




Vi arbetar för hållbar tillväxt 
och konkurrenskraftiga 
företag i alla delar av Sverige



Våra erbjudanden

Kunskap Nätverk Finansiering



Basfakta om oss

Nationell myndighet med regional 
närvaro

450 medarbetare

3 miljarder i budget ett genomsnittligt år 

Varav 1,4 miljarder från EU



Tillväxtverkets
landsbygdsuppdrag



Regeringen 
tillsätter en 

parlamentarisk 
kommitté

Landsbygdspropositionen 
”En sammanhållen politik 
för Sveriges landsbygder”

Delbetänkande 
som analyserar 
landsbygdernas 

utveckling

Slutbetänkande med 
75 förslag för 

långsiktig utveckling 
av landsbygderna

Tillväxtverket 
får resurser att 
genomföra 
uppdraget

Tillväxtverket får en 
sammanhållande roll i 
landsbygdsuppdraget

20182016 20192015 2017



47 miljoner kronor under 
2020 för att öka kunskap om 
digitaliseringens möjligheter 
för företag i Sveriges 
landsbygder

Utlysning: 18 november



10 miljoner till att utveckla 
vandrings- och cykelturism

Utlysning: 6 november!



Samordna arbetet för att 
15 myndigheter 
tillsammans ska stärka 
Sveriges landsbygder.



Insatser för att bättre 
följa och utvärdera 
utvecklingen för Sveriges 
landsbygder.



Insatser för att utveckla 
den kommersiella servicen 
på landsbygderna.

Utlysning: januari



www.tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar



Utveckling av näringslivet 
och företagsklimatet i 
landsbygdskommuner



”Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att 
fördela 1,76 miljoner kronor per kommun och år till 
39 kommuner i stödområde A för att förbättra 
kommunernas företagsklimat under 2018-2020.” 

UPPDRAGET



4,1%
av Sveriges befolkning.

DE 39 KOMMUNERNA



45% 
av Sveriges yta.

DE 39 KOMMUNERNA



36 
av kommunerna har 
mindre andel medborgare i 
arbetsför ålder (20-64 år) 
än rikssnittet (57%)

DE 39 KOMMUNERNA



27 
av kommunerna minskade sin 
befolkning under 2018.

DE 39 KOMMUNERNA



DE 39 KOMMUNERNA
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”Kommunernas placering i 
Svenskt näringslivs ranking 

av företagsklimatet
(medel 2016-2018).”



Vad väljer då kommunerna att göra för att 
möta utmaningarna?



200 aktiviteter har 
inletts på kort tid.””Över



”Bland annat väljer kommunerna att stärka sin 
kapacitet genom att anställa personal.”

27kommuner 42 tjänster
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Vilken typ av funktion som kommunerna anställt



70%

30%

GRUNDLÄGGANDE FÖRETAGSSERVICE:
• Företagsfrukost
• Företagsbesök
• Företagsträffar
• Nyhetsbrev till företagen
• Kompetensutveckling
• Framtagande av strategier

INSATSOMRÅDEN:
• Digitalisering och e-tjänster
• Företagsfrämjande system
• Kultur och attityder till företagande
• Kompetensförsörjning
• Attraktionskraft

”Att 30% av alla aktiviteter kan sorteras in som 
grundläggande företagsservice speglar behovet av 
resurser för att möta företagen i deras vardag”.
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”På vilket sätt kan 
Tillväxtverket bäst stötta 

kommunerna i arbetet 
med att stärka 

företagsklimatet?” 



”Genom att visa goda 
exempel på hur andra 
kommuner arbetar för att 
stärka företagsklimatet.”











Samverkan Samhällsplanering Företagsklimat

Kompetensförsörjning Hållbar utveckling Service

Attraktionskraft Effektivare 
myndighetsutövning

Digitalisering

Utmaningar



Metoder för positiv näringslivsutveckling

1. Välj tre av dessa utmaningar där du skulle vilja hitta metoder på hur andra jobbar. 

2. Beskriv ett specifikt område som du skulle vilja hitta en fungerande metod. 

3. Beskriv en fungerande metod som du skulle vilja dela med dig av till andra.

Gå in på Menti.com
Ange kod: 



Tobias Lundberg
Kommunikativ handläggare

tobias.lundberg@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 34

mailto:Tobias.lundberg@tillvaxtverket.se
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