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Förord
Tillväxtverket har fått i uppdrag att förvalta1 det regionala strukturfondsprogrammet för
Mellersta Norrland och de övriga sju regionala strukturfondsprogrammen i Sverige.
Förvaltande myndighet ska lämna en slutrapport för programperioden 2007-2013 senast
den 31 mars 2017.
Slutrapporten ska godkännas av övervakningskommittén för överlämning till EUkommissionen för slutgiltigt godkännande.
Slutrapporten har arbetats fram av förvaltande myndighet, attesterande myndighet och
övervakningskommitténs sekretariat.
Övervakningskommittén beslutade att godkänna slutrapporten den 5 december 2016.
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I enlighet med Art 67 i Rådets Förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Sammanfattning
Europeiska regionala utvecklingsfonden ska stärka den ekonomiska och sociala
sammanhållningen inom EU genom att utjämna regionala skillnader. För
programperioden 2007-2013 har det satts tre övergripande regionalpolitiska mål för hur
detta ska genomföras; konvergens, ökad konkurrens och sysselsättning samt europeiskt
territoriellt samarbete.
Samtliga åtta svenska regionala strukturfondsprogram ska också bidra till genomförandet
av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen.
Genomförandeorganisationen för dessa åtta regionala strukturfondsprogram består av ett
flertal instanser. Förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen
bereder ansökningar om stöd och säkerställer att beviljade projekt uppfyller kraven i EU:s
regelverk samt att förvaltningsarbetet sker på ett samordnat och effektivt sätt.
Attesterande myndighet ska godkänna de utgiftsdeklarationer och ansökan om
utbetalningar som förvaltande myndighet ämnar skicka till EU-kommissionen. Ett
strukturfondspartnerskap har inrättats till respektive regionalt strukturfondsprogram. I
syfte att övervaka genomförandet av strukturfondsprogrammet har regeringen inrättat tre
övervakningskommittéer för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Denna
kommitté är gemensam för programmen Västsverige, Småland och Öarna och Skåne och
Blekinge.

Genomförandeorganisationen
Förvaltande myndighet har valt att lägga stor vikt vid resultatuppföljning, analys och
lärande utifrån de följeforsnings- och utvärderingsinsatser som har genomförts på
projekt-, program- och systemnivå. Revisionsmyndighetens rapporter har också utgjort
underlag i förvaltande myndighets kontinuerliga utvecklingsarbete. Detta har haft stor
betydelse för genomförandet av programmet och den höga utnyttjandegraden men
kommer också att medföra positiva effekter för genomförandet av programperioden
2014-2020.
Samtliga åtta regionala program har under programperioden nått 95 procent-taket för
mellanliggande återfinansiering. En slutlig ansökan om betalning för programmen lämnas
till EU-kommissionen i samband med avslutet.

Programmet Västsverige
Programområdet Västsverige sträcker sig över Västra Götalands län och Hallands län och
är ekonomiskt sett ett av de minsta av de åtta strukturfondsprogrammen. Det budgeterade
EU-stödet uppgick under programperioden 2007–2013 till strax över 570 miljoner kronor.
Det övergripande målet för programmet var att bidra till en hållbar tillväxt genom fler och
växande företag som skapar nya jobb samt till en hållbar stadsutveckling. Projekten
rapporterade in 7 313 nya arbetstillfällen, högt över målet på 3 400, och enligt projekten
har 2 158 nya företag startats, vilket också är högt över målet på 1300 stycken. Totalt har
122 projekt beviljats stöd under programperioden, inom ett antal områden och teman.
Strukturfonden har syftat till att skapa strukturella förändringar i näringslivet i
Västsverige samt öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Ett exempel på projekt som beviljats stöd är Omställningskontoret+ i Trollhättan, som har
arbetat med att hantera de utmaningar som uppkommit i Fyrbodalområdet efter
nedgången i fordonsindustrin. Omställningskontoret+ arbetade med bland annat

företagscoachning, nyföretagarrådgivning och finansieringsrådgivning, för att i likhet med
programmets mål bidra till ökad konkurrenskraft och ökad företagstillväxt i regionen.
Programmet har också syftat till att förbättra kapitalförsörjningen för små och medelstora
företag. Det har skett genom Almi Invest Västsverige som är stödmottagare för en
marknadskompletterande riskkapitalfond. Följeforskning har visat att företagen generellt
var mycket nöjda med relationen med olika riskkapitalfonder och att riskkapitalfonderna
bidragit positivt till företagens tillväxt i olika avseenden: snabbare expansion, ökade
möjligheter till extern finansiering i framtiden och ökad lönsamhet. Det västsvenska
strukturfondsprogrammet bidrog även till en hållbar stadsutveckling genom åtgärder som
upprustning av den fysiska miljön, strategisk samverkan samt fokus på ökad integration
och mångfald i regionens arbetsliv. Samtliga beviljade projekt för hållbar stadsutveckling
har arbetat med attraktivitetshöjande insatser. Regionalfondens största projekt inom
stadsutveckling, Utveckling Nordost, arbetade med företagsamhet, fysiska investeringar
och mötesplatser i nordöstra Göteborg.
Sammantaget har strukturfondsprogrammet enligt programföljeforskningen fungerat väl
och bidragit till att stimulera det entreprenöriella klimatet, gynnat produkt- och
innovationsutveckling samt främjat åtgärder för ökat idéflöde och företagstillväxt.
Flertalet triplehelix-projekt har fört forskning, näringsliv och offentlig sektor närmre
varandra i nya innovationsmiljöer. Genom att koordinera nätverk och FoU-program har
det västsvenska strukturfondsprogrammet också stimulerat nyföretagande, för att
attrahera kompetens och kapital.
Resultatspridning var också en viktig del, och utöver den löpande uppföljningen och
spridningen av erfarenheter till projekten har det genomförts ett antal konferenser. I
programskrivningen av programperioden 2014-2020 togs erfarenheter och resultat från
tidigare period tillvara och bakgrund, analys och huvudsaklig inriktning baserades på
erfarenheter från tidigare programperiod.

Utvärdering av de regionala strukturfonderna
Regionalfondens insatser i de åtta regionala strukturfondsprogrammen har under
perioden 2007-2013 satt avtryck inom flera politikområden. Insatserna har gett upphov
till ökad kunskap och mer samverkan mellan akademi och näringsliv inom området
innovativa miljöer, de har bidragit till att skapa fler företag inom området
entreprenörskap och bidragit till utveckling av en regional struktur för riskfinansiering
genom att förse över 300 företag i alla delar av Sverige med riskkapital. Fonden har
lämnat ett betydande bidrag till regionernas infrastrukturplanering och medverkat till en
förskjutning från problemorienterat till möjlighetfokuserat tillväxtarbete i utsatta
storstadsområden. Genom en ambitiös satsning på följeforskning och insatser för lärande
och kompetensutveckling har regionalfonden även varit ledande i att utveckla och stärka
uppföljning och utvärderingsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Utvärderingarna från programperioden pekar dock även på ett antal förbättringsområden.
Insatserna skulle kunna bli ännu mer effektfulla om programmen och projekten lyckades
involvera näringslivet i större utsträckning. De horisontella kriterierna för ökad
jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och miljömässig hållbarhet bör integreras bättre i
genomförandet. Brister i uppföljningssystemet gör det svårt att utvärdera resultat och
effekter, både på kort och på lång sikt. Slutligen behöver systemet för lärande och
kunskapsutveckling i det flernivåsystem som gemensamt ansvarar för genomförandet av
fonderna fortsatt utvecklas i syfte att skapa en mer kunskapsbaserad regional
tillväxtpolitik.
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Inledning

Europeiska regionala utvecklingsfonden (hädanefter benämnd Regionalfonden) ska stärka
den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU genom att utjämna regionala
skillnader. För programperioden 2007-2013 har EU-kommissionen formulerat tre
övergripande mål för hur detta ska genomföras. Den första målsättningen är ekonomisk
utveckling av mindre välmående regioner, att understödja tillväxt i regioner som utvecklas
långsammare än andra europeiska regioner. Det andra målet är ökad konkurrenskraft och
sysselsättning. I detta fall handlar det om att stärka regionernas konkurrenskraft utifrån
deras särskilda förhållanden. För att uppnå detta mål finansieras insatser inom
infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling2. Den tredje målsättningen
för denna programperiod är ett ökat europeiskt territoriellt samarbete3.
En annan relevant målsättning är den makroregionala strategin för Östersjöregionen som
har tagits fram inom EU för att möta de utmaningar och behov som Östersjöområdet delar.
Identifierade utmaningar för Östersjöregionen är att skapa en hållbar miljö, öka
välståndet, öka tillgängligheten och attraktionskraften samt öka säkerheten och
tryggheten i området.

