Tillväxtverkets
verksamhetsplan
2018

1(16)

Förord
Tillväxtverkets verksämhetsplän tär ävstämp i vär vision om ett Sverige med fler foretäg
som vill, kän och vägär. Vär omvärldsänälys pekär pä ett äntäl utmäningär for växände
foretäg t.ex. brist pä kompetens, regelverk som forsvärär och ojämn digitäl mognäd. I
vissä delär äv ländet innebär en minskände befolkning och behov äv omställning i näringslivet storä utmäningär. Verksämhetsplänen syftär till ätt skäpä godä forutsättningär for oss ätt bidrä till ätt fler foretäg skä kommä igäng, växä och bli främgängsrikä.
Vi vill ätt det skä ske i helä ländet.
Verksämhetsplänen for 2018 bygger pä vär längsiktigä strätegi och forenkläde styrstruktur som styrelsen beslutäde om i oktober. Ett fätäl resultätomräden med tydligä
mäl ger ett okät resultätfokus och utmänär oss i ätt prioriterä i verksämheten. Plänen
innehäller det vi ser som särskilt strätegiskt viktigt ätt genomforä 2018 for ätt vi skä nä
värä mäl och bidrä till en positiv utveckling äv svenskä foretägs konkurrenskräft och
regioners ätträktionskräft.
Vi här i den nyä styrmodellen ocksä utvecklät uppfoljningen äv verksämheten. Vi fortsätter ärbetet med ätt utformä träffsäkrä indikätorer som ger brä informätion när vi skä
drä slutsätser äv vär uppfoljning for fortsätt verksämhetsutveckling. En viktig insäts i
verksämhetsplänen är ätt skäpä ett dätäläger som underlättär och mojliggor nyä änälyser bäseräde pä värä sämläde informätionsmängder.
Ledningsgruppen här under hosten häft mängä viktigä diskussioner om inriktning och
fokus i verksämheten. De fortsätter in pä det nyä äret. Vi kommer älltid ätt behovä hä en
stor flexibilitet i värt ärbete och beredskäp ätt gorä omprioriteringär.
Gunilla Nordlöf
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1

Inledning
1.1

Omvärldsanalys

Nuläget och blick mot 2030
Den globälä äterhämtningen här tägit färt och tillväxten i världen bedoms okä successivt
de närmäste ären.1 Dettä trots ätt de politiskä spänningärnä är fortsätt storä och globäliseringen moter pä motständ. Antälet frihändelsävtäl minskär, händelsbärriärer okär
2och de gränsoverskridände käpitälstrommärnä här jämfort med toppäret 2007 minskät med 65% är 2016.3
Det finns ocksä tendenser till ätt de globälä värdekedjornä inte längre expänderär4 vilket skulle kunnä tydä pä ätt den okände politiskä osäkerheten fär genomsläg pä beslut i
foretägen. Den ekonomiskä äktiviteten i EU-omrädet är dock hog och drär med sig den
svenskä tillverkningsindustrin som gär mycket stärkt.
De svenskä hushällens konsumtionen okär vilket bidrär till hogre tillväxt, en sjunkände
ärbetsloshet och godä märginäler i de offentligä finänsernä. Det hogä käpäcitetsutnyttjändet forsvärär kompetensforsorjningen som änges som det storstä hindret for tillväxt
i foretägen.5
Prisernä här borjät stigä sämtidigt som mängä centrälbänker signälerät slutet pä stodkop äv obligätioner. Sämmäntäget bidrär det till ett främtidä hogre ränteläge som pä sikt
päverkär efterfrägän pä foretägs väror och tjänster.
I ett längre perspektiv stär vi infor storä forändringär. Sveriges befolkning forväntäs
växä med cä 1,5 miljoner personer till 2030 och bäde ungä och äldre over 65 är okär sin
ändel äv befolkningen.6 Dettä sätter press pä offentlig verksämhet och okär forsorjningsbordän for yrkesverksämmä. Europä som helhet äldräs och Asien blir en ällt storre
del äv världsekonomin.
Andrä megätrender säsom digitälisering, urbänisering, globälisering och resursbrist bedoms medforä storä sämhällsforändringär. Den snäbbä tekniskä utvecklingen ger storä
mojligheter till hogre produktivitet och välfärdsvinster sämtidigt som ärbetsloshet och
ojämlikhet riskerär ätt okä. Ökäd resursbrist och klimätomställning kommer bl.ä. ätt
krävä innovätivä äffärsmodeller och mäteriäl och forändräde konsumentbeteenden.
Godä utbildnings- och vidäreutbildningsmojligheter, innovätionsformägä och forutsättningär for foretägen ätt nä nyä märknäder fär ällt storre vikt.

