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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag av Regeringen att, i samarbete med
berörda länsstyrelser, berörda landsting, Gotlands kommun och
samverkansorganet i Kalmar län, bidra till att utveckla de regionala
företagsstöden med avseende på jämställdhet, integration, miljö och
klimat.
Uppdraget innefattar kartläggning och analys av det nationella och det
regionala arbetet med att utveckla företagsstöden i denna riktning.
Uppdragets kartläggning har redovisats i en delrapport till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 2 maj 2017.
Uppdragets slutsatser och rekommendationer redovisas i aktuell
slutrapport, som enligt uppdrag ska avges till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 29 december 2017.
Uppdraget har initierats med anledning av att Näringsdepartementet,
under flera efterföljande år, inte har kunnat notera en tillräckligt
positiv utveckling av hållbarhetsarbetet vid stödgivning till företag,
dvs. fördelningen av företagsstöd upplevs inte ske på sätt som främjar
hållbarhet i tillräcklig omfattning och utvecklingskurvan (baserat på
Tillväxtverkets årliga mångfaldsrapport samt den årliga
avrapporteringen av 1:1 anslagets fördelning till företag) har varit
oförändrad under många år.
Datasammanställning gällande fördelningen av beslutade stöd för
Investeringsstöden, Främjandestöden, Transportbidragen samt
Kommersiell service över perioden 2012–2015 visar på en fortsatt
stark överrepresentation för män med svensk bakgrund.
Utvecklingen för de grupper som är underrepresenterade (kvinnor
samt personer med utländsk bakgrund) visar sammantaget på en
oförändrad eller svagt positiv trend. Bland dessa hittar man den
starkast positiva utvecklingen hos företagare som leds av kvinnor med
utländsk bakgrund. Även fördelning av stöd till kvinnor visar totalt på
en positiv utveckling, om än i mycket svag takt.
I maj 2015 trädde två nya förordningar i kraft som reglerar det statliga
stödet för regionala investeringar och för att regionalt främja små och
medelstora företag. Fler stödformer infördes och genom
förändringarna har det blivit möjligt att lämna stöd till flera branscher,
vilket förväntas ha positiv effekt på fördelningen av stöd till kvinnor
samt till personer med utländsk bakgrund. Det är dock inget som
Tillväxtverket (utifrån tillgänglig statistik) ännu kan se har påverkat
fördelningen av beviljade stöd.
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Syftet med uppdraget är att identifiera och rekommendera åtgärder
som kan bidra till tydligare utvecklingseffekter vid hållbarhetsarbetet i
företagsstöden samt ge svar på följande:
1. Finns det särskilt väsentliga låsningar som idag hindrar
utvecklingen?
2. Vilka åtgärder behöver vidtas för att främja en mer påtaglig
utveckling?
3. Har införandet av de nya förordningarna haft positivt genomslag
på hållbarhetskriterierna jämställdhet och integration?
4. Vilka miljöfrämjande initiativ är möjliga att införa specifikt för
transportbidraget?
Närliggande arbete
- 2011, i rapporten ”Att välja jämställdhet”, fastslår Tillväxtverket
att jämställdhetsperspektivet ännu inte är implementerat i det
regionala tillväxtarbetet. Att analyserna och arbetet tenderar att
vara kvantitativt inriktade snarare än kvalitativt, där det
långsiktiga målet bör vara att förändra normer och strukturer därav viktigt att ha könsuppdelad statistik och könsuppdelade
budgetar.
-

2013, i rapporten ”Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?”, har
Tillväxtverket lämnat ett antal förslag på hur företagsstöden kan
göras mer jämställda, och bl.a. pekat på behovet av att genomföra
översyn av förordningar och regelverk, och inte minst tolkningen
av dessa.

-

Tillväxtverket har sedan 2011 arbetat med att ta fram en nationell
strategi för hur kvinnor och män kan ta del av det
företagsfrämjande systemet på lika villkor. Strategins
övergripande mål är att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund,
ska kunna ta del av insatser och resurser inom rådgivning,
affärsutveckling, kluster- och inkubatorsverksamhet samt
finansiering på lika villkor. Strategin lanserades 2015 och
Tillväxtverket har sedan dess bland annat arbetat med strategin
utifrån insatsområdet ”Ett öppet näringsliv” och via
regeringsuppdragen Jämställd regional tillväxt, Mångfald och
integration i tillväxtarbetet, Arbetsintegrerande sociala företag och
Socialt entreprenörskap.