1.1

De regionala strukturfondsprogrammen i Sverige

Detta är den tredje programperioden som Sverige genomfört. Programperioden 20072013 innehåller till skillnad från föregående programperioder fler större projekt som
omfattar en större geografisk yta och många olika samverkansparter. Ett exempel är
satsningarna inom turism och besöksnäring som gått från lokal nivå till en större regional
nivå där strukturfondsmedlen använts för att paketera olika destinationer. Eftersom
programmen utgår från NUTS 2 områden och inte administrativa gränser bidrar
strukturfondsmedlen till att stärka samarbeten mellan kommuner och län. Likaså bidrar
programmen till att främja samarbete mellan näringsliv, forskning och samhälle.
Strukturfondsmedlen är viktiga och strategiska medel för att förändra strukturer,
förbättra processer och förstärka andra satsningar och prioriteringar i vårt land. De
resultat som uppnås bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft, regionernas tillväxt
och inte minst företag och individers möjlighet att utvecklas i alla delar av landet.
Sveriges nationella strategiska referensram4 fastställer riktlinjer för
strukturfondsprogrammens genomförande i Sverige avseende innehåll och förvaltning.
Den nationella strategin prioriterar innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, ökad tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande
samarbete som insatser för att öka de svenska regionernas konkurrenskraft och
sysselsättning. De prioriterade insatserna genomförs till stor del inom ramen för de
regionala strukturfondsprogrammen5. Samtliga svenska regionala strukturfondsprogram
ska bidra till genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen.

Dessa insatser är kopplade till tre prioriteringar: innovation och kunskapsbaserad ekonomi, miljö och
riskförebyggande åtgärder samt tillgång till transport- och teletjänster av allmänt intresse.
3 Europeiskt territoriellt samarbete finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
4 ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013”.
5 Finansiering för dessa sker via Europeiska regionala utvecklingsfonden samt via offentlig medfinansiering.
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Genomförandeorganisationen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen består av
ett flertal instanser. Förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen
bereder ansökningar om stöd och säkerställer att beviljade projekt uppfyller kraven i EU:s
regelverk samt att förvaltningsarbetet sker på ett samordnat och effektivt sätt. Förvaltande
myndighet lämnar underlag till attesterande myndighet som attesterar och sänder
utgiftsdeklarationerna och ansökan om utbetalningar till EU-kommissionen. Attesterande
myndighet fungerar som en kontrollfunktion och säkerställer att Sverige
rekvirerar ett korrekt belopp från EU-kommissionen, motsvarande utbetalda EU-medel till
stödmottagarna.
De åtta regionala strukturfondsprogrammen har inte haft erhållna medel från kommissionen
för finansiering av de operativa programmen på räntebärande konto (artikel 83 i förordning
(EG) nr 1083/2006). Erhållen ränta = 0 EUR.
Som grund för omvandlingen från svenska kronor till euro finns en svensk förordning
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder. Enligt förordningen ska
Tillväxtverket vid beräkningar i ett programdokument, ett operativt program eller ett
program för gemenskapsinitiativ samt för åtgärder i dessa använda kursen 9 kr per euro.
Därav är alla belopp förutom belopp avseende utgiftsdeklarationer omräknade med
växelkursen 9 kr per euro. De utgifter som har redovisats i utgiftsdeklarationen har
redovisats enligt kommissionens månatliga valutakurser vid tillfället för utbetalningen till
stödmottagaren och är därför varierande över tid.
Den aktör i länet som har det regionala utvecklingsansvaret har bl.a. till uppgift att driva
och samordna det regionala tillväxtarbetet. I ansvaret ligger också ett engagemang i
genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen. Därför har ett gemensamt
strukturfondspartnerskap inrättats till respektive regionalt strukturfondsprogram, ett
partnerskap som prioriterar ansökningar.
Regeringen har, i syfte att övervaka genomförandet inrättat tre övervakningskommittéer
för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. I övervakningskommittéerna sitter
ledamöter från näringsliv, politik och universitet. Denna kommitté är gemensam för
programmen Västsverige, Småland och Öarna samt Skåne-Blekinge.
Strukturfondspartnerskapen inom respektive programområde representeras genom dess
ordförande.

1.2

Programmet Västsverige

Västra Götalandsregionen fick i uppdrag av regeringen att samordna skrivningen av det
regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige. Arbetet genomfördes i nära
samverkan med Region Halland6 och utgick från den nationella strategin för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.7 Framtagandet av det regionala
strukturfondsprogrammet präglades av ett brett partnerskap kopplat till befintliga
regionala tillväxtprogram och tidigare strukturfondsprogram. Politiska företrädare för de
ingående regionerna hade gemensamma avstämningar om programmets innehåll.
Det övergripande målet för programmet Västsverige var en hållbar tillväxt genom fler och
växande företag som bidrar till nya jobb samt en hållbar stadsutveckling. Målet togs fram
utifrån en strategisk inriktning baserat på en grundläggande socioekonomisk analys samt
de erfarenheter som fanns genom tidigare genomförda regionala tillväxtprogram. Denna
strategi innefattar också horisontella dimensioner. EU-kommissionen beslutade att
godkänna programmet den 16 augusti 2007. Ändring av det operativa programmet för
regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige godkändes av EU-kommissionen

6
7

Samt i samråd med Näringsdepartementet.
Samt relevanta EU-förordningar.
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den 15 december 2011. Ändringsbeslutet innebär att insatsområde 1 från det datumet
också innefattade det tidigare insatsområde 3, hållbar stadsutveckling.

1.3

Geografi och demografi

Programområdet utgörs av Hallands och Västra Götalands län. Området har en
sammanlagd befolkning på 1 963 466 invånare (2015-12-31), varav ca 84 procent bor i
Västra Götaland. Områdets totala landareal uppgår till 29 418 km2. Västsverige består av
55 kommuner, 49 i Västra Götaland och 6 i Halland. I regionen finns 11 lokala
arbetsmarknadsregioner: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Bengtsfors, Lidköping, Götene,
Göteborg, Strömstad, Trollhättan, Borås, Åmål och Skövde. Kommunerna Hylte och
Tranemo ingår i Gislaveds LA-region tillhörande Jönköpings län. Västsverige har ett unikt
geografiskt läge på västkusten mellan storstadsregionerna Oslo och Öresundsregionen.
Regionen karaktäriseras av en flerkärnig ortsstruktur med fokus på Göteborg, men där
också Halmstad, Borås, Skövde och Fyrstadsregionen är viktiga regionala centra. Området
rymmer en mångfald landskapstyper och livsmiljöer. Landskapet har skiftande karaktär
med ett stort och varierat kustområde mot Kattegatt och Skagerack. I nordost ligger de
stora sjöarna Vänern och Vättern. Viktiga jordbruksområden finns i Halland, Skaraborg
och delar av Dalsland. De inre delarna av Halland, Södra Älvsborg och Dalsland domineras
av skogsbygd. Sammantaget erbjuder regionens olika landskapstyper underlag för såväl
ett naturresursbaserat näringsliv som goda livsmiljöer, vilket medverkar till att
Västsverige är attraktivt för boende, besök och företag. Befolkningen i Västsverige har
vuxit i jämn takt under lång tid. Sedan år 2005 har befolkningen ökat med över 149 000
personer. Västsveriges folkmängd ökar i första hand i kustområdet med en tydlig
koncentration till Göteborgsregionen och Halland. I förhållande till de lokala
arbetsmarknadsregionerna syns tydliga tendenser mot att de befolkningsrika lokala
arbetsmarknaderna och framförallt storstäderna blivit alltmer attraktiva på bekostnad av
mindre, mer perifera och industridominerade LA-regioner. Det är framförallt Dalsland och
de norra delarna av Skaraborg men även den södra delen av Sjuhärad som har problem
med vikande befolkningssiffror.

1.4

Disposition

I det andra kapitlet av slutrapporten beskrivs genomförandeorganisationen. I nästföljande
kapitel analyseras programmet Västsverige, vilka resultat har hittills uppnåtts? Kapitel
fyra redogör för genomförda granskningar och revisioner, både kopplat till det enskilda
programmet samt för samtliga program. Genomförda kommunikationsinsatser för
förvaltande myndighet beskrivs i det femte kapitlet. I det sista och sjätte kapitlet redovisas
det arbete som utförts under perioden kopplat till utvärdering och följeforskning av de
åtta strukturfondsprogrammen. Rapporten avslutas med en förteckning över
förkortningar och begrepp samt bilagor.
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Organisation för ett effektivt genomförande

Genomförandeorganisationens utformning är en viktig del i att skapa goda förutsättningar
för ett effektivt programgenomförande och goda resultat. Tillväxtverket har, under
programperioden 2007-2013, haft två åtskilda roller inom genomförandet av de regionala
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strukturfondsprogrammen i Sverige, förvaltande myndighet respektive attesterande
myndighet. Dessa två roller har hållits åtskilda genom att de underordnats olika
avdelningar inom Tillväxtverket.8 De så kallade strukturfondspartnerskapen är en annan
viktig del av genomförandeorganisationen liksom övervakningskommittéerna med sina
uppgifter. I slutet av detta kapitel återfinns en beskrivning av användningen av tekniskt
stöd samt myndighetens överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

2.1

Myndighet som beslutar

Förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen ansvarar, i enlighet
med artikel 60 i rådets förordning9, för att det operativa programmet genomförs i enlighet
med principen om sund ekonomisk förvaltning10. I detta ingår bl.a. att kontrollera
lagligheten och korrektheten i de uppgifter som deklareras av projektens stödmottagare
som deltar i insatser.
Förvaltande myndighet har ett programkontor i respektive programområde och dessa är i
enlighet med regeringens strategiska hållning, samlokaliserade med Svenska ESF-rådets
regionala kontor i den mån det har varit möjligt11. Svenska ESF-rådet är förvaltande
myndighet för det nationella socialfondsprogrammet i Sverige. Från programperiodens
början och fram till halvårsskiftet 2014 fanns stödjande funktioner inom förvaltande
myndighet i form av enheten Programstöd12, det centrala kommunikationsstödet samt den
centrala förvaltningen för ärendehanteringssystemet Nyps samlokaliserad med
Tillväxtverkets övriga verksamhet för regional tillväxt i Östersund. I och med att
Tillväxtverket genomförde en större omorganisation, i syfte att nyttja myndighetens
kompetens och öka effektiviteten, förändrades den interna strukturen i
genomförandeorganisationen inom Tillväxtverket. Samtliga stödfunktioner inom
förvaltande myndighet har dock säkerställts även efter omorganisationen.