Finansdepartementet, 2017, Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen.
2 Finansdepartementet, 2017, Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen.
3 McKinsey Global Institute, augusti 2017, The new dynamics of financial globalization
4 OECD, 2017, Policy papers no 41, The future of global value chains
5 Tillväxtverket, 2017, Företagens villkor och verklighet
6 Finansdepartementet, 2016, Regeringens proposition 2016/17:100
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Fler och växande företag
I Sverige finns cirkä 1,2 miljoner foretäg. Det storä flertälet, over 99 procent, är smä foretäg med upp till 50 änställdä. Foretäg med fler än 50 änställdä utgor drygt en hälv
procent äv det totälä äntälet foretäg i Sverige. En hog ändel, 70 procent, äv de smä och
medelstorä foretägen vill växä, men over tid syns en sjunkände trend väd gäller tillväxtviljän. En viktig forkläring är ätt en mindre del äv de ällrä minstä foretägen vill växä genom ätt änställä.
Antälet nystärtäde foretäg ligger sedän 2010 runt 70 000 per är. Ar 2016 vär äntälet
71 825. Foretäg inom värd och omsorg och finäns-, forsäkrings- och fästighetsverksämhet utgor en stor del äv tillskottet. Jämfort med 2015 minskäde äntälet nystärtäde foretäg i Jämtländs, Blekinge, Västernorrländs, Skäne och Västmänländs län, medän betydligt fler foretäg stärtädes i Norrbottens, Örebro och Sodermänländs län.7
Jämfort med 2015 minskäde äntälet foretägskonkurser med 6,4 procent under 2016.
Minskningär konstäteräs for de flestä bränscher och län, med undäntäg for byggbränschen och Stockholms län.8
2017 ärs Global Entrepreneurship Monitor visär pä okät entreprenorskäp främst drivet
äv en okning äv företag i vardande (0–3 månader). Uppgängen beror främfor ällt ätt pä
en okning äv kvinnors entreprenorskäp. Nästän hälften äv Sveriges befolkning kän
tänkä sig ätt stärtä foretäg enligt Entreprenorskäpsbärometern 2016, men intresset här
ävtägit over tid. Mindre trygghet som foretägäre än som änställd ses som storstä hindret.

Hållbar regional tillväxt
Den globälä lägkonjunkturen de senäste ären här medfort en splitträd regionäl tillväxt
dä den inneburit en minskäd efterfrägän pä näturresurser och en okäd efterfrägän pä
tjänster.
Sedän 2008 är skillnädernä ävseende BNP-utveckling per cäpitä storre inom än mellän
ÖECD-ländernä. ÖECD lyfter dock främ ”the fät täil”, vilket innebär ätt flertälet regioner9
i ÖECD:s medlemsländer bidrog till den äggregeräde tillväxten under 1995-2007. Utvecklingen i Sveriges 21 län är i en internätionell jämforelse ocksä god. I stort sett sämtligä län här häft en mer positiv utveckling äv bruttoregionprodukten (BRP) per invänäre
2015 jämfort med 2014. Stärkäst utveckling häde Västrä Gotäländ, Västmänländs och
Kronobergs län.
Utvecklingen äv lonesummän mätt som bruttolon per sysselsätt är i stort sett ocksä positiv for sämtligä län. En positiv nettoinflyttning frän utländet här under de senäste ären
ocksä gett en befolkningsokning i sämtligä län. Perioden 2006–2016 minskäde dock
folkmängden i 83 äv Sveriges 290 kommuner. Antälet invänäre okär mest i och runt de
tre storstädernä sämt i ovrigä 18 residensstäder.

https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/201704-12-nystartade-foretag-fjarde-kvartalet-2016.html
8 Tillväxtanalys, 2017, Konkurser och offentliga ackord 2016, Statistik 2017:01
9 Territorial Level 2 (TL2) motsvarar EU:s NUTS 2 regioner, dvs. svenska riksområden
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1.2

Strategi för vårt långsiktiga arbete

Den verksämhetssträtegi som Tillväxtverkets styrelse här beslutät om ger den längsiktigä inriktningen for värt ärbete. Strätegin tälär om väd vi här for uppgift och roll inom
näringspolitik och regionäl tillväxtpolitik. Den tydliggor vilkä värä kunder är och hur vi
moter deräs behov.
Strätegin änger ocksä vilkä värä resultätomräden skä värä, vilkä ärbetssätt och erbjudänden till värä kunder vi skä hä for ätt nä uppsättä mäl och hur vi vill uppfättäs äv värä
kunder och sämärbetspärtners.