-

Tillväxtverkets årliga Mångfaldsuppföljning är också en central del
av myndighetens arbete med att jämställdhetsintegrera sin
verksamhet. Uppföljningen omfattar finansiellt stöd direkt eller
indirekt till företag. Riktningsmålet är att ligga i linje med
företagsbeståndet i Sverige och vi når ännu inte upp till målet.
Resultaten ska relateras till de uppdrag Tillväxtverket har och till
vilka typer av företag dessa är riktade.
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1.2

M ål

Enligt Regeringensmål för hållbar regional tillväxt ska jämställdhets-,
integrations- och miljöperspektiven integreras i det regionala
tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar . Detta uppdrag
ska bidra till dessaövergripande mål.
Tillväxtverkets mål inom själva uppdraget är:
1. Att skapa en övergripande förståelse för hur det regionala och
nationella hållbarhetsarbetet i företagsstöden ser ut .
2. Identifiera utvecklingshämmandeförhållanden.
3. Rekommenderakonkreta och utvecklingsfrämjande åtgärder, för
att på lång sikt uppnå tydligare utvecklingseffekter.

1.3

Målgrupp

Beslutandemyndigheter av företagsstöd är målgrupp för arbetet.
Beställare är Näringsdepartementet.

1.4

Metod

Tillva xtverket har anlitat Ramboll ManagementConsulting fo r
uppdragets genomforandepa ett o vergripandeplan och har parallellt
format interna arbetsgrupper som, utifra n ett praktiskt och
organisatoriskt perspektiv, har kompletterat Rambolls o vergripande
rekommendationer med konkreta och mer detaljerade fo rslag.

Med utga ngspunktfra n uppdragets syfte
att uppna tydliga utvecklingseffekter har
genomforandet utga tt fra n perspektivet
”styrning och styrkedja”, enligt angiven
modell. Detta fo r att metodiskt kunna (i)
identifiera hindrande svagheter och
la sningari tilla mpadstyrning samt (ii)
identifiera och prioritera no dvandiga
a tgarder i ra tt ordning.

I denna slutrapport presenteras:
- Tillva xtverketsslutsatser och sammanfattanderekommendationer
under avsnitt 2
- Tillva xtverketssammanfattanderesultat under avsnitt 3
- Tillva xtverketsrekommendationer till Regeringeni Bilaga 1
- Rambolls o vergripandeslutrapport i separat dokument
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Särskilt väsentliga låsningar som idag hindrar utvecklingen