Från ansökan till beslut
När förvaltande myndighet summerar programgenomförandet kan man konstatera att
efterfrågan inom programmet har varit högt och att söktrycket har överstigit tillgängliga
medel. Totalt har det lämnats in 2730 ansökningar om stöd ur de åtta regionala
programmen, varav 216 omfattat programmet Västsverige. 1585 projekt har totalt sett
beviljats medel och 122 av dessa har bedrivits inom programmet Västsverige.
Utnyttjandegraden i de svenska programmen är hög. Västsverige har utnyttjat 98,82
procent av programmets budget.
Samtliga inkomna ansökningar har handlagts enligt de rutiner som har gällt under hela
programperioden och som kortfattat kan beskrivas enligt följande. Grunden i förvaltande
myndighets handläggningsarbete är att pröva om inkomna projektansökningar
innehållsmässigt överensstämmer med det operativa programmet, EU-rättslig och svensk
författning samt förvaltande myndighets egna föreskrifter, riktlinjer och policys. I detta
Förvaltande myndighet är direkt underställd Tillväxtverkets styrelse. Attesterande myndighet svarar inför
Tillväxtverkets generaldirektör.
9 EU-rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006.
10 I enlighet med de förordningar som gäller för den regionala fonden samt den svenska förordningen om
förvaltning av EGs strukturfonder. Läs mer om principen om sund ekonomisk förvaltning under
förkortningar och begrepp.
11 Programkontoret för programområdet Stockholm är dock samlokaliserat med övriga Tillväxtverket av
praktiska skäl.
12 Numera enheten Verksamhetsstöd.
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arbete ingår en bedömning av ansökan om stöd utifrån givna urvalskriterier13. Bedöms ett
projekt inte vara förenligt med programmet, fattar myndigheten ett beslut om avslag. Om
ansökan däremot godkänns som möjlig att stödja i enlighet med ovanstående lämnas den
vidare till det så kallade strukturfondspartnerskapet för prioritering14.
Strukturfondspartnerskapet är ett partnerskap upprättat enligt lag SFS 2007:459 om
strukturfondspartnerskap. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att avge ett
bindande yttrande om vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar om
stöd från EU:s strukturfonder som har handlagts och godkänts av förvaltande myndighet.
Syftet är att trygga en regional förankring av strukturfondsprojekten och säkerställa
projektens överensstämmelse med det mer övergripande regionala tillväxtarbetet. Efter
prioritering inom strukturfondspartnerskapet skickas ärendena tillbaka till förvaltande
myndighet för verkställande av de formella besluten. Strukturfondspartnerskapet får
information om samtliga avslagsbeslut för ansökningar som av olika skäl inte godkänns av
förvaltande myndighet och därmed inte lämnas till strukturfondspartnerskapet för
prioritering.
I det beslut som lämnas till stödmottagaren framgår skyldigheten att följa tillämpligt
regelverk i planering, genomförande och avslut av det enskilda projektet. Information
lämnas också till stödmottagare och parter inför ansökan, under handläggningen av
ansökan samt vid de utbildningar för stödmottagare som erbjuds efter varje avslutad
ansökningsomgång.
Stödmottagarna lämnar in en ansökan om utbetalning av stöd i efterhand, allt eftersom
kostnader har upparbetats15. För att försäkra sig om att verksamheten fortskrider i
beviljade projekt ställer förvaltande myndighet krav om att en ansökan om utbetalning av
stöd lämnas in minst två gånger per år. Samtliga ansökningar om utbetalning granskas
enligt gällande regelverk16. Efter genomförd granskning och eventuella strykningar av ej
godkända kostnader lämnas varje ansökan vidare till utbetalningsfunktionen inom
förvaltande myndighet. De tre funktionerna handläggning, granskning och utbetalning
hålls åtskilda för varje enskilt ärende.
Vid varje ansökan om utbetalning bifogar projektet en lägesrapport. Där beskrivs hur
projektet fortlöper verksamhetsmässigt och utgiftsmässigt i förhållande till beslutet om
stöd. Här beskrivs också eventuella avvikelser. Lägesrapporterna ger förvaltande
myndighet möjlighet att bedöma projektets genomförande och utveckling och är av
central betydelse för den samlade resultatuppföljningen av programmets genomförande. I
läges- och slutrapporter beskrivs utfallen av uppställda indikatorer för varje enskilt
projekt och sammantaget ger det en bild av programmets utfall för samtliga indikatorer.
Generellt har arbetsbelastningen inom förvaltande myndighet varit hög under hela
programperioden. I jämförelse med andra medlemsstater har bemanningen på de regionala
programkontoren och inom övriga delar av förvaltande myndighet varit låg. En viss
förstärkning av bemanningen genomfördes under 2011. Det tillskottet av extra resurser
medförde att kvaliteten på arbetet med att förvalta programmen stärktes ytterligare och
att en korrekt och effektiv handläggning har kunnat säkerställas under hela

Fastställda av respektive övervakningskommitté.
Strukturfondspartnerskapets prioritering av ansökningar om stöd är bindande och förvaltande myndighet
är skyldig att fatta beslut i enlighet med denna.
15 Stödmottagare är skyldiga att lämna in en ansökan om stöd minst två gånger per år och högst 12 gånger per
år.
16 I enlighet med EU:s förordning nr 1083/2006, svensk förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s
strukturfonder samt förvaltande myndighets föreskrifter, riktlinjer och policys.
13
14
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programperioden. Förvaltande myndighet har valt att fokusera på resultatuppföljning,
analys och lärande och denna fokusering kunde förstärkas i slutet av programperioden
när arbetet med handläggning av nya ansökningar om stöd avtog. Flera konferenser och
projektledarträffar har genomförts och det har även producerats
resultatuppföljningsfilmer för att visa på resultat och effekter av
strukturfondsprogrammen i Sverige. Genomförda revisioner samt utvärderingsinsatser på
projekt-, program- och systemnivå har bidragit med viktiga ingredienser i arbetet med ett
ökat resultatfokus och utökad resultatspridning. En stor del av den arbetsinsats som
genomfördes inom dessa områden under senare delen av programperioden har haft direkt
påverkan på planering och implementering av programperioden 2014-2020.

Ökad kompetens inom förvaltande myndighet
Förvaltande myndighet har under hela programperioden valt att prioritera
kompetensutvecklande insatser av olika slag för att öka lärandet och sprida erfarenheter
inom myndigheten men också till externa intressenter. I början av programperioden låg
fokus på interna kompetenshöjande insatser för handläggare i syfte att säkerställa hög
kvalitet i handläggning av ärenden, likabehandling och rättssäkerhet. Det utvecklades
också stödmaterial för handläggare att använda i utbildningsinsatser och
informationsträffar med sökande och stödmottagare. Under hela programperioden har
kompetenshöjning för såväl nyanställda som erfarna handläggare varit regelbundet
återkommande och en del insatser har genomförts i samarbete med andra organisationer.
Förvaltande myndighet har också utnyttjat de möjligheter till utbildning och
kompetenshöjning som erbjudits på Europeisk nivå. Flera handläggare och chefer har
genom åren deltagit i konferenser och seminarier som tex EIPA har anordnat. Några
personer har även deltagit och även varit föreläsande vid konferenser som anordnats av
European Academy.
Mot slutet av programperioden anordnades en stor avslutskonferens med många
deltagare från andra medlemsstater. Fokus låg på avslut av programperioden och det
regelverk som finns runt detta. En del av konferensen avsattes också för att blicka framåt
mot perioden 2014-2020.
Under hösten 2014 genomfördes en rad interna processutbildningar med syfte att skapa
de bästa förutsättningarna inför öppnandet av programmen i programperioden 20142020. Det var ett tiotal utbildningstillfällen som genomfördes och till dessa bjöds även
handläggare vid övriga förvaltande myndigheter med säte i Sverige in.

