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Sammanfattning
Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri och dess handlingsplaner
engagerar många olika aktörer nationellt, regionalt och lokalt.
Tillväxtverket har sedan 2016 genomfört åtta olika regeringsuppdrag
som utgår från Smart industri. Uppdragen har haft olika inriktning och
tidsramar, men det övergripande syftet har varit att bidra till förnyelse
och stärkt omställningsförmåga i små och medelstora industriföretag
och industrinära tjänsteföretag.
Denna rapport avser uppdraget att främja smart industri på regional
nivå och är Tillväxtverkets slutredovisning av genomförandet.
Uppdraget benämns Smart industri i regionerna 2.0 och utgår från
Smart industri. Industrin finns i hela Sverige. Därför har uppdragets
målsättning varit att strategin ska få regional genomslagskraft.
Utgångspunkten för uppdraget var de lärdomar och slutsatser som
genererades i det föregående uppdraget Smart industri i regionerna
1.0. Det nya uppdraget gav samtliga regioner möjligheten att ansöka
om genomförandeprojekt. Budget för Smart industri i regionerna 2.0
var 69,3 mkr.
Målgruppen för uppdragets insatser var regionalt
utvecklingsansvariga men uppdragets utformning möjliggjorde även
för industrins främjandeaktörer på regional nivå driva projekten.
Detta var ett tydligt önskemål från regionerna som hörsammades av
regeringen, vilket resulterade i att merparten av de beviljade
projekten inte hade regionalt utvecklingsansvariga som projektägare.
Tillväxtverket har beviljat stöd till 20 projekt, fördelade över hela
Sverige, som pågått under 2019 och 2020. Efter en hemställan om
förlängning av uppdraget kunde sju projekt beviljas extra tid och de
avslutades i mars 2021.
Uppdragets syfte var att stärka den regionala förmågan att stötta
industrins omställning och konkurrenskraft och det har vi gjort genom
en bred utlysning där regionalt utvecklingsansvariga har bedömt vilka
satsningar som ska prioriteras och på vilket sätt. Utgångspunkten var
Smart industris fyra fokusområden: Kunskapslyft, Industri 4.0, Hållbar
produktion samt Testbädd Sverige. Att stärka regionala förmågor
handlar om att bygga upp ett strategiskt och långsiktigt strukturkapital
i den regionala kontexten. De projekt som vi har beviljat stöd har i
olika grad tagit fasta på strukturkapital som fanns sedan tidigare eller
börjat från grunden.
Slutrapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som vi
dragit från genomförandet, utvärderingen och de återrapporteringar
som projekten lämnat regelbundet under projekttiden.
Smart industri i regionerna har gjort skillnad för det regionala
utvecklingsarbetet. Regionerna bedömer att industrin har kommit upp

på dagordningen på ett tydligare sätt när utmaningarna har kunnat
kopplas till en nationell strategi.
Vidare är det viktigt att ta tillvara de resultat som projekten genererat,
att implementera metoder för industrins omställning och att bygga
vidare på upparbetat strukturkapital. Ett regionalt främjandesystem
med relevant kompetens och tillräckliga resurser behövs för att vi
nationellt ska klara målsättningar om industrins omställning och
konkurrenskraft. Inte minst behöver vi tydligt fokus på industrins
klimatomställning och kompetensförsörjning.
Efter Smart industri i regionerna
Smart industri i regionerna har skapat utrymme för regionala
strategiska prioriteringar för industrins främjande. Den grund som
många regionalt utvecklingsansvariga lagt underlättar det fortsatta
arbetet med att ta tillvara kommande industrisatsningar.
Tillväxtverkets åtta smart industri-uppdrag har vidare byggt upp
samlad kunskap och insikter om industrins utmaningar och behov,
såväl lokalt som regionalt och nationellt. Regionalfonden för perioden
2021–2027 startar och regionala smart specialiseringsstrategier
kommer att styra prioriteringarna, vidare finns möjligheter inom
Fonden för rättvis omställning (FRO) och de strategiska
innovationsprogrammen som hanteras Vinnova, Energimyndigheten
och Formas.
Rekommendationer till regeringen:
Lansera ett grönt och brett industriprogram med regional anpassning
Näringslivets behov av stöd för att utvecklas och behålla
konkurrenskraft samtidigt som man klarar att ställa om till minskad
klimatpåverkan är fortsatt stort. Tillväxtverket har i tidigare inspel till
regeringen lyft fram behov av ett sammanhållet och brett program för
små och medelstora företags omstart och omställning. Särskilda
insatser för industriföretag är en självklar del i ett sådant brett
program, givet industrins betydande klimatpåverkan och vikten av
industrin för sysselsättning och utveckling i svenskt näringsliv.
Insatserna ger på ett effektivt sätt stöd för industrins omställning och
stärker konkurrenskraften hos såväl små och medelstora som stora
företag i hela landet.
Fortsätt stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Regionerna har en viktig roll för en fungerande kompetensförsörjning,
bland annat genom att samordna aktörer, bidra med analyser och
kartläggningar och driva utveckling. Vi vet att förutsättningarna är
olika i olika regioner och anser att det behövs långsiktig styrning från
staten med tydliga mandat till regionerna att arbeta vidare med
kompetensförsörjningsfrågorna inom ramen för det regionala
utvecklingsansvaret.

Använd Smart industri i regionerna som modell
Tillväxtverket anser att Smart industri i regionerna är ett bra exempel
på uppdrag där den regionala utvecklingspolitiken och
näringspolitiken har samspelat väl. Vi anser att uppdraget kan fungera
som inspiration för hur nya initiativ och uppdrag inom nationell politik
kan genomföras med tydlig regional anpassning.
Rekommendationer till regionalt utvecklingsansvariga:
Ta tillvara resultat och upparbetade strukturer
Det regionala genomförandet av Smart industri i regionerna 1.0 och
2.0 har genererat ett strukturkapital att ta tillvara och utveckla vidare.
Projekten har resulterat i konstruktiva samverkansstrukturer och
kunskapsunderlag som utgör en god grund för fortsatt
utvecklingsarbete. Regionalt utvecklingsansvariga spelar en viktig roll
för att säkra att upparbetade strukturer och resultat tas tillvara. Det
finns ett fortsatt stort behov av att sprida framgångsrika arbetssätt
över regiongränser och att stärka samarbete inom och mellan
regioner. Industrins omställning till grönt och digitalt behöver stå i
fokus för att vi tillsammans ska nå klimatmålen.
Stärk kopplingarna mellan kompetensförsörjning och övrigt regionalt
utvecklingsarbete
Tillväxtverket anser att det finns ett behov av att ytterligare stärka
samverkan mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och
övrigt regionalt utvecklingsarbete. I det fortsatta arbetet med
industrins omställning behöver regionalt utvecklingsansvariga nyttja
den kunskap, de samarbeten och de forum som finns etablerade inom
det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Näringslivets
kompetensbehov behöver lyftas och industrins utmaningar behöver
prioriteras brett. Det finns bra metoder och arbetssätt både för intern
samverkan och för samverkan med aktörer i regionen att ta tillvara.
Involvera kommunerna i regionala industrifrämjande insatser
För att vara mer effektiv och träffsäker i arbetet med att nå och
involvera företagen behöver det regionala främjandesystemet i högre
grad kroka arm med kommunernas näringslivsfunktioner. Den lokala
nivån har oftast nära kontakt och goda kunskaper om det lokala
näringslivet vilket underlättar möjligheten att nå ut till företagen med
insatser som utgår från företagens behov. Det finns goda exempel och
lärdomar från projektresultaten inom Smart industri i regionerna som
regionalt utvecklingsansvariga kan inspireras av och använda för det
fortsatta arbetet.
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1

Uppdraget

1.1

Nyindustrialiseringsstrategin – Smart industri i ett
regionalt perspektiv

Tillväxtverket har sedan 2016 genomfört åtta olika regeringsuppdrag
som utgår från Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri och dess
handlingsplaner1. Uppdragen har olika inriktning och tidsramar, men
det övergripande syftet är att bidra till förnyelse och stärkt
omställningsförmåga i små och medelstora industriföretag och
industrinära tjänsteföretag.
Industrins utveckling har stor betydelse för tillväxt och sysselsättning
lokalt, regionalt likväl som nationellt. Industrin står för en stor del av
sysselsättningen i många kommuner i Sverige. Samtidigt ser behoven
och förutsättningarna olika ut på olika platser och utformning av
insatser och åtgärder behöver därför anpassas efter regionala
förutsättningar. Kartan nedan illustrerar att industrin finns i alla
kommuner och färgerna anger andel sysselsatt dagbefolkning inom
tillverkning och utvinning. I de mörkt lila kommunerna arbetar 25-57
procent av den sysselsatta befolkningen inom industrin eller
industrinära tjänsteföretag.

Bild 1. Sysselsatt dagbefolkning inom tillverkning och utvinning 2017, källa SCB.