2.1.1

Bristande målformulering leder till otydlighet i styrkedjans
samtliga steg

Arbetet med hållbarhetskriterierna jamstalldhet, integration, miljo och
klimat inom företagsstöden kopplar idag antingen/eller till följande
perspektiv:
1. Vem som får stöd (avser fördelning av stöd utifrån t ex kön, ålder
och bakgrund)
2. Vad stödet går till (avser syftet med investeringen, t ex
miljöfrämjande satsning)
3. Hur stödmottagande företag arbetar med hållbarhetskriterierna
(avser i vilken utsträckning som sökande företag har beaktat
jamstalldhet, integration, miljo och klimat i sin verksamhet)
Den samlade bilden av arbetet med de olika hållbarhetskriterierna är
att det pågår många aktiviteter men att det saknas en tydlig
effektkedja. Mätbara mål saknas genomgående för samtliga
hållbarhetskriterier och det råder osäkerhet kring tolkningar och
definitioner. Det är i dagsläget därför oklart vilka effekter som
insatserna inom de olika hållbarhetsperspektiven har, vilket gör det
svårt att ha en verklig uppfattning om hur utvecklingen av
hållbarhetsarbetet i företagsstöden egentligen ser ut över åren. Som
ett exempel kan ges krav på sökande (perspektiv 3). I den mån sådana
krav ställs råder enighet om att kraven har marginell betydelse vid
själva beslutet om fördelning av stöd. Då uppföljning på området
generellt saknas är det dock svårt att verifiera detta.
Bristande målformulering skapar otydlighet genom samtliga
efterföljande steg i styrkedjan, som i sin tur leder till att
återkopplingen till Tillväxtverket och till Regeringen blir ofullständig.
Det finns visserligen många goda exempel på riktad och mer kraftfull
styrning (exempelvis öronmärkning av medel till särskilda
målgrupper) men huvuddelen av insatserna sker i form av mjukare
styrning på handläggarnivå, där det är upp till handläggaren att göra
bedömningar från fall till fall. Med mjuka insatser, utan mål och rimlig
återkoppling finns det risk att utvecklingen stagnerar. Avsaknaden av
tydliga mål är idag, tillsammans med en ofullständig uppföljning,
grundorsaken till att styrkedjan inte håller ihop samt att man upplever
att utvecklingen av hållbarhetsarbetet inte går framåt. Utan riktning
och utan en tydlig insikt om insatsernas effekter blir det med andra
ord svårt att säga något om utvecklingen är positiv eller negativ.
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Rekommendation: att skapa tydligare effektstyrning, med
utgångspunkt från mätbara mål samt med mindre ansvar på enskilda
handläggare. På så sätt skapas fokus, riktning och tydlighet i samtliga
efterföljande steg i styrkedjan. Hållbarhetsaktiviteter bör också ha
fokus på fördelning av medel framför krav på sökande och det är också
länen som, i sin roll som styrande aktörer, ska sätta lokalt anpassade
regionala mål.

2.1.2

Uppföljningen är ofullständig eller starkt begränsad – bromsar
utvecklingen och försvårar styrning och ledarskap på alla
nivåer

Uppföljning är en avgörande del i styrkedjan för att uppnå målen och
för att säkerställa att vi gör rätt saker. Det skapar beredskap för ett
ständigt lärande och bidrar också till en positiv utvecklingsprocess. Ett
tydligt uppföljningssystem kan också underlätta den övergripande
styrningen, samordningen och erfarenhetsutbytet mellan länen.
Avsaknaden av en tydlig och anpassad måluppföljning är idag den
största orsaken till att styrkedjan inte håller ihop, dvs. att de styrande
aktörernas arbete inte är tydligt sammanlänkad samt att vi fullt ut inte
kan se de egentliga effekterna av våra hållbarhetsinsatser. Detta
försvårar både styrningen och ledarskapet på alla nivåer, vilket
försvårar insikten om i vilken grad som vi uppnår en positiv
utveckling. Det är därför just inom uppföljningsarbetet som
huvuddelen av de rekommenderade åtgärderna är avsedda att sättas
in.
En iakttagelse är också att hållbarhetskriterierna jamstalldhet,
integration, miljo och klimat ofta bakas ihop och betraktas enhetligt.
Var och en av kriterierna har dock unika förutsättningar och kräver
uppmärksamhet utifrån olika perspektiv. Integreringen i
företagsstödsprocessen för de olika kriterierna har också kommit olika
långt i utvecklingen och innebörden av nödvändiga åtgärder skiljer sig
åt markant. Det är därför viktigt att särskilja jamstalldhet och
integration fran miljo och klimat samt tilldela dem separat anpassade
processer.
Uppföljningen av Jämställdhet och Integration för samtliga
företagsstöd sker idag utifrån perspektivet ”vem som får stöd”, dvs. hur
fördelningen av stöd ser ut på kön och bakgrund och visar framförallt
på det statistiska utfallet. Uppföljningen saknar dock analys utifrån
mätbara mål och målgrupper, vilket begränsar insikten om
aktiviteternas inriktning samt eventuella åtgärdsbehov för att styra
utvecklingen i önskad riktning. Utöver uppföljning av det statistiska
utfallet förekommer även varierande former av hållbarhetsuppföljning
hos länen, som dock inte samordnas på ett övergripande plan.
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Rekommendation: att skapa en mer fullständig och systematisk
uppföljningsprocess, genom att inkludera målgruppsanalyser samt en
årlig process som även ska omfatta återkoppling till ansvariga på olika
nivåer i styrkedjan (från handläggare till myndighet och departement).
Uppföljningen av Miljö och Klimat sker idag endast för de
företagsstöd som Tillväxtverket själv beslutar. Det sker utifrån
perspektivet ”vad stödet går till”, dvs. hur fördelningen av stöd ser ut
på direkta- och indirekta miljöfrämjande investeringar, dock även här
utan analys som kopplar till mätbara mål. Länens miljöfrämjande
aktiviteter fångas därmed inte upp alls och det saknas för närvarande
både metod och data för att utvidga uppföljningen fullt ut.
Uppföljningsarbetet för miljö och klimat är därmed starkt begränsat.
Rekommendation: bidra till att i två steg skapa en mer fullständig och
systematisk uppföljningsprocess för miljö och klimat. I ett första steg
fångas länens miljöfrämjande aktiviteter upp enligt samma princip
som idag tillämpas för Tillväxtverkets beslutade företagsstöd, för att i
nästa steg utvidgas fullt ut, på samma sätt som för jämställdhet och
integration. Det finns för närvarande ett pågående regeringsuppdrag1
som har till uppgift att lämna förslag på just hur uppföljningssystem
kan utvecklas. Eftersom det för närvarande saknas metod och
analysverktyg för att fastställa mål och miljökriterier föreslås att steg
två implementeras efter att resultaten från regeringsuppdraget har
inhämtats och utvärderats.
Även insatser som görs för att påverka hur stödmottagande företag
själva arbetar med jamstalldhet, integration, miljo och klimat sker
idag utan uppfoljning, med undantag for Tillvaxtverket som
klassificerar investeringar utifran, i vilken man som stodmottagare
arbetar med jamstalldhet, mangfald respektive miljo.
Rekommendation: att skapa stringens i uppföljningen av samtliga
hållbarhetsaktiviteter med förslag om att även dessa aktiviteter följs
upp, genom att i arendehanteringssystemet NYPS klassificera i vilken
man som sokande arbetar med jamstalldhet, integration, miljo och
klimat.
2.1.3

