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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har under perioden 2016-2020 haft ett regeringsuppdrag
att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering: ”Fram till
och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras
arbete med smart specialisering samt sprida att sprida kunskaper och
erfarenheter från detta arbete.”
I bifogad rapport redovisar vi samlat det uppdrag som Tillväxtverket haft
sedan 2016 fram till och med 2020 (se uppdrag 3.3 i regleringsbrev för
budgetåret 2016).
Vi planerar att återkomma med en mer utförlig rapport halvårsskiftet
2021, då vi fått resultatet av den externa utvärderingen av uppdraget.
Utvärderingen ska analysera genomförandet av uppdraget och
regionernas förflyttning dvs kapacitet och förmågor angående smart
specialisering, samt ge en samlad bedömning av regionernas behov inom
området.
1.1.1

Förståelse av uppdraget

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EUkommissionen och kan beskrivas som ett arbetssätt för ett mer fokuserat
innovationsfrämjande och innebär en tydlig prioritering av offentliga
resurser till de områden där det finns störst potential. Ett område kan se
ut på olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor,
eller att lösa en samhällsutmaning. En del av logiken med arbetssättet är
att smart specialisering ska bidra till gränsöverskridande samverkan
inom och mellan innovationsområden för stärkt europeisk
konkurrenskraft och förnyelse vilket förutsätter både flernivåsamverkan
och nära samverkan mellan aktörer inom ett visst område.
Rent praktiskt kan regionernas arbete med smart specialisering beskrivas
i en förenklad sexstegsprocess i form av analys, styrning, vision,
prioritering, policymix och utvärdering. Ordningen på de sex stegen kan
se olika ut och i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en smart
specialiseringsstrategi är inte en engångsprocess, utan genomförandet
och utvecklingen av strategin pågår löpande1.
Smart specialisering kommer att vara ett nödvändigt tematiskt villkor
inom det största prioriterade området, politiskt mål 1 (ett smartare
Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling),

1 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-

specialisering/vad-ar-smart-specialisering.html
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i regionalfondsprogrammet 2021 – 2027. Ambitionsnivån har höjts av EU.
En god styrning av den regionala strategin för smart specialisering är ett
nödvändigt villkor med sju kriterier som ska uppfyllas för att
programmen ska godkännas av EU:
1. Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning
2. Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som
ansvarar för förvaltningen av strategin för smart specialisering
3. Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i
förhållande till strategins mål
4. Effektivt fungerande entreprenörsprocess
5. Nödvändiga åtgärder för att förbättra nationella eller regionala
forsknings-och innovationssystem
6. Åtgärder för att hantera industriell omvandling
7. Åtgärder för internationellt samarbete

1.2

Mål

Stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering och på så sätt
bidra till stärkt regional och nationell konkurrenskraft.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Primär målgrupp är de regionalt utvecklingsansvariga myndigheterna.
Sekundär målgrupp är Sveriges kommuner och regioner, Vinnova,
Näringsdepartementet, Tillväxtverket, EU-kommissionen samt
prioriterade företagskluster som är verksamma inom en prioritering i
respektive regions smart specialiseringsstrategi.

1.4

Metod

Mot bakgrund av regeringsuppdraget 2016 antog Tillväxtverket en
strategi för smart specialisering med målsättningen att stödja regioner,
innovationsaktörer och kluster. Strategin bidrar också till att tydliggöra
Tillväxtverket roll som den centrala aktören som stärker regionerna i
deras arbete med smart specialisering.
Verksamheten som bedrivits av Tillväxtverket kännetecknas till stor del
av kommunikation och dialog då myndigheten har fungerat som en länk i
flernivåsystemet genom att förmedla information, erfarenheter och
kunskap om insatser och aktiviteter.
Tillvaxtverket har fungerat som en naturlig kontaktpunkt for regionala
och nationella myndigheter vad galler smart specialisering. Vi svarar
bland annat pa remisser och organiserar och genomfor peer review da
regioner arbetar fram eller om sina smart specialiseringsstrategier.
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Vi har ocksa fungerat som en lank till EU-samarbeten for att starka de
svenska regionernas strategier genom att delta i, formedla kontakter och
inhamta information via EU-forum som S3-plattformar och -forskning och
EU:s expertgrupp for klusterstyrning/utveckling.
Aktiviteterna och det dialogbaserade arbetssättet ska leda till stärkta
förmågor till smart specialisering och ökad kunskap hos målgruppen
regionalt utvecklingsansvariga som en effekt på kort sikt.
På medellångsikt förväntas stärkta förmågor och höjd kunskapsnivå leda
till förändrat beteende i form av tydligare prioritering av regionala
insatser samt väl utvecklade innovationsstrategier och handlingsplaner i
enlighet med smart specialisering.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

