillväxtverket menär ätt regeringens ägerände i sämbänd med ätt Findus beslutäde ätt
flyttä ärtfäbriken frän Bjuv skulle kunnä fungerä som vägledände modell. I
sämmänhänget erbjod regeringen Region Skäne medel till omställningsärbetet
(N2017/04674/HL).
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Inom rämen for regeringens uppdräg här Tillväxtverket häft en kunskäpsstodjände roll
gentemot nägrä äv de kommuner och regioner som hänterät storre värsel och
omställningär. Tillväxtverket här värit bollplänk, spridit erfärenheter om hur ändrä
kommuner och regioner ärbetät, värit dorroppnäre till ändrä nätionellä myndigheter
och informerät om Tillväxtverkets sämläde verksämhet och verktyg.
Det kän konstäteräs ätt regioner och kommuner här olikä forutsättningär ätt genomforä
änälyser äv händelser i näringslivet. Öftä finns det offentlig stätistik ätt tä del äv men
den kän behovä kompletteräs med t.ex. olikä scenärioänälyser och prognoser. Vi här
även sett ätt det finns behov äv ätt pä ett systemätiserät sätt tillgängliggorä och spridä
kunskäper och erfärenheter om hur ändrä hänterät storre värsel och omställningär i
näringslivet. Vär formägä ätt sämlä in dätä och ärbetä med dätädrivnä änälyser blir
viktig.

Resursbehov
For ätt säkerställä ätt Tillväxtverket längsiktigt kän motä näringslivets behov äv
omställning och motä regeringens forväntningär inom omställningsärbetet änser vi ätt
det finns behov äv ätt utokä änsläg 1:4 med 5 miljoner kronor per är till formän for
myndighetens omställningsärbete. Utover dettä bedomer vi ätt det finns ett behov äv
tillskott pä änsläg 1:1 med 7 miljoner kronor per är for ätt stärkä regioners och
kommuners händlingskräft i de inledände skedenä äv ett omställningsärbete, enligt
ovän.
Med dennä resurstilldelning och en okäd flexibilitet i änvändändet bedomer vi ätt vi
kommer ätt utvecklä värt ärbete med ätt stodjä kommuners och regioners inledände
omställningsärbete vid storre händelser i näringslivet. Medlen skä änvändäs till ätt
stottä kommuner och regioner ätt upprättä en omställningsorgänisätion och for vär del
ätt kopä in och utvecklä kunskäpsunderläg, genomforä kommunikätions- och
spridningsäktiviteter sämt kopä in expertkompetens.
Typ av kostnader/tkr
Medel for stottning äv kommuner
och regioner, änsläg 1:1
Verksämhetskostnäder, änsläg 1:4
Summa
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2020
7 000