Otillräcklig övergripande styrning, ledarskap och samordning

Styrningen och framförallt ledarskapet är av central betydelse för att
uppnå en mer kraftfull utveckling på fördelningen av företagsstöd.

1 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional

tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv, 3 Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i
alla delar av landet och 3.3
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Ledarskapets prioritering av hållbarhetsfrågorna i företagsstöden
samt dess medvetna agerande vid beslut om stöd, är avgörande för att
uppnå en gynnsam förändringstakt. För detta krävs dock
grundläggande verktyg och system, som möjliggör ett tydligare
ledarskapsansvar och som minskar ansvarsbördan på enskilda
handläggare. Tillväxtverkets rekommendationer syftar till att uppnå
just detta, framförallt genom en utvidgad och nationellt samordnad
uppföljning som systematiskt återkopplar med krav på åtgärder till
ansvariga funktioner i länen, på myndigheten och departementet.
Det finns också behov av att stärka samordningen av länens arbete
samt att klargöra de styrande aktörernas roller och ansvar vid
hållbarhetsarbetet i företagsstöden. Till dess att hållbarhetsarbetet är
en naturlig och fullt integrerad del av företagsstödsprocessen är det
nödvändigt att Regeringens, Tillväxtverkets och länens styrnings- och
ledarskapsarbete sammanlänkar på ett tydligare sätt än vad som sker
idag.
Baserat på de åtgärdsbehov som har identifierats utifrån ett nuläge,
kommer den största delen av de rekommenderade arbetsinsatserna
att initialt hamna på Tillväxtverket, som i sin nationella roll har ansvar
för att tolka och implementera Regeringens ambitioner, vägleda och
stödja länen samt nationellt sammanhålla arbetet med företagsstöden.
Ansvaret för styrning och utveckling av hållbarhetsarbetet är dock en
gemensam kraftansträngning, där länen i sin styrande roll är i
slutändan de som genomför och förverkligar de övergripande
ambitionerna.
Tillväxtverkets samordning ska huvudsakligen ske genom ett särskilt
hållbarhetsavsnitt i handboken för företagsstöd, som blir
myndighetens främsta verktyg för styrning. Av handboken ska
samtliga relevanta hanteringsprinciper for hallbarhetsarbetet i
foretagsstoden framga och det ska även möta länens behov av:
vägledande riktlinjer vid handläggning, bedömning, prioritering och
utformning av stöd
- vägledning att tolka förordningar
- samlingsplats för goda exempel, informationsspridning, inspiration
och erfarenhetsutbyte
-