Europeiskt samarbete
Förvaltande myndighet har under hela programperioden prioriterat en god
omvärldsbevakning och ambitionen att delta i olika europeiska samarbeten har varit hög.
Medarbetare har under åren deltagit vid olika seminarier som anordnats i kommissionens
regi eller av andra medlemsstater inom olika teman. Tillväxtverket var under flera år en
aktiv medlem i det europeiska nätverket IQ- net men tvingades på grund av resursbrist att
ta ett uppehåll med deltagandet under ett par år. Från och med 2016 är myndigheten dock
medlem av nätverket igen och ser det som en del i ett viktigt europeiskt erfarenhetsutbyte.
Vid några tillfällen har förvaltande myndighet tagit emot studiebesök från andra
medlemsstater. Några har varit av kortare och mer besökande karaktär medan andra har
varit i upp till några veckor där de besökande deltagit aktivt i arbetet, främst med
ekonomisk granskning. Dessa längre besök var dels från Estland och dels från Lettland.
Besök av kortare karaktär har gjorts av personer från Tyskland, Finland, Danmark och
Åland.
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Under åren 2010-2013 deltog förvaltande myndighet i det europeiska nätverket The
European community of practice on gender mainstreaming, Gender CoP. 14
medlemsstater deltog i nätverkets arbete med att skapa en minimistandard för
jämställdhetsintegrering som är applicerbar i samtliga medlemsstater. Standarden finns
framtagen och används av flera medlemsstater. I Sverige har man kommit relativt långt i
arbetet med jämställdhetsintegrering men det är ett ständigt pågående arbete och
förvaltande myndighet har integrerat standarden arbetet med de horisontella kriterierna.
Under de sista åren av programperioden har förvaltande myndighet deltagit vid ett flertal
av de expertmöten som EU-kommissionen har anordnat inför programperioden 20142020. Det har varit lärorikt och har också möjliggjort erfarenhetsutbyte med andra
medlemsstater.

Erfarenhetsutbyte mellan myndigheter skapar effektivitet
Under hela programperioden har det funnits ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och en
samverkan mellan förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen och
Svenska ESF-rådet, förvaltande myndighet för det nationella socialfondsprogrammet inom
olika områden. Sedan 2013 finns det ett regeringsuppdrag riktat till Tillväxtverket, Svenska
ESF-rådet och Statens Jordbruksverk om fondsamordning mellan de olika
strukturfonderna. Uppdraget riktar sig i huvudsak framåt mot samverkan under
programperioden 2014-2020 men har även medfört samarbete och samverkan som rör
programperioden 2007-2013.
Förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen samt för det
nationella socialfondsprogrammet har under programperioden deltagit i ett nätverk av
myndigheter inom ramen för det SIDA-finansierade projektet Baltic Sea Network-ESF
(BSN-ESF) där Svenska ESF-rådet varit projektledare. Syftet med BSN-ESF var att
konsolidera samt effektivisera informella nätverk för erfarenhetsutbyte och
transnationellt samarbete inom Östersjöregionen.
I takt med att arbetet med förberedelser och genomförande av avslut av programperioden
tog sin början etablerades ett samarbete och en gemensam arbetsgrupp mellan förvaltande
myndigheter för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
socialfondsprogrammet för att samordna och effektivisera avslutsarbetet genom att dra
nytta av varandras erfarenheter.

Synergier mellan EU-program
I programmen kopplade till regionalfonden, socialfonden, fiskerifonden och
jordbruksfonden finns beskrivningar av avgränsningar mellan fonderna. I skrivningarna
står att det är myndigheterna17 på nationell och regional nivå som ansvarar för att
utveckla rutiner som uppmuntrar synergier och förhindrar överlappningar mellan
fonderna.
Redan under 2007 tillsattes en arbetsgrupp för samverkan mellan de olika programmen,
detta för att uppnå kraven på synergi. Arbetsgruppen kallas ”fondsamordningsgruppen”
och innefattar deltagare från Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket18.
Arbetsgruppen träffas två gånger per år. Syftet med gruppen är att behandla
övergripande strategiska frågor när det gäller synergier och överlappningar mellan
finansiella instrument samt utarbeta samordnade konkreta rutiner för stödhantering.

17
18

Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket.
Tidigare ingick Fiskeriverket i gruppen men den aktuella verksamheten har nu övergått till Jordbruksverket.
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Frågor som gruppen har behandlat är främst tolkning av regelverk samt administrativ
hantering. Gruppen har även behandlat framtidsfrågor med koppling till Europa2020strategin. För att underlätta för projektsökande och handläggare har gruppen tidigare
tagit fram en gemensam broschyr ”Synergier och avgränsningar mellan fonder perioden
2007-2013”19.

Utveckling av ärendehanteringssystemet
Nutek fick ett nationellt uppdrag att bygga ett nytt ärendehanteringssystem, Nyps20. Då
Tillväxtverket bildades 2009 så övergick ansvaret till den nya myndigheten. Systemet
används både av förvaltande myndighet, övriga delar av Tillväxtverket, samtliga
länsstyrelser samt ett antal regionala och kommunala självstyrelseorgan. Systemet testades
och driftsattes i oktober 2007 för samtliga programområden inom de regionala
strukturfondsprogrammen. Systemet har därefter under hela programperioden utvecklats
och förbättrats. I oktober 2008 gick systemet över från utvecklingsprojektet till
Tillväxtverkets centrala förvaltning. ESV genomförde i slutet av 2008 en revison med
avseende på granskning av informationssäkerheten. Under 2009 skapades en gemensam
förvaltningsorganisation som samordnade myndighetens fortsatta krav på systemet.
Förvaltande myndighet var representerad i gruppen. Förvaltningsorganisationen startade
upp gemensamma användarmöten där samtliga intressenter är kallade. Förvaltande
myndighet har deltagit i dessa möten under hela programperioden. Under 2010 driftsattes
Projektbanken som via förvaltande myndighets externa hemsida gör information om
projekten sökbara. Projektbanken visar projektinformation som tillhandahålls av Nyps. En
ny rutin för utbetalning kravställdes av förvaltande myndighet vilket implementerades i
Nyps under 2011. Utveckling av den nya e-tjänsten ”Min ansökan” med möjlighet att söka
EU-stöd påbörjades under 2011. Från 2013 har utvecklingen av Nyps lagts på en lägre
nivå till förmån för kravställning och utveckling av det nya systemet Nyps2020 inför
programperioden 2014-2020. Mindre justeringar har gjorts av systemet i syfte att
förbättra och underlätta användandet. Det har bland annat varit viktigt att säkerställa att
Nyps klarar av att leverera det underlag som behövs för avslut av programperioden.

2.2

Attesterande myndighet

Attesterande myndighet ska godkänna de utgiftsdeklarationer och ansökan om
utbetalningar som förvaltande myndighet ämnar skicka till EU-kommissionen.
Myndigheten ska fungera som en mellanliggande kontrollfunktion och säkerställa att
Sverige rekvirerar rätt summa EU-stöd.
Samtliga åtta regionala program har under programperioden nått 95 procent-taket för
mellanliggande återfinansiering. En slutlig ansökan om betalning för programmen lämnas
till EU-kommissionen i samband med avslutet.
Av vikt för arbetet inom attesterande myndighet är att ha en helhetssyn över de regionala
strukturfondsprogram som förvaltas av Tillväxtverket.

Regeln om automatiskt återtagande
I genomförda attesteringar har samtliga åtta regionala strukturfondsprogram uppfyllt
samtliga krav för att undvika ett automatiskt återtagande av medel p.g.a. N+2-regeln
enligt artikel 93.1 i förordning (EG) nr 1083/2006. Ej utnyttjade medel återtas i sex av
programmen enligt artikel 93.3.

19
20

Finns att hämta på www.tillvaxtverket.se
Nyps är förkortning för ärendehanteringssystemet ”Ny projekt- och stödärendehantering”.
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2.3

Övervakning av programgenomförandet

Sveriges regering har, i syfte att övervaka genomförandet av strukturfondsprogrammet,
inrättat tre övervakningskommittéer för de åtta regionala strukturfondsprogrammen21.
Denna kommitté är gemensam för programmen Västsverige, Småland och Öarna och
Skåne och Blekinge22.
Näringsdepartementet har ordförandeskapet i övervakningskommittéerna och
Tillväxtverket innehar den samordnande rollen som övervakningskommitténs sekretariat.
Sekretariatet finns placerat i Östersund, inom enheten Verksamhetsstöd. I
övervakningskommittéerna sitter ledamöter från näringsliv, politik och universitet.
Strukturfondspartnerskapen inom respektive programområde representeras genom dess
ordförande. Företrädare för Europeiska kommissionen har en rådgivande funktion i
övervakningskommitténs arbete och närvarar vid samtliga möten. Dessutom deltar chef för
förvaltande myndighet samt enhetschefer för berörda strukturfondsprogram. Ytterligare
organisationer eller speciellt inbjudna personer får närvara vid möten efter
överenskommelse med ordföranden.
Övervakningskommittén ska genom sitt arbete förvissa sig om att
strukturfondsprogrammets genomförande är effektivt och av tillfredsställande kvalitet.
Detta görs bl.a. genom att godkänna ändringar relevanta för ett effektivt
programgenomförande23, övervaka utvärderingen av programmen samt granska
resultaten som genereras av programmen.
Övervakningskommittén har i regel haft två fysiska möten per år under programperioden.
Under de sista åren, när programmets budget i princip varit uppbunden i beviljade
projekt, har information till ledamöterna lämnats elektroniskt och nödvändiga beslut har
fattats genom skriftlig procedur.