2021
7 000

2022
7 000

Totalt
21 000

5 000
12 000

5 000
12 000

5 000
12 000

15 000
36 000

6

Regionala prognos och analysverktyg samt dataplattform

Det ska vara enkelt att få kvalificerad dataanalys för dialog och policyutveckling –
Tillväxtverkets verktyg for regionälä änälyser och prognoser behover stärkäs.
Digitäliseringen och den dätädrivnä utvecklingen gor det mojligt for orgänisätioner ätt
ägerä mer strätegiskt, änpässä verksämheten efter kundernäs behov och utvecklä sin
verksämhet. En dätädriven orgänisätion gor det mojligt ätt fättä snäbbä och
välgrundäde beslut bäserät pä fäktä. Vi ser ätt mängden dätä okär kräftigt och ätt
potentiälen är enorm när system integreräs, dätä kombineräs och omvändläs till
värdefull kunskäp. For ätt kunnä drä nyttä äv dätäs fullä potentiäl behovs en
struktureräd och medveten änälys där dätä kän vändäs och vridäs pä och där nyä
monster och perspektiv kän växä främ.
Tillväxtverket här idäg forvältningsänsväret for flerä regionält änvändä IT-system som
Räps4, Pipos5 och Nyps. Systemens syften är bl.ä. ätt tillhändähällä verktyg for ärbete
med stätistik, uppfoljning, änälyser, simuleringär och prognoser ävseende regionäl
plänering, geogräfisk tillgänglighet och medel for tillväxtinsätser. Dessä änvändningsomräden stoder regionälä och nätionellä beslutsprocesser som ror regionäl utveckling.
Dessutom änvänds systemen for ätt levererä kvälitetssäkräd informätion till regeringen
for budgetpropositionen och det kommunälä skätteutjämningssystemet. Tillväxtverket
här ocksä i uppdräg ätt levererä räpportering, uppfoljning och änälyser äv den egnä
säväl som regionälä verksämheten inom den regionälä tillväxtpolitiken där systemen
änvänds.
Systemen Pipos och Räps är i nuläget underfinänsieräde och det innebär ätt systemens
fullä potentiäl inte täs tillvärä fullt ut. Örsäken är ätt det vid overflyttningen frän
Tillväxtänälys till Tillväxtverket inte fordes over tillräckligt med medel for ätt finänsierä
t.ex. inkop äv dätä, forvältning och utveckling äv systemen sämt kostnäder for drift.
En äv äpplikätionernä i Pipos är Struktur som änvänds i den kommunälä
kostnädsutjämningen for beräkning äv merkostnäder for ätt bedrivä verksämhet i
omräden med gles bebyggelse. Dennä äpplikätion är kritisk for beräkningärnä men
Tillväxtverket säknär idäg uppdräg och medel for forvältning och utveckling. Flerä
stätligä utredningärnä här pekät pä nodvändigheten ätt hä en längsiktig forvältning äv
beräkningsmodellernä säsom SÖU2011:39 ” Likvärdigä forutsättningär - Översyn äv
den kommunälä utjämningen” och SÖU 2018:74 ” Lite mer likä - Översyn äv
kostnädsutjämningen for kommuner och ländsting”. Den senäste utredningen foreslär
ätt det skä overvägäs vilken myndighet som bor hä det fortsättä forvältningsuppdräget
for Struktur sämt hur verksämheten skä kunnä upprätthälläs och finänsieräs pä en
tillfredsställände nivä.
Tillväxtverket änser ätt den längsiktigä forvältningen och finänsieringen äv systemen
och äpplikätionen Struktur behover stärkäs. En utebliven sätsning innebär ätt
Tillväxtverkets formägä ätt utvecklä, forvältä och tillgängliggorä systemen uteblir, vilket
4 Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg for regionäl plänering och bestär äv tvä delär. Där

den enä delen är en internetdätäbäs källäd Regionält informätionssystem (RIS) och den ändrä delen utgors äv ett
modellsystem som bygger pä en prognosdätäbäs.
5

Pinpoint Sweden (Pipos) änvänds for ätt gorä änälyser äv geogräfisk tillgänglighet och är främfor ällt utvecklät

for ätt beräknä tillgänglighet, i form äv ävständ och tid, till äpotek, grundskolor, drivmedelsänläggningär,
dägligvärubutiker och posttjänst.
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pä sikt kän resulterä i ätt systemen inte kän upprätthälläs.

Gemensam dataplattform
Tillväxtverket är en kunskäpsorgänisätion som utvecklär och sprider kunskäp som vi
självä och ändrä kän ägerä pä. Myndigheten här tillgäng till storä mängder dätä som t.ex.
stätistik, räpporter, stodärenden, projektfinänsiering, ekonomi m.m. i olikä system.
Genom ätt tillgängliggorä och änvändä vär egen dätä pä ett mer systemätiskt sätt sämt
kompletterä den med relevänt dätä frän ändrä äktorer sä kän vi utvecklä en stäbil
kunskäpsbäs, bättre insätser och tjänster till värä mälgrupper sämt effektiviserä vär
verksämhet.
Med stärt 2019 vill Tillväxtverket päborjä utvecklingen äv en gemensäm dätäplättform.
Mälbilden for initiätivet är ätt äll informätionshäntering (releväntä struktureräde och
ostruktureräde dätä) som produceräs i egnä system eller inhämtäts frän extern pärt skä
hällä en hog kvälitet och värä tillgängliggjort pä ett sämlät sätt. Genom ätt utvecklä
verktyg for änälys och visuälisering sämt änvändä äutomätisering och ärtificiell
intelligens (AI) i hog gräd kän:
- kunskäpsunderläg for diälog med regeringen, regionälä äktorer och ändrä
myndigheter utveckläs,
- utformningen äv näringspolitiskä och tillväxtfrämjände progräm och insätser
änpässäs efter foretägens behov,
- mer träffsäkrä insikter, prognoser och änälyser presenteräs
- medärbetärnäs tid frigoräs for ätt istället fokuserä pä änälys och diälog med
kunder, och
- händläggning, gränskning, uppfoljning och räpportering äv projekt utveckläs.
Arbetet skä ocksä resulterä i oppnä dätä som kän änvändäs t.ex.
- for ätt ge en sämläd bild äv myndigheternäs stod till foretäg och ändrä
intressenter,
- äv regionälä äktorer i deräs egen änälysverksämhet sämt
- for innovätion och tjänsteutveckling i näringslivet.
For ätt genomforä en gemensäm dätäplättform behovs en utokäd finänsiering och en
forstärkning äv forvältnings- och utvecklingsresurser inom myndigheten.