1 Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige - Regeringen.se

11

1.1.1
Smart industri i regionerna
I januari 2018 fick Tillväxtverket i uppdrag att genomföra
regeringsuppdraget Smart industri på regional nivå (Smart industri i
regionerna 2.0). Uppdragets syfte var att stimulera och verka för
genomförandet av smart industri på regional nivå bland annat genom
att utlysa medel till projekt för att stärka det regionala
nyindustrialiseringsarbetet. I uppdraget ingick även att bidra till
erfarenhetsutbyte mellan regioner och andra relevanta aktörer samt
att utveckla och stärka resultat och lärdomar från insatser i det
föregående uppdraget Smart industri i regionerna 1.0.
Smart industri i regionerna 2.0 möjliggjorde strukturskapande
insatser för regionerna inom något av de områden som Smart industri
har pekat ut, det vill säga Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft
industri och Testbädd Sverige.
För att möjliggöra större satsningar i linje med ambitionerna inom
Smart industri har vi också beaktat möjligheterna att använda medlen
för medfinansiering av insatser inom ramen för genomförandet av
regionalfondsprogrammen. I utformningen av uppdraget betonar
regeringen särskilt den regionala nivåns betydelse i genomförandet av
nationell politik och prioriterade insatser inom Smart industri.
Regeringen lyfter också särskilt fram behovet av en ökad samverkan
med kommunerna för att utveckla förutsättningarna för industrins
omställning. Därtill lyfts behov av mer strategisk samverkan mellan
aktörer på regional nivå och betydelsen av att stärka och utveckla hela
det regionala främjandesystemet för industrins utveckling. Genom
smart specialisering, internationalisering, och ett ökat fokus på att
underlätta för och stimulera företag att växa kan de regionala
industrimiljöerna utveckla förmågor att bidra till
strukturförändringar.
Tillväxtverket har i möjligaste mån försökt att beakta de av regeringen
givna direktiven i uppdragets genomförande. Vi har prioriterat
projekt och insatser som vi bedömt förenliga med regeringens direktiv
och ambitioner i genomförandet av Smart industri.
Denna slutrapport omfattar Smart industri i regionerna 2.0.
1.1.2

Förändringar under uppdragets genomförande

Under den genomförandetid som Smart industri i regionerna 2.0 löpt
har regeringsuppdragets förutsättningar och omvärlden gått igenom
flera förändringar. Förutom stora justeringar i budgetramen med en
minskning från 90 mkr till slutliga 69,3 mkr har pandemin påverkat
genomförandet i stor utsträckning. I avsnitt 3.2 beskriver vi mer om
hur förändrade förutsättningar påverkat genomförandet.
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1.2

Mål

Våra övergripande mål för insatsen har varit:
Att stimulera och verka för genomförandet av smart industri på
regional nivå bland annat genom att utlysa medel till projekt för att
stimulera det regionala nyindustrialiseringsarbetet
Att bidra till erfarenhetsutbyte mellan regioner och andra relevanta
aktörer.
Att Smart industri får en tydlig regional förankring och därigenom ett
kraftfullt regionalt genomförande
Dessa mål ska i sin tur bidra till att uppfylla det långsiktiga målet för
Smart industri: ”Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och
sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala
värdekedjorna.”

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Målgrupperna för Smart industri i regionerna 2.0 har varit:
1. Primär målgrupp är regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
2. Sekundära målgrupper är främjandeaktörer, bransch- och
näringslivsorganisationer, samt myndigheter.
Den slutliga målgruppen för uppdraget är små och medelstora
industriföretag och industrinära tjänsteföretag i hela landet.

1.4

Metod

Tillväxtverket arbetar för industrins förnyelse genom våra verktyg
kunskap, nätverk och finansiering. På så sätt skapar vi bättre
förutsättningar för befintliga och framtida företag att utvecklas och
attraktiva regionala miljöer där företag kan utvecklas.
Kunskap
Genom de olika aktiviteterna och projekten i Smart industri i
regionerna 2.0 har Tillväxtverket bidragit med kunskap om Smart
industri, dess inriktning och hur den regionala nivån kan delta och
bidra till genomförandet. Vi har också tagit fram ny kunskap för att öka
förståelsen för industrins behov och dess utmaningar samt lämnat
rekommendationer i syfte att underlätta företagens
omställningsarbete. Vi har använt flera olika kanaler för att förmedla
kunskap, till exempel Smart industridagarna, publicering av rapporter
på Tillväxtverkets webb, nyhetsbrev och sociala medier. Läs mer i
avsnitt 3.3.
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Nätverk
Genom nätverksaktiviteter såsom erfarenhetsträffar och dialogmöten
med regionala och andra aktörer samt genom projektbesök stöttar vi
på olika sätt regionernas och främjandeaktörernas arbete med
omställning till en smart industri och genomförandet av målsättningen
med Smart industri. Läs mer i avsnitt 3.4.
Finansiering
Tillväxtverket har beviljat projektmedel till projekt som bidrar till att
främja det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget har detta skett
genom en utlysning som förbereddes genom dialogmöten med
samtliga regioner och avslutades i oktober 2019. Vi har beviljat stöd
till 20 projekt som verkat från Norrbotten ner till Skåne. Vi har beviljat
knappt 72 mkr i stöd och projekten omsluter 142 mkr i total budget.
Läs mer i avsnitt 3.5.

1.5

Uppföljning, utvärdering och lärande

För uppdraget har vi utvecklat och tagit stöd av en förändringsteori för
att följa projektens resultat. Projekten har gjort lägesrapporteringar
två gånger per år samt slutrapporterat. Vi upphandlade extern
utvärdering 2019. Uppdraget gick till Oxford Research AB som har
levererat två rapporter. Slutrapporten bygger delvis på resultat från
utvärderingen. Utvärderingen i sin helhet finns som bilaga 2.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

Smart industri i regionerna har sedan 2016 bidragit till att ge
regionerna stärkta förutsättningar för att stärka industrins
omställningsarbete och konkurrenskraft. Det regionala arbetet har
bidragit till det långsiktiga målet för nyindustrialiseringsstrategin
Smart industri. Strategin har varit betydelsefull för regionernas arbete
med att sätta fokus på industrin och att regionernas roll har stärkts
som en samordnande faktor i det regionala främjandesystemet. Genom
uppskalningen från Smart industri i regionerna 1.0 till 2.0 har
upparbetad kunskap och strukturkapital kunnat tillvaratas och
förädlas i hela landet.
Uppdraget Smart industri i regionerna 2.0 har erbjudit regionerna och
deras främjandeaktörer projektfinansiering, kunskapsstöd och nätverk
för dialog och erfarenhetsutbyte. Vi bedömer att programmet har varit
effektfullt i hög grad hos de aktörer som aktivt tagit del av hela
erbjudandet. Regional omstrukturering, osäkerhet kring budget och
pandemin har påverkat projektverksamheten något men sammantaget
har projekten redovisat goda resultat. Det är nu viktigt att ta vara på
den investering som gjorts i den regionala kapaciteten. Regionalfonden
för perioden 2021–2027 startar och regionala smart
specialiseringsstrategier kommer att styra prioriteringarna, vidare
finns möjligheter inom Fonden för rättvis omställning 2 och de
strategiska innovationsprogrammen3 som hanteras Vinnova,
Energimyndigheten och Formas.
Tillväxtverket har gjort följande iakttagelser och slutsatser.
Viktigt att bygga och underhålla strukturkapital
Långsiktiga stabila interna strukturer och kapacitet för regionalt
främjandearbete underlättar för de regionalt utvecklingsansvariga att
knyta ihop och paketera erbjudanden från nationell och regional nivå.
Regionernas arbete med att främja industrins omställning behöver
långsiktighet och kapacitet att etablera och underhålla det
strukturkapital som upparbetats de senaste åren. Vissa regioner har
kommit långt och har god förmåga i sitt industrifrämjande arbete
medan andra behöver fortsatt stöd för att bygga kapacitet, lära och
inspireras av de som nått längre.