2.4

Tekniskt stöd

För förvaltning och administration av programgenomförandet 2007-2013 lämnas en
ersättning från EU i form av tekniskt stöd (TA-medel). Det kan till exempel vara
förberedelser, förvaltning, övervakning, utvärdering, informationsinsatser och kontroller.
Enligt EU:s regelverk är tilldelningen per programområde högst 4 procent av total
programbudget. TA-medlen får uppgå till högst 50 procent av de totala kostnaderna för
genomförandet. I genomförandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns
förutom åtta programkontor även ett centralt programstöd, ärendehanteringsprogrammet
Nyps, revision, attesterande myndighet, sekretariat för strukturfondspartnerskapen, m.m.
Övervakningskommittén beslutar om budget för tekniskt stöd. Övervakningskommittén
beslutade att fastställa budgeten för tekniskt stöd för hela programperioden vid sitt möte i
februari 2008. Enligt arbetsordningen för Övervakningskommittén ska en årlig översyn av
den fastställda budgeten för tekniskt stöd genomföras. En mindre förändring beslutades
vid mötet i november 201124. Budgeten för tekniskt stöd reviderades genom att slå
samman fyra av de totalt sex budgetposterna för att kunna nyttja den fastställda budgeten
på bästa sätt.

I enlighet med artikel 63 i EU-rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
I enlighet med svensk förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder.
23 Innan ändringen föreslås till EU-kommissionen för beslut.
24 Se bilaga 4 Tekniskt stöd.
21
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2.5

Uppgifter om överensstämmelse med
gemenskapslagstiftningen

Förvaltande myndighet ska beakta såväl nationell- som gemenskapslagstiftning. Jurister
vid förvaltande myndighet samt Tillväxtverkets övriga jurister finns med i arbetet med att
ta fram policys, riktlinjer och blanketter. Så snart beslut har fattats har dokumenten lagts
ut på myndighetens externa webbplats alternativt myndighetens intranät. Det sker ett
kontinuerligt arbete inom förvaltande myndighet för att nå ut med riktlinjer på ett konkret
sätt inom organisationen. Forum som används i detta arbete är bl.a. tidigare nämnda
möten för erfarenhetsutbyte, telebildsinformationer samt intern lärandeplattform.

3

Programmet Västsverige

Detta kapitel ger en övergripande bild av genomförandet av det regionala
strukturfondsprogrammet för Västsverige. Inledningsvis redogörs för respektive
insatsområde för att sedan knytas ihop i en programsammanfattande analys över
programperioden 2007-2013.

3.1

Insatsområde 1: Entreprenörskap, innovativt företagande och
hållbar stadsutveckling

Målen för insatsområdet Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar
stadsutveckling var att skapa nya tillväxtföretag, ökad konkurrenskraft samt hållbar
stadsutveckling i regionen. Insatsområdet skulle bidra till att generera och ta tillvara idéer
och omsätta dem till något värdeskapande.
Entreprenörer och entreprenörskap var i fokus, vilket lyfte in individen och hans/hennes
drivkrafter i innovationssystemet. Innovativt företagande syftade till ökad
innovationskraft och tillväxt i nya och etablerade små- och medelstora företag.
Grundanalysen kom fram till att individer och företag som utvecklar nya produkter och
tjänster ofta var i behov av finansiellt stöd och därför skulle insatsområdet också bidra till
finansieringslösningar i tidiga skeden, till exempel i form av riskkapital.
Insatsområdets fokus på hållbar stadsutveckling syftade till att minska socioekonomiska
skillnader mellan olika bostadsområden och befolkningsgrupper i Göteborg. Detta skulle
uppnås genom åtgärder som höjer utsatta stadsdelars attraktivitet, samt bidra till ökad
integration och sammanhållning i staden och regionen.
Hållbar stadsutveckling var inledningsvis ett eget insatsområde, men under 2011 ändrades
detta och insatserna för hållbar stadsutveckling lades under insatsområde 1 istället. Detta
gjordes på grund av lågt söktryck inom Hållbar stadsutveckling och de berörda
prioriterade områdena hade redan innan ändringen ett gemensamt fokus på
entreprenörskap, med särskild betoning på kvinnors och invandrares företagande. Genom
att det prioriterade området Hållbar stadsutveckling uppgick i det prioriterade området
Entreprenörskap och innovativt företagande, kunde inlåsningseffekter undvikas och ett
effektivt utnyttjande av resterande medel främjas.
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Ansökningar och beslut
Det har totalt genomförts 14 utlysningar under programperioden, med olika inriktningar. I
12 av utlysningarna har insatsområdet varit öppet för ansökningar och 107 ansökningar
har inkommit. 75 projekt har genomförts inom aktuellt insatsområde, varav 6 har varit
förstudier.
Insatsområdet var indelat i nio prioriterade områden. Projekten arbetade med att främja
attityder till företagande, understödja affärsidéer, nystartade företag och befintliga
företag. Det fanns projekt inom samtliga nio prioriterade områden och flest projekt fanns
inom ”avancerade stödtjänster till företag och grupper av företag”. Där återfanns en stor
bredd av projekt, som exempelvis inkluderar insatser för företagsutveckling inom
tillverkande industri och insatser för att stärka befintliga företags nätverk och kunskap.
Flertalet projekt fanns också inom kategorin nya kunskapsintensiva företag, med bland
annat de västsvenska inkubatorerna som stödmottagare, följt av kategorierna
företagstillväxt samt kapitalförsörjning. Inom hållbar stadsutveckling arbetade samtliga
projekt med attraktivitetshöjande insatser för att höja stadsdelens status, öka tryggheten
och stimulera nyetableringar.

Utbetalningar
Under programperioden betalade Tillväxtverket ut cirka 34,3 MEUR till stödmottagare
inom insatsområdet. 95,9 procent av insatsområdets budget betalades ut under
programperioden. Programmet klarade kravet på utbetalningsnivå enligt regeln om n+2
med god marginal. Nivån på återföringar inom insatsområdet var cirka 12 procent.
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Indikatorer
Tabellen visar utfallet för insatsområdets indikatorer:
Utfall
Indikator

Mål

2007-2014

Antal aktörer som deltar i projekt för sammanhållning och
integration

150

161

25

30

2 750

4455

200

149

Antal företag som utvecklat sin marknad

50

934

Antal investeringar för ökad attraktivitet

20

22

Antal nya företag

1 200

1 985

Antal nya nätverk

100

113

50

491

Antal skapade arbetstillfällen

2 900

5677

Genererade investeringar (MEUR) i företag som följd av direkta
investeringsstöd till företag

77,825

25,3

Projekt för entreprenörsfrämjande insatser

40

33

Projekt för förbättrat företagsklimat, entreprenörskap och ny
teknologi

15

5

Projekt för hållbarhet och förbättrad attraktivitet i städer och
stadsdelar

15

7

Projekt för marknadsutvidgning med inriktning mot
internationalisering

15

17

Projekt för produkt- och/eller processutveckling

15

19

Projekt för utveckling av eller ökad användning av förnybar
energi

5

4

Projekt innehållande patentsökning

5

10

15

5

Antal beviljade patent
Antal deltagande företag
Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning

Antal nya produkter

Projekt som syftar till att skapa lika villkor och integration av
minoriteter och unga människor

25

Indikatorns felaktiga målsättning har diskuterats på tidigare årsmöten och kommentaren med hänvisningen
har även funnits i tidigare årsrapporter. Senast i årsrapporten för 2013, som godkändes.
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Resultatuppföljning
Målen för insatsområdet skulle uppnås genom att stimulera det entreprenöriella klimatet,
produkt- och innovationsutveckling, samt åtgärder för ökat idéflöde. Genom
nyföretagarrådgivning, aktiviteter som bidrar till nya kunskapsintensiva företag, samt
insatser för att förbättra kapitalförsörjningen till SMF (små och medelstora företag), ska
insatsområdet bidra till ökad konkurrenskraft. Genom åtgärder som upprustning av den
fysiska miljön, strategisk samverkan samt ökad integration och mångfald i regionens
arbetsliv och storstadssamarbete, ska aktiviteter inom insatsområdet bidra till hållbar
stadsutveckling.

Kommentarer till indikatorerna
Ett antal av indikatorerna har ett utfall högt över målsättningen och några faller under de
uppsatta målen. Orsakerna är flera och varierar mellan indikatorerna.
Utfallet på indikatorerna antal nya produkter och antal företag som utvecklat sin marknad
är över målen. Målen var relativt lågt satta och definitionerna kan ha varierat. Ett flertal
projekt har arbetat mycket aktivt med produktutveckling och som effekt haft höga utfall
på indikatorn. Samtliga projekt som framträder med höga utfall har arbetat företagsnära
med innovations- och affärsutveckling för små och medelstora företag. Det har gjort att
projekten prioriterat dessa högt och också fått ett högt utfall. Detta avspeglas också under
det högre utfallet av indikatorn Projekt för produkt- och/eller processutveckling och i att
utfallet för antal patent ligger över det uppsatta målet.
Utfallen på indikatorerna för antal nya företag, antal deltagande företag och antal skapade
arbetstillfällen är också över det förväntade. Det beror det troligtvis på att just dessa
indikatorer har varit centrala under programperioden. Förvaltande myndighet har lyft just
dessa i kontakt med projekten. Det har resulterat i att projekten arbetat med just dessa
indikatorer. Tillväxtverkets bedömning är att detta är positivt och visar på att projekten
haft genomslagskraft i företagen. Till viss mån beror detta också på skriftande definitioner,
där projekten kan ha haft en annan bild än de som satte målen.
Siffrorna för indikatorn antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning kommer från ett
fåtal projekt som har arbetat med kapitalförsörjning och konsultcheckar. Almi Invest är ett
av projekten som arbetat med kapitalförsörjning, men som inte registrerat utfall på
ovanstående indikator. Orsaken är att det skapades en nationellt enhetlig indikator för
samtliga Almi Invest-projekt, för att kunna göra nationella jämförelser och möjliggöra en
tydligare nationell analys av insatserna. Den indikatorn tillämpades istället för ovanstående
indikator.
Tre av indikatorerna ovan kopplas till projekt inom hållbar stadsutveckling:
•
•