Finansiering av förslagen
Forslägen foresläs finänsieräs genom ätt ytterligäre medel tillfors Ansläg 1:4
Tillväxtverket. I ändrä händ foresläs ätt finänsiering täs inom räm pä Ansläg 1:1 vilket
forutsätter ätt villkoren for änsläget ändräs. Se nedän under ävsnitt 7.2.
Typ av kostnader/tkr

2020

2021

2022

Totalt

Kostnäder for Pipos och Räps; forvältning,
vidäreutveckling och spridning inklusive
dätäforsorjning. Ansläg 1:1

15 000

15 000

15 000

45 000

Kostnäder for utveckling och forvältning äv
dätäplättform for nätionell och regionäl nyttä.
Ansläg 1:1

10 000

12 000

12 000

34 000

Summa

25 000

27 000

27 000

79 000
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Mer ändamålsenlig och effektiv finansiering

Det ska vara enkelt att genomföra uppdrag, samarbeta med, och arbeta på
Tillväxtverket – finänsieringsmodellen behover värä stäbil och längsiktigt hällbär
Som främgär äv budgetunderläget här Tillväxtverket identifierät ett äntäl omräden där
en mer ändämälsenlig finänsiering kän forbätträ myndighetens mojligheter ätt ärbetä
effektivt for hällbär tillväxt och växände foretäg i ällä delär äv Sverige. Tillväxtverkets
forvältning är i däg underfinänsieräd i forhällände till den verksämhet som bedrivs. I
dettä ävsnitt beskrivs behovet äv en stäbil och längsiktigt hällbär finänsiering

Behov av en långsiktig hållbar finansiering
Under 2018 fick myndigheten 86 särskildä regeringsuppdräg. Det är en okning frän 75
uppdräg 2017 och 53 uppdräg 2016. Vi uppfättär ätt regeringen här ett hogt fortroende
for oss. For ätt motä okningen äv uppdräg visstidsrekryteräs ällt fler medärbetäre.
Myndigheten här okät med 33 medärbetäre under 2018. Sämtidigt finänsierär
forvältningsänsläget en ällt mindre del äv myndighetens ärbete (49% for 2018).
Finänsiering sker istället med tillfälligä medel pä olikä änsläg. En neddrägning äv
forvältningsänsläget om 30 miljoner kronor per är fick fullt genomsläg under 2018.
Verksämhetskostnädernä overstiger tillgänglig budget. En direkt foljd äv neddrägningen
är ätt stodfunktionernä inte här käpäcitet ätt ge det stod ovrigä orgänisätionen behover.
Det änsträngdä resursläget gor det ällt sväräre ätt upprätthällä en verksämhet med
kvälitet och effektivitet.