2 Fonden för en rättvis omställning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
3 Samarbete hållbar innovation: strategiska innovationsprogram | Vinnova
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Kombinationen av ett nationellt uppdrag med långtgående regional
anpassning har varit en framgångsfaktor
Regeringsuppdragets konstruktion med möjligheter till långtgående
regional anpassning tillsammans med en bred utlysning har varit helt i
linje med regionernas önskemål. Regionerna har vid flera tillfällen
framfört synpunkter på behovet av att låta de regionala specifika
förutsättningarna få styra mer även när nationella projektinitiativ ska
genomföras. Vi drar slutsatsen att de regioner som har varit antingen
projektägare själva eller har varit i nära samverkan med den utsedda
främjandeaktören har haft störst regional utväxling av projekten.
Tillväxtverket anser att Smart industri i regionerna är ett gott exempel
på regionalt anpassad nationell näringspolitik. Den tydliga kopplingen
till nyindustrialiseringsstrategin och att regionernas roll och ansvar
betonas har bidragit till en god förståelse för uppdraget.
Huvuddelen av projekten har valt digitalisering eller
kompetensförsörjning som inriktning men de flesta projekten har även
genomfört delaktiviteter inom ett eller flera andra fokusområden. Vi
har noterat att frågor om hållbarhet och cirkulära affärsmodeller har
blivit mer aktualiserade under uppdragets gång, något som vi ser ett
stort behov av att arbeta vidare med. Inte minst med tanke på det allt
mer akuta behovet av att ställa om hela samhället för att nå
målsättningarna i Parisavtalet.
Bra genomslag för Smart industri i det regionala utvecklingsarbetet
Aktualiseringen av industrifrågorna har kunnat förstärkas i det
regionala utvecklingsarbetet i en period då många regioner haft
pågående processer för att uppdatera regionala utvecklingsstrategier
(RUS) och Smart specialiseringsstrategier (RIS3). Det senaste året har
dessutom programskrivning inför regionalfondens kommande
programperiod pågått. Några projekt har haft som konkret mål att
tydligare inkludera industrifrågorna i det strategiska regionala
utvecklingsarbetet. Vi har noterat att regionerna generellt bedömer att
nationella prioriteringar genom Smart industri har underlättat
möjligheterna att inkludera industrin i regionala strategidokument.
Smart industri i regionerna har alltså gett avtryck i det regionala
strategiarbetet vilket skapar goda förutsättningar för långsiktighet och
vidareutveckling av upparbetat strukturkapital för industrins
omställning och konkurrenskraft.
Ökat fokus på industrins kompetensförsörjningsutmaning
Brist på kompetens var redan innan pandemin ett av de största
tillväxthindren för industriföretagen. Detta återspeglas även i de
projekt som bedrivits inom uppdraget. Bedömningen är att det fortsatt
kommer att vara en av de viktigaste utmaningarna att möta för att
klara långsiktig konkurrenskraft samtidigt som vi ställer om till grönt
och digitalt. Inte minst sätter redan nu de stora industrietableringarna
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i bland annat norra Sverige en stor press på såväl kommuner som
regioner att kunna lösa de kompetensbehov som etableringarna
medför.
Regionerna har uppdraget att arbeta med kompetensförsörjning
reglerat i sina villkorsbeslut som en del av det regionala
utvecklingsarbetet. Samtliga regioner har en funktion och resurser för
kompetensförsörjningsstrateg men det varierar stort sett till hur
regionerna prioriterar kompetensförsörjningsfrågorna. Vi anser att
det finns goda möjligheter att förstärka kunskap och insikter om
näringslivets kompetensbehov genom att stärka den interna
samverkan inom regionerna.
Flexibilitet har möjliggjort synergier
Genom att ge utrymme för att uppdragsmedel används som
medfinansiering har uppdraget möjliggjort synergier med andra
finansieringskällor, initiativ och regionala prioriteringar. På så vis
skapas en flexibilitet som uppskattats av regionerna. Industrifrågorna
på regional nivå hanteras inom flera olika uppdrag och med skild
finansiering, vilket gör behovet av samordning och erfarenhetsutbyten
stort. I flera regioner har projekten kunnat samverka med andra
pågående projekt, till exempel inom regionalfonden, socialfonden eller
andra insatser inom Smart industri.
Regeringsuppdraget och utlysningen uppmuntrade till samverkan med
regionalfondsprogrammen vilket resulterade i två projekt med
samfinansiering. Vi kan konstatera att det finns en del administrativa
utmaningar att lösa för att det ska fungera bättre i framtiden. Det
handlar bland annat om olika stödlogik, tidsplaner för utlysningar och
beslutsprocesser som behöver synkroniseras för att uppnå fler
samfinansierade projekt.
Främjandesystemets kunskap och kapacitet är av stor betydelse
En slutsats från Tillväxtverkets samlade arbete med Smart industri är
att det är svårt att engagera de små- och medelstora industriföretagen
i projektaktiviteter. Att arbeta med industrins omställning på lokal och
regional nivå innefattar att bygga nära relationer med företagen. Det
behövs långsiktighet och skicklighet för att nå fram till mindre företag
som har fullt fokus på sin produktion och saknar tid och i viss
utsträckning tillräcklig kompetens för att göra en omvärldsanalys och
dra strategiska slutsatser för verksamheten. Från några av projekten
ser vi att en framgångsfaktor för omställningsarbetet har varit att
företagen erbjudits möjligheter till utveckling utifrån sina specifika
behov. Detta kräver att främjandesystemet har rätt kompetens och
kapacitet. Främjandesystemet behöver ha legitimitet hos företagen
och vi noterar ett stort behov och intresse för att expandera
industriella utvecklingscentra (IUC-bolag) till fler regioner.
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Vi har även noterat att stabila industrifrämjare med goda relationer
med kommunernas näringslivsfunktioner är en bra grund för att
”öppna dörrar” till företagen. Kommunernas näringslivsarbete ser
olika ut och vi ser här ett behov av att fortsätta stärka synergier mellan
det regionala utvecklingsarbetet, främjandesystemet och den lokala
nivån
Tillväxtverket som kunskapsstöd och facilitator har varit av stor vikt
Från utvärderingens intervjuer med regionerna tar vi med oss att
Tillväxtverkets kunskaps- och nätverksaktiviteter har varit ett
uppskattat komplement till projektfinansieringen. Regionerna
uttrycker i utvärderingen att de gärna ser att Tillväxtverket har en
samordnande roll för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte regioner
emellan när det kommer till industrifrågor. Smart industridagarna är
ett sådant exempel som lyfts fram som en värdefull arena för
kunskapsdelning och nätverkande. För att mer effektivt nyttja
möjligheter i andra finansieringsinstrument behövs ett samlat
kunskapsstöd och nätverk för det regionala utvecklingsarbetet. Vår
slutsats är att den samordnande rollen är av stor vikt för att dela
kunskap och erfarenheter mellan regioner, men även genom att kunna
facilitera mötesplatser där regionalt utvecklingsansvariga och
industrins främjare möts.

2.2

Rekommendationer till regeringen

Rekommendationerna syftar till att stärka förutsättningar för ett
fortsatt fokus på den regionala nivåns kapacitet och förmåga att främja
industrins omställning och konkurrenskraft.
Vi baserar rekommendationerna på Tillväxtverkets egna erfarenheter
och extern utvärdering tillsammans med tidigare lärdomar från
avslutade uppdrag inom Smart industri.
Lansera ett grönt och brett industriprogram med regional anpassning
Tillväxtverket har i tidigare inspel till regeringen4 lyft fram behov av
ett sammanhållet och brett program för små och medelstora företags
omstart och omställning. Särskilda insatser för industriföretag är en
självklar del av i ett sådant brett program, givet vikten av industrin för
sysselsättning och utveckling i svenskt näringsliv. Insatserna ger på ett
effektivt sätt stöd för industrins omställning och stärker
konkurrenskraften hos såväl små och medelstora som stora företag i
hela landet. Näringslivets behov av stöd för att utvecklas och behålla
konkurrenskraft samtidigt som man klarar att ställa om till minskad
klimatpåverkan är fortsatt stort. Industrin har särskilda behov som

4 Exempelvis i slutrapporten av ”uppdrag att stimulera industrins och industrinära

tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning”, maj 2020.
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kan koppas både till utmaningar med klimatomställning och
kompetensförsörjning vilket ett näringslivsfrämjande program med
möjligheter till långsiktiga insatser skulle kunna möta.
Regionerna efterfrågar på samma sätt breda och långsiktiga program
med goda möjligheter till regional anpassning och involvering vilket är
i linje med Tillväxtverkets bedömning. Regionalt utvecklingsansvariga
har genom satsningarna på Smart industri i regionerna 1.0 och 2.0 fått
möjlighet att stärka regionala förmågor att stötta industrins
omställningsbehov. Beprövade och välfungerade metoder kan skalas
upp, spridas och implementeras både mellan regioner och lokalt i
länen. Det regionala främjandesystemet är i hög grad
projektstödsberoende vilket innebär att långsiktighet och kontinuitet
kan gå förlorad när insatser upphör efter en begränsad tid och andra
program med ny inriktning startas.
Tillväxtverkets insatser inom Smart industri och det program som vi
föreslår kompletterar på ett strategiskt sätt de stora satsningar på
innovation som genomförs i samverkan mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas, genom en bredare ansats som syftar
till att tillsammans med regioner sprida kunskap och insikter om
vikten av omställning och skapa förutsättningar för konkreta
investeringsbeslut i en stor bredd av små- och medelstora
industriföretag i hela landet.
Tillväxtverkets samordnande roll i de åtta olika smart
industriuppdragen har skapat en välfungerande plattform för kunskap
och erfarenhetsutbyte. Utvärderingen och vår dialog med regionalt
utvecklingsansvariga visar på ett fortsatt behov av nationell
samordning där möjligheter till ett bredare kunskapsutbyte mellan
regioner och aktörer möjliggörs.
Fortsätt stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Regionerna har en viktig roll för en fungerande kompetensförsörjning,
bland annat genom att samordna aktörer, bidra med analyser och
kartläggningar och driva utveckling. Vi vet att förutsättningarna är
olika i olika regioner och anser att det behövs långsiktig styrning från
staten med tydliga mandat till regionerna att arbeta vidare med
kompetensförsörjningsfrågorna inom ramen för det regionala
utvecklingsansvaret.
Använd Smart industri i regionerna som modell
Tillväxtverket anser att Smart industri i regionerna är ett bra exempel
på uppdrag där den regionala utvecklingspolitiken och
näringspolitiken har samspelat väl. Vi anser att uppdraget kan fungera
som inspiration för hur nya initiativ och uppdrag inom nationell politik
kan genomföras med tydlig regional anpassning. Genom att ta tillvara
kunskap, samarbeten och strukturer som finns regionalt kan
nationella initiativ snabbt nå ut och få resultat i hela landet.
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2.3

