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Frä mja samverkan mellan skola och industri fö r att motverka arbetskraftsbrist ... 5
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Uppdrag att stötta RUA i arbetet med regionala handlingsplaner för att
integrera och stärka klimat‐ och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket och Naturvå rdsverket att, efter samrå d med
Statens energimyndighet, under perioden 2017‐2021, stö dja aktö rer med regionalt
utvecklingsansvar (RUA) i arbetet med att ta fram och genomfö ra regionala
handlingsplaner fö r att integrera och stä rka klimat‐ och miljö perspektiven i det
regionala tillvä xtarbetet. Energifrå gor kopplade till klimat och miljö ingå r i uppdraget.
Uppdraget ska genomfö ras i samverkan med andra relevanta statliga myndigheter,
inklusive lä nsstyrelserna och ö vriga miljö må lsansvariga myndigheter Tillvä xtverket ska
vara samordnande fö r uppdraget.
Uppdraget innebä r att:
‐ inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin 2015‐2020, bidra till att
integrera och stä rka klimat‐ och miljö perspektiven i det regionala tillvä xtarbetet,
‐ bistå med utbildning, kunskaps‐ och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte.
T.ex. genom att utveckla, samla in och tillgä ngliggö ra metoder, arbetssä tt och goda
exempel och,
‐ gö ra en å rlig nationell uppfö ljning och analys av utfallet av regionala handlingsplaner
och å terkoppla till aktö rer på regional nivå .
Delredovisningar ska lä mnas till Regeringskansliet (Nä ringsdepartementet) senast den
28 februari 2018. En å rlig analys av resultatet av genomfö randet ska skickas in senast
den 31 oktober 2018‐2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2021.
Avdelning: Företag

Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige 2017‐2019
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att frä mja nyanlä ndas fö retagande i Sverige i syfte
att tillvarata kompetensen hos nyanlä nda kvinnor och mä n med intresse fö r
fö retagande. Tillvä xtverket ska, baserat på beprö vade modeller och kunskap om
må lgruppens behov, genomfö ra insatser som bidrar till att underlä tta fö r nyanlä nda att
etablera sig som fö retagare i Sverige samt sprida relevant information i ä ndamå lsenliga
kanaler. I uppdraget ingå r ä ven att i samrå d med Arbetsfö rmedlingen och i dialog med
andra relevanta offentliga och privata aktö rer utlysa medel till projekt vad avser att
frä mja nyanlä ndas fö retagande. Må lgruppen ä r nyanlä nda och projekten ska bl.a. kunna
komma nyanlä nda i Arbetsfö rmedlingens etableringsuppdrag till del.
Fö r genomfö randet få r Tillvä xtverket engå ngsvis per å r rekvirera hö gst 21 mnkr fö r
2017, 22 mnkr fö r 2018 samt 16 mnkr fö r 2019. Uppdraget å terrapporteras till
Regeringskansliet (Nä ringsdepartementet) i en delredovisning senast den 31 maj 2018
samt slutredovisas senast 31 mars 2020.
Avdelning: Näringsliv

Digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivning
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att ta fram en digital handledning fö r
konsekvensutredningar vid regelgivning. Handledningen ska kunna fungera som ett
hjä lpmedel vid regelgivning och ska avse frå gor om hur fö retagsekonomiska,
miljö mä ssiga, sociala och andra relevanta samhä llsekonomiska konsekvenser kan
belysas på ett heltä ckande sä tt. I uppdraget ingå r också att aktivt informera om den
handledning som tas fram samt att anordna utbildningstillfä llen. Vid genomfö rande ska
Tillvä xtverket samverka med Naturvå rdsverket, Folkhä lsomyndigheten och andra
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relevanta myndigheter samt samrå da med ESV och Regelrå det.
Syftet ä r att bidra till att konsekvensutredningarnas kvalitet generellt sä tt ö kar och
avsikten ä r att handledningen ska kunna anvä ndas av regelgivare på myndigheter och
departement samt av kommitté er som ett hjä lpmedel fö r att sä kerstä lla att alla
relevanta perspektiv blir belysta nä r en konsekvensutredning ska tas fram.
Uppdraget ska genomfö ras inom befintlig ram. Tillvä xtverket ska hå lla en lö pande
dialog med Regeringskansliet (Nä ringsdepartementet) under uppdraget genomfö rande.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017.
Avdelning: Näringsliv

Främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i
näringslivet
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att frä mja nya modeller eller vidareutveckla
modeller som syftar till att ö ka arbetsgivares benä genhet att anstä lla nyanlä nda och
personer som varit utan arbete en lä ngre tid. Det kan t.ex. handla om modeller dä r
intermediä rer tar arbetsgivaransvar och dä rigenom minskar den osä kerhet som
arbetsgivare kan uppleva vid anstä llning av personer med svå r bedö md kompetens eller
modeller fö r kompetenshö jande insatser samt coachning och handledning.
Uppdraget ska utfö ras i form av en utlysning av medel till utveckling av projekt eller
upphandling av insatser som kan bidra till att nyanlä nda och personer som varit utan
arbete en lä ngre tid kommer i arbete. Uppdraget ska genomfö ras med utgå ngspunkt i
fö retagens behov och ä r ett led i regeringens arbete med att skapa fö rutsä ttningar fö r
fler enkla jobb och enklare vä gar till jobb i nä ringslivet. Uppdraget ska genomfö ras i
samrå d med Arbetsfö rmedlingen och Rå det fö r Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF‐rå det).
Tillvä xtverket få r fö r uppdragets genomfö rande anvä nda hö gst 2 mnkr under 2016
samt 48 mnkr under 2017. Av medlen få r hö gst 2 mnkr anvä ndas till programknutna
kostnader. En lä gesrapport ska lä mnas senast den 31 mars 2017 samt slutredovisas
senast den 1 mars 2018 till Regeringskansliet (Nä ringsdepartementet).
Avdelning: Näringsliv

Återbetala EU‐medel i det territoriella samarbetsprogrammet Södra Östersjön
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att å terbetala 79 949 euro till
Fö rvaltningsmyndigheten i Polen Ministry of Economic Development senast den 31
december 2016. Tillvä xtverket få r rekvirera motsvarande 79 949 euro hos
Kammarkollegiet.
Avdelning: Regioner

Förvaltningsförklaring (EU‐medelsförvaltande myndigheter)
Regeringen uppdrar å t de statliga myndigheterna som upptas i bilaga 1 att senast den 1
mars å rligen lä mna den fö rvaltningsfö rklaring som myndigheterna enligt artikel 59.5 i
Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU, Euroatom), nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler fö r unionens allmä nna budget och om upphä vande
av rå dets fö rordning (EG, Euroatom) nr. 1605/2002 (budgetfö rordningen) ska upprä tta
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fö r respektive fondprogram och budgetå r till regeringen (Finansdepartementet).
Uppdraget omfattar de fö rvaltningsfö rklaringar som myndigheterna upprä ttar i enlighet
med respektive sektorsregelverk fö r EU:s programperiod 2014‐2020.
En å rlig redovisning av fö rvaltningsfö rklaring ska lä mnas senast den 1 mars under EU:s
programperiod 2014‐2020.
Avdelning: Förvaltning

Genomföra ett program för ett digitaliseringslyft riktat till små och medelstora
industriföretag samt industrinära tjänsteföretag
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att utveckla ett program med utgå ngspunkt i
lä rdomarna frå n arbetet i pilotuppdraget fö r digitaliseringslyft som regering gav
Tillvä xtverket den 3 december 2015. Uppdraget ska ä ven utgå frå n lä rdomarna frå n
arbetet med Produktionslyftet.
Syftet med uppdraget ä r att stö dja små och medelstora fö retag i Sverige att digitalisera
sina verksamheter och dä rigenom ta vara på de mö jligheter som dagens digitala teknik
och digitala tjä nster erbjuder.
Tillvä xtverket få r fö r uppdraget rekvirera 78 mnkr (5 mnkr 2016, 20 mnkr 2017, 28
mnkr 2018 och 25 mnkr 2019). Hö gst 6 % få r anvä ndas fö r programanslutna kostnader.
Medel ska rekvireras senast 15 december 2016 och 15 mars 2017‐2019.
Uppdraget ska slutredovisas till Nä ringsdepartementet senast 30 mars 2020.
Avdelning: Företag

Ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Tillvä xtverket ska i sitt uppdrag utgå ifrå n och beskriva nuvarande ansvar, uppdrag och
verksamhet hos berö rda aktö rer inom kompetensfö rsö rjningsområ det på lokal, regional
och nationell nivå .
Fö rslagen ska redovisas till Nä ringsdepartementet senast den 30 juni 2017.
Avdelning: Näringsliv