Projekt för förbättrat företagsklimat, entreprenörskap och ny teknologi
Projekt för hållbarhet och förbättrad attraktivitet i städer och stadsdelar

•

Projekt som syftar till att skapa lika villkor och integration av minoriteter och unga
människor
Inom ramen för Hållbar stadsutveckling gjordes det strategiska valet i början av perioden
att investera i relativt få antal projekt som var omfattande i storlek och hade
mångfacetterad karaktär. För att få större genomslag av effekterna fokuserades
insatserna. Ett antal större stadsutvecklingsprojekt genomfördes för att vinna
samverkansfördelar och därför har inte utfallet på indikatorerna mått målsättningen. Ett
exempel på projekt är Utveckling Nordost, ett samverkansprojekt med flera olika aktörer
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inblandade. Det följde av en förstudie med samma namn och hade en projektbudget på
total ca 13,7 MEUR, varav regionalfonden stod för ca 5,4 MEUR.

Projektexempel
Under första halvan av programperioden drev Encubator AB vid Chalmers två projekt.
Encubator beviljades 0,3 MEUR för VIFE, fas I som startade i februari 2008 och ca 0,3
MEUR för VIFE, fas II, som startade januari 2010.
Encubator-projekten arbetade med att utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag i
Göteborg och projektet syftade till att vidga och anpassa Encubators plattform, så att den
även skulle kopplas ihop med Handelshögskolans entreprenörsutbildning. Genom
projektet skulle en organisation etableras och processer skapas för ytterligare en
projektmiljö, för att kvalitetssäkra en större och förändrad förinkubatorverksamhet.
Genom att skapa ytterligare en fysisk miljö på Medicinarberget i Göteborg, samt utveckla
och effektivisera befintligt arbetssätt, skulle Encubator skapa framgångsrika bolag med
annan inriktning och ursprung än tidigare. Det fanns också behov av integrering av
Chalmers och Handelshögskolans tidigare separerade alumniaktiviteter. Bedömningen var
att i ett sådant utvidgat och organiserat nätverk av alumner låg ett stort värde för
innovationssystemet i regionen.
Idag har Encubator bytt namn till Chalmers Ventures och arbetar fortfarande med nystart
av företag, med business coachning och ett brett utbud av stöd till nystartade företag.
Samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Handelshögskola kvarstår. 2014 blev
Encubator/Chalmers Ventures utnämnda till av de främsta universitetsknutna
inkubatorerna i världen, enligt UBI Index (University Business Incubator Index).
Inkubatorn rankades på åttondeplats i världen och på andraplats i Europa. Inkubatorn
arbetar fortfarande aktivt med att lyfta unga entreprenörer, skapa samarbeten och fler
innovativa företag i regionen.
Ett projekt som genomfördes under andra halvan av programperioden är ”Re:design”, som
ägdes av Västra Götalandsregionen. Syftet var att lösa utmanaringarna med de stora
överskott av textilt material (både kläder och industrispill) som inte kommer till någon
användning. Projektet Re-design Textile Studio mötte utmaningen genom att ta fram
innovativa prototyper av befintliga textilier och överblivet material från textilindustrin.
Designprocessen för återbruk utforskades utifrån vilka begränsningar och möjligheter
materialen ger. Formgivare och mönsterkonstruktörer arbetade med att skapa nya
koncept och prototyper under handledning av design- och konstnärliga ledare på en
designstudio. Projektet samarbetade bland annat med Textilhögskolan i Borås och företag
inom branschen.
Inom Re:design togs runt 60 olika prototyper fram från industrispill (accessoarer,
barnkläder, inredning och mode). Prototyperna fotograferades sedan och ställdes ut på
etablerade platser. Företagen bildade inom projektet också ett gemensamt
redesignkollektiv – Around - och det togs fram en gemensam hemsida för kollektivet. De
deltagande designföretagen äger sina egna prototyper och produkter. Enligt slutrapporten
för projektet har totalt har 65 nya prototyper utvecklats och 17 nya arbetstillfällen
skapats.
Från hösten 2014 har projektet tagit steget vidare till verksamheten Re:textile. Re:textile
drivs av Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen. Verksamheten har som
ambition att skapa strukturer och affärsmodeller för cirkulära flöden inom
textilbranschen. Navet är Re:design Studio i Textile Fashion Center, Borås. Studion har
blivit en resurs för företag som vill utveckla affärsmodeller för att arbeta med redesign på
ett professionellt och kommersiellt sätt. Det finns möjlighet till prototypframställning,
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kunskapsbank, kontakter med leverantörer och kompetenser inom redesignprocesser,
exempelvis design och affärsutveckling. Det är också en plats för att sprida resultat från
genomförda redesignprojekt och andra utställningar.
Det västsvenska strukturfondsprogrammet har även bidragit till en hållbar
stadsutveckling genom åtgärder som upprustning av den fysiska miljön, strategisk
samverkan samt fokus på ökad integration och mångfald i regionens arbetsliv. Samtliga
beviljade projekt för hållbar stadsutveckling har arbetat med attraktivitetshöjande
insatser.
Regionalfondens största projekt inom stadsutveckling under perioden 2007-2013 hette
Utveckling Nordost och arbetade med företagsamhet, fysiska investeringar och
mötesplatser i nordöstra Göteborg. Projektet avslutades under 2013 och i slutrapporten
anger de att 258 företag deltagit, i exempelvis seminarier, nätverksträffar och
företagsmässor. Det har varit en stor bredd bland insatserna, där attraktivitet för att
stärka näringslivet har varit ett fokus. Projektet har arbetat mot sina mål genom
exempelvis fysisk upprustning av offentliga miljöer, vägledningssamtal med företag,
underlättande av företagaretablering i området och jobbmatchningsfunktion.
Efter projektslut har verksamheten till stor del levt vidare och Utveckling Nordost ingår nu
i stadens näringslivskluster med Business Region Göteborg (BRG) som moderbolag. Det
blir en fortsättning av näringslivs- och stadsutveckling, och en utveckling av
arbetsmodellen så att de goda resultaten kan tjäna som ledstjärna även för andra områden
i staden där näringslivet bör förstärkas. Ett tydligt nästa steg är att Göteborgs Stad
planerar att arbeta vidare med Stadslandet som fokuserar på att skapa innovativa nav för
grön affärsutveckling.

Horisontella kriterier
När ett projekt söker stöd inom ramen för strukturfondsprogrammet beskrivs hur
projektet kommer att påverka de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö och
integration. Det som ska redogöras för är vilka mätbara mål som är uppsatta samt vilka
aktiviteter som planeras26.
Dessa mål och aktiviteter följdes upp i projektets lägesrapportering, något som var
obligatoriskt till varje ansökan om utbetalning. Samtliga kriterier skulle kommenteras och
handläggarna på förvaltande myndighet bedömde projektets beskrivning av genomförda
aktiviteter utifrån den ursprungliga överenskommelsen27.
De projekt som bedömdes ha övervägande negativ påverkan på kriterierna var de projekt
som inte arbetat aktivt med respektive kriterium. Projektet bedömdes då förstärka
rådande strukturer och därmed ge negativ effekt. I programperioden 2014-2020 har
kraven på projektens arbete med de horisontella kriterierna höjts för att tydligare
implementera dessa tre perspektiv.

Förvaltande myndighet har tagit fram guider för respektive horisontellt kriterium som utgör ett användbart
stöd både för den stödsökande i planeringen av projektet och för handläggaren inom förvaltande myndighet
vid beredningen av ansökan om stöd.
27 Kompletteringar efterfrågas om redogörelsen uteblir eller är bristfällig och utbetalning av stöd kan endast
ske efter att handläggaren har godkänt tillhörande lägesrapport.
26
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Diagrammet visar hur de totalt 75 beviljade projekten inom insatsområde 1 har klassats av förvaltande
myndighet utifrån bedömd påverkan på de horisontella kriterierna.

Ett av projekten som arbetade med de horisontella kriterierna var UNO – Utveckling
Nordost, där ett av syftena var att främja mångfald och integration. Projektet hade som
mål att lyfta utvalda delar av Angered i Göteborg och minska klyftorna i staden. UNO
arbetade med interkulturell kompetens och genom dialog med sin målgrupp hade
projektet ett brett mångfaldsperspektiv i sina aktiviteter. UNO utvecklade även
mötesplatser för att binda samman stadsdelar och områden och därmed öka rörligheten
och integrationen i staden. Projektet skriver i sin slutrapport att projektet genom detta har
ökat medvetenheten hos medarbetarna och de har arbetat tydligare med målgruppsanalys
och med bemötandefrågor. Projektet innefattade även en förstudie om gröna jobb och
affärsutveckling kopplat till en hållbar resursanvändning. Det arbetet resulterade i många
förslag där Göteborgs Stad bland annat arbetar vidare på idéer om stadsodling och
närodlad mat.