Rekommendationer till regionalt utvecklingsansvariga

Ta tillvara resultat och upparbetade strukturer
Det regionala genomförandet av Smart industri i regionerna 1.0 och
2.0 har genererat ett strukturkapital att ta tillvara och utveckla vidare.
I projektresultaten finns konstruktiva samverkansstrukturer och
kunskapsunderlag som utgör en god grund för fortsatt
utvecklingsarbete. Regionalt utvecklingsansvariga spelar en viktig roll
för att säkra att upparbetade strukturer och resultat tas tillvara. Det
finns ett fortsatt stort behov av att sprida framgångsrika arbetssätt
över regiongränser och att stärka samarbete inom och mellan
regioner. Industrins omställning till grönt och digitalt behöver fortsatt
stå i fokus för att vi tillsammans ska nå klimatmålen.
Stärk kopplingarna mellan kompetensförsörjning och övrigt regionalt
utvecklingsarbete
Tillväxtverket anser att det finns ett behov av att ytterligare stärka
samverkan mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och
övrigt regionalt utvecklingsarbete. I det fortsatta arbetet med
industrins omställning behöver regionalt utvecklingsansvariga nyttja
den kunskap, de samarbeten och de forum som finns etablerade inom
det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Näringslivets
kompetensbehov behöver lyftas fram och industrins utmaningar
behöver prioriteras brett. Det finns bra metoder och arbetssätt både
för intern samverkan och för samverkan med aktörer i regionen att ta
tillvara.
Involvera kommunerna i regionala industrifrämjande insatser
För att vara mer effektiv och träffsäker i arbetet med att nå och
involvera företagen behöver det regionala främjandesystemet i högre
grad kroka arm med kommunernas näringslivsfunktioner. Den lokala
nivån har oftast nära kontakt och goda kunskaper om det lokala
näringslivet vilket underlättar möjligheten att nå ut till företagen med
insatser som utgår från företagens behov. Det finns goda exempel och
lärdomar från projektresultaten inom Smart industri i regionerna som
regionalt utvecklingsansvariga kan inspireras av och använda för det
fortsatta arbetet.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Uppstart av programmet och regional förankring

I uppstartsarbetet med uppdraget genomförde vi en dialogrunda där
samtliga regioner bjöds in till dialogmöten kring utlysningen. Syftet
med dialogen var att regionerna skulle känna delaktighet och
engagemang vid utlysningen. Vi informerade om andra pågående
Smart industri-uppdrag som Tillväxtverket hade och informerade även
om pågående insatser från Vinnova som berörde smart industri.
Dialogrundan gav oss en god inblick i regionernas önskemål för att
kunna arbeta vidare med smart industri. Vi kunde även konstatera ett
behov av att kunna arbeta bredare med frågor i skärningen mellan
industrins omställning och platsutveckling. Regionerna lyfte här
särskilt fram orters och platsers attraktivitet som en nyckelfaktor för
att industrin ska lyckas med sin strategiska och långsiktiga
kompetensförsörjning. Det är vår bedömning att dialogrundan var
uppskattad och att den har bidragit till att stärka vår regionala
närvaro.
Utlysningen som följde efter dialogrundan omfattade 19 ansökningar
om projektstöd, ett projekt delades i två och sammantaget har vi
beviljat 20 projekt stöd. De beviljade projektens omslutning uppgick
till 72.8 mkr.

3.2

Förändringar i regeringsuppdraget under programtiden

Stora förändringar både i uppdragets omfattning och tid har påverkat
genomförandet. Uppdragets finansiering minskades av
Näringsdepartementet under genomförandets gång. Den ursprungliga
ramen för uppdraget var 90 miljoner kronor, vilket genom så kallad
prolongering justerades till 80 miljoner kronor. Detta gjordes med
anledning av att regering saknades under hösten 2018. I november
2019 fattade regeringen nytt beslut om att minska finansieringen till
69,3 miljoner kronor. I det läget fanns nettobeviljade projektbeslut
med ca 72 mkr.
I samband med delrapportering i mars 2020 gjorde Tillväxtverket med
anledning av coronapandemin en hemställan om förlängning av
uppdraget. Vi såg snabbt hur aktivitetstakten bromsades upp i
inledningen av pandemin och detta ledde till att flera projekt önskade
förlängda tidsramar. Under en period rådde osäkerhet för projekten
och Tillväxtverket om en sådan förlängning var möjlig. Hösten 2020
beviljades en förlängning med nytt slut 2021-08-31 och möjlighet att
nyttja rekvirerade medel fram till juni 2021. Det innebar en möjlighet
att förlänga projekten till sista mars 2021 vilket 13 av 20 projekt
gjorde.
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Förändringarna i uppdragets omfattning har påverkat Tillväxtverkets
arbete under genomförandet. Osäkerhet i budget och slutlig tidsram,
förändrade arbetssätt, ändrade aktiviteter och nämnda förseningar på
grund av pandemin har haft en stor inverkan på möjligheten att
leverera uppdraget i enlighet med ursprunglig plan.

3.3

Kunskap

Tillväxtverket har genom de olika aktiviteterna och projekten i Smart
industri i regionerna 2.0 bidragit med kunskap om Smart industri, dess
inriktning och hur den regionala nivån kan delta och bidra till
genomförandet. Vi har också utvecklat och spridit ny kunskap för att
öka förståelsen för industrins behov och dess utmaningar samt lämnat
rekommendationer i syfte att underlätta företagens
omställningsarbete.
3.3.1

Resultatkommunikation

Gemensam kommunikation för uppdrag inom smart industri
Genom vårt enhetsöverskridande team smart industri har vi löpande
kommunicerat pågående arbete och resultat med uppdragens olika
målgrupper. Vi har bland annat lyft goda exempel på regional
samverkan, framgångsrika industriföretag som har digitaliserat och
automatiserat sina processer samt beprövade metoder och verktyg.
Vi har kommunicerat via artiklar och filmer på tillvaxtverket.se, i
sociala kanaler, i direkt kontakt med våra olika målgrupper och via
regelbundna nyhetsbrev på temat ”senaste nytt från smart industri”.
I takt med att Tillväxtverkets olika smart industri-uppdrag avslutats
har vi gemensamt samlat våra lärdomar i åtta insikter (se nedan) som
vi publicerat på Tillväxtverkets webbplats och spridit bland annat via
sociala kanaler och på Smart industri-dagen 2021.
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Åtta insikter och idéer till förändring
Under arbetets gång har vi byggt upp kunskaper om vad som fungerar
och vad som fortsatt behöver utvecklas för att stärka utvecklingen hos
små och medelstora industriföretag. Våra åtta insikter5 från uppdragen
inom Smart industri och våra idéer till förändring är följande:
Samverka inom och mellan regioner
Vi behöver stärka samverkan mellan aktörer, både inom och mellan regioner. Då kompletterar insatserna varandra
och skapar gemensamma synsätt.
Lyft Sverige som produktionsland
Sverige är ett bra produktionsland. Det finns stor potential för att fler företag ska kunna starta tillverkning i
Sverige.
Balansera skalbarhet och flexibilitet
Det finns många välfungerade metoder för affärsutveckling. Låt oss hjälpas åt att sprida de metoder som fungerar.
Anpassa dem regionalt och lokalt så att de kommer fler företag till nytta.
Stärk industrins främjare
Digitalisering, kompetensförsörjning och hållbar produktion är stora utmaningar för svensk industri. Därför
behöver främjandesystemet ha god kunskap om företagens behov och utmaningar.
Använd det goda exemplets kraft
Goda exempel inspirerar och skapar igenkänning. Så väcker vi nyfikenhet och ökar intresset hos företag att
utvecklas.
Stärk företagens omställningsförmåga
Små företag saknar ofta kompetens, tid och pengar för att kunna driva sin egen strategiska utveckling. Därför
behöver vi tillsammans erbjuda relevanta insatser för att stärka företagens konkurrenskraft.
Nyttja erfarenheter för att nå företagen
Vi har lärt oss mycket om hur vi bättre ska nå företagen. Några bra tips är att ta en tidig kontakt, möta företagen
personligen och lyssna noga för att fånga de specifika behoven hos varje företag.
Koppla kompetens till affärsnytta
Många små företag saknar effektiva processer för sin kompetensförsörjning. De har svårt att hitta rätt kompetens
och kompetensutveckla sin personal. Lyft kompetensförsörjning som avgörande för företagens affärsutveckling.

Resultat och lärdomar från Smart industri i regionerna
Med utgångspunkt i de åtta insikterna har vi lyft framgångsrika
resultat från några av uppdragets projekt. Vi har publicerat och spridit
artiklar och filmer, som utgår från hur projekten och regionerna
förankrat och genomfört Smart industri regionalt. Några exempel:




Samverkan lyfter industrin i Norra Mellansverige
Modellen för den värmländska industrins överlevnad
Praktikelever stärkte attraktionskraften hos Hallands
industriföretag

5 Insikter om Smart industri - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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3.3.2
Platsens betydelse för industrin
Platsen har betydelse för industrins utveckling. Kommuner, regioner
och andra offentliga aktörer kan göra skillnad genom att skapa goda
förutsättningar för företag att utvecklas. När kopplingen stärks mellan
näringslivsutveckling och samhällsplanering förbättras företagens
möjligheter att utvecklas, i hela Sverige. Tillväxtverket arbetar för att
utveckla attraktiva platser för företag, boende och besökare.
Genom våra insatser inom Tillväxtskapande samhällsplanering och
Smart industri såg vi ett behov av ny kunskap om platsens betydelse
för industrin, som många frågade efter. Ett svar på detta behov var
rapporten Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för
kommuner och regioner6
Rapporten innehåller:




tre framtidsscenarier (det cirkulära scenariot, digitalisering
och automation och det rationaliserande scenariot),
en sammanställning av vilka områden som bedöms få större
betydelse i framtiden för industriföretagens lokalisering och
en sammanställning av vilka insatser som behövs på lokal,
regional och nationell nivå för att möta industrins platsbehov.

Resultatet är tänkt att öka kunskapen hos kommuner, regioner och
andra offentliga aktörer om vilka behov som framtidens
industriföretag kan tänkas ha och vad vi kan göra tillsammans för att
möta behoven.
Rapporten har fått stort genomslag och våra målgrupper har vid flera
tillfällen lyft den som ett värdefullt kunskapsunderlag. Rapporten låg
även till grund för ett lärpass vid Reglabs årskonferens 20207, som
Tillväxtverket arrangerade tillsammans med Karlstads universitet

6

(finns för nedladdning på tillvaxtverket.se).