Tillvaxtverket har samlat regionerna kring fragan om smart specialisering.
Enligt EU ligger Sverige langt fram i arbetet med smart specialisering. Ett
bevis pa detta ar att 13 svenska regioner idag har en uttalad smart
specialiseringsstrategi, fem regioner har en strategi under utveckling och
tre regioner har strategier med element av smart specialisering i. Pa
uppdrag av EU har en lagesrapport tagits fram (hosten 2019) om smart
specialisering i Sverige vilken visar att majoriteten av Sveriges 21 lan har
en smart specialiseringsstrategi eller en strategi under utveckling.
Var bedomning ar att vart arbete har rustat regionerna infor den
kommande regionalfondsperioden dar smart specialisering ar ett
nodvandigt villkor. Vart arbete har ocksa lett till att de flesta regioner
tydligare prioriterar och fokuserar regionala satsningar till de omraden
dar det finns storst potential. Framtagandet av strategierna har ocksa
hjalpt regionerna att se innovation, naringslivsutveckling och
kompetensforsorjning som ett sammanhangande system dar foretag,
akademi och framjande aktorer maste samarbeta for att skapa en hallbar
regional utveckling. Sammantaget har vart arbete bidragit till att starka
kapaciteten i regionerna och pa sikt till okad konkurrenskraft regionalt.
Dessutom kan vi på ett nationellt plan enklare kartlägga
innovationssystemet i Sverige genom att se var och vilka olika
styrkeområden som finns i vårt land.
Utvarderingen av den senaste natverkstraffen for smart
specialiseringsnatverket for de regionalt utvecklingsansvariga
myndigheterna besvarades av 15 deltagare av 30 regionala
representanter. På frågan om ökad förmåga uppger 93 procent av dem att
de fått ökad förmåga inom smart specialisering tack vare stödet från
Tillväxtverket.
Tillväxtverkets roll som pådrivande kunskapsaktör har påverkat
programskrivningarna i de kommande regionalfondsprogrammen. Utöver
det finns det nu starka nätverk och en erfarenhets- och
kunskapsspridning mellan de regional utvecklingsansvariga.
Tillväxtverket uppdrag har bland annat medverkat till:





Att de allra flesta regioner är väl förberedda inför
programperioden 2021–2021
Att regionerna tydligare kan prioritera i sina strategier och
fokusera på satsningar som ger internationell konkurrenskraft.
En effektivare samverkan mellan regioner och deras olika
prioriterade specialiseringsområden.
Smart specialisering ger en grund för uppbyggnad av ett
effektivare innovationssystem genom ett förtydligande av
prioriteringar. Kompetensförsörjning bör bland annat kopplas till
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prioriterade områden för att bibehålla konkurrenskraft även i
framtiden.
Bättre överblick från nationellt håll vad gäller styrkor i olika
regioner.
Smart specialisering ger underlag för ett mer effektivt
internationellt samarbete eftersom Sveriges styrkeområden blir
tydligare.

Tillväxtverket återkommer till slutsatser i en utförligare rapport när vi
fått resultatet av den externa utvärderingen, beräknat halvårsskiftet 2021.