Uppföljning av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015‐2020
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att fö lja upp genomfö rda insatser nationellt,
regionalt och lokalt kopplade till strategins utpekade samhä llsutmaningar och
prioriteringar samt analysera deras resultat. Tillvä xtverket ska redovisa vad som
genomfö rts och vad som finns kvar att gö ra enligt strategin fram till 2020. En viktig del
av uppdraget ä r att sprida information frå n uppfö ljningen och dess resultat till olika
intressenter.
Uppdraget ska genomfö ras i nä ra samarbetet med Regeringskansliet och ska redovisas
senast den 20 september 2017.
Avdelning: Näringsliv
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Stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska
kompetensförsörjning
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket verka fö r strategiskt arbete med
kompetensutveckling och kompetensfö rsö rjning hos små och medelstora fö retag inom
industri och industrinä ra tjä nstefö retag genom kompetenskartlä ggning och validering.
Uppdraget bestå r av tre delar; att genom information och erbjudande om stö d sprida
kunskap, besluta om stö d till kartlä ggning och validering samt uppfö ljning av
insatserna. Minst 80 procent av avsatta medel ska anvä ndas till checkar till små och
medelstora fö retag. Tillvä xtverket få r anvä nda hö gst 20 procent av medlen per å r fö r
programanknutna kostnader.
Fö r ä ndamå let få r 3 mnkr rekvireras å rligen 2016, 2017 och 2018.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.
Avdelning: Näringsliv

Främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbrist
Regeringen uppdrar å t Tillvä xverket att frä mja samverkan mellan skola och industri
som ett led i det regionala genomfö randet av regeringens nyindustrialiseringsstrategi
Smart Industri.
Uppdraget bestå r av tre delar: analys och rekommendationer om pilotsatsningens
nä rmare utformning, stö dja samverkan samt uppfö ljning.
Tillvä xtverket få r anvä nda hö gst 20 procent av medlen per å r fö r programanknutna
kostnader. Fö r ä ndamå let få r 3 mnkr rekvireras å rligen 2016, 2017 och 2018.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.
Avdelning: Näringsliv

Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkant
Insatserna syftar till att ö ka kä nnedomen om, och ge konkreta exempel på , de
mö jligheter som den moderna industriella produktionen fö r med sig. Detta som en fö ljd
av den tekniska utvecklingen och behovet av en omstä llning mot en mer hå llbar
produktion och cirkulä r ekonomi.
Insatserna ska inspirera andra fö retag att ö ka sina ambitioner att ta vara på dessa
mö jligheter. Goda exempel kan vara produkter, processer, tjä nster, affä rsmodeller eller
innovativa lö sningar på industrins utmaningar inom kompetensfö rsö rjning.
Arbetet ska ske i nä ra dialog med aktö rer i nä ringslivet och samordnas med IVA. Vi ska
också samverka med Vinnova, RISE och Naturvå rdsverket.
Tillvä xtverket få r rekvirera 2 miljoner kronor per å r under 2016‐2018.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.
Avdelning: Näringsliv
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Utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att i samverkan med Myndigheten fö r
kulturanalys, Myndigheten fö r tillvä xtpolitiska utvä rderingar och analyser, Statens
kulturrå d och Statistiska Centralbyrå n utveckla mä tmetoder och modeller fö r att få fram
relevant statistik som mö jliggö r en ekonomisk analys av utvecklingen fö r de kulturella
och kreativa nä ringarna i Sverige.
Tillvä xtverket få r anvä nda hö gst 2 mnkr fö r genomfö randet fram till den 31 augusti
2017.
Uppdraget ä r slutfö rt nä r en slutrapport ä r levererad och godkä nd av Regeringskansliet.
Avdelning: Näringsliv

Uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands
län
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket och erbjuder Gotlands kommun (Region Gotland)
att genomfö ra insatser fö r att skapa hå llbar regional tillvä xt och nä ringslivsutveckling
2016‐2019 i Gotlands lä n. Tillvä xtverket ä r samordnare och ska i tillä mpliga delar
samverka med Lä nsstyrelsen i Gotlands lä n, sä rskilt vad gä ller insatser med anknytning
till landsbygdsutveckling.
Riksdagen tillfö r 5 mnkr under 2016 samt fö rslå r att ytterligare 95 mnkr tillfö rs under
2017‐2019 fö r finansiering av insatser inom ramen fö r uppdraget.
Uppdraget ska slutredovisas till Nä ringsdepartementet senast 30 juni 2020.
Avdelning: Regioner