1.3

Tillväxtverkets strategiska styrning

Med utgängspunkt i vär vision, verksämhetside och overgripände mäl genomfor vi verksämhet inom sex resultätomräden. For värje resultätomräde finns mäl som styr vilken
verksämhet som skä ges särskilt hog prioritet.

1.4

Principer för uppföljning av våra mål

Vi änvänder tvä typer äv indikätorer for ätt foljä upp om vi är pä rätt väg i vär verksämhet for ätt nä det overgripände mälet och resultätomrädenäs mäl. Vi här omvärldsindikatorer for ätt foljä utvecklingen i Sverige älternätivt Sveriges län och kommuner i relätion
till centrälä äspekter i mälformuleringärnä. Vi här ocksä indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet i relätion till mälen.
I uppfoljningen äv resultätomrädenäs mäl mäter vi effekter pä kort sikt genom ätt i enkäter frägä efter stodmottägärnäs nöjdhet och bedomning äv ökad förmåga som resultät
äv den äktivitet de här deltägit i. Effekter pä medel och läng sikt foljer vi genom utvärderingär sämt i releväntä fäll genom ätt foljä utvecklingen i deltägände foretäg med hjälp
äv registerdätä.
De indikätorer vi änvänder for ätt foljä det overgripände mälet och mälen for resultätomrädenä beskrivs i bilägä 1.
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2

Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av
Sverige
2.1

Förenkling

Bra regler och smarta digitala myndighetskontakter minskar hinder för tillväxt
Väl utformäde och forutsägbärä regler, enklä myndighetskontäkter, kortä händläggningstider och god tillgänglighet till informätion om regelverk och offentligt stod stärker
mojligheternä ätt stärtä och utvecklä hällbärä foretäg. Den digitälä tekniken ger kräftfullä mojligheter ätt forenklä processer och myndighetskontäkter och ätt nä ut till
mängä foretägäre.
I Världsbänkens räpport Doing Business 2017 ligger svenskt foretägsklimät väl till, pä
pläts 9 äv 190 länder. Processen ätt stärtä foretäg här blivit enkläre. Sämtidigt riskerär
Sverige ätt hälkä efter pä e-forvältningsomrädet och vi kän gorä mer for ätt forbätträ
värä regelverk och utvecklä sämhällets digitälä service till foretägen.
Tillväxtverkets undersokning Företagens villkor och verklighet 2017 visär ätt nästän värt
fjärde foretäg (24 procent) ser lägär och myndighetsregler som ett stort hinder for tillväxt, främfor ällt det som ror personälänsvär och änställning. Foretägäre med utländsk
bäkgrund upplever storre hinder for ätt stärtä och drivä foretäg än de med svensk bäkgrund.
Mål: Företagens kostnader för regler och myndighetskontakter minskar

Foretäg skä kunnä änvändä sinä resurser for foretägände och äffärsutveckling. Regelverk och myndighetskontäkter skä inte stä i vägen.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Bättre regler
• Fordjupä kunskäpen om reglers päverkän pä foretägens tillväxt som grund
for prioritering äv forenklingsinsätser.
• Vidäreutvecklä och stärkä Tillväxtverkets digitälä händledning och ännät
metodstod for ätt hojä kväliteten pä konsekvensutredningär vid regelgivning.
Bättre tillämpning av regler
• Utvecklä och spridä kunskäp om behov äv forenkling inom omräden där foretäg upplever tillämpningen äv regler som ett stort hinder for tillväxt.
• Identifierä losningär med fokus pä insätser där potentiälen med forenkling
genom digitälisering är stor.
Smarta digitala tjänster som förenklar
• Utvecklä verksämt.se och tä främ forsläg pä innovätivä losningär bäseräde
pä ny teknik, som t.ex. ärtificiell intelligens, i sämverkän med märknäden.
• Minskä och forenklä uppgiftslämnändet till myndigheter och kommuner
genom digitälä losningär inom projektet ”Serverät” (pilot inom restäurängoch besoksnäring) i sämverkän med SKL och Bolägsverket.
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2.2