7 Dokumenation från lärpasset finns på www.reglab.se
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3.4

Nätverk

Att kunna erbjuda relevanta nätverksmöten inom programmet är en
viktig del i genomförandet och vi ser ett stort behov av mötesplatser
för både utbyte mellan projektägare och regionalt
utvecklingsansvariga. Enligt insatsplanen skulle vi genomföra 1–2
erfarenhetsträffar med projektägare. Erfarenhetsträffarna är en
värdefull och uppskattad del av Tillväxtverkets genomförande av
programmet. Genom rollen som samordnare av de åtta olika smart
industriuppdragen har vi kunnat dela kunskap om andra pågående
aktiviteter och insatser vilket har varit till stor nytta för både regioner
och främjandeaktörer.
Några kommentarer från dialogmöten med regionalt
utvecklingsansvariga:

”Smart industri som helhet har varit en resurs för oss att arbeta med satsningar i
smart specialisering (RIS3)”
”Fortsätt. Håll i och håll ut. Tematiska ERFA-träffar är värdefulla”
” SMIR är bra men den är mer en pusselbit, en del av det hela av arbetet med
industrin”

3.4.1
Regional dialog
Dialoger med de regionalt utvecklingsansvariga var en värdefull del
inför uppstarten av programmet och det var viktigt att behålla den
kontakten under uppdragets gång, särskilt när så få regioner valt att
vara projektägare. För våren 2020 hade vi planerat in tre dialogmöten
på tre platser i landet där vi skulle fånga upp regionernas tankar om
genomförandet av programmet, om hur arbetet med industrins
omställning fungerar i respektive region och inte minst om framtida
behov av stöd för omställningsarbete. Pandemin satte stopp för fysiska
träffar och en intensiv dialogrunda kring de nya
regionalfondsprogrammen innebar att vi valde att genomföra ett
digitalt möte i september. 17 regioner deltog på mötet och här lyfter vi
några noteringar från dialogen.




Flertalet regioner bedömde att industrins omställning fick
bättre utrymme i det strategiska utvecklingsarbetet men det
fanns även regioner som uttryckte att det var svårt att
”konkurrera” med andra näringar.
Flera regioner såg att processen med Smart specialisering hade
stärkt fokus på industrins utmaningar vilket också påverkade
regionalt utvecklingsarbete och regionalfondsprogrammering.
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Det fanns ett stort behov av att jobba brett, samlat och
strategiskt, regionerna behövde komma bort från
stuprörsinitiativ.
Fortsatt stöd behövdes för att utveckla former för samverkan,
kunskapsdelning och nätverk.

Som avslutning på uppdraget genomförde vi i maj 2021 ett
lärseminarium där Oxford Research presenterade sina preliminära
resultat från utvärderingen. Efter det följde en gruppdiskussion där
det samlade intrycket från mötet var att regionerna som varit nära
delaktiga eller i projektledande ställning var mest nöjda med
genomförandet och de resultat projekten genererat.
3.4.2
Erfarenhetsträffar
Utvärderingen av uppdraget visar att erfarenhetsträffar är
uppskattade aktiviteter som ger möjlighet att få inspiration från andra
regioners arbete med liknande frågeställningar, dela utmaningar,
lärdomar och idéer till lösningar. Det är en viktig del av det regionala
utvecklingsarbetet generellt men även i arbetet med industrin och
industrifrämjande processer.
Under uppdragets genomförande har vi bjudit in till två fysiska
erfarenhetsträffar och två digitala. Uppstarten skedde genom en kickoff i anslutning till Smart industri-dagarna (se 3.4.4.) vilket gav en bra
möjlighet till ökat nätverkande och minskat resande.
Nästa erfarenhetsträff genomförde vi tillsammans med uppdraget för
regionalt kompetensförsörjningsarbete. Vi ville lyfta validering som
strategiskt verktyg för kompetensförsörjning och hade en gemensam
dag med regionernas kompetensförsörjningsstrateger samt regioner
och projektägare inom Smart industri i regionerna. Vi kunde efteråt
konstatera att det finns en del utmaningar i att kombinera två så olika
målgrupper men resultatet är trots det positivt då deltagarna fick nya
kontakter och ny kunskap.
Vi ställde sedan om till digitalt och genomförde slutkonferenser i två
omgångar eftersom programmets förlängning innebar olika
avslutsdatum för projekten. På dessa träffar har regionalt
utvecklingsansvariga som inte är projektägare deltagit i större
utsträckning än på de fysiska möten som vi arrangerat.
3.4.3

Referensgruppsmöten om Smart industri

Tillväxtverket bildade en referensgrupp för Smart industri med syfte
att samlat få direkt återkoppling på insatser och aktiviteter från
industrins främjare. Referensgruppen har sammankallats två gånger
per år sedan 2019 och den breda representationen har varit värdefull
för genomförandet av samtliga Smart industriuppdrag. Bland
deltagande organisationer kan nämnas Vinnova, Almi, IUC Sverige,
Rise, Sveriges Kommuner och Regioner, Företagarna, Teknikföretagen
och IF Metall.
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3.4.4
Smart industri-dagar och Industridagen
I genomförandet av uppdraget har vi bidragit till och medverkat vid tre
av Tillväxtverkets ”smart industri-dagar”; två fysiska konferenser i
Stockholm 2019 och 2020 och två digitala halvdagar under 2021. Det
senare tillfället hade temat industrins omställning och innovation för
hållbarhet. Det blev ett uppskattat arrangemang med balans mellan
intressant spets och bredd i form av framtidsspaning, analys och
prognos och goda exempel. Målgrupp för Smart industridagarna är i
första hand industrins främjare, myndigheter och regioner.
Utvärderingen av konferensen visar generellt höga betyg och bland det
mest uppskattade var ett samtal mellan generaldirektörerna från
Tillväxtverket och Vinnova, rektor på Luleå Tekniska Universitet,
personalchef Northvolt samt HR-direktör på LKAB. Samtalet handlade
om kompetensförsörjningsutmaningen i norra Sverige med de stora
industriella etableringar och omställningar som pågår.
Vi har även bidragit till innehållet och medverkat vid den
återkommande Industridagen 2019 och 2021, som arrangeras av
Industrirådet i samarbete med bland annat Tillväxtverket.8

3.5

Finansiering av regionala utvecklingsprojekt

Tillväxtverket arbetar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och
vågar. Kunskap och nätverk är viktiga verktyg i detta men finansiering
blir ofta en nyckelfaktor för att kunna ta nästa steg, pröva nya
metoder, nya samverkansformer och ställa om verksamhet till grönt
och digitalt. Vi har genom Smart industri i regionerna 2.0 kunnat
erbjuda finansiering till 20 projekt med olika inriktningar och
omfattning vilket vi beskriver närmare i detta avsnitt.
3.5.1
Projektportföljen – vilka har varit projektägare och finansiärer?
Öppningen för regionala främjare att söka projektmedel inom Smart
industri i regionerna 2.0 har omfamnats av de regionalt
utvecklingsansvariga. Ändringen återspeglas tydligt i projektportföljen
där hälften av projekten ägs och drivs av regionala främjandeaktörer.
Fyra regioner står som projektägare (genom samverkan omfattas sju
regioner totalt). Detta var en aning oväntat men samtidigt i linje med
avsikten att ha en regional anpassning, då många regioner i
förstudierna inom Smart industri i regionerna 1.0 konstaterade att
främjandeaktörer var mer lämpliga projektägare för den här typen av
initiativ.

8 www.industridagen.se
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Av de projekt som ägs av främjandeaktörer är hälften ägda av
regionala IUC-bolag (Halland, Kalmar, Norr, Skåne och Väst).9
Kommuner eller kommunala bolag äger fyra projekt. Övriga (forskning
och utbildningsaktörer) är projektägare i två av projekten.
De 20 projekten i Smart industri i regionerna 2.0 omsluter totalt cirka
142 miljoner kronor, alla finansieringskällor inkluderade.10
Finansiering utifrån typer av finansiär presenteras nedan.
Figur 1. Totala medel utifrån finansiär, projekt inom Smart industri i regionerna 2.0.
Kommunal
(4%)

Privat
(1%)

Övrigt
(<1%)
Smart industri i
regionerna 2.0
(50%)

Regional
(24%)

Övrig offentlig och
offentlig/privat
(6%)
ERUF
(15%)

I utlysningen av projektmedel inom Smart industri i regionerna 2.0
ställde vi inga krav på privat medfinansiering av projekten.
Genomgången visar att endast två av projekten har privat
medfinansiering11, och som framgår av figuren utgör den privata
medfinansieringen endast cirka 1 procent av portföljens totala medel.
Det har inte heller varit obligatoriskt med regional medfinansiering.
Regioner medfinansierar totalt 15 av 20 projekt. Regionen står också
för den största andelen av medfinansieringen med 24 procent av de
totala medlen, eller 49 procent av den totala medfinansieringen. Övrig
offentlig och offentlig/privat medfinansiering utgör 6 procent av de
totala medlen, fördelat på 8 projekt. Kommuner, inklusive kommunala
bolag och kommunalförbund står för 4 procent av projektens
finansiering fördelat på 7 projekt.
Endast två projekt har finansiering från regionalfonder trots
ansträngningar för att lyfta fram möjligheten till samfinansiering. IUC
Kalmar beviljades medfinansiering från regionalfonden för projektet
Smeland som omfattade Småland (delar av Kalmar län, Kronobergs län
samt Jönköpings län) och Region Jämtland Härjedalen beviljades stöd
I ytterligare ett ärende, i Jämtlands län, är Region Jämtland Härjedalen projektägare men det
regionala IUC-bolaget, IUC-Z Group, medfinansiär och projektpart.
9

10

Siffrorna i detta avsnitt avspeglar budgetar utifrån projektbeslut.