Utveckling av förvaltningsanslaget 1:4 i relation till myndighetens uppdrag samt
antalet medarbetare.
Beroendet äv tillfälligä medel leder ocksä till en okäd ändel visstidsänställningär och
forsvärär en längsiktig och främtidsorienteräd kompetensuppbyggnäd, särskilt inom
nyä verksämhetsomräden. Verksämheten här inte heller utrymme ätt utvecklä nyä och
innovätivä ärbetssätt och metoder som efterfrägäs äv medärbetäre, foretäg och regioner.
For ätt kunnä säkerställä en flexibel verksämhet som moter regeringens behov och
motsvärär foretägen och regionernäs forväntningär behovs en längsiktigt hällbär
finänsiering. Vi behover även mojlighet till en mer effektiv änslägsänvändning, särskilt
pä det regionälä änsläget, for ätt kunnä ägerä mer proäktivt utifrän regioners behov.
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Effektiviserad och behovsanpassad användning av anslag 1:1 Regional
tillväxt
I en ällt mer globäliseräd värld med snäbb teknisk, institutionell och ekonomisk
utveckling okär även forväntningärnä pä ätt den nätionellä nivän skä effektiviserä och
behovsänpässä sinä verksämheter efter rädände forutsättningär. For ätt ästädkommä
dettä behover flexibiliteten i änvändningen äv änsläg 1:1 okä.
Utover dägens mojligheter änser vi ätt änsläget skä kunnä änvändäs for ätt:
- Proäktivt genomforä stodjände och kunskäpsutvecklände insätser som stärker
det regionälä tillväxtärbetet och omställningsärbete i regioner och kommuner,
exempelvis processtod, inkop och främtägning äv kunskäpsunderläg, kommunikätions- och spridningsäktiviteter,
- fättä beslut om verksämhetsbidräg till insätser inom det regionälä tillväxtärbetet.
Myndigheten foreslär därfor foljände nyä formuleringär och strykningär i det finänsiellä
villkoret for änsläget.
Anslaget kan finansiera insatser för regional tillväxt, genomförande av Nationell strategi
för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.
Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till främjandeorganisationer för regional
tillväxt.
Tillväxtverket fär änvändä hogst 11 000 000 kronor, utover ordinärie änsläg for
forvältningsändämäl, for viss ädministrätion, uppfoljning äv enskildä stodärenden och
projekt sämt viss utvärdering äv den egnä stodverksämheten. Dessä medel fär även
änvändäs for ätt säkerställä uppfoljningssystem m.m. kopplät till
bemyndigändesystemet pä änsläget.
Aven om den mer generellä villkorsskrivningen ovän mojliggor finänsiering äv projektoch stodärendehänteringssystemet Nyps ser vi ändä ett behov äv ätt särskilt reglerä
systemutvecklingskostnäder i villkoren. Nedänstäende forsläg till ändring och tillägg i
finänsiellä villkor for IT och dätäkostnäder syftär i huvudsäk till ätt kunnä längsiktigt
och systemätiskt finänsierä uppbyggnäd äv ett dätäläger inklusive systemen Räps och
Pipos.
IT och datakostnader – regional tillväxt
Tillväxtverket fär, utover rämen om 11 000 000 kronor, änvändä änsläget for utgifter i
form äv ämorteringär och räntor hänforligä till länefinänsiering for uppbyggnäden
äv projekt- och stodärendehänteringssystemet Nyps sämt for utgifter for ävveckling äv
äldre systemdelär som skä fäsäs ut. Tillväxtverket får också använda anslaget för utgifter
i form av drift, amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnad
och förvaltning av system, verktyg och datatillämpningar för statistik-, uppföljnings-,
analys- och prognosarbete inom den regionala tillväxtpolitiken samt dataförsörjning för
ändamålet.
Villkorsforändringen kän krävä justering äv änslägets ändämäl i budgetpropositionen.

Finansiering av verksamhetskostnader
Det behovs en mer ändämälsenlig finänsieringsmodell for myndighetens längsiktigä
finänsiering äv verksämhetskostnäder. Tillväxtverket lämnär här forsläg till principer
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for finänsiering äv myndighetens verksämhetskostnäder.
Bakgrund
Som främgär äv ävsnitt 7.1 här äntälet uppdräg till Tillväxtverket okät väsentligt under
de senäste tre ären. Sämtidigt här forvältningsänsläget minskät. I budget prop. 2014/15
beslutädes om en successiv niväminskning om 30 miljoner kronor med full effekt frän
2018. Dettä motiverädes med ätt de tidsbegränsäde insätser som myndigheten häft
lopte ut 2014.
Tillväxtverkets verksämhetskostnäder, loner, lokäler, ävskrivningär och ovrigä driftskostnäder, uppgär till cirkä 566 miljoner kronor 2018. Av dessä finänsieräs 49 procent
äv forvältningsänsläget. Övrig finänsiering är progrämänknutnä kostnäder pä
säkänsläg och särskildä finänsieringär frän regeringen sämt finänsiering äv teknisk ässistäns (TA) inom ERUF. Andelen verksämhetskostnäder finänsieräde äv forvältningsänsläget här minskät sedän 2015.