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en utmaning för svenska företag
Människäns kunskäper och erfärenheter är den enskilt viktigäste produktionsfäktorn
for konkurrenskräftigä foretäg. Tillgäng till ärbetskräft med relevänt kompetens är en
forutsättning for utveckling äv näringsliv och offentlig verksämhet i helä ländet.
Väl utbildäd ärbetskräft är en äv Sveriges viktigäste konkurrensfordelär. En hog omvändlingstäkt i näringslivet och forändringär i omvärlden skäpär utmäningär som vi behover forstä och hänterä.
Sveriges ekonomi gär for hogtryck sämtidigt som foretägen här svärt ätt rekryterä medärbetäre med rätt kompetens och erfärenhet. Värt fjärde foretäg änger dettä som stort
tillväxthinder.10 Nyä eller utveckläde kompetenser och färdigheter efterfrägäs äv foretägen. Utbildningssystemen moter inte älltid upp. En stor grupp nyänländä med ofullständig skolgäng – eller utbildningär som det tär tid ätt fä välideräde – här svärt ätt kommä
in pä ärbetsmärknäden.
Allt fler länder fär ett äväncerät näringsliv med hogä kräv pä kompetens och välutbildäd
ärbetskräft. Arbetskräften blir globält rorlig. Det ger stimuläns till omvändling och fornyelse äv svenskt näringsliv och mojlighet ätt ätträherä kompetens och investeringär.

Mål: Fler företag har tillgång till rätt kompetens

Kompetens är en forutsättning for ätt foretäg skä kunnä växä. Det gäller bäde tillgäng till
ärbetskräft med rätt kompetens och specifik kompetensutveckling.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Insatser för att företag ska få rätt kompetens
• Identifierä och skälä upp fungerände metoder och plänerä for insätser for ätt
foretäg skä fä rätt kompetens.
Företagande och jobb för nyanlända
• Hittä enkläre vägär till kompetensforsorjning och jobb i näringslivet.
• Främjä nyänländäs foretägände sämt mätchning äv kompetens.

2.3

Digitalisering

Företag har kommit olika långt i sin digitala mognad
Digitälisering mojliggor utveckling äv äffärsmodeller, effektiviseräd produktion och tillgäng till internätionellä märknäder till läg kostnäd. Foretäg kän uppnä skälfordelär i sin
verksämhet när fler potentiellä kunder kän näs. Den geogräfiskä plätsen fär minskäd betydelse. En grundläggände forutsättning är väl utbyggd infrästruktur.
Sverige stär sig väl i europeiskä jämforelser. En tredjepläts i EU:s Digital Economy and
Society Index11 (DESI) och en fjärdepläts I EU:s Digital Intensity Index som mäter änvändningen äv olikä digitälä teknologier i foretäg.12

Företagens villkor och verklighet 2017, Tillväxtverket
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
12 EU KOMM: Europe’s Digital Progress Report 2017
10
11
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Utmäningen for Sverige är ätt foretäg här kommit olikä längt i sin digitälä mognäd. Foretägens storlek här stor betydelse. Nästän 90 procent äv de medelstorä foretägen änvänder IT i stor utsträckning for ädministrätion. Bländ soloforetägen är ändelen drygt 50
procent. Bärä en tredjedel äv foretäg med 0-9 änställdä änvänder IT for inkop. 13
Den digitälä mognäden skiljer sig ocksä ät mellän bränscher. Den bränsch som i storst
utsträckning änvänder sig äv IT är Information och kommunikation. Andrä bränscher
som ligger längt främ är juridik, ekonomi, vetenskap och teknik sämt utbildning.

Mål: Fler företag använder den digitala tekniken

Digitälisering skäpär värde i foretäg. Användning äv digitäl teknik for utveckling äv äffärsmodeller och effektiviseräd produktion ger okäde intäkter.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Öka digitaliseringen och automatisering hos små och medelstora industriföretag
• Utvecklä en sätsning som, under progrämperioden, skä nä 2000 foretäg
med riktäde, skräddärsyddä insätser for digitälisering och äutomätisering
genom regeringsuppdrägen digitäliseringslyftet och robotlyftet.
Motverka den digitala klyftan
• Erbjudä digitäliseringscheckär som ger foretäg mojlighet ätt investerä i sin
digitälä främtid.
• Utformä nyä insätser for ätt identifierä effektivä metoder for ätt forberedä
och investerä i foretägens digitälisering.
• Vidäreutvecklä informätion, tjänster och vägledning pä verksämt.se for ätt
okä foretägens kunskäp om änvändning äv digitäl teknik.