2.2

Rekommendationer

Inför 2021–2027 kommer EU att kräva ännu mer av regionerna när det
gäller smart specialisering. EU vill se mer av handling och inte enbart
strategiska planer. Smart specialisering är ett nödvändigt villkor under
den kommande programperioden i ERUF och samtliga insatser inom PO1
måste relatera till regionens strategi för smart specialisering.
Tillväxtverket är den sammanhållande nationella aktören för smart
specialisering i Sverige och det är vår bedömning att det fortsatt kommer
att vara nödvändigt att stödja de regionalt utvecklingsansvariga i deras
arbete med smart specialisering och genomförandet av den kommande
programperioden.
Tillväxtverket fungerar som katalysator genom att stödja regioner och
regionala aktörer i arbetet med smart specialisering samt att uppmuntra
till gränsregionala, nationella och internationella samarbeten.
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3

Genomförande av uppdraget - årsvis 2016-2020

Inom ramen för uppdraget har vi genomfört dialoger med samtliga
regioner, arrangerat nätverksträffar minst ett par gånger per år samt haft
en webbplats som innehåller kunskap om smart specialisering samt
kortfattat beskriver regionernas strategier för smart specialisering.
Arbetet har skett riktat dels till samtliga 21 regioner, men också till
regioner grupperade i programområde (NUTS2).
Regeringsuppdraget att stödja regionerna i deras arbete med smart
specialisering ligger väl i linje med vårt uppdrag att främja
näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra
strukturfondsprogram. Tillväxtverket roll som sammanhållande aktör för
smart specialisering ligger också väl i linje med Tillväxtverkets
huvuduppgift, att i alla delar av landet främja hållbar
näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra
strukturfondsprogram. Verksamheten som bedrivits av Tillväxtverket
kännetecknas till stor del av kommunikation och dialog då myndigheten
har fungerat som en länk i flernivåsystemet genom att förmedla
information, erfarenheter och kunskap om insatser och aktiviteter.
Genomförda aktiviteter kan delas in i fyra grupper:
Nationell konferens årligen mellan 2016 – 2018 för att lyfta smart
specialisering på agendan och bidra till lärande.
S3-nätverket som ett forum för lärande och utbyte mellan regioner och
mellan nationell och regional nivå i processen med att ta fram regionala
smarta specialiseringsstrategier. Workshops och dialogmöten med
regionala företrädare har genomförts årligen och regioner har fått stöd av
både varandra och Tillväxtverket.
Kunskap och stöd till regioner i utarbetandet av regionala strategier för
smart specialisering.
Digital kommunikation på webben. Pågående insatser, aktiviteter och
internationella projekt där svenska regioner deltar synliggörs på
myndighetens hemsida2 där man även bidrar med en kartbild3 av
regioners prioriteringar som uppdateras löpande.
Vi skapar också en länk till EU-samarbeten för att stärka de svenska
regionernas strategier genom att delta i, förmedla kontakter och inhämta
information via EU-forum som S3-plattformar och -forskning och EU:s
expertgrupp för klusterstyrning/utveckling.
Under 2019 och 2020 har vi arbetat med att stödja regionerna i
planeringen och framtagandet av de nya regionalfondsprogrammen. I
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smartspecialisering/vad-ar-smart-specialisering.html
2

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smartspecialisering/smart-specialisering---region-for-region.html
3
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Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt. De
regionala programmen genomförs på NUTS2-nivå4 (riksområden) och det
är på programnivå (politiskt mål 1 i kommande programperiod) som
smart specialisering är ett nödvändigt villkor. Det finns inget krav på
länsspecifika smarta specialiseringsstrategier, men flera regioner har
gjort detta arbete i enlighet med EU:s rekommendationer. Det innebär att
strukturfondsprogrammens prioriteringar till stor del bygger på det
strategiarbete som sker på NUTS3-nivå (län).
Uppdraget har även inneburit stöd till innovativa miljöer. 2016
mobiliserade Tillväxtverket samverkan mellan regionalt prioriterade
innovationsmiljöer inför utlysningen ”Ökad samverkan har uppnåtts
mellan FoI-aktörer och FoI-konstellationer i olika regioner” i det nationella
regionalfondsprogrammet. Mobiliseringen resulterade i sex
innovationsprojekt med bred geografisk förankring. 2018 lanserades
Smart specialiserings-piloten (S3-piloten) med syfte att stärka regionalt
prioriterade klusterinitiativ och deras arbete med företagen. Inom detta
program erbjuds 21 klusterorganisationer kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte och 15 av klustren har dessutom blivit beviljade upp till
en miljon kronor för att bli bättre på att stödja sina företag med rätt
insatser.
Tillväxtverket har också stärkt samarbetet med Vinnova avseende smart
specialisering, där Vinnova deltagit aktivt på erfarenhetsträffar,
konferenser med mera. Samarbetet kommer ytterligare förstärkas under
2021.