Rekommendation: att stärka den övergripande styrningen genom att
(i) klargöra Regeringens, Tillväxtverkets och länens roll och ansvar (ii)
åstadkomma tydliga operationaliserings principer för
hållbarhetsarbetet i processerna för företagsstöd samt (iii) uppnå en
starkare nationell sammanhållning av hållbarhetsarbetet i
företagsstöden. Ledarskap: Regeringen är ytterst ansvarig för
styrningen och utvecklingen av hållbarhetsarbetet kopplat till
företagsstöden, Tillväxtverket hjälper de regionala
utvecklingsaktörerna i länen att tolka styrningen och säkerställer
nationell likvärdighet, nationella synergier och beslutar i särskilda fall
om fördelning av stöd, Länen har ansvar för anpassning, utformning,
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kommunikation, handläggning på sätt som infriar Regeringens
ambitioner och beslutar i särskilda fall om fördelning av stöd, dvs. det
verkliga arbetet sker i de respektive länen.

Sammanfattningsvis är det Tillväxtverkets bedömning att de
föreslagna rekommendationerna kommer att stärka styrkedjan och
avsevärt förbättra förutsättningarna för att uppnå en tydligare
utvecklingseffekt av företagsstödens fördelning på
hållbarhetskriterierna jämställdhet, integration, miljö och klimat.
Etablering av angivna rekommendationer kommer också att ange
riktning och därmed en mer korrekt uppfattning om
hållbarhetsarbetets utfall och utveckling i företagsstöden. Föreslagna
rekommendationer går också i linje med vad tidigare utredningar har
förordat.
Avgörande för framgång är också att ledningen i respektive myndighet
visar vikten av hållbarhetsperspektivet när man fattar beslut om stöd
och att utvecklingsarbetet tilldelas adekvat och dedikerad resurs, som
successivt kan säkerställa implementeringen mot en långsiktig
utveckling. På samma sätt är det viktigt att etableringen av de
föreslagna åtgärderna ges tillräcklig tid för att kvalitativt formas till
användbara verktyg.
I Bilaga 1 återges en detaljerad sammanställning av Tillväxtverkets
rekommendationer till Regeringen.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Aktiviteter under två faser

Uppdraget har genomforts i tva faser och loper over ett ar. Arbetet
avslutas i samband med avrapportering av denna slutrapport.
Under Fas I har en kvalitativ kartlaggning genomforts pa nationell och
regional niva. Kartlaggningen har haft till syfte att skapa en
overgripande forstaelse for hur arbetet med hallbarhetskriterierna
jamstalldhet, integration, miljo och klimat ser ut i arbetet med
foretagsstod, bade i lanen och pa Tillvaxtverket.
For att fa basta mojliga insikt om tillampade arbetssatt har
intervjufragor utformats utifran perspektivet ”styrning och styrkedja”
med utgangspunkt fran modellen i avsnitt 1.4.
Ramboll har genomfort sammanlagt 28 intervjuer med 36 personer,
som pa olika satt arbetade med hallbarhetskriterierna kopplat till
foretagsstod.
Resultat: Trender i arbetssatt, svagheter i styrkedjan, uttalade
utmaningar samt utmarkande goda exempel har pa overgripande plan
kunnat urskiljas under Fas I.
Under Fas II har resultaten fran Fas I analyserats och validerats genom
tre work shops med varierande inriktning. Uppdraget och dess syfte
har ocksa introducerats till representanter for uppdragen ”Jamstalld
Regional Tillvaxt” samt ”Klimat- och Miljoaspekter i regionala
handlingsplaner” i syfte att integrera kommande utvecklingsarbete
inom foretagsstod med dessa uppdrag.
Syftet under Fas II har varit att, utifran styrmodellen:
identifiera svaga lankar som pa ett avgorande satt bedoms hindra
eller hamma utvecklingen av hallbarhetsarbetet i processen for
foretagsstod samt
- formulera konkreta och utvecklingsframjande atgarder
-