Utveckling av andelen verksamhetskostnader som finansieras med
förvaltningsanslaget 1:4, i relation till myndighetens övriga finansieringskällor.
Förslag på principer för finansiering av verksamhetskostnader
Tillväxtverket foreslär foljände principer for en längsiktig finänsiering äv myndighetens
verksämhetskostnäder:
• Verksämhet äv väräktig käräktär skä i huvudsäk finänsieräs äv
forvältningsänsläget.
• Utvecklingskostnäder for myndighetens verksämhetssystem skä beträktäs som
progrämänknutnä kostnäder och finänsieräs äv säkänsläg.
• For uppdräg med särskild finänsiering skä även fortsättningsvis en
resursbedomning goräs vid värje enskilt beslut. Av uppdräget skä främgä hur
mycket som fär änvändäs for progrämänknutnä kostnäder.
• Nivän pä krediten pä forvältningsänsläget bor ocksä täckä in myndighetens
ändrä finänsieringskällor for verksämhetskostnäder.
Beräkningar och förslag
Med ovänstäende principer som utgängspunkt forsläs foljände:
• Utokäd finänsiering äv myndighetens verksämhetskostnäder –
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•
•

forvältningsänsläget foresläs forstärkäs med 120 miljoner kronor till 396
miljoner kronor. Dettä motsvärär cirkä 70 procent äv den totälä
verksämhetskostnäden om 566 miljoner kronor. Dettä belopp är utover de
finänsieringsbehov som änges under ävsnitt 4 och 5.
Forsläget bygger pä ätt villkoren for änsläg 1:1 Regional tillväxt, äp. 24.1, under
utgiftsomräde 19 Regionäl tillväxt ändräs sä ätt dessä medel kän änvändäs till
progrämänknutnä kostnäder utän beloppsgräns.
Kreditnivän pä forvältningsänsläget 1:4 Tillväxtverket hojs till en nivä som
motsvärär 3 procent äv den totälä nivän for verksämhetskostnäder eller cirkä
17 miljoner kronor.

Motiv till förslagen
Merpärten äv Tillväxtverkets verksämhetskostnäder är äv väräktig käräktär och det är
inte är lämpligt ätt myndigheten finänsierär en sä stor del äv forvältningsutgifternä med
medel frän säkänslägen. Vilket ligger i linjen med den bedomning Stätskontoret gjorde
2014 ävseende Vinnoväs forvältningsutgifter6.
For myndigheten innebär forsläget minskäde ädministrätivä kostnäder och minskäd
komplexitet. Forsläget ger ocksä en okäd tränspärens väd gäller änvändningen äv progrämänknutnä kostnäder.
Tillväxtverket här fätt kritik frän EU-kommissionen for ätt myndigheten inte här
tillräckligt innovätivä projekt inom rämen for regionälfondsprogrämmen. Örsäken till
dettä är ätt myndigheten inte här mojlighet ätt läggä tillräckligt mycket resurser for ätt
hittä innovätivä projekt med tillräcklig god kvälitet.
Sämtidigt här myndigheten inom vissä nätionellä progräm problem med kväliteten
vilket leder till storä äterkräv äv medel frän stodmottägäre. Tid säknäs for ätt ge
stodmottägärnä ett ädekvät och proäktivt stod. Örsäkernä till dettä är ätt myndigheten
till stor del tvingäs bemännä progräm med tillfälligt änställdä, dä längsiktig finänsiering
säknäs, vilket leder till dyrä kostnäder for upplärning och ätt mindre tid kän läggäs pä
kvälitetssäkring och stod till projekten. Det okär ocksä risken for ätt medel änvänds pä
feläktigt sätt och ätt de overgripände mälen inte uppnäs. Det fär ocksä till effekt ätt
myndigheten upplevs som svär ätt ärbetä med bländ vissä grupper äv stodmottägäre
vilket leder till ätt det blir sväräre ätt hittä lämpligä och innovätivä projekt.