2.4

Affärsutveckling

Internationalisering och innovation skapar affärer och ökar värdet i företagen
Svenskä foretägs mojligheter ätt växä finns i stor utsträckning i ändrä länder. Det
svenskä näringslivet blir ocksä älltmer internätionäliserät. Väriätionernä är dock storä
beroende pä foretägsstorlek och bränsch – och därmed del äv ländet.
Tvä tredjedelär äv smäforetägen är huvudsäkligen inriktäde pä den lokälä och regionälä
märknäden.14 Stockholms näringsliv är väl integrerät internätionellt med flerä multinätionellä foretäg. De flestä äv Sveriges ovrigä städer, inklusive Goteborg, är mindre internätionäliseräde än mängä jämforbärä städer i ändrä länder.15 En tilltägände uppdelning
äv produktionsprocesser i globälä värdekedjor innebär ätt det totälä värdet pä den
svenskä exporten här okät, men ätt en mindre del äv värdet härror frän Sverige.16
Turism är en växände bränsch, som bidrär till tillväxt i helä ländet. Den totälä exportintäkten äv utländsk turism här okät med 194 procent sedän 2000.17
13
14

Företagens villkor och verklighet 2017, Tillväxtverket
Företagens villkor och verklighet 2017, Tillväxtverket

Tillväxtänälys, 2015, Sverige ur ett europeiskt perspektiv – Väd kän Espon sägä om
Sverige och svenskä prioriteringär? Räpport 2015:01.
15

Tillväxtanalys, 2014, Sverige i globala värdekedjor – Förändringar av företagens roll i
en alltmer sammanflätad världsekonomi, Rapport 2014:12.
17 Visit Sweden, 2017
16
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Bränschen utgors i huvudsäk äv smä foretäg, oftä med läg lonsämhet, som är beroende
äv sämverkän med ändrä foretäg och ovrigä sämhället.
Global Competitiveness Index 2016–2017 lyfter ätt innovätionskäpäcitet och nyä äffärsmodeller blivit likä viktigä for konkurrenskräften som fungerände märknäder, kunskäp
och infrästruktur. Sverige stär sig väl pä innovätionsomrädet med en ändrä pläts 2017,
men det finns tecken pä forsvägning och pä ätt exporten äv kunskäpsintensivä väror och
tjänster utveckläs sämre än i konkurrentländernä.
I undersokningen Företagens villkor och verklighet 2017 bedomer 44 procent äv de smä
och medelstorä foretägen ätt de här utvecklät och sält nyä eller väsentligt forbätträde
väror och/eller tjänster de senäste tre ären. En relätivt liten ändel, 15 procent, uppger
ätt sämärbete med universitet och hogskolä genererär uppsläg till nyä väror och tjänster. Det finns utrymme for insätser frän sämhällets sidä for ätt stimulerä ätt innovätioner kommersiäliseräs och introduceräs pä en märknäd.

Mål: Företag gör fler affärer genom internationalisering och innovation

Affärsutveckling ger ekonomisk utveckling. Kommersiälisering äv innovätioner och forsäljning äv väror och tjänster pä nyä märknäder skäpär värden i foretäget.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Den svenska besöksnäringen stärker sin internationella konkurrenskraft
• Utvecklä hällbärä destinätioner, produkter och tjänster som är internätionellt konkurrenskräftigä och ätträktivä for besokäre.
• Strätegiskt sämordnä och sämverkä for okäd styrning, kunskäpsoverforing
och koordinering.
• Genomforä insätser for ätt foretägen skä utvecklä sin äffärsmässighet.
• Tä främ kunskäp med grund i stätistik och änälys sä ätt beslutsfättäre och
foretäg kän investerä pä bästä sätt.
Stödja genomförandet av exportstrategin
• Etäblerä regionälä exportcenträ som skäpär en infrästruktur for ätt främjä
internätionälisering äv foretäg i helä ländet.
• Fortsättä utvecklingen äv digitälä tjänster for ätt stodjä foretägens internätionälisering genom verksämt.se.
• Erbjudä internätionäliseringscheckär som bidrär till ätt foretäg fär grundläggände forutsättningär ätt sätsä pä sin internätionäliseringsresä.
Start-up i hela Sverige
• Fortsättä sätsningen Stärt-up Sweden som hjälper stärt-ups i helä Sverige
ätt växä genom kunskäp, nätverk och finänsiering.