En kvantitativ sammanstallning over beviljade foretagsstod samt
utbetalade Transportbidrag over perioden 2012-2015 har ocksa
genomforts.
Resultat: Baserat pa identifierade svaga lankar har konkreta
rekommendationer pa utvecklingsframjande atgarder identifierats, for
att i forsta hand starka:
-

den overgripande styrningen, ledarskapet och samordningen
tydligheten i malbilden samt
uppfoljningens omfattning, kvalitet och samordning
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3.2

Sammanfattande resultat

God insikt, många goda exempel men stora variationer i tillämpning
Det finns insikt om hallbarhetsfragornas betydelse och det finns aven
manga goda exempel i olika lan pa kraftfulla hallbarhetsframjande
insatser i foretagsstoden. Det finns dock stora variationer pa
tillampade arbetssatt mellan lanen och det saknas idag en samordning
av pagaende aktiviteter, vilket forsvarar jamforbarheten mellan de
stodgivande myndigheterna samt forstaelsen for pagaende olika
insatser. De goda exemplen forblir lokala och det saknas idag verktyg
for att pa ett samordnat satt sprida information. En starkare nationell
samordning kan oka likformigheten, larandet samt aven synliggora
vardefulla insatser.
Otydlighet i målformulering samt vad som är ett önskat utfall
Ansvaret for hallbarhetsfragorna hamnar ofta hos handlaggare, som
generellt uppger att de saknar anpassad kompetens for att kunna
agera pa satt som ger kraftfulla effekter. Det rader aven en allt for stor
osakerhet kring grundlaggande insikter om vad som konkret ska
uppnas, hur man ska definiera och tolka inneborden av exempelvis
”hallbara foretagsstod” samt vad som utgor en ”tillrackligt positiv
utveckling”. En svag malbild forsvagar darmed samtliga efterfoljande
steg i styrkedjan och det finns idag en stark efterfragan pa ledarskap,
stod och overgripande styrning. Tydlig malbild samt tydliga och
gemensamma definitioner kan skapa fokus, riktning och tydlighet i
samtliga efterföljande steg i styrkedjan.
Två läger - de nya förordningarna upplevs som möjlighet eller hinder
Det rader delad uppfattning om huruvida de nya forordningarna
verkligen har skapat okade mojligheter att framja hallbarhetsarbetet i
foretagsstoden. Det gar att urskilja de som har tolkat och tillampat
forordningens nya mojligheter i praktiska atgarder fran manga som
fortfarande inte anser sig formogna att tolka mojligheterna alls. Aven
om Tillvaxtverket inte kan se de nya forordningarnas effekter i
tillganglig statistik, ar det anda uppenbart att flera lan har funnit vagar
att praktiskt tillampa forordningarnas mojligheter for att oka
satsningarna pa hallbarhet. Samordning av de goda exemplen pa
regeltillampning, forum for erfarenhetsutbyte samt att tillhandahalla
stod for tolkning av forordningar kan framja utvecklingen pa ett
avsevart battre satt.
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Uppföljning utan koppling till mål, åtgärder och lärande bromsar
utvecklingspotential
Uppfoljningen pa lansniva sker sporadiskt och med stora regionala
skillnader utan aterkoppling hogre upp i styrkedjan. Detta hammar
larandet och forstaelsen for dels vad som egentligen gors, vilka effekter
insatserna har samt om det som gors ar ratt typ av insats. Den svaga
uppfoljningen ar ett resultat av malbildens otydlighet samt avsaknaden
av samordnad systematik.
Hållbara och effektiva transporter - pilotsatsning
Tillvaxtverket genomfor en pilotsatsning under hosten 2017 for
hallbara och effektiva transporter riktat mot sma foretag. Foretagen
som finns inom tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste lanen kunde
soka konsultcheckar for extern kompetens inom logistik och transport.
Exempel pa insatser ar nya logistiklosningar, samordnade transporter
eller utreda mojlighet till kombitransporter. Foretagen ska slutredovisa
i juni 2018 och efter det kommer Tillvaxtverket att utvardera insatsen.
Miljöfrämjande insatser för transportbidrag
Tillvaxtverket har under senhosten 2017 tagit fram ett forslag som
innebar att en miljodimension laggs till transportbidraget. Det finns en
mangd faktorer att ta hansyn till och framfor allt behover foretagen
som soker transportbidrag fa tid att stalla om sina transporter.
Transportorerna behover ocksa se over vad de kan utveckla for att
erbjuda sina kunder miljoanpassade transporter. Tillvaxtverket
kommer att ta fram forslag i dialog med Naringsdepartementet.
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Bilaga 1