3.1.1

Finansieringstekniska instrument

Under strukturfondsperioden 2000-2006 genomfördes tre pilotprojekt avseende
finansieringstekniska instrument i dåvarande Mål 1 Södra skogslänsregionen, Mål 2
Västra samt Mål 2 Småland och Öarna med inriktning på regional riskkapitalgivning till små
och medelstora företag (SMF) med Regionalfonderna, Nutek och berörda regionala organ
som finansiärer. Dessa så kallade regionala partnerskapsfonder har tillämpat en
syndikeringsmodell som innebar att det offentliga riskkapitalet investerades på samma
villkor som den saminvesterande kommersiella riskkapitalaktören och tanken var att de
privata medfinansiärerna skulle ansvara för hanteringen från urval av projekt till avyttring
av innehaven.
Inför programperioden 2007-2013 var intresset stort från samtliga åtta programområden
i Sverige samtidigt som användningen stimulerades från EU-kommissionens sida.
Tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess dotterbolag Europeiska
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investeringsfonden (EIF) lanserade initiativet JEREMIE. Genom detta initiativ erbjöds
Sverige liksom övriga medlemsländer att med regionalfondsmedel och nationell
medfinansiering etablera en central holdingfond som enligt en fond-i-fondmodell skulle
investera kapitalet i SMF-inriktade låne-, garanti- och riskkapitalfonder. En förutsättning
för regionalfondsstöd till en JEREMIE-holdingfond var att dess kapital skulle användas till
att åtgärda identifierade marknadsbrister. Sverige utnyttjade erbjudandet om en
kostnadsfri analys från EIF att utvärdera eventuellt förekommande regionala brister i
SMFs möjligheter till extern finansiering.
Rapporten från EIF28 och senare rapporter från Sweco Eurofutures visade
sammanfattningsvis att det förekom brister i utbudet av extern finansiering - framför allt i
företagens tidiga utvecklingsfaser. Det ansågs även klarlagt att kvinnor och personer med
utländsk bakgrund hade svårare att få tillgång till kapital för sina företag. I Sweco
Eurofutures rapporter framgår mer specifikt vilka brister som finns i landets olika
strukturfondsområden. Stora ansträngningar gjordes för att försöka etablera en eller flera
JEREMIE-holdingfonder i Sverige. Legala komplikationer kopplade framförallt till
strukturfondsbestämmelser, och upphandlingsregler medförde dock att
holdingfondsmodellen i praktiken inte kunde tillämpas i Sverige. Som alternativ
lanserades istället regionala riskkapitalfonder i de åtta programområdena.
Sedan 2009 har elva regionala riskkapitalfonder erhållit över 67 MEUR i
regionalfondsfinansiering under programperioden 2007-2013. Fonderna har investerat
externt ägarkapital (riskkapital) i företag i start- och tidiga expansionsfaser i sina
respektive regioner. Investeringarna har genomförts på lika villkor och med hälften av
kapitalet från privata medinvesterare. Syftet med fondernas verksamhet har varit att bidra
till ökad tillväxt i de bolag som har fått riskkapital, ökad sysselsättning på sikt samt även
stärka regionala strukturer för riskkapital.
Den ursprungliga idén bakom saminvesteringsmodellen var att urval och hantering skulle
skötas av de privata parterna. Saminvesteringsmodellen har i modifierats och de utvalda
förvaltarna har fått ta ett större ansvar för hanteringen, i synnerhet när man
saminvesterat med mindre erfarna medfinansiärer. Detta har medfört att fonderna har
varit mer aktiva i sina urval och bedömning av investeringarna, i att förhandla
investeringsvillkoren och skriva avtal samt i förvaltning och avyttring av portföljbolagen.
Sedan starten har flera aktörer varit involverade i att driva fonderna, men sedan 2013 är
det Almikoncernen som driver tio av de elva fonderna. Partnerinvest i Norr AB drivs
tillsammans med Stiftelsen Norrlandsfonden. Ytterligare en fond i Mellersta Norrland har
drivits av Inlandsinnovation AB.
Det var osäkert om fonderna skulle lyckas investera sitt kapital, särskilt i regioner med låg
nivåer av tillväxtföretagande och frånvaro av kultur från extern ägarkapitalfinansiering.
Även brist på aktiva privata ägarkapitalinvesterare innebar en risk, eftersom minst 50
procent privat extern medfinansiering krävdes i varje enskild investering.
I Rambölls slututvärderingsrapport, som presenterades i november 201529, konstateras
att satsningen överlag har fungerat väl. De tillkom under finanskrisen och var ett
värdefullt tillskott. Särskilt vad gäller finansiering till unga, innovativa, tillväxtorienterade
företag fanns det ett gap att fylla. De privata medinvesterarna har varit positiva, främst
beroende på att insatsen inneburit riskdelning och utökade investeringsmöjligheter.
Samtliga fonder har kunnat investera upp sina medel och det finns tydliga indikationer på
att fondernas verksamhet har bidragit till förbättrade möjligheter till annan extern
28
29

EIF 2007, JEREMIE Interim report for Sweden.
Regionala riskkapitalfonder -Slututvärdering 2015, Tillväxtverket rapport 0195.
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finansiering, påskyndad expansion samt ökade möjligheter till internationalisering.
Fonderna har också medverkat till att öka förståelsen för externt ägarkapital som
finansieringsform i regionerna samt att privata medinvesterare har stärkt sin kompetens
genom samarbete med fonderna.
I Tillväxtanalys utvärdering ”Effekter & erfarenheter – slututvärdering av satsningen med
regionala riskkapitalfonder 2009-15”30 görs en internationell utblick, där man har
studerat effekterna i portföljföretagen samt satsningens påverkan på de regionala
strukturerna för riskkapital. Rapporten konstaterar att det ännu är för tidigt att dra några
egentliga slutsatser men noterar att det finns positiva tecken på att portföljföretagen kan
ha ökat antalet anställda. När det gäller riskkapitalstrukturen konstaterar man också att
bilden är komplex, men där bedömningar från intressenterna pekar på att det skett en
positiv påverkan i majoriteten av regionerna.

Utlysning, beslut och förutsättningar
Under 2008 genomfördes en utlysning riktad till finansieringsaktörer. Målet för satsningen
var att fler företag ska starta och växa genom en förbättrad kapitalförsörjning för små och
medelstora företag i tidiga skeden. I programområdet Västsverige, som täcker Västra
Götalands och Hallands län genomfördes finansieringstekniska instrument genom
insatsområdet innovation och förnyelse.
Utlysningen inkluderade riskkapital, lån och garantier. Krav ställdes på nationell offentlig
medfinansiering om minst 70 procent. Syftet var att åtgärda kartlagda brister så som de
beskrevs i det operativa programmet och i de nationella och regionala så kallade
gapanalyserna. Målet var att fler företag skulle starta och växa i det regionala
programområdet genom en förbättrad kapitalförsörjning i tidiga skeden till SMF. De
uppsatta målen för fonden skulle också svara upp mot programmets mål och indikatorer.
Krav ställdes på att nationell offentlig medfinansiering skulle vara ordnad innan ansökan.
Utlysningen genomfördes enligt principerna om icke-diskriminering och likabehandling,
insyn, överblickbarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet samt var föremål för
annonsering i EU:s officiella tidning.
Giltig ansökan inkom från Almi Invest Västsverige AB och var förenlig med gällande
strukturfondsregelverk, strukturfondsprogrammet och utlysningen. Ansökan
prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Västsveriges möte den 18 december
2008 och Nutek fattade beslut den 13 februari 2009. Beslutet, tillsammans med särskilda
villkor, ersatte ett avtal, men fyllde samma funktion som ett avtal. Ansökan avsåg en
riskkapitalfond som skulle saminvestera med privata aktörer på lika villkor. Beslutet
motiverades bl. a. av god överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i Västra
Götalands och Hallands län, projektet uppfyller mycket väl de krav som ställs på projektets
kvalitet i förhållande till programmets mål och förväntat resultat samt stark medverkan
från näringslivet.

30

Effekter & erfarenheter-slututvärdering av satsningen med regionala riskkapitalfonder 2009-15,
Tillväxtanalys 2016.
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Nedanstående tabell visar vilka finansiärer som deltog och med vilka belopp.
Finansiär

Belopp, EUR

Andel

ERUF

7 063 444

29%

Almi Företagspartner AB

5 000 000

21%

Region Halland via Almi

1 055 556

4%

Västra Götalandsregionen och BRG via Almi Väst

7 644 445

32%

Tillväxtverket

3 333 333

14%

24 096 778

100 %

Totalt

Fondens verksamhet och resultat
Almi Invest Väst AB är ett regionalt riskkapitalbolag som riktar sig till små och medelstora
företag i sådd, start och expansionsfas. Bolaget är helägt inom Almi Företagspartner ABkoncernen som i sin tur är helägt av svenska staten. Riskkapitalverksamheten täcker
programområdet Västsverige, dvs Västra Götalands och Hallands län.
Västsverige är en region som består av områden av olika karaktär. Göteborg är ett
storstadsområde, det finns flera regioncentra, t.ex. Halmstad samt även lands- och
glesbygd. Detta påverkar utfallet av investeringarna då det typiskt sett är större
förutsättningar att genomföra riskkapitalinvesteringar i storstadsområden.
Över hälften av investeringarna har skett i Göteborgsområdet och resterande
investeringar har skett i nio av totalt 55 kommuner i Västsverige.
Nedan visas hur investeringarna fördelats per bransch31, samt uppdelat på fond-,
respektive privat medfinansiering.