3.1

2016

Under 2016 arrangerade vi en nationell konferens i Karlstad, med
medverkande från bl.a. EU-kommissionen och ett flertal EU-länder.
Dessutom ordnade vi två dialogmöten, ett för Mellansverige och för norra
Sverige med olika regionala företrädare. Vi arrangerade också en
workshop i anslutning till Reglab årskonferens, där syftet var att diskutera
vilket stöd regionerna önskar få från nationellt håll. Smart specialisering
fanns även på agendan på mötena i RND-nätverket som leds av
Näringsdepartementet. Deltagare på RND-mötena är regionala
företrädare. För att stödja innovativa miljöer i Sverige och konkret bidra
till smart specialisering stöttade vi 14 projekt med regionala
innovationsmiljöer som fick möjlighet att förbereda sig inför kommande
projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet. Varje projekt ska

4

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är EU:s hierarkiska
regionindelning. Den introducerades 1988 av Eurostat. Syfte var att erhålla jämförbara
områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer.
NUTS används bland annat för statistisk redovisning och i EU:s regionalpolitik.
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bestå av minst tre kluster/innovationsmiljöer från olika regioner som ska
komplettera varandra och samarbeta kring ett framtida styrkeområde.
Under 2016 tog vi fram en strategi för smart specialisering som ska ligga
till grund för det fortsatta arbetet.

3.2

2017

Under året tog vi fram en handlingsplan som baseras på vår strategi för
smart specialisering och på regeringsuppdraget. Hösten 2017 gjorde vi en
kartläggning av styrkeområden och innovationsstruktur i samtliga län och
resultatet följde vi upp med dialoger om smart specialisering. Arbetet tog
sin utgångspunkt och organiserades utifrån samtliga åtta
programområden för regionalfonden. Syftet med dessa dialoger var att få
en helhetsbild av hur långt framme länen är i sitt arbete med smart
specialisering samt se hur vi från nationellt håll kan stötta Sveriges
regioner. Vi ordande även en workshop med ett 40-tal regionala aktörer
på ett så kallat RND-möte. RND samlar regionala aktörer i syfte att
diskutera regional tillväxt med tyngdpunkt på forskning och innovation.
Under REGLabs årskonferens i februari genomförde vi ett lärpass
tillsammans med Nordregio och Region Dalarna. Vi hade också löpande
diskussioner med Näringsdepartementet och EU-kommissionen.

3.3

2018

De aktiviteter som Tillväxtverket genomförde under 2018 kan
sammanfattas till tre insatsområden: dialoger och nätverksträffar med
regionerna, bättre samverkan mellan regionerna samt uppstart av S3piloten för företagsutveckling. I detta arbete har Tillväxtverket utgått från
två geografiska kontexter: NUTS 2-regioner och län. Inom ramen för
regionala dialoger hade Tillväxtverket under året haft dialoger med
samtliga regioner i deras arbete med att utveckla strategier för smart
specialisering.
Vi samlade regionerna till två möten för att dela erfarenheter och för
kunskapsutveckling med talare från regioner, Näringsdepartement och
DG Regio. Tillsammans med regionerna har vi bildat en arbetsgrupp för
kommande teman på dialog- och nätverksmöten (två per år). För tredje
året i följd genomförde Tillväxtverket en nationell konferens med cirka
150 deltagare under temat ”Samverkan för att attrahera resurser till
specifika platser”. Talare från hela Sverige diskuterade hur just de arbetar
med attraktivitet och dök djupare ner i hur norra Sverige hanterar frågan.
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Internationella talare delade sina erfarenheter om hur deras länder tar sig
an smart specialisering och hur de involverar näringslivet i arbetet.
För att bidra till att sprida kunskap och erfarenheter om smart
specialisering har vi samlat pågående insatser, aktiviteter och
internationella projekt där svenska regioner deltar på en gemensam plats
på vår hemsida. Ett resultat av arbetet är kartbilder av regioners smart
specialisering som uppdateras löpande. Kartbilderna utgör även ett
underlag för dialog och samverkan mellan regionala och nationella
aktörer.
För att stödja företagens konkurrenskraft i regioners smarta
specialiseringsområden har vi startat S3-piloten. Det är en plattform för
kluster som prioriterats i regionerna. Under våren 2018 kunde etablerade
kluster söka till plattformen för lärande, utveckling och erfarenhetsutbyte
samt senare under året, finansiering för ökad konkurrens-kraft i aktiva
klusterföretag. Resultatet är en plattform med 22 klusterorganisationer
som organiserar cirka 1 000 aktiva företag. En aggregerad behovsanalys
har genomförts för att ta fram kunskap om klustrens styrkor och
utmaningar i S3-piloten. Resultatet utgör ett centralt underlag till de
kunskapsinsatser som genomförs fram till 2021. Totalt fattade Tillväxtverket beslut till 15 klusterorganisationer på cirka 14,4 miljoner
kronor under slutet av 2018 där klustren i S3-piloten genomför insatser
för att stärka konkurrens-kraften i klusterföretagen.