Tillväxtverkets rekommendationer till Regeringen

1) Förstärkning av övergripande styrning, ledarskap och
samordning
1. Regeringen och Tillvaxtverket – work shops for att tillsammans
klargora och na samsyn kring de overgripande malen och
ambitionerna med att integrera hallbarhetskriterierna i
foretagsstoden. Framforallt ett klargorgorande av tolkningen for
nar hallbarhetskriterierna ar att betraktas som uppfyllda.
Resultatet dokumenteras och inlemmas i Tillvaxtverkets handbok
for foretagsstod.
2. Tillvaxtverket – utformning av separat hållbarhetsavsnitt i
handboken for foretagsstod i syfte att skapa en samlingsplats for
samtliga hanterings principer for hallbarhetsarbetet i
foretagsstoden, pa ett strukturerat och samordnat satt samt med
beaktande av vart och ett av hallbarhetskriteriernas sarskilda
forutsattningar, inbegripet foljande:
-

formulering och förtydligande av roller och ansvar i
foretagsstodssystemet (Regeringen, Tillvaxtverket och lanen).

-

tolkning och konkretisering av Regeringens övergripande ambitioner
for hallbarhetsarbetet kopplat till foretagsstoden, dvs.
operationaliserings principer for implementeringen av Regeringens
ambitioner. Handbokens formulering ska klargora formerna for hur
Tillvaxtverket onskar att forverkliga Regeringens avsikter att
hallbarhetsintegrera foretagsstoden, inbegripet foljande:
formulering av vägledande riktlinjer pa overgripande plan for
arbetet med jamstalldhet och integration i foretagsstoden, med
fokus pa fordelning av medel, dvs. utifran perspektivet ”vem stoden
ska ga till”. Detta bor ske i samrad med myndighetens
hallbarhetsexperter samt med representanter for uppdraget
”Jamstalld Regional Tillvaxt”.
formulering av vägledande riktlinjer pa overgripande plan for
arbetet med Miljo och Klimat i foretagsstoden, med fokus pa
fordelning av medel, dvs. utifran perspektivet ”vad stoden ska ga
till”. Detta bor ske i samrad med myndighetens hallbarhetsexperter
samt med representanter for uppdraget ”Klimat- och Miljoaspekter
i regionala handlingsplaner”.
Tyngdpunkt ska ligga pa processerna for genomforandet,
inkluderande (i) rutiner for handlaggning (ii) policy och kriterier

21

for bedomning, prioritering, utformning och beslut om stod (iii)
fokus och inriktning pa hallbarhetsinsatserna.
-

etablering av behovsanpassad plattform for samordning och
spridning av lanens goda exempel.

-

förtydligande av var i förordningarna (2015:211) om statligt stod
till regionala investeringar samt (2015:210) om statligt stod for att
regionalt framja sma och medelstora foretag, som de okade
mojligheterna att framja hallbarhet har skapats samt hur
hallbarhetskriterierna praktiskt kan framjas (goda exempel och
framtradande regioners erfarenheter inkluderat).