Investerat belopp,
MEUR
Bransch
ICT

31

Antal investeringar
21

70%

Fond

Privat

Summa

6,8

9,4

16,2

38%

Enligt EVCAs definition (European Private Equity & Venture Capital Association)
1. IT/Telekommunikation (ITC): Inkluderar datasystem, konsumtionselektronik, hårdvara, elektroniska
komponenter, kretskort, halvledare, mjukvara, övriga tjänster inom IT, radio och tv, publikationer och
manus, kommunikationstjänster, telekommunikation, videokonferenser, IP-telefoni, hårdvara inom
telekom och internetteknologi
2. Life Science (LS): Inkluderar bioteknologi, medicinteknik, sjukvårdstjänster, medicinteknisk utrustning
med tillhörande mjukvara, läkemedel, apotek och andra sjukvårdsrelatera de tjänster
3. Industri/Transport (IND): Inkluderar kemiska produkter, affärsrelaterade och industriella produkter och
tjänster, mätsystem, avläsningsutrustning, kontrollsystem, tillverkning och transporttjänster
4. Handel/Turism (HAND): Tillverkning och distribution av konsumtionsvaror samt konsumtionsrelaterade
tjänster såsom utbildning, sport och underhållning, offentliga tjänster samt hotell och restaurang
5. Energi/Miljöteknik (CL): Inkluderar förnybar energi, kol- och metallmalm, gas och olja, energirelaterade
tjänster och övrigt inom energi- och miljöteknik
6. Övrigt (ÖVR): Inkluderar allt som inte går att klassificera under punkt 1-5
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Investerat belopp,
MEUR
Life Science

12

40%

6,2

15,0

21,2

50%

Industri

7

23%

3,4

4,5

7,9

19%

Handel/Turism

2

7%

0,8

0,9

1,7

4%

CleanTech

7

23%

4,3

5,7

10,0

24%

Övrigt

1

3%

0,4

0,5

0,9

2%

50

167%

21,8

36,1

57,9

136%

Summa

ICT var antalsmässigt den största branschen, medan Life Science var störst i belopp. I
förhållande till riket var andelen ICT-investeringar större i Västra Götaland än i riket,
medan i förhållande till belopp var investeringarna knappt ovanför riksgenomsnittet.
Investeringarna i Clean Tech var klart större till både antal och belopp än i riket.
Fonden i Västsverige har sedan starten 2009 erhållit ansökningar från ca 500 företag. För
närvarande finns det 40 aktiva företag under fondens förvaltning.
Västsverige hade en tyngdpunkt på expansionsinvesteringar. 80 procent gjordes i
expansionsfas, medan 20 procent gjordes i startfas. För riket var fördelningen 63 procent i
expansion, 32 procent i start och 5 procent i sådd.

Likviditet och bokfört värde
Fonden har investerat 21,832 MEUR per den 30 september 2015 och avyttrat innehav till
ett belopp om 4,1 MEUR. Avyttrat belopp i förhållande till investerat belopp uppgår till 19
procent. Innehavens bokförda värde uppgick den 31 december 2015 till 15,7 MEUR.
Anskaffningsvärdet på dessa tillgångar uppgick till 17,6 MEUR, vilket innebär en
nedskrivning till 89 procent. Det totala värdet av kvarvarande medel33 uppgick per den
31/12 2015 till 21,1 MEUR, varav 6,2 MEUR är hänförligt till regionalfondsmedel.
Under perioden har 1,0 MEUR i räntor genererats till fonden, varav 30 procent är
hänförligt till Regionalfonden.

Förvaltningskostnader och återkrav
Fondens totala budget för förvaltningskostnader uppgick till 3,5 MEUR. Det sammanlagda
beloppet för godkända förvaltningskostnader uppgick till 3 MEUR. Under
programperioden har 0,2 MEUR underkänts. Återkrav har skett med 0,1 MEUR.

Fonden har inrapporterat utbetalningar på totalt 21,8 MEUR, vilket utgör 0,9 MEUR mer än godkänt
programbidrag i enlighet med gällande avtal (20,9 MEUR).
33 Bokfört värde på återstående tillgångar, samt värdet av investeringar och andelar.
32
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Mål, indikatorer och utfall
Nedan följer en sammanställning av fondens resultat i förhållande till mål och indikatorer.
Avvikelse, Avvikelse,
%
MEUR

Mål enligt beslut

Mål

Utfall

Privat medfinansiering, MEUR

20,6

36,1

+15,5

+75

Total fondinvestering, MEUR

20,6

20,9

+0,3

+1,5

Mål

Utfall

41,2

57,0

Mål

Utfall

20

Indikatorer
1. Gjorda investeringar 34, MEUR

2. Deltagande företag, antal

Avvikelse, Avvikelse,
MEUR

%

+15,8

+38,3

Avvikelse, Avvikelse,
antal

%

50

+15

+75

4

-

-

n.a.

Antal deltagande företag, ägande – män

10

-

-

+50

Summa

34

50

16

+47

3. Nya arbetstillfällen

Mål

Utfall

Antal nya arbetstillfällen ÅAK, män

140

Antal deltagande företag, mixat ägande
Antal deltagande företag, ägande – kvinnor

Antal nya arbetstillfällen ÅAK, kvinnor
Summa

34

Avvikelse, Avvikelse,
antal

%

116

-24

-17

60

61

+1

+2

200

177

-23

-12

Avser Regionalfondsmedel, offentliga medel samt privat kapital som totalt har investerats i regionen
(summan av ”total fondinvestering” och ”privat medfinansiering” ovan).
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Kommentarer till avvikelser på +/- 25 procent
•

Att andelen privat medfinansiering har fallit ut så väl beror dels på Almi Invest Västs
aktiva nätverkande bland potentiella medinvesterare i regionen men också att fondens
verksamhet har visat sig lämplig för olika typer av privata aktörer att dela risk med
fonden. Vidare var marknadens fulla potential för privat kapital okänd vid
fondverksamheternas etablering. Därav var marknadens kapacitet avsevärt
underskattad.

•

Jämställdhet. Almi Invest Väst beaktar jämställdhetsperspektivet i varje enskild
investeringsprocess men investerar endast i bolag som bedöms vara ekonomiskt
bärkraftiga. Sålunda har bolag som är ägda eller ledda av kvinnor samma
investeringskriterier som bolag med ägande/ledning av män. Bolag som ägs och/eller
leds av män har varit i klar majoritet bland både investeringsförslagen och
investeringarna. Dessa mål består av svårbedömda antaganden, där fondförvaltaren
har begränsade möjligheter för egen påverkan. Nivåerna har snarare fungerat som ett
uttryck för önskad ambition och har fyllt värdefull signalfunktion vid varje enskilt
investeringstillfälle.

•

Utfallen på indikatorn nya arbetstillfällen har i de flesta fonderna avvikit markant
från de ursprungligt satta målen. Indikatorn är svårprognosticerad med hänsyn till
skillnader mellan bland annat sektor, investeringsfas, mm. Trots avvikelserna från
satta mål kan dock konstateras att nya arbetstillfällen har skapats i regionerna och att
indikatorernas stora avvikelse från mål istället kan ses mer som ett uttryck för de
enskilda fondernas ambitionsnivåer.

Fortsatt verksamhet efter nyinvesteringsperiodens slut
När förvaltningsperioden påbörjades den 1 oktober 2015 ska fonden utveckla och senast
den 31 augusti 2020 avveckla samtliga investeringar. Under perioden får dock
följdinvesteringar göras, vilket kan ske om det finns tillgängliga revolverade medel
tillgängliga.
Det beslutade riskkapitalprojektet är uppdelat i två faser, en investeringsfas och en
förvaltningsfas. EU:s medverkan avslutades i samband med utgången av investeringsfasen,
30 september 2015. Från och med 1 oktober 2015 har fonden övergått i en
förvaltningsfas, där endast de existerande portföljbolagen kommer att förvaltas och
utvecklas i syfte att successivt avvecklas fram till senast 31 augusti 2020, då fonden
kommer att stängas helt. Under denna fas kommer fonden att bygga upp likvida medel
(revolverade medel), som kan frigöras för användning till nya insatser. Dessa
revolverande medel ska användes till liknande ändamål, dvs. att främja konkurrenskraften
hos SMF.
Den 6 november 2015 fattade Tillväxtverket ett principbeslut om den process som ska
gälla för avveckling av fonden. Enligt gällande strukturfondsregelverk ska
Regionalfondsmedel användas till förmån för utveckling av SMF. Ställningstagande om
användningen av eventuella revolverande medel kommer att ske löpande i anslutning till
ett årsmöte som fondförvaltaren är skyldig att årligen sammankalla samtliga finansiärer
till. I egenskap av förvaltande myndighet kommer Tillväxtverket att besluta om
användningen av revolverade regionalfondsmedel samt ansvara för uppföljningen av
fondens fortsatta verksamhet fram till stängning.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har fondens verksamhet bedömts överensstämma väl med de