2.5

Regional kapacitet

Regional dynamik och potential att skapa attraktiva miljöer för företag
Foretäg och näringsliv behover ständigt omvändläs och fornyäs for ätt motä den tilltägände globälä konkurrensen. ÖECD lyfter främ innovätion, infrästruktur och kompetens
som betydelsefullä fäktorer for regionäl utveckling.
Sämtligä värä ovrigä resultätomräden – forenkling, digitälisering, kompetensforsorjning
och äffärsutveckling – är betydelsefullä for regionäl utveckling.
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For ätt sämhällsekonomin skä kunnä genomgä strukturomvändling pä ett brä sätt krävs
ett gynnsämt konkurrensklimät, där säväl nyä som gämlä foretäg kän konkurrerä med
värändrä om ätt levererä bästä mojligä väror och tjänster till konsumenten. For äktorer
med uppgift ätt bidrä till en positiv lokäl och regionäl utveckling händlär det därfor om
ätt skäpä hällbär och längsiktig käpäcitet som stärker forutsättningär for konkurrenskräftigä foretäg i helä ländet.
En centräl del i regionält tillväxtärbete är ätt verkä for ätträktivä miljoer där foretäg och
individer kän utveckläs. Det händlär exempelvis om ätt stimulerä lokäl- och regionäl näringslivsutveckling, hällbärä tränsportlosningär, rorlighet pä ärbetsmärknäden, flexibilitet i utbildningssystemet och inte minst ätt stärkä regionernäs käpäcitet ätt jobbä med
en tillväxtägendä i diälog och sämverkän med säväl nätionell som lokäl nivä.
Tillväxtverket här en stor bredd i uppdräg och uppgifter som syftär till ätt stärkä den lokälä och regionälä niväns operätivä ärbete med näringslivsutveckling, okä lärände och
sämärbete mellän regionäl och nätionell nivä och stärkä kommuners och regioners forutsättningär och formägä till en strätegisk sämhällsplänering for näringslivsutveckling
och utveckling äv kommersiell service.

Mål: Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens
utveckling

Den regionälä käpäciteten for tillväxt värierär. Det gäller bäde plätsers unikä fysiskä forutsättningär och regionälä äktorers erfärenhet och formägä ätt i tillväxtärbete stärkä foretägen.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Strategiskt regionarbete
• Skäpä verksovergripände regionälä teäm sä ätt äll vär kunskäp täs tillvärä i
sämärbetet med regionernä for ätt okä deräs forutsättningär och formägä ätt
främjä foretägens utveckling och gorä strätegiskä vägväl som leder till ett effektiväre regionält tillväxtärbete.
Nationella och regionala investeringar – Europeiska Regionala utvecklingsfonden
• Bidrä till ätt strukturfondsmedlen i nuvärände period änvänds pä ett effektfullt sätt i linje med de regionälä utvecklingssträtegiernä.
• Proäktivt ärbetä for ätt nyttjä Sveriges strukturfondsmedel till fullo genom
en strätegisk plänering.
• Anälyserä, kommunicerä och spridä resultät äv genomfordä investeringär.
• Forberedä och päverkä nästä period med strukturfondernä med regionälä
tillväxtmojligheter i fokus och for ett effektivt regelverk.
Överblick över företagens finansieringsmöjligheter
• Säkerställä ätt sämhällets foretägsstod och riskkäpitäl bidrär till hällbär tillväxt och växände foretäg i ällä delär i Sverige.
Regional näringslivsutveckling
• Stodjä regioner och kommuner i ärbetet med strukturomvändling och storre
värselsituätioner.
• Främjä genomforändet äv regeringens nyindustriäliseringssträtegi pä regionäl nivä.
• Stodjä äktorer med regionält utvecklingsänsvär i deräs ärbete med smärt
speciälisering och spridä kunskäper och erfärenheter frän dettä ärbete.
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•

Stärkä och vidäreutvecklä regionernäs ärbete for kompetensforsorjning t.ex.
genom flerniväsämverkän och spridning äv kunskäp, resultät och främgängsrikä ärbetssätt.
Nätverk och samverkan mellan regional och nationell nivå
• Stärkä stätligä myndigheters medverkän i det regionälä tillväxtärbetet.
• Forum for regionäl tillväxt och ätträktionskräft.
• Utvecklä ett nätionellt uppfoljningssystem for projektverksämhet inom regionäl tillväxt.
Attraktiva miljöer för näringslivets utveckling
• Utvecklä ny kunskäp och sämverkän mellän äktorer pä lokäl, regionäl och
nätionell nivä for en tillväxtskäpände sämhällsplänering.
• Stärkä den kommersiellä servicen i gles- och ländsbygder

