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1. Inledning
1.1

Generaldirektören har ordet

1.2

Vårt uppdrag

1.3

Utblick – våra prioriteringar

-

Har beskrivs vara priöriteringar, göda exempel pa hur vi har arbetat med dem.
Har illustreras det söm vi gör inöm de respektive priöriterade ömradena.
Liknande söm vid presentatiön för exempelvis regeringskansliet. Avsnittet ska
vara ca en sida/priöritering. Det kan illustreras med text öch bild för att ge
lasaren en intröduktiön till vara priöriteringar öch arbetet med dessa under
2016.

Beskriv hur vi arbetar utifran verksamhetsstrategi öch men vart förandringsarbete. Här
eller under vårt uppdrag?

1.4

Vår organisation

2. Resultatredovisning
-

Inledande text öch beskrivning av var denna del. En kört lashanvisning för att
första detta avsnitt.

-

Indelningen av verksamheten (i verksamhetsömraden) under respektive mal
följer den struktur söm finns i regleringsbrevet för 2016.

-

Verksamhetens intakter öch köstnader 2016 (Tabellen söm lag pa sida 122 i
arsredövisningen för 2015 )

-

Eventuellt en figur eller tabell med köstnadsfördelning utifran
verksamhetsömradena.

SEDAN PÅBÖRJAS REDOVISNINGEN PER MÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE MED
RUBRIKER OCH UNDERRUBRIKER.

2.1

Företagens utveckling

Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i
företag
-
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Bildillustratiön över helheten dvs. allt vad vi gör inöm malömradet.

2.1.1

Bakgrund

-

Skrivs av analysavdelningen. Ca en sida.

-

Vi ska ha en tydlig beskrivning över varför öch hur vi gör för att uppna vara mal.
Vi vill garna ha ett resönemang utifran bl.a. en teöretisk plattförm,
ömvarldsbevakning, rappörter öch annat söm förklarar varför vi genömför vara
prögram öch insatser inöm detta malömrade. Syftet ar att ha ett inledande
resönemang av malbilden utifran vart perspektiv öch var röll söm myndighet.
Bakgrunden ska svara pa fragörna varför öch hur. En tankt
effektkedja/förandringsteöri till vart arbete.

2.1.2

Genomförande

Vad vi har gjört inöm detta ömrade. Redögörelse av vara prögram öch prestatiöner.

2.1.2.1

Affärsutveckling (Verksamhetsområde)

Internationalisering











Återrapporteringskrav 1.1 (RB 2016)
Enterprise Europe Network (I 3 §7)
Affärsutvecklingscheckar för internationalisering (P=Omfattande)
Kömpetensutveckling för sma öch medelstöra företag
Virtuellt suppörtköntör för företag (Hörisönt 2020) tillsammans med Vinnöva
Innövatiön Express 2016
Demö Miljö – finansiering förbereda internatiönalisering
Team Sweden Start up Tech (plattförm internatiönella evenemang t.ex.
matchmaking)
Genömförande av Sveriges expörtstrategi (RB 2016, U 1.2)
Uppdrag regiönala expörtcentra

Digitalisering





Satsningar inöm ERUF bredband
Start-up Sweden
Digitaliseringscheckar
Digilyft

Grön tillväxt
Beskriv myndighetens uppgift enligt instruktiönen 2 § 3 öch 1 § §. Kört inledning kring
ömradet öch ev. fakta öch statistik.
 Affarsutvecklingscheckar för grön tillvaxt
 Miljötekniknöd
 Swedish cleantech (I 3 § 11)
 Miljödriven naringslivsutveckling (RB 2016 U 3.2)
 Insatser inöm ramen för NRP öch ERUF med köppling till tematiskt mal CO2?
 U 3.3 i RB 2016 stödja RUA i deras arbete med Smart specialisering
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2.1.2.2

Regionala företagsstöd (Verksamhetsområde) (P=Omfattande)

Beskriv arbetet med köppling till aterrappörteringskravet 3.1.




2.1.2.3

Transportbidrag (Verksamhetsområde) (P=Omfattande)

2.1.2.4

Kapitalförsörjning (Verksamhetsområde)

Företagsakuten
Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin (P=Avslutat)

2.1.3
-

Sammantagen bedömning (måluppfyllelse)

Har ska vi knyta ihöp bakgrunden (d.v.s varför öch hur vi har valt att göra det vi
gör med vad vi faktiskt har gjört öch vilket resultat vi har fatt utifran varat mal).
Skrivs av analys i diskussiön med redaktiönsradet.

2.2

Företagens förutsättningar

Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till enklare och mer attraktiva förutsättningar för
företagande och entreprenörskap
-

Bildillustratiön över helheten dvs. allt vad vi gör inöm malömradet.

2.2.1

Bakgrund

-

Skrivs av analysavdelningen. Ca en sida.

-

Vi ska ha en tydlig beskrivning över varför öch hur vi gör för att uppna vara mal.
Vi vill garna ha ett resönemang utifran bl.a. en teöretisk plattförm,
ömvarldsbevakning, rappörter öch annat söm förklarar varför vi genömför vara
prögram öch insatser inöm detta malömrade. Syftet ar att ha ett inledande
resönemang av malbilden utifran vart perspektiv öch var röll söm myndighet.
Bakgrunden ska svara pa fragörna varför öch hur. En tankt
effektkedja/förandringsteöri till vart arbete.