2) Tydliga och mätbara mål
I handboken for foretagsstod konkretiserar Tillvaxtverket, Regeringens
overgripande mal till matbara mal for vart och ett av
hallbarhetskriterierna. Exempelvis, for kriterierna jamstalldhet och
integration, att fordelningen av foretagsstod atminstone ska ligga i linje
med foretagsbestandet i Sverige, relaterat till den malgrupp som enligt
forordningarna har ratt att soka stod.
3) Utvidgad uppföljning – analys, systematisk återkoppling och
förstärkning av ledarskapet
Forstarkning av uppfoljningsarbetet bedoms pa kort sikt som den
viktigaste atgarden for att pa ett samordnat satt synliggora
fordelningen av foretagsstod for vart och ett av hallbarhetskriterierna
kopplat till matbara mal samt for uppratthallandet av en systematisk
aterkoppling.
1. Tillvaxtverket etablerar två separata uppföljningsprocesser – en for
kriterierna jamstalldhet och integration samt en for miljo och
klimat samt tillhandahaller gemensamma metoderna for
uppfoljningsarbetet. Antingen i enlighet med de processer som
idag tillampas for myndighetens mangfalds- och miljouppfoljning,
alternativt genom nya och battre lampade processer.
1.1 For kriterierna Jämställdhet och Integration
Tillvaxtverket anser att fokus for uppfoljningen gallande kriterierna
jamstalldhet och integration bor ligga pa fordelningen av medel till
olika stodmottagande grupper. Utifran detta foreslas att:
- Varje lan upprattar en nulägesanalys (inklusive malgruppsanalys)
och synliggor fordelningen av foretagsstod pa kriterierna
jamstalldhet och integration (eller andra begrepp som bast speglar
Regeringen malsattning), i jamforelse med regionala forutsattningar
samt det regionala foretagsbestandet.
- Varje lan faststaller sedan regionala mål separat for vart och ett av
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kriterierna.
- Tillvaxtverket foljer upp det nationella och regionala utfallet i den
arliga rapporten over 1:1 anslaget, separat for vart och ett av
kriterierna.
- Tillvaxtverket initierar och genomfor en årlig analys som, kopplat
till regionala utfall och regionala mal, ska utmynna i konkreta och
utvecklingsframjande atgarder.
- Tillvaxtverket initierar ocksa en årlig återkoppling till de olika
aktorerna langs med hela styrkedjan, forslagsvis genom work
shops, dar kompetenshojande insatser aven kan erbjudas. Pa sa satt
skapas forutsattningar for ett standigt larande och tydligare
ledarskap mot forbattringsarbete.
1.2 For kriterierna Miljö och Klimat
Tillvaxtverket anser att fokus for uppfoljningen gallande miljo och
klimat bor ligga pa, i vilken man som investeringar direkt- eller
indirekt syftar till miljoframjande atgarder. Tillvaxtverket foreslar
darfor foljande steg:
-

Steg 1. Samtliga lan registrerar i vilken man sokta och beviljade
medel avser investeringar som har som direkt miljöfrämjande syfte
eller indirekt kopplar till miljoforbattrande atgarder. Denna typ av
klassning gor det mojligt att fa svara pa, i vilken utstrackning som
medel fordelas till miljoatgarder samtidigt som det ocksa gor det
mojligt att identifiera dessa investeringar for djupare analyser.
Tillvaxtverket gor den samordnade uppfoljningen.

-

Steg 2 syftar till att astadkomma ett fullstandigt
uppfoljningssystem, efter att lampliga metoder och analysverktyg
har utvarderats (i samklang med pagaende regeringsuppdraget2).
Implementering initieras enligt sarskilda instruktioner fran
Tillvaxtverket.
1.3 For samtliga hallbarhetskriterier och for de insatser som gors
for att påverka hur stödmottagande företag själva arbetar
med jamstalldhet, integration och miljo.
Tillvaxtverket anser att krav pa sokande ar en relativt ineffektiv och
resurskravande atgard for att uppna matbara effekter avseende
jamstalldhet, integration, miljo och klimat. Tillvaxtverket anser
anda att fragan om huruvida sokande arbetar med aspekterna
behover foljas upp for att identifiera behov och mojliggora atgarder
inom insatser dar det kan anses rimligt.

2 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional

tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv, 3 Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i
alla delar av landet och 3.3
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-

Samtliga lan klassificerar i arendehanteringssystemet NYPS, i vad
man som sokande arbetar med jamstalldhet, integration, miljo och
klimat
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