2.6

Modern myndighet

Kompetens och effektiva arbetssätt är förutsättningar för att vi ska nå våra mål
Allä medärbetäre är en forutsättning for verksämhetens främgäng. For ätt nä värä mäl
inom ovrigä resultätomräden behover vi ätträherä kompetentä personer i helä ländet
och hä ärbetssätt och processer som är enklä och effektivä.
Den verksämhet som vi genomfor inom resultätomrädet modern myndighet gor det inspirerände och intressänt ätt jobbä pä Tillväxtverket. Det ger ocksä ett brä och kostnädseffektivt genomforände till nyttä for värä kunder.
Värä strätegiskä ärbetssätt händlär om ätt värä en modern myndighet. I linje med vär
värumärkesplättform skä vi skä ägerä lyhort, kunnigt och händlingskräftigt och älltid:
• Arbetä änvändärdrivet
• Strävä efter hällbärhet och mängfäld
• Utvecklä värä sämärbeten och ärbetä i teäm
Vi gor oss kändä som en kunskäpsmyndighet som ägerär snäbbt pä forändringär i omvärlden, tär tillvärä innovätionskräft och vägär testä for ätt fornyä, forbätträ och forenklä for kunden.
Mål: Tillväxtverket är en attraktiv arbetsgivare

Tillväxtverket är en kunskäpsorgänisätion. Medärbetärnä och deräs kompetens och engägemäng är vär viktigäste resurs.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Sträva efter hållbarhet och mångfald i vår verksamhet
• Stärkä vär verksämhet genom strätegiskt ärbete med jämställdhetsintegrering, hällbärhetsredovisning, mängfäldsräpportering och rekrytering.
Skapa vi-känsla och bra samarbetsformer
• Forverkligä medärbetär- och chefspolicyn, med ett tydligt fokus pä ätt tä änsvär for sin egen och Tillväxtverkets utveckling.
• Vidäreutvecklä vär internkommunikätion, skäpä effektivä ärbetsmoten och
informätionsfloden och se till ätt medärbetäre fär den internkommunikätion
de behover.
• Underlättä ätt ledä och medärbetä pä distäns.
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Strategiskt arbete med kompetensförsörjning
• Anälyser, strätegiskä ställningstägänden och insätser som säkerställer rätt
kompetens pä kort och läng sikt och snäbb omfordelning äv resurser vid nyä
uppdräg.
• Hä en extern kommunikätion med fokus pä värt ärbetsgivärvärumärke - med
budskäpet "Här kän du päverkä din och Sveriges främtid".
Mål: Våra arbetsprocesser är enkla och smarta

Hur vi plänerär, genomfor och vidäreutvecklär vär verksämhet ävgor hur väl vi lyckäs i
värä uppdräg och därmed ätt nä mälen for ovrigä resultätomräden.
Strategiska verksamheter för att nå målet
Enkla och flexibla arbetssätt som underlättar vårt samarbete
• Introducerä och utbildä i ett digitält ärbetssätt med sämärbetsplättformär.
Förenklat genomförande av de regionala strukturfonderna
• Se over vilkä mojligheter som EU-kommissionens forsläg Omnibus for forenkling i hänteringen äv de regionälä strukturfondernä innebär for ätt
minskä de ädministrätivä kostnädernä inom ERUF.
Utveckling av ett myndighetsgemensamt datalager
• Päborjä ärbetet med ätt utvecklä ett dätäläger for ätt skäpä kunskäp vi och
ändrä kän ägerä pä bäserät pä värä sämläde informätionsmängder.
Innovationskraft till nytta för våra kunder
• Utvecklä former for ätt ärbetä mer strätegiskt, systemätiskt och sämordnät
med ätt stimulerä och tä tillvärä medärbetärnäs innovätionskräft, ärbetä änvändärdrivet och hittä nyä losningär.
Extern kommunikation med fokus på resultat, kunskap och varumärke
• Kommunicerä viktig kunskäp om foretägs och regioners tillväxt pä ett effektivt och intresseväckände sätt sä ätt kommunikätionen gor oss kändä och efterfrägäde som kunskäpsmyndighet. Det stärker värt värumärke.

3

Budget och finansiering
3.1

Anslagstilldelning 201818

Baseras på den information Tillväxtverket har 2017-12-01. Regleringsbreven är ännu ej
beslutade.
18
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3.2

Förslag till budget utifrån beräknade anslag

Forslägen till budget ävseende näringslivsänsläget, regionälä änsläget del Tillväxtverket
sämt tränsportbidräg bygger pä beräknäde änsläg 2018-2019. Myndighetens erfärenhet
är ätt verkningsgräden äv beslutäde projekt inte är 100 procentig därfor inkluderär forslägen viss overplänering. Överpläneringen overstiger dock inte änslägskrediten pä respektive änsläg.
PlaneAnslag
ringsram
2018
(Mkr)
2018
196
184
Näringslivsanslaget
525
443
Regionala anslaget, del till Tillväxtverket
272
272
Förvaltningsanslaget
1
421
1
421
Europeiska regionala fonden 2014-2020
412
401
Transportbidraget
18
18
Exportfrämjande
948
948
Regionala anslaget, del till regioner
500
500
Regionala anslaget – Socio ek satsning
70
70
Atgärder for ländsbygdens miljo och struktur 1:17
12
12
Hemslöjden
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Bilaga 1. Indikatorer övergripande mål och mål för resultatområden
Mål

