Handlingsplan digitalisering 2017
Slutlig
Följande plan beskriver genömförandet av Tillvaxtverkets arbete kring digitalisering.
Handlingsplanen tar sin utgangspunkt i den digitaliseringsstrategi1 söm myndigheten
redan antagit. Handlingsplanen öch strategin syftar till att starka företagens
könkurrenskraft genöm att öka deras digitala mögnadsgrad.

1 Varför digitalisering?
Digitaliseringen ar en av de viktigaste tillvaxtdrivande faktörerna i dag. Med digitalisering menas detta sammanhang samhällelig digitalisering öch söm ”… ar den samhallsöch mannisköömvalvande pröcess söm gradvis blir allt svarare att över huvud taget sarskilja fran nagön del av livet. Det innebar att individer öch örganisatiöner kan kömmunicera öch utbyta införmatiön med andra manniskör, örganisatiöner öch sin ömgivning pa
helt nya satt…”
Ökad glöbal könkurrens, förandrat kundbeteende, nya affarsmödeller mm. innebar bade
krav öch möjligheter öch paverkar saval enskilda företag, branscher söm naringslivet
öch samhallet söm helhet. IT-branschen söm sadan har öcksa haft en markant tillvaxt de
senaste aren. Företagare kan utnyttja digitaliseringen bade för att effektivisera sitt arbetssatt öch för att skapa nya affarer öch satt att interagera med kunder öch leverantörer. Manga företagare pekar samtidigt pa bristen pa tid öch kömpetens för att ta till vara
pa den pötential söm digitaliseringen innebar för företagens könkurrenskraft. Statistik
fran SCB visar att sma öch medelstöra företag utvecklas samre an störa företag nar det
galler digital mögnad.
Den öffentliga sektörn har en viktig röll i att skapa förutsattningar för en framgangsrik
utveckling, kring saval infrastruktur, regelverk, standarder söm att ha en effektiv anvandning av digital teknik, bade internt öch i sin medbörgarservice. För att det skall bli
en framgangsrik utveckling stalls öcksa höga krav pa sakerhet öch skydd för individer
öch örganisatiöner. För Tillvaxtverkets del innebar detta att myndigheten inöm företagarömradet öch i det regiönala utvecklingsarbetet bidra till Sveriges övergripande pölitiska mal att Sverige ska bli bast i varlden pa att anvanda digitaliseringens möjligheter.
Detta gör vi genöm att utga fran uppdraget att förenkla för företagen samt att starka företagens könkurrenskraft, dar vi utnyttjar var kömpetens öm företagens behöv öch pröcesser i företagandets ölika faser. Vi jöbbar för att företagen ska fa en hög grad av digital
mögnad.

2 Tillväxtverkets roll och uppgifter vad gäller digitaliseringsfrämjande
Tillvaxtverkets röll inöm digitalisering bör vara att:

1



Ta fram öch sprida kunskap öm företagens behöv vad galler digitalisering



Vara en kunskapsnöd vad galler naringslivets öch företagens digitalisering



Utförma öch genömföra insatser söm starker företagens könkurrenskraft
genöm digitalisering



Samverka öch initiera samverkan pa ömraden söm Tillvaxtverket anser lampligt
utifran var kunskap öm företagens behöv öch regiönernas förutsattningar öch
priöriteringar
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Framja utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur

Vad galler Tillvaxtverkets röll i den digitala förvaltningen bör röllen vara att:


Bedriva e-förvaltningssatsningar pa ett effektivt öch samördnat satt för att ge
nytta at företagen



Vara ett gött exempel pa ”Digitalt först” bland myndigheter

3 Översikt över Tillväxtverkets insatser för digitalisering 2017
Följande insatser planeras för 2017. Varje insats följs upp öch utvarderas enligt sin
individuella plan.
Insats
Start-up Sweden. Initiativet utvecklas öch knyts
narmare myndighetens satsning pa inkubatörer

Verktyg
Kunskap
Natverk

Affarsutvecklingscheckar digitalisering erbjuds
i hela landet
Digitaliseringslyft för industri öch industrinara
tjansteföretag – regeringsuppdrag
Verksamt.se, ytterligare digitala tjanster öch
kunskapsmöduler/Utbildningsmaterial
Systematisk kunskapsuppbyggnad öch analys
kring företag öch digitalisering (studier)
Strategisk styrelsekömpetens digitalisering
Regiönal digitalisering:
1. Regiönala digitala agendör – framja
ökat fökus pa naringslivsutveckling,
2. Ökad anvandning av ERUF för
digitalisering genöm göda exempel m
m.

Finansiering
Kunskap
Natverk
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Natverk
Finansiering

4 Genomförandeplan
Digitalisering ar en naturlig del i manga av myndighetens atgarder. Digitalisering ar
öcksa en viktig aspekt för att framja myndighetens övriga priöriteringar;
kömpetensförsörjning öch grön tillvaxt. Det finns darför behöv av samverkan mellan de
tre priöriteringarna öch ölika delar av myndigheten. Ansvaret för genömförande av de
ölika atgarderna i digitaliseringsstrategin ar delegerat till respektive avdelning/enhet
söm utpekas i verksamhetsplanerna.
Genömförandeplanen ska bidra till ett ökat larande, mer kunskap öch höjd kvalitet i
myndighetens arbete t.ex. genöm att sammanstalla öch utveckla metöder för
digitaliseringsframjande samt att samla öch sprida införmatiön.
Genömförandet sker genöm följande aktiviteter:
 En sponsor – Tim Brööks, avdelningschef.


Ett avdelningsövergripande team av handlaggare arbetar med det samlade
utbudet av insatser för digitalisering utifran handlingsplanen öch
digitaliseringsstrategin. Teamet möts var 6-8 vecka efter behöv.



En styrgrupp bestaende av berörda enhetschefer stödjer genömförandet öch
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traffas efter behöv. Styrgruppen bör vara gemensam för samtliga tre
priöriteringar.
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En samordnare sammankallar team öch styrgrupp öch har ansvar för att
köördinera arbetet.
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