3.4

2019

De aktiviteter som Tillväxtverket genomförde under 2019 kan
sammanfattas till dialoger och nätverksträffar med regionerna samt
genomförande av klusterprogrammet S3-piloten i syfte att nå företagen.
Dessutom har vi genomfört ett rundabordsmöte med fokus på policy vad
gäller kluster och regional utveckling. Vad gäller dialoger och
nätverksträffar med regionerna så genomförde Tillväxtverket två
nätverksträffar där vi samlar regioner, myndigheter och
Näringsdepartementet för erfarenhetsutbyte. En nätverksträff ägde rum i
februari och en ägde rum i oktober. På nätverksträffen i februari
genomfördes peer review av Norrbottens, Skånes och Västernorrlands
arbete med strategier inom smart specialisering. På träffen den 23 oktober medverkade DG Growth via länk för att informera om sitt arbete för
kommande programperiod.
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För att sprida kunskap har Tillväxtverket också byggt upp en webbplats
med bland annat en kartbild om regionernas arbete vad gäller smart
specialisering.
Den 13 september var Tillväxtverket tillsammans med
Näringsdepartementet på DG Growth i Bryssel och diskuterade Sveriges
position vad gäller smart specialisering. EU (DG Growth) ansåg att Sverige
arbetat mycket bra med denna fråga och att vi skulle fortsätta på samma
linje. S3-piloten är ett klusterprogram med syfte att nå företagen inom
regionernas smarta specialiseringsområden. Inom detta program erbjuds
21 klusterorganisationer kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och 14
av klustren har dessutom blivit beviljade upp till en miljon kronor för att
bli bättre på att stötta sina företag med rätt insatser. Under 2019 har vi
genomfört två erfarenhetsträffar – en den i mars och en i september.
Dessutom arrangerade Tillväxtverket i april en resa till Hannovermässan
som förutom att stimulera internationella kontakter var en del i en
näringspolitisk överenskommelse mellan Tyskland och Sverige. På plats
arrangerade Bundesministerium für Wirtschaft, VDI/VDE, Tillväxtverket
och Näringsdepartementet en matchmaking för tyska och svenska kluster.
Den 11 juni genomförde vi en gemensam nätverksträff mellan regionalt
utvecklingsansvariga och kluster i S3-piloten. Syftet var att klargöra
ömsesidiga förväntningar mellan kluster och regioner.
Den 18 juni 2019 genomfördes ett rundabordsmöte med ett litet antal
personer från hela Sverige – och från olika sektorer. Dessa personer har
gemensamt en lång erfarenhet av såväl regional utveckling som
klusterutveckling. Syftet med mötet få en indikat-ion om vägen framåt för
klusterutveckling och smart specialisering.