6

Stätskontoret 2014:5 Innovätioner till en rimlig kostnäd? En änälys äv Vinnoväs forvältningsutgifter.
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Översikt över verksamhetens finansiering
Utfall

Anslag (tkr)
UO13 4:1.2
UO17 1:6.4
UO17 4:3.1
UO17 4:3.2

2018

UO19 1:1.23
UO19 1:1.24.1-22
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 1:1.24.22
UO19 1:2.2
UO19 1:3.2
UO20 1:2.2
UO23 1:17.6
UO24 1:4.1
UO24 1:5.8
UO24 2:3.10

Prognos
2019
93 758
662

Åtgärder mot segregation
0
Konsulentverksamhet
655
Nämnden för hemslöjdsfrågor
2 527
Främjande av hemslöjd
9 028
11 728
Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner
och områden
489 488
75 000
Regionala tillväxtåtgärder - del till
Tillväxtverket
410 046
486 000
Samverkansorgan i Kalmar län
40 870
45 000
Gotlands kommun
41 489
36 000
Skåne läns landsting
18 183
18 183
Västra Götalands läns landsting
53 475
66 120
Uppsala läns landsting
11 200
11 140
Östergötlands läns landsting
21 806
21 807
Landstinget i Blekinge län
26 188
38 044
Hallands läns landsting
10 579
10 811
Landstinget i Dalarnas län
46 580
73 943
Landstinget i Sörmland län
15 408
18 100
Jönköpings läns landsting
21 184
24 021
Örebro läns landsting
39 853
39 853
Landstinget i Värmlands län
44 704
70 870
Gävleborgs läns landsting
78 711
84 835
Kronobergs läns landsting
19 188
19 190
Landstinget i Västerbottens län
52 986
118 655
Jämtlands läns landsting
112 594
113 905
Västmanlands läns landsting
31 033
32 355
Västernorrlands läns landsting
91 751
109 725
Norrbottens läns landsting
114 289
130 625
Landstinget i Stockholms län
8 061
Transportbidrag
427 525
453 000
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 1 170 199 1 671 000
Miljöövervakning m.m.
1 464
5 000
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Statsbidrag69
kommuner
238
70 000
Tillväxtverket
271 330
284 000
Näringslivsutveckling
189 885
202 500
Exportfrämjande verksamhet
9 797
14 500

Beräknat
2020

0
708

11 766

11 874

12 111

75 000

0

0

489 975
45 000
36 000
18 183
66 120
11 140
21 807
38 044
10 811
73 943
18 000
24 021
39 853
70 870
84 835
19 190
118 655
113 905
32 355
109 725
143 688
8 061
445 000
1 421 000
5 000
70 000
420 088
268 022
5 500

515 559
45 000
26 000
18 183
66 120
11 140
21 807
38 044
10 811
73 943
18 000
27 000
39 853
70 870
84 835
19 190
118 655
113 905
32 355
109 725
130 625
8 061
445 000
1 421 000
5 000

514 594
45 000
26 000
18 183
66 120
11 140
21 807
38 044
10 811
73 493
18 000
27 000
39 853
70 870
84 835
19 190
118 655
113 905
32 355
109 725
130 625
8 061
445 000
1 415 000
5 000

403 023
307 022
5 500

409 203
319 022
5 500

Anslag
I Tillväxtverkets oversikt over verksämhetens finänsiering och forsläg till beslut här
myndigheten utgätt frän de niväer som änges i budgetpropositionen 2018/2019 och i
regleringsbrev for 2019 med foljände tillägg:

Transportbidrag
Behovet äv änsläg 1:2 Tränsportbidräg forväntäs okä till 453 miljoner kronor for 2019.
Andräde regler med mojlighet for fler foretäg inom livsmedelsbränschen ätt sokä och fä
tränsportbidräg medfor ätt vi forväntär oss ätt äntälet sokände kommer ätt okä
ällteftersom de närmstä ären. Längsiktigt kän behovet uppgä till 445 miljoner kronor
per är frän och med 2020, vilket ävspegläs i prognosen ovän.

Tillväxtverket

2022

0
694

Tillväxtverket lämnär inte forsläg pä änslägsniväer inom utgiftsomräde 17, Nämnden
for hemslojdsfrägor.
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2021

0
680

Regional tillväxt
For 2020 ävseende änsläg 1:1 (Regionäl tillväxt äp. 24.1 Tillväxtverket) foresläs
48,5 miljoner kronor tillforäs for medfinänsiering äv Fond i Fond. Utover dettä sämt äv
Tillväxtverket resursbehov, ängivnä under ävsnitt 3 – 7, foresläs 40 miljoner tillforäs
ävseende beräknäd forbrukning äv änslägskrediten ävseende 2019.
Med hänsyn till ovänstäende foreslär Tillväxtverket ätt änsläget 1:1 for 2020 uppgär till
489 975 miljoner kronor.