11

Smart industriell modernisering JH och Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM
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för ett samverkansprojekt med det regionala IUC-bolaget IUC Z-group.
Erfarenheten utifrån Tillväxtverket egen bedömning och inspel från
regionerna är att det måste bli enklare att kombinera dessa
finansieringsmöjligheter. I Västsverige (Västragötalandsregionen och
Halland) samverkar i stället fyra projekt för genomförandet av smart
industri med tydlig förankring i det regionala tillväxtarbetet. Två av
projekten har medfinansiering från regionalfonden och två från Smart
industri i regionerna 2.0. Vi kan konstatera att det finna utmaningar att
lösa för att fler projekt ska kunna samfinansieras. Till stor del handlar
det om att stödens struktur och utlysningsprocesser behöver
synkroniseras bättre.
3.5.2

Projektportföljen – mer bredd än spets

Projekten är i huvudsak branschgenerella och har ett brett fokus på
industrins utveckling och omställning. Undantagen är projekten som
prioriterats fram inom Östra Mellansverige som utgår från en agenda
kopplat till den gemensamma smart specialiseringslogiken. Det
innebär i detta sammanhang att vi har tre branschinriktade projekt
(tunga fordon, järnväg och hälsoteknik). Vi har även tre
teknikspecifika projekt där två hör hemma i Östra Mellansverige och
det tredje i Kalmar län. Additiv tillverkning/3D-printing står i fokus för
Alfred Nobel Science Park i Karlskoga, Curt Nicolingymnasiet i
Finspång och Additivt Teknikcenter i Hultsfred.
Tillväxtverket har utgått från Smart industri-strategin och studerar
här närmare hur projektportföljen följer de identifierade
utmaningarna och valda fokusområden. Vi ser en tydlig logik i hur
regionerna prioriterat projekt dels utifrån genomförda insatser i Smart
industri i regionerna 1.0 och dels utifrån hur långt man nått i
regionens främjandearbete med industrins omställning.

Bild 2, källa – regeringens nyindustrialiseringsstrategi – Smart industri

3.5.3

Projektportföljens resultat kopplat till fokusområde
Kunskapslyft

Industrins kompetensförsörjning både idag och i framtiden står inför
stora utmaningar och genom fokusområdet Kunskapslyft Industri i

29

Smart industri-strategin har regeringens handlingsplan skapat en
viktig plattform för förändring. Tillväxtverket genomför
undersökningen Företagens villkor och verklighet vart tredje år. Den
senaste upplagan besvarades av företagen just före pandemins utbrott.
Med anledning av detta gjorde vi en kompletterande undersökning
med fokus på kompetensförsörjning – Företagens villkor och verklighet
– coronaundersökningen12. Resultatet visar på fortsatta svårigheter att
hitta rätt kompetens för företagen. Bland industriföretagen bedömer
närmare 30 procent att tillgång på lämplig arbetskraft kommer att
vara ett stort tillväxthinder mot knappt 50 procent i den ordinarie
undersökningen för 2020.
Vi har noterat att kompetensförsörjningsområdet har blivit mer
aktuellt i projekten än vad projekten kommunicerade initialt, dels för
att frågorna varit mycket på agendan bland industrins aktörer, dels i
spåren av pandemin. För att öka kunskapen om näringslivets behov av
kompetens och matchning av utbud behöver det regionala
kompetensförsörjningsarbetet utvecklas till att vara mer horisontellt
implementerat i det regionala utvecklingsarbetet.
Som vi tidigare nämnt har kompetensförsörjning varit en del av
flertalet av projekten inom uppdraget. Kompetensförsörjning omfattar
allt från dimensionering av utbildningsutbud, livslångt lärande till
företagens förmåga att jobba strategiskt med kompetensförsörjning. Vi
vill här lyfta tre intressanta projektresultat som har direkt koppling till
handlingsplanens intentioner.
Industriråd i Värmland
I Värmland har Karlstad Innovation Park bildat ett industriråd med
bred representation från den värmländska industrin. Målsättningen
var att få fler sökande till länets yrkesvuxprogram med inriktning
industri. Problembilden var tydlig när projektansökan gjordes 2018;
tillgången till yrkesutbildad arbetskraft behövde öka ordentligt både
på kort och lång sikt. För att klara omställning till hållbarhet och ökad
konkurrenskraft för de värmländska industriföretagen behövdes en ny
modell för regionalt samordnad industrirelevant yrkesutbildning för
vuxna. Efter två års intensivt projektarbete har resultaten överträffat
förväntningarna – projektet har skapat sex industriutbildningsnoder
för yrkesvux på sex orter i länet. Antalet elever i länet har gått från 10
till 200 på två läsår och framgångsreceptet är nära samverkan med
industriföretagen, en strukturerad regional plattform där de
värmländska kommunerna samverkar bl a genom frisök (fritt sök
mellan kommunernas utbud av yrkesvux).13

12 Företagens villkor och verklighet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
13 Industriråd Värmland (industriradvarmland.se)
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Arbetsmarknadskunskap i skånska skolor
I Skåne har regionen tillsammans med IUC Syd satsat på att etablera
konceptet Arbetsmarknadskunskap14 i skolan för att stärka elevernas
kunskap om den skånska arbetsmarknaden. Projektet har lyft fram
industrin som ett intressant och utvecklande utbildningsområde och
har arrangerat Industrinatten15 för att visa upp industriföretagen för
skolungdomarna. Vid projektavslut var 18 skånska kommuner
anslutna till Arbetsmarknadskunskap och IUC Syd har fått möjlighet
att fortsätta sitt arbete efter detta projekts avslut. Pandemin innebar
att besök på skolor ställdes in men projektet utarbetade ett digitalt
upplägg istället och kunde fortsätta sitt arbete även under 2020.
Stärkt attraktionskraft hos Norrbottens industriföretag
Slutligen vill vi nämna IUC Norr som fokuserat på arbetsgivare där
fokus har varit att implementera metoder för att stärka företagens
attraktivitet som arbetsgivare. Genom coachning,
inspirationsseminarier och nya kontakter har en grupp industriföretag
i Norrbotten fått möjlighet att vända blicken inåt och lära sig mer om
hur man blir en attraktivare arbetsgivare. För att kunna locka
kvalificerad arbetskraft nu och i framtiden är detta avgörande för
många företag och deltagande företag vittnar om goda resultat såsom
ökad omsättning, fler nyanställningar och fler sökande till
utannonserade tjänster.
3.5.4

Projektportföljens resultat kopplat till fokusområde Industri
4.0/digitalisering
Digitalisering lyfts vid sidan av kompetensförsörjning som en av de
största utmaningarna för industrins omställning och förnyelse. Genom
att digitalisera och automatisera sina processer kan företagen
effektivisera sina produktionsflöden, höja kvaliteten, förenkla för sina
kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige.
Merparten av de 20 projekten innehåller satsningar som syftar till
ökad digitalisering och automatisering. Det handlar såväl om direkta
insatser i företagen genom coachning, utbildning och inspiration som
strategiska och strukturbyggande insatser på regional nivå. Några
satsningar som är särskilt intressanta att lyfta är:
Regional analys av digitala strukturer
Region Västernorrland har fokuserat på att bygga upp den regionala
strategiska strukturen och komplettera övriga pågående satsningar i
regionen. I samverkan med Umeå Universitet och Mittuniversitetet har
projektet tagit fram en stor mängd rapporter, presentationer och