Lämna förslag till framstegsrapporter om genomförandet av den svenska
partnerskapsöverenskommelsen 2014‐2020
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket, Rå det fö r Europeiska socialfonden i Sverige och
Statens jordbruksverk att lä mna ett gemensamt fö rslag till s.k. framstegsrapporter om
lä get i genomfö randet av den svenska partnerskapsö verenskommelsen fö r
programperioden 2014‐2020. Tillvä xtverket har en samordnande roll och ska
fortlö pande samrå da med Nä ringsdepartementet.
Senast den 30 april 2017 samt senast den 30 april 2019 ska framstegsrapporterna
redovisas till Nä ringsdepartementet.
Avdelning: Regioner

Underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att, i samrå d med Arbetsfö rmedlingen och i dialog
med andra berö rda myndigheter, branschorganisationer samt andra relevanta privata
och offentliga aktö rer, utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg fö r att
underlä tta fö r nyanlä nda kvinnor och mä n att snabbt starta fö retag i Sverige.
Uppdraget bestå r av tre delar:
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ge fö rslag på en modell fö r att identifiera nyanlä nda kvinnor och mä n med
fö retagarbakgrund som vill starta fö retag i Sverige,
utlysa medel till projekt vad avser snabbspå r fö r nyanlä nda till fö retagande.
Projekten ska kunna komma nyanlä nda i Arbetsfö rmedlingens
etableringsuppdrag till del
sprida lä rdomar genom myndighetens etablerade kanaler

Tillvä xtverket få r rekvirera 18 mnkr fö r 2016 fö r genomfö randet. Hö gst 10 % få r
anvä ndas fö r programanknutna kostnader.
Uppdraget ska slutredovisas till Nä ringsdepartementet senast den 31 augusti 2017.
Avdelning: Näringsliv

Förbereda inordnandet av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att fö rbereda inordnandet av vissa uppgifter frå n
Myndigheten fö r tillvä xtpolitiska utvä rderingar och analyser den 1 januari 2017.
Tillvä xtverket ska samrå da med Myndigheten fö r tillvä xtpolitiska utvä rderingar och
analyser vid uppdragets genomfö rande.
En å terrapportering av uppdraget, hur uppgifterna har organiserats, konsekvenser fö r
personalen m.m. ska ske till Nä ringsdepartementet senast den 31 januari 2017.
Avdelning: Förvaltning

Främja genomförandet av regeringens nyindustraliseringsstrategi på regional
nivå
Tillvä xtverket har få tt i uppdrag att frä mja genomfö randet av regeringens
nyindustrialiseringsstrategi på regional nivå .
Uppdraget bestå r av två delar:
 att sprida kunskap om strategins syfte, må l och inriktning till aktö rer med
regionalt utvecklingsansvar
 att stö dja genomfö randet av strategin på regional nivå , bland annat genom att
bevilja projektmedel.
Tillvä xtverket få r rekvirera 10 miljoner kronor fö r 2016, 10 miljoner kronor fö r 2017
och 5 miljoner kronor fö r 2018 fö r genomfö rande av uppdraget. Hö gst 20 % få r
anvä ndas till programanknutna kostnader fö r genomfö randet av uppdraget.
Uppdraget ska slutredovisas till Nä ringsdepartementet senast den 1 mars 2019.
Avdelning: Näringsliv

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag inför Sveriges
genomförande av Agenda 2030
Regeringen uppdrar å t de statliga myndigheter som upptas att bidra med underlag fö r
Sveriges genomfö rande av FN:s Agenda 2030 fö r lå ngsiktigt hå llbar ekonomisk, social
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och miljö mä ssig utveckling (Agenda 2030). Respektive myndighet ska bedö ma på vilka
må l och delmå l i agendan som dess verksamhet har stö rst inverkan, på nationell och
internationell nivå .
Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet och Nä ringsdepartementet senast
den 31 augusti 2016.
Avdelning: Näringsliv