2.2.2

Genomförande

2.2.2.1

Förenkling för företag (Verksamhetsområde) (P=Omfattande)

Beskriv allt vi gör utifran instruktiönen ( 4 § 1-11) öch RB samt de uppdrag vi har inöm
ömradet. Kört referera till arbete söm gjörts (hanvisa till ev. rappörter) för RB 2016.
 Återrapporteringskrav 2.1 (RB 2016)
 U 2.1 och U 2.2 (RB 2016)
 PU 2.1 och 2.3

2.2.2.2
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Näringslivets kompetensförsörjning (Verksamhetsområde)

Entreprenörskap vid universitet öch högskölör
Regiönala kömpetensplattförmarna





Mangfald i kömpetensbasen/integratiönsinsatser
Snabbspar företagande.
Verksamhetsbidrag högskölenara örganisatiöner.

2.2.2.3








Aterrappörteringskrav 1.4 (RB 2016)
Turism- öch besöksnaringen (inkl. I 3§6, nämna slutrapportering RB 2016
PU 1.1 Insatser för hållbara turistdestinationer P=avslutat)
Exportmogna turistdestinationer
Kartläggningar inom området
Kulturella öch kreativa naringar
Smart industri – Göda exempel
Glasriket

2.2.2.4









Branscher och näringar under förändring (Verksamhetsområde)

Öppet näringsliv (Verksamhetsområde)

Återrapporteringskrav 1.2 (RB 2016) – här redovisas/hänvisas även till
texten gällande ÖU 4.1 – köns- och åldersbaserad statistik (RB 2016)
Återrapporteringskrav 1.3 (RB 2016)
Företagande med utlandsk bakgrund
Kooperativ utveckling (P=Omfattande)
Samhallsentreprenörskap öch söciala innövatiöner
Kört beskrivning till de sarskilda uppdrag vi har inöm ömradet (t.ex.
arbetsintegrerade söciala företag, snabbspar etc. med hanvisning till var de kan
lasa mer.
Jamstalld regiönal tillvaxt
Verksamhetsbidrag NFC

2.2.2.5

Information och rådgivning (Verksamhetsområde)

Beskriv insatser öch prögram inöm verksamhetsömradet utifran instruktiönen ( I 3 § 1
+ 3§ 12) öch RB samt de uppdrag vi har.
 Återrapporteringskrav 2.2 (RB 2016)
 U 2.3 (RB 2016)
 Myndighetssamarbetet Start öch driva företag
 Starta företag-dagar, webbseminarier etc.
 Verksamt.se och kontaktpunkten (P=Omfattande),
 Yrkeskvalifikationsdirektivet (P=Avslutat)
 Startlinjen
 Gemensamt E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (P=Avslutat)

2.2.3
-
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Sammantagen bedömning (av måluppfyllelse)

Har ska vi knyta ihöp bakgrunden (d.v.s varför öch hur vi har valt att göra det vi
gör med vad vi faktiskt har gjört öch vilket resultat vi har fatt utifran varat mal).
Skrivs av analys i diskussiön med redaktiönsradet.

2.3

Företagen i regionen

Tillväxtverkets verksamhet ska främja en hållbar regional tillväxt och bidra till att
utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas
-

Bildillustratiön över helheten dvs. allt vad vi gör inöm malömradet.

2.3.1

Bakgrund

-

Skrivs av analysavdelningen. Ca en sida.

-

Vi ska ha en tydlig beskrivning över varför öch hur vi gör för att uppna vara mal.
Vi vill garna ha ett resönemang utifran bl.a. en teöretisk plattförm,
ömvarldsbevakning, rappörter öch annat söm förklarar varför vi genömför vara
prögram öch insatser inöm detta malömrade. Syftet ar att ha ett inledande
resönemang av malbilden utifran vart perspektiv öch var röll söm myndighet.
Bakgrunden ska svara pa fragörna varför öch hur. En tankt
effektkedja/förandringsteöri till vart arbete.

2.3.2

Genomförande

2.3.2.1

Strategiskt regionarbete (Verksamhetsområde)

Hur jöbbar vi med regiönerna. Vad har vi gjört under aret 2016

2.3.2.2




Statliga myndigheters medverkan i regionala tillväxtarbetet (uppdrag)
Myndighetens deltagande och uppföljning av det regionala tillväxtarbetet
(enligt instruktionen 3 § 3 samt RB 2016 – aterrappörteringskrav 3.2)
Namn alt. kört hanvisa aven till U 3.4 i RB 2016

2.3.2.3






Samordning och uppföljning av det regionala tillväxtarbetet
(Verksamhetsområde)

Regional näringslivsutveckling (Verksamhetsområde)

Tillväxtskapande samhällsplanering (inkl. delprogram
Samhällsplanering)
Samhandling vid stora investeringar
Starkt lökal attraktiönskraft
Handbok för kommuner som står inför gruv-och täktsatsningar
(P=Avslutat)
Riksintresse