14 www.arbetsmarknadskunskap.se
15 www.industrinatten.se
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streamade föreläsningar kring lokal och regional näringslivsstruktur
och arbetsmarknad. Resultatet är bland annat konkreta fakta- och
forskningsbaserade kunskapsunderlag kring länets digitala
yrkesstruktur, en intervjuserie om företagsledares egna berättelser
om digital transformation och en ö versikt av hur fö retagsledare inom
Vä sternorrlands tillverkningsindustri skattar sin digitala kompetens.
Kunskap och nätverk kring digitalisering genom additiv tillverkning
Curt Nicolin Gymnasiet har samlat industriföretag i Östergötland och
Östra Mellansverige för kunskapsspridning och nätverkande kring
digitaliseringsmöjligheter genom additiv tillverkning. De 400 personer
från ett 40-tal företag som deltagit i aktiviteter, som sprint-events, har
fått ökad kunskap och förståelse för tekniken och därigenom bättre
beslutsunderlag för framtida investeringsbeslut. Projektet har även
samverkat med andra smart industriprojekt och påbörjat utvecklingen
av en långsiktig samverkansmodell kring 3D/AM i Östra Mellansverige.
Arbetet tas vidare i det av React-EU finansierade pilotprojektet AM
LIFT som är ett nytt ÖMS-samarbete mellan Alfred Nobel Science Park,
Curt Nicolin Gymnasiet och Mälardalen Industrial Technology Center
(MITC).
Industriexperter inspirerar små industriföretag att testa ny teknik
MITC:s projekt Digimission lät Mälardalens små och medelstora
industriföretag testa ny teknik och ta hjälp av industriexperter för att
implementera den. Projektet har ökat insikten om behovet av att
förändra i takt med teknikomställningen i samhället genom att
inspirera och motivera till utveckling. Projektet har därefter erbjudit
ett antal konkreta program och insatser där företagen testat och
implementerat digital teknik och andra praktiska verktyg som bidragit
till ökad förändringstakt, till exempel smart underhåll, 3D/AM, IoTlösningar och senaste generationen affärssystem. Sammantaget deltog
25 företag i konkreta insatser, till exempel längre seminarieserier eller
digitaliseringsprogram, och 100 företag i inspirationsseminarier.
Brett utbud av behovsanpassade insatser i Jämtland
Region Jämtland Härjedalen har gått ihop med det regionala IUCbolaget för att stötta industriföretagen att ställa om och stärka sin
konkurrenskraft. Genom att erbjuda workshopserier med teman som
produktivitetshöjning genom industriell modernisering och utvidgade
värdekedjor och kundvärdesbegreppet i tillämpning har företagen ökat
kunskapen om- och tillämpningen av digitaliseringens olika
möjligheter utifrån de egna behoven. För att stärka sin
konkurrenskraft har ett antal företag arbetat mot olika ISOcertifieringar, och samtidigt fått ordning och reda i processer,
arbetssätt och affärssystem. Andra företag har arbetat med integrering
och utveckling av affärs- och produktionssystem samt att
tillgängliggöra information för olika intressenter. Hittills har närmare
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100 jämtländska industriföretag deltagit i projektets insatser.
Projektet har växlats upp med regionalfondsmedel och fortsätter hela
2021. Under 2021 startade även projektet Smart Industriell
Modernisering i Mittregionen. Där utökas arbetssättet till att inkludera
även Västernorrland.
3.5.5

Projektportföljens resultat kopplat till fokusområde Hållbar
produktion

Merparten av projekten har, som vi tidigare konstaterat, haft tydligast
fokus på kompetensförsörjning och digitalisering. Även om få projekt
har haft hållbar produktion som huvudsaklig inriktning kan vi ändå se
att hållbarhet har varit en viktig komponent som tagit sig olika uttryck
i olika projekt. Sedan Smart industri i regionerna 2.0 startade 2018
kan vi även se en tydlig förflyttning där industrins gröna omställning
har fått ett betydligt större utrymme, vilket inte minst de enorma
investeringar och industrietableringar som nu sker i norra Sverige är
ett tydligt exempel på. Några projektresultat som vi vill lyfta är:
Hållbar stål-, trä-, och pappersindustri i Norra Mellansverige
En viktig insats i samverkansprojektet mellan Dalarna, Gävleborg och
Värmland var att vidareutveckla satsningarna på hållbar stål-, trä-, och
pappersproduktion. När Vinnväxtprojektet Triple Steelix avslutades
efter 16 års verksamhet bildade stålindustrins branschorganisation
och de regionala IUC Bolagen föreningen Sustainable Steel Region, som
under 2021 beviljades projektmedel via React-EU. Fokus framåt är att
utveckla en innovationsplattform för att kunna kapitalisera på den
regionala innovationspotential som stålindustrins omställning utgör.
Resultaten av projekten blir affärer i befintliga och nya företag på den
globala marknaden som i sin tur bidrar till mindre utsläpp globalt. Ett
annat Vinnväxt-projekt är Paper Province - ett Värmlandsbaserat
företagskluster med ett 100-tal medlemmar. Eftersom Dalarna och
Gävleborg har saknat ett tydligt grepp kring den skogliga bioekonomin
har Norra Mellansveriges samverkansprojekt påbörjat arbetet med att
utöka basen för Paper Province till att omfatta även Dalarna och
Gävleborg. I ett första steg utgör Dalarna Science Park nod i Dalarna
med IUC Dalarna som den operativa parten ut mot företag.
Påbörjat arbete mot mer cirkulära affärsmodeller i Västra Götaland
IUC Väst samverkade med andra regionala smart industri-projekt
inom en pilotsatsning där 11 företag i Västra Götaland och Halland fick
mötas för att gå igenom metoden Circular Business Model Canvas.
Metoden användes som ett verktyg och kompletterades med
inspiration, coachning och erfarenhetsutbyte för att företagen skulle
kunna utveckla cirkulära affärsmodeller. Syftet var att se
affärsmodellen som ett praktiskt redskap att använda i
ledningsarbetet och mot organisationen, för att göra strategin
tillämpbar i praktiken. Erfarenheterna från piloten har använts för att
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utforma ett erbjudande inom IUC Sverige – en rikstäckande utbildning
i affärsmodellering, riktad till små och medelstora industriföretag över
hela landet. Konceptet består av en kombination av digitala
utbildningsinsatser och företagsanpassad coachning. Företagen får
lära sig hur de kan arbeta med Circular Business Model Canvas som
det centrala förändringsverktyget mot en cirkulär affärsmodell.
Hållbarhetsutbildning för industriföretag i Västerbotten
Västerbottens smart industri-projekt hade en bred ansats och
inkluderade såväl utveckling av regionala stöd- och
samverkansstrukturer mellan branscher, aktörer och företag samt
utveckling och testning av nya modeller, former och metoder för stöd,
kartläggningar och utbildningar. Projektet tog fram en webbaserad
hållbarhetsutbildning som särskilt riktade sig mot de små- och
medelstora industriföretag som tidigare genomgått
digitaliseringskartläggningar i projektets regi. Utbildningen handlade
om hållbar utveckling i stort, hållbart företagande, digitaliseringens
möjligheter i hållbar utveckling, ett fossilfritt Sverige, hur hållbarhet
blir lönsamt samt förslag på konkreta åtgärder. Fler än 30 företag har
genomgått utbildningen och återkopplingen har varit mycket god.
Utbildningen finns på Region Västerbottens Youtube-kanal.
3.5.6

Projektportföljens resultat kopplat till fokusområde Testbädd
Sverige/innovationssystemet
Testbädd Sverige är det fokusområde som är minst inkluderat i
projektportföljens uttalade målsättningar. Fokusområdet har stor
tonvikt på forskning och en nära koppling till akademi och
forskningsinstitut. FoU handlar även om innovation och här finns en
given koppling till regionernas arbete med Smart specialisering. När vi
tittar närmare på projektportföljen utifrån ett innovationsperspektiv
med den regionala främjandestrukturen som utgångspunkt har vi
noterat flera intressanta resultat.
Samordnat branschanpassat regionalt innovationsnätverk
I Västmanland har projektet Weltech Region fokuserat på
styrkeområdet Välfärd & Hälsa och konstaterat att det regionala
innovationssystemet saknade struktur och samverkan mellan
parterna. Projektet har etablerat ett branschanpassat
innovationsnätverk med parter som tidigare agerade var för sig.
Nätverket drivs gemensamt av aktörerna som har månatliga möten
där arbetsuppgifter fördelas. Kopplat till detta finns erbjudande om
metodstöd och finansiering samlat vilket ger ett effektivt stöd till
företagare med pågående innovationsprocesser. På webbportalen
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valfardochhalsa.se16 har projektägaren Västerås Science Park samlat
kunskapsunderlag och metodstöd.
Testbädd Järnväg i Västerås
Även detta exempel har sin utgångspunkt i Västmanland och länets
styrkeområde Hållbara transporter. Projektet Järnvägsklustret 2.0
drivs av klustret som bildats för att samordna aktörer inom
järnvägsbranschen med målet att främja digitalisering och innovation.
Under projekttiden har en testanläggning med två kilometer bana
kunnat färdigställas där företag från hela landet ska kunna testa och
utveckla ny teknik för framtidens järnväg. Testbädd Järnväg är i bruk.
Testbäddar i Norra Mellansverige
Projektet utarbetade en nulägesanalys för Additiv tillverkning och
resultatet visar på stort behov av att tillgängliggöra kunskap och
möjlighet att testa tekniken. En förstudie för att utreda konceptet ”AM
on the road” har påbörjats efter projekttiden. Vidare har projektet
resulterat i en kartläggning av de regionala förutsättningarna för
skogsnäringen i de tre länen. Syftet är att skapa en teststruktur där
skogsindustrins resurseffektivitet kan prövas och utvecklas.
3.5.7
Projektportföljens resultat kopplat till regional kapacitet
Det huvudsakliga syftet med uppdraget har varit att stärka den
regionala kapaciteten och att ta tillvara det arbete som redan görs
inom regional utveckling för att främja industrins omställning i hela
landet. Att stärka regional kapacitet är att bygga strukturkapital. Med
strukturkapital avses de interna processer för ledning och styrning och
modeller för kunskapsöverföring och dokumentation som gör en
organisation långsiktigt stabil och effektiv. Att bygga regionalt
strukturkapital syftar till att ta tillvara organisationen egna (RUA)
effektivitet, handlingskraft och samverkansförmåga och säkerställa att
processerna inte blir personberoende.
Insatser inom nyindustrialiseringsstrategins fyra fokusområden är
samtliga viktiga för att bygga kapacitet och därmed strukturkapital
men respektive regions förutsättningar och behov har styrt vilka
insatser som har prioriterats i länen. Regionerna har uppskattat ett
nationellt initiativ som har en långtgående regional anpassning. Vi kan
notera att de regioner (Jämtland, Västerbotten, Skåne, Norra
Mellansverige och Östra Mellansverige) som hade
genomförandeprojekt i Smart industri i regionerna 1.0 hade ett
försprång i kapaciteten att tillvarata möjligheterna i det nya
uppskalade uppdraget 2.0. Vi ser flera viktiga initiativ som bygger