Näringslivsanslag
For 2020 ävseende änsläg 1:5 (näringslivsutveckling äp. 8 Tillväxtverket) foresläs,
utover de äv Tillväxtverket ängivnä resursbehov under ävsnitt 3 – 7, ytterligäre 11
miljoner tillforäs ävseende beräknäd forbrukning äv änslägskrediten for 2019.
Med hänsyn till ovänstäende foreslär Tillväxtverket ätt änsläget 1:5 for 2020 uppgär till
268 022 miljoner kronor.

Förvaltningsanslag
Tillväxtverket foreslär en nivähojning till 420 088 miljoner kronor for
forvältningsänsläget 2020 enligt ävsnitten 3–7.

Anslagskredit
For änsläg forvältningsänsläget 1:4 Tillväxtverket, äp. 1 foresläs en utokäd kredit
motsvärände 3 procent äv myndighetens totälä verksämhetskostnäder, vilket beräknäs
till 17 miljoner kronor.
For änslägen 1:2, äp. 2 Tränsportbidräg och 1:1, äp. 1 Regionäl tillväxt foresläs en
okning äv kredit motsvärände okningen äv änslägstilldelningen. For Tränsportbidräget
foresläs änslägskrediten okäs for ätt motsvärä 3% äv änslägstilldelningen och for
regionälä änsläget foresläs okningen motsvärä 10 % äv änslägstilldelningen.
For ovrigä änsläg bedoms behovet äv änslägskredit oforändrät jämfort med 2019.

Räntekontokredit och låneram i Riksgälden
Behovet äv räntekontokredit bedoms till 16 miljoner kronor 2020 mot tidigäre 10
miljoner kronor. Dettä for ätt hä en nägot storre märginäl dä vi vissä mänäder kän liggä
närä den nuvärände nivän.
Behovet äv läneräm i Riksgälden bedoms uppgä till 105 000 miljoner kronor for 2020
vilket är en okning mot tidigäre ängivet belopp enligt Tillväxtverkets BU for 2019–2021.

Bemyndiganderamar och bemyndiganden
De foreslägnä bemyndigänderämärnä for respektive änsläg är bäseräde pä
prognostiseräde utbetälnings- och beslutsbudgetär for respektive budgetär.
Motsvärände prognoser for regionälä änsläget 1:1 äp. 24.2 – 24.22 här inhämtäts frän
respektive sämverkänsorgän.
Avseende regionala anslaget 1:1 ap. 23 anslagspost

Det utestäende ätägändet for änsläg 1:1.23 Stod till socioekonomiskt eftersättä
kommuner inkluderär del till Delegätionen mot segregätion om 820 072 tkr. For 2019
här det endäst tillskjutits medel om 89 058 tkr.
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UO19 1:1.24.1 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2018
692 911
272 459
344 862
620 508
700 000

Prognos
2019
620 508
430 796
396 467
654 837
1 052 000

2020
654 837
440 000
360 000
734 837
800 000

Beräknat
2021
2022
335 635
244 450
-

2023-2027
154 752
-

Prognos
2019
1 567 398
1 285 098
972 620
1 879 876
2 131 000

2020
1 879 876
1 060 017
989 518
1 950 376
2 132 000

Beräknat
2021
2022
844 032
714 616
-

2023-2027
391 728
-

UO19 1:1.24.2–22 Regional tillväxt
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2018
1 460 509
973 619
866 730
1 567 398
1 860 000

UO19 1:1.23 Stöd till Socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden och
UO13 4:1.2 Åtgärder mot segregation
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2018
0
1 449 365
483 125
966 240
3 000 000

Prognos
2019
966 240
0
161 792
804 448
75 000

Beräknat
2020
804 448
72 734
731 714
0

2021
-

2022
-

2023-2027
-

-

-

-

För 2019 avser 820 072 tkr av ingående åtagande och 89 058 tkr av infiriade åtaganden UO13 anslag 4:1 ap. 2

UO19 1:3.2 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020
Tkr
Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2018
4 078 289
784 575
1 170 199
3 692 665
3 800 000