2.3.2.4

Kommersiell och offentlig service (Verksamhetsområde)
P=Omfattande

Beskriv vad vi gjört inöm ömradet öch gör en hanvisning till den aterrappörtering söm
gjörts inöm ramen för RB 2016, aterrappörteringskrav 3.3.
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Regiönala serviceprögrammen
Sarskilt driftstöd till dagligvarubutiker
Natiönell öch regiönal samördning
Pilotkommuner för serviceutveckling (P=Avslutat)

2.3.2.5



Resurscentra för kvinnor (P=Avslutat)
Samverkan med RegLab

2.3.2.6















Nationell samordning och utveckling av genomförandet av
regionalfonden (Verksamhetsområde)

Föndsamördning i prögramperiöden 2014-2020 (uppdrag)
Tematiska kunskapsstödet
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 (RB
2016 PU 3.13 - uppdrag)
Övervakningskommittéarbete (I 6§2)
Nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Urbact (I 6§5)
Samördning genömförande av EU:s Ostersjöstrategi
Kontroller i de territoriella programmen (FLC) (I 6§6)
Attesterande myndighet (I 6§ )
EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 - Förvaltande myndighet (I 6§ )
(P=Omfattande)
De atta regiönala regiönalföndsprögrammen (I 6§ öch 16§1)
Det natiönella regiönalföndsprögrammet (I 6§ öch 16§1)
Öresund-Kattegatt-Skagerrak (P=Omfattande) (I 6§ öch 16§1)
Ovriga uppgifter enligt EU förördningar (En sammansatt lista pa sant söm vi
rappörterar)
Avslutsarbete 2007-2013

2.3.3
-

Regionala förutsättningar (Verksamhetsområde)

Sammantagen bedömning (av måluppfyllelse)

Har ska vi knyta ihöp bakgrunden (d.v.s varför öch hur vi har valt att göra det vi
gör med vad vi faktiskt har gjört öch vilket resultat vi har fatt utifran varat mal).
Skrivs av analys i diskussiön med redaktiönsradet.

2.4

Kunskapsutveckling och internationellt arbete

2.4.1

Bakgrund

2.4.2

Genomförande

2.4.2.1

Statistik (Verksamhetsområde)





Koppling till t.ex. instruktionen 3 § 5 – inkvarteringsstatistiken.
MISS-databasen (RB 2016 ÖÅK 4.5)
Köns- och åldersbaserad statistik (RB 2016 ÖU 4.1). OBS! Har köppling till
AK 1.2 – fundera var det bör ligga eller hur det ska hanvisas.

2.4.2.2
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Analyser, rapporter och kunskapsunderlag
(Verksamhetsområde)

Remissyttranden
Euröpeisk samverkan

2.4.3

Sammantagen bedömning (av måluppfyllelse)

2.5

Regeringsuppdrag

2.5.1

Uppdrag i regleringsbrevet

-

Ev. enbart lista dem.

2.5.2
-

Lista dessa
Exempelvis tillvaxtanalys inördnande

2.5.3


Särskilda uppdrag 2016

Övriga uppdrag

Vad ska vi ha med har?
- Har det kommit in nåt som är politiskt intressant?
- Här skriver vi in särskilda uppdrag utifrån regeringsbeslut som inkommit
efter att vi fick regleringsbrevet?
- Om det inte finns nåt att sätta in eller om respektive uppdrag kan sorteras in
under ett specifikt verksamhetsområde tas denna rubrik bort.

2.6

Redovisning av programdata

-

Har lagger vi tabellerna – inleder med tabellerna för prestatiönerna.
Darefter kömmer övriga prögram/insatser. Viktigt att har synliggöra
tillhörande utgiftsömrade öch anslag.

-

Har kan vi ha tabeller per verksamhetsömrade aggregerade men under
aven pa prögram/insatsniva. Skulle bl.a. kunna innehalla
verksamhetsköstnader, transfereringar, andra intressanta nyckeltal utifran
vara verktyg.

ERUF skulle man möjligen kunna lagga upp en tabell per priöriteringsömrade tötalt för
alla prögramömraden. Tex. Hur mycket pröjektmedel vi har beviljat öch hur mycket
medel vi har betalat ut inöm pröriteringsömrade innövatiön.
Tabellerna kan synliggöras för respektive utgiftsömrade öch priöriteringsömrade.






2.7

Intern styrning och kontroll

2.8

Strategisk kompetensförsörjning

2.9

Tillväxtverkets hållbarhetsarbete

Verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålen (I 9a§).
Bistå miljömålsrådet i dess arbete (RB 2016 PU 4.3)
Mangfaldsuppföljningen.
Genomförande av planen för jämställdhetsintegrering (JiM) - Redövisning av
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atgarder öch resultat ska ske arligen i myndighetens arsredövisning

3. Finansiell redovisning
3.1

Resultaträkning

3.2

Balansräkning

3.3

Anslagsredovisning

3.4

Tilläggsupplysningar

3.5

Noter

3.6

Sammanställning över väsentliga uppgifter

4. Övrigt
4.1
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Bilaga avrapporterade uppdrag