16 Västerås Science Parks webbportal www.valfardochhalsa.se
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regional kapacitet utifrån den aktuella regionens behov och
förutsättningar. Här är några exempel:
Samverkan inom regionen i Blekinge
I Blekinge län har Olofströms Näringsliv AB arbetat under namnet
Techtank där verksamheten har industrinära främjandefokus.
Blekinge är ett litet län med stark industritradition. Stödet till
industrin var utspritt på olika aktörer i länet med bristfällig
samordning där insatser och aktiviteter ibland överlappade varandra.
Techtank hade blivit en nod inom IUC och hade därmed möjlighet att
mer effektivt stötta industrin i hela länet. Projektet bidrog till att skapa
en mer samordnad och effektiv samverkansstruktur där Techtank kan
bistå kommunernas näringslivskontor i arbetet med att stödja
industrins omställning. Vid projektavslut hade Blekinges kommuner
och Region Blekinge beslutat om att gå in som ägare till Techtank. Med
gemensamt ägande och en basfinansiering som grund skapas de
långsiktiga förutsättningar för samverkan och samordning som
behövs.
Samverkan mellan regioner i Sörmland och Stockholm
Smart industri i regionerna har gett regioner förutsättningar att stärka
industrifrämjande samarbeten över regiongränser som inte är givna i
de upparbetade regionalfondsstrukturerna. Sörmland och Stockholm
ingår i olika regionalfondsprogram vilket innebär utmaningar för
mellanregional projektsamverkan. Med det nationella initiativet Smart
industri i regionerna 2.0 gavs en möjlighet att knyta samman
främjandeaktörer från de båda länen som har gemensamma intressen
att stötta industrins omställning och konkurrenskraft.
Projektet Digimission samlade Mälardalens Högskola, Mälardalen
Industrial Technology Center AB, Stiftelsen Svensk Industridesign,
Eskilstuna fabriksförening och Södertälje Science Park. Resultatet är
en stabil samverkansstruktur mellan parterna. De har kontinuerlig
dialog och tillit till varandra som ger goda förutsättningar för att
stödinsatser når ut till företagen och skapar nytta.
Smart specialisering med industrirelevanta kunskapsrapporter
Region Västernorrlands breda satsning på Smart industri har
genomförts tillsammans med Umeå Universitet och Mittuniversitetet.
Universiteten har producerat viktiga kunskapsunderlag inom länets
yrkeskompetensstruktur och fördjupad kunskap om företagens behov
av digital transformation. Kunskapsunderlagen har varit viktiga i
arbetet med länets Smart specialiseringsstrategi som färdigställdes
och beslutades under projekttiden. Genom ny och industrirelevant
kunskap har fokus på industrins innovationsförmåga stärkts i
processen kring smart specialiseringsstrategin.
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Samverkan mellan regioner och EU
Norra Mellansveriges17 deltagande i EU-kommissionens Industripilot18
har varit en bärande del för den mer strukturbyggande delen av
projektet. Processen med Industripiloten har bidragit till
kunskapsuppbyggnad och tjänat som en gemensam referensram för
att bättre förstå regionens utmaningar och hur de behöver hanteras i
relation till industrins omställning. Arbetet resulterade i en gemensam
”Strategi för Industriell Omställning i NMS” som under slutfasen av
2020 antogs politiskt i de tre delregionerna. Det är första gången
delregionerna i Norra Mellansverige antagit en gemensam strategi
vilket får anses vara ett av projektets främsta resultat. Nästa steg är att
konkretisera strategin i regionala handlingsplaner så att det finns ett
ramverk som är enkelt att följa.
Samverkan med kommuner
Projektresultat som stärker lokalt näringslivsarbete kan noteras i flera
projekt och vi vill lyfta fram Region Västerbotten och TEK Kompetens i
Halland som ett två goda exempel på detta område.
Region Västerbotten arbetar strategiskt och kopplar samman
näringslivsinsatser regionalt med länets kommuners
näringslivsfrämjande. Projektet har haft löpande informationspunkter
om insatser och verksamhet på näringslivskontorens träffar. De
företag som varit föremål för projektets insatser har oftast kommit
som förslag från näringslivskontoren. En stark samverkan mellan
kommunerna och regionen är väldigt viktig för fortsatt utveckling
konstaterar Region Västerbotten i sin slutrapport.
I Halland har IUC genomfört företagsbesök tillsammans med
kommunernas näringslivsenheter vilket visade sig både vara mycket
uppskattat av företagen samt bidrog till att IUC kunde nå ut till många
nya företag. Även kommunerna lyfter att modellen med sambesök
fungerat mycket bra. Den externa utvärdering som gjorts lyfter att
projektet bidragit till att ha utvecklat kommunernas
näringslivsfunktion kring företagsutveckling och omvärldsbevakning.
Kommunerna har särskilt lyft betydelsen av att få kunskap om vilka
finansieringsmöjligheter som finns och vilka projekt som är på gång.
IUC kommer att ta vidare arbetssättet med uppsökande verksamhet
tillsammans med kommunerna i ett projekt som heter Hållbar
Affärsutveckling som de kommer driva under perioden 2021 – 2022.

17

Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg – samverkan inom strukturfonderna

18

EU- Kommissionens Industrial Transition Pilot
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3.5.8

Avslutande summering kring projektresultat och
genomförandet

Med den breda ansatsen i uppdraget och möjligheten till långtgående
regional anpassning följer ett ansvar att ta tillvara möjligheten som
erbjudits. Majoriteten av de regionalt utvecklingsansvariga har, ofta
tillsammans med regionala främjare, med stort engagemang utformat
projektplaner för att stärka den regionala kapaciteten att främja
industrin. Resultat och lärdomar från förstudier och
genomförandeprojekt inom Smart industri i regionerna 1.0 har tagits
omhand och vidareutvecklats. Ingen skugga ska dock falla på de
regioner som inte hade full kapacitet att medverka vid detta
utlysningstillfälle, just det visar hur regionala behov och förmågor
varierar över tid. För flera regioner har detta uppdrag sammanfallit
med omorganisationer med verksamhetsövergång till landsting.
Tillväxtverkets sammantagna bedömning av uppdragets
genomförande är att de uppsatta målen uppnåtts. Uppdraget har
tydligt bidragit till att Smart industri har fått regional förankring och
därigenom ett mer kraftfullt genomförande. Vi ser även att den
regionala nivåns roll i genomförandet av strategin har stärkts och
synliggjorts och att industrin i alla delar av landet har fått bättre
förutsättningar att utvecklas. Vi ser samtidigt att det återstår mycket
arbete och att det nu gäller att hålla i och underhålla det
strukturkapital som skapats.

3.6

Extern utvärdering av genomförandet

Under hösten 2019 upphandlade vi Oxford Research AB för att följa
uppdragets genomförande och lämna en delrapport och en
slutrapport. Delrapporten lämnades i januari 2020 med en
portföljanalys som huvudsakligt innehåll vilket gav oss en värdefull
överblick av projektportföljen. Utvärderingen har efter delrapporten
flyttat fokus till regionernas roll i genomförandet likväl som att
Tillväxtverkets arbete med uppdraget har analyserats.
Utvärderingen lyfter fram den regionala anpassningen som gav
regionalt utvecklingsansvariga möjlighet att arbeta direkt utifrån
regionala förutsättningar kring de mest prioriterade industrifrågorna.
Vidare lyfter de fram Tillväxtverkets arbetssätt med erfarenhetsutbyte
och nätverksaktiviteter som uppskattade delar av programmet. Hela
utvärderingen finns som bilaga 2 till denna rapport.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan 2018-01-01 och 2021-08-31 med en budget
på totalt 69 300 000 kr. I det ursprungliga regeringsbeslutet uppgift
budgetramen till 90 mkr vilket senare justerades i flera steg till det
slutliga beloppet. Finansieringen enligt regeringsbeslutet utgörs av
anslag 1:5 Näringslivsutveckling. Därutöver har Tillväxtverket använt
förvaltningsanslag till en mindre del av verksamhetskostnaderna.
Uppdraget har påverkats av osäkerheten i budgetens slutliga
omfattning som fastställdes långt efter projektens start. Konsekvensen
av det blev att projektportföljens nettoomslutning uppgick till dryga
72 mkr vilket var drygt 3 mkr mer än total ram för uppdraget.
Tillväxtverket använde därför förvaltningsanslaget under en stor del
av programtiden för att säkerställa att budgeten inte skulle
överskridas. Pandemin och återhållsamhet hos projektägare
resulterade slutligen i utbetalningar till projekten om drygt 60 mkr. En
återbetalning med ej nyttjade medel om 5,7 mkr har gjorts till
Kammarkollegiet i enlighet med regeringsbeslutet.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet genom insatser som beskrivits i denna rapport.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda
medel

Näringslivsanslaget

Bidrag
Anslag

69 330

Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

69 330

Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar

60 136
63 588
5 742
69 330
92%
4 007

OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

1 948
1 100
404
3 452

0

0

Förvaltningsanslaget

SUMMA

1 439

69 330
1 439

1 439

70 769

1 425

3 374
1 100
418
4 891

14
1 439

0

1 439

0%

1 439
100%
2 848

60 136
65 027
5 742
70 769
92%
6 855

1 002

0

712

1 714

64 590

0

2 151

66 741
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Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

95%

0%

0%

92%

5%

0%

100%

8%

Personalkostnader/
verksamhetskostnader

56%

0%

99%

69%

Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

32%

0%

0%

22%

Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
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