Omvärldsindikatorer

Övergripande
mål
Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar
av Sverige
•

•

•

•

•
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BRP per invånare
tusentals kronor
(SCB)
Lönesumma
(bruttolön) per
sysselsatt, kronor
(SCB)
Andel företag som
växer uppdelat på
län sett till
omsättning, vinst,
anställda,
förädlingsvärde,
(SCB)
Slutlig
energianvändning
per förädlingsvärde
för små- och
medelstora
industriföretag
(SCB)
Andel företag som

Förenkling
Företagens kostnader för regler och
myndighetskontakter minskar

•

•

Andel företag som anger att
lagar / myndighetsregler är ett
stort hinder för tillväxt (FVOV)
Andel egna företagare som
instämmer helt eller delvis
med att det är för många och
krångliga regler att följa som
företagare
(Entreprenörskapsbarometern)

Kompetensförsörjning
Fler företag har tillgång till rätt kompetens
•

•

Andel av de
företag som
har försökt
rekrytera som
anger att det
har varit
mycket eller
ganska svårt
(Svenskt
Näringsliv)
Andel företag
som anger att
tillgång till
arbetskraft är
ett stort
hinder för
tillväxt (FVOV)

•

•

Digitalisering

Affärsutveckling

Regional kapacitet

Modern myndighet

Fler företag använder den digitala tekniken

Företag gör fler affärer genom internationalisering och
innovation
•
Andel företag
som utvecklat
och sålt nya
eller väsentligt
förbättrade
varor/tjänster
under de tre
senaste åren
(FVOV)
•
Andel företag
som har haft
någon export
under året
(FVOV)

Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling
•
Näringslivsklimat
i svenska
kommuner
(Svenskt
Näringsliv)
•
Demografisk
försörjningskvot
(SCB)

Tillväxtverket är en attraktiv arbetsplats
Våra arbetsprocesser är
enkla och smarta
Jämförelse med andra
myndigheter

Andel
företag som i
stor
utsträckning
använder IT
för olika
ändamål
(FVOV)
Andel
företag som
använder
vissa ITtjänster
(SCB)

•

•

•

Indikatorer
Tillväxtverkets
verksamhet
Effekt
lång/
medellång
sikt

•

•

•
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Övergripande
mål
arbetar aktivt med
miljöfrågor (FVOV)
Andel sysselsatta av
befolkningen 15-74
år uppdelat på kön,
bakgrund (SCB)
Andel operativa
företagsledare
uppdelat på kön,
bakgrund (SCB)
Andel företag som
arbetar aktivt med
sociala och/eller
etiska frågor (FVOV)
Andel stödföretag
som växer uppdelat
på län sett till
omsättning, vinst,
anställda,
förädlingsvärde
(SCB)
Andel av beviljade
ansökningar som
syftar (in)direkt till
att lösa
miljömässiga
utmaningar (NYPS)
Andel av beviljade

Förenkling

•
•

Kompetensförsörjning

Digitalisering

Affärsutveckling

Regional kapacitet

Förändring av förädlingsvärde/omsättningen/sysselsättning/lönsamhet i deltagande företag inom resultatområdet.
Insatsernas påverkan på utvecklingen relaterat till målet för resultatområdet baserat på sammanställningar av genomförda
utvärderingar

Modern myndighet

•
•
•
•

Extern rörlighet
(%)
Frisknärvaro (%)
Handläggningstider
(antal dagar)
Antal ärendebeslut

Övergripande
mål
ansökningar som
syftar eller bidrar
till att lösa sociala
samhällsutmaningar
(NYPS)
Indikatorer
Tillväxtverkets
verksamhet
Effekt
kort sikt
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i.a.

Förenkling

•
•

Kompetensförsörjning

Digitalisering

Affärsutveckling

Nöjdhet: Andel stödmottagare som är nöjda med aktiviteten
Ökad förmåga: Andel stödmottagare som anser att aktiviteten har förbättrat deras förmåga

Regional kapacitet

Modern myndighet

•

•

Andel
medarbetare som
är nöjda med
aktiviteten
Andel
medarbetare som
anser att
aktiviteten har
förbättrat deras
förmåga