3.5

2020

Under 2020 har Tillväxtverket fokuserat på dialoger och nätverksträffar
med regionerna samt genomförande av klusterprogrammet S3-piloten, i
syfte att stärka företagen samt kunskapsstödet i utarbetandet av de åtta
regionala programmen. Tillväxtverket har gett stöd om smart
specialisering i samband med programskrivandet, både löpande, i ett
tematiskt seminiarium, programmeringsSYNK-möten, och genom peer review av programutkast för de nio programmen. Dessutom har vi varit
remissinstans för regionala smart specialiseringsstrategier.
Tillväxtverket har genomfört tre nätverksträffar digitalt där vi samlat
företrädare för regioner, myndigheter och Näringsdepartementet samt
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EU-kommissionen (DG Regio) för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Nätverksträffarna ägde rum i april, september och oktober. På
nätverksträffen den 29 april klargjorde vi vilka kriterier som gäller för
smart specialisering i regionalfondsprogrammen 2021–2027. På träffen
den 9 september och 21 oktober informerade DG Regio om sitt arbete för
kommande pro-gramperiod. Tillväxtverket har delat kunskap om olika
programformuleringar för att stimulera ett lärande mellan regioner och
regional-nationell nivå. Av deltagarna i nätverksträffen 9 september
uppger 86 procent att de fått ökad förmåga inom smart specialisering. På
frågan om helhetsintrycket av nätverksträffen svarar 93 procent av deltagarna fem eller fyra på en femgradig skala, där fem är högsta betyg. Av
deltagarna i nätverksträffen den 21 oktober uppger 93 procent av
deltagarna att de fått ökad förmåga inom smart specialisering. På frågan
om helhetsintrycket av nätverksträffen svarar 80 procent av deltagarna
fem eller fyra på en femgradig skapa, där fem är högsta betyg. Det var 15
deltagare som besvarade respektive enkät.
S3-piloten är ett klusterprogram med syfte att utveckla och stärka
ledarskapet i klusterorganisationer som har prioriterats inom regionernas
smarta specialiseringsområden. Inom detta program erbjuds 21
klusterorganisationer kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte, där 14
av klustren har blivit beviljade upp till en miljon kronor för att bli bättre
på att stötta sina företag med rätt insatser. Under 2020 har vi genomfört
tre kunskapsträffar där ledarna på olika sätt har delat erfarenheter: 4-5
mars (fysiskt), 9 juni samt 22-23 september (de två sista genomfördes
digitalt). Tillväxtverket har även deltagit i Kommissionens (DG Grow)
expertgrupp om kluster. Ett fysiskt möte genomfördes i februari och
digitala möten har genomförts i juni och oktober.
Tillväxtverket har också deltagit i en diskussionsgrupp för förändringen
av European Cluster Collaboration Platform (ECCP) hemsida samt en
bedömningsgrupp för smart specialiserings effekter. Vi har deltagit i,
förmedlat kontakter och inhämtat information via EU-forum som S3plattformar och -forskning och EU:s expertgrupp för
klusterstyrning/utveckling vilket vi förmedlat till regionalt
utvecklingsansvariga myndigheter samt de 21 företagskluster som ingår i
S3-piloten.
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Uppdraget har löpt mellan åren 2016 – 2020. Kostnaden för arbetet
har totalt under perioden uppgått till drygt 17 miljoner kronor, se
tabellen nedan. Myndigheten har under perioden utbetalat 7,3
miljoner kronor till S3-piloten fördelat på 15 projekt. S3-piloten pågår
dock fram tom halvårsskiftet 2021 och upp till ytterligare 7 miljoner
kronor kommer att betalas ut. Utöver det har mellan 500 000 kronor
upp till en miljon avsatts årligen för konferenser, närverksträffar med
mera. Ansvariga för genomförandet av uppdraget har 2,5
årsarbetskrafter per år varit.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Regionala
anslaget

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

Bidrag

0

Anslag

0

Summa

0

0

0

0

-Personalkostnader

0

655

2 869

3 524

-Köpta tjänster

0

1 815

0

1 815

-Övriga kostnader

0

1 191

0

1 191

0

3 661

2 869

6 530

Transfereringar

7 300

2 000

0

9 300

Summa utbetalningar

7 300

5 661

2 869

15 831

0%

0%

0%

0%

Antal timmar

0

869

5 378

6 247

OH-påslag (250 kr/h)*

0

217

1 344

1 562

7 300

5 878

4 214

17 392

Verksamhetskostnader

S:a verksamhetskostnader

Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %

Summa inkl OH-påslag

0
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