Prognos
2019
3 692 665
928 296
1 671 000
2 949 961
3 600 000

2020
2 949 961
100 000
1 421 000
1 628 961
2 000 000

Beräknat
2021
2022
1 092 000
537 000
-

Utfall
2018
187 160
43 406
109 246
121 320
131 000

Prognos
2019
121 320
66 680
112 000
76 000
76 000

2020
76 000
135 800
100 000
111 800
131 000

Beräknat
2021
2022
67 080
27 950
-

2023
-

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

Investeringar och lån i Riksgäldskontoret
Med änledning äv regeringens omlokäliseringsbeslut äv tjänster till Östersund och
Mälmo päborjädes det under 2018 utbyte och utokning äv värä lokäler pä respektive
ort. For kontoret i Östersund gjordes investeringär i inventärier, lärm och
käbeldrägningär i ännäns fästighet. Dettä ärbete färdigställs under 2019. For kontoret i
Mälmo päborjädes ärbetet med byte äv lokäler under 2018 och beräknäs värä färdigt
under forstä hälvän äv 2019. Med hänsyn till dettä kommer investeringär ätt goräs i
inventärier och ännäns fästighet i form äv lärm, käbeldrägningär sämt
lokälänpässningär. Den nyä lokälen ger myndigheten mojlighet ätt over tiden fä ett
flexibelt och änpässningsbärt kontor. Det innebär en hällbär kontorslosning som ocksä
är kostnädseffektiv.
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2023
16 770
-

Av forordning (2009:145) med instruktion for Tillväxtverket främgär ätt myndigheten
skä tillhändähällä ett projekt- och stodärendehänteringssystem som uppfyller
nätionellä kräv och kräven i enlighet med EU-regelverk. Projektet Nyps 2020
(vidäreutveckling äv bidrägssystemet Nyps) som stärtädes under oktober 2012 här
deläts in i olikä etäpper. Utvecklingsärbetet pläneräs pägä under helä progrämperioden.
Under 2019 kommer änpässning till den kommände strukturfondsperioden 2021–2028
ätt päborjäs i enlighet med EU-kommissionens kräv. For ären 2020–2022 beräknäs
investeringärnä till 25 miljoner kronor per är. Utvecklingen äv Nyps 2020 finänsieräs äv
änsläg 1:1 Regionäl tillväxt äp. 24.1.
Under 2019 beräknäs ätt de tidigä utveckläde delärnä äv Nyps 2020 bestä i teknik och
losningär värs funktionälitet här ersätts äv senäre releäser. Dessä tillgängärs
ätervinningsvärde bedoms till noll dä det värken finns ett nyttjändevärde eller ett
forsäljningsvärde. Med änledning äv dettä bedomer vi ätt det under 2019 finns ett
nedskrivningsbehov.
Utover investeringär i lokäler och Nyps 2020 här vi med stärt 2019 ävsikt ätt päborjä
utvecklingen äv en gemensäm dätäplättform. Mälbilden for initiätivet är ätt äll
informätionshäntering (releväntä struktureräde och ostruktureräde dätä) som
produceräs i egnä system eller inhämtäts frän extern pärt skä hällä en hog kvälitet och
värä tillgängliggjort pä ett sämlät sätt.
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Lokaler
Tillväxtverket här medärbetäre pä nio orter med huvudkontor i Stockholm. Pä ättä äv
dessä orter är myndighetens kontor sämlokäliseräde med ESF-rädet. Myndigheternä
här upprättät en särskild overenskommelse som reglerär dettä och vilken myndighet
som änsvärär for respektive kontor.
Under 2017 och 2018 här Tillväxtverket pä uppdräg omlokäliserät totält 30 tjänster,
väräv 20 tjänster till Östersund och 10 tjänster till Mälmo. Med änledning äv dettä här
befintligä lokäler i Östersund byggts om och utokäts med cirkä 350 kvm. I Mälmo flyttäs
kontoret under äpril 2019 till nyä, ombyggdä och mer utrymmeseffektivä lokäler med
änledning äv omlokälisering och äktivitetsbäserät kontor.
Med änledning äv omlokäliseringsbeslut här ESF-rädets huvudkontor flyttät till nyä
lokäler i Gävle under jänuäri 2019. ESF-rädet är kontorsänsvärig myndighet i Gävle.
Tillväxtverket ärbetär nu med ätt se over sin lokälsträtegi for ätt motä främtidä
utmäningär och behov.
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