Nationellt program för att stimulera fler och växande arbetsintegrerade sociala
företag
Tillvä xtverket har få tt regeringens uppdrag att genomfö ra ett nationellt program fö r att
stimulera fler och vä xande arbetsintegrerade sociala fö retag under perioden 2016–
2018. Det ö vergripande syftet ä r att skapa fler mö jligheter till arbete fö r personer som
ä r eller riskerar att bli lå ngtidsarbetslö sa genom att stimulera arbetsintegrerade sociala
fö retag att vä xa och fler att starta. Fö retagen fö rvä ntas bå de kunna erbjuda
arbetstillfä llen men också bidra till att fler efter en period av arbetsträ ning kan sö ka
andra arbeten.
Totalt har uppdraget en budget på 60 miljoner kronor.
Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har anvä nts ska lä mnas till
Arbetsmarknadsdepartementet och Nä ringsdepartementet i samband med
Tillvä xtverkets å rsredovisning.
Avdelning: Näringsliv

Samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentra
Tillvä xtverket få r uppdrag att samordna arbetet med att inrä tta regionala exportcentra.
Uppdraget innebä r att i samarbete med de regionalt utvecklingsansvariga se till att
exportcentra inrä ttas i Skå ne, Vä stra Gö talands, Kronbergs, Ostergö tlands, Dalarnas och
Vä sterbottens lä n. Må let ska vara att varje fö retag ska få kontakt med rä tt person i rä tt
organisation med sin frå ga eller sitt problem inom en arbetsdag, enligt principen ”en
dö rr in”.
Tillvä xtverket få r fö r uppdragets genomfö rande anvä nda hö gst 9 mnkr under 2016.
En slutredovisning ska lä mnas till Nä ringsdepartementet senast den 28 februari 2017.
Avdelning: Företag

Utveckla verksamt.se med export‐ och internationaliseringsinformation
Tillvä xtverket få r i uppdrag att i samverkan med berö rda aktö rer komplettera
myndighetsportalen verksamt.se med samlad information om det offentliga utbudet av
export‐ och internationaliseringsstö d fö r fö retag.
Tillvä xtverket få r fö r uppdragets genomfö rande anvä nda hö gst 5 mnkr under 2016.
En redovisning av utvecklingsfasen ska redovisas till Utrikesdepartementet med en
kopia till Nä ringsdepartementet senast den 15 februari 2017.
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Avdelning: Företag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med
funktionsnedsättning för praktik 2016‐2018
Regeringen uppdrar å t statliga myndigheter att under tiden den 1 april 2016 – den 31
december 2018 stä lla praktikplatser till fö rfogande å t Arbetsfö rmedlingen och ta emot
arbetssö kande personer med funktionsnedsä ttning frå n Arbetsfö rmedlingen fö r
praktik.
Myndigheterna ska å rligen, till Statskontoret, redovisa senast den 1 oktober under
2016‐2018 samt slutligen den 15 januari 2019 hur uppdraget genomfö rts och vilka
resultat som nå tts.
Avdelning: Förvaltning

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för
praktik 2016‐2018
Regeringen uppdrar å t statliga myndigheter att under tiden den 1 april 2016 – den 31
december 2018 stä lla praktikplatser till fö rfogande å t Arbetsfö rmedlingen och ta emot
nyanlä nda arbetssö kande frå n Arbetsfö rmedlingen fö r praktik.
Myndigheterna ska å rligen, till Statskontoret, redovisa senast den 1 oktober under
2016‐2018 samt slutligen den 15 januari 2019 hur uppdraget genomfö rts och vilka
resultat som nå tts.
Avdelning: Förvaltning

Medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för
Östersjöregionen
Regeringen uppdrar å t Tillvä xtverket att aktivt bidra till att genomfö ra EU:s strategi fö r
Ostersjö områ det i enlighet med kommissionens handlingsplan. Tillvä xtverket ska hå lla
samman ett brett genomfö rande nä tverk fö r svenska huvudintressenter och bidra till att
genomfö randet sker på ett samordnat sä tt.
Myndigheten ska å rligen redovisa myndighetens genomfö rande den 31 januari mellan
å ren 2017‐2020 och ä ven sammanstä lla en rapport och ö vergripande analys om
strategins genomfö rande, baserat på berö rda myndigheters å rliga redovisningar å rligen
den 30 april den 2017‐2020.
Avdelning: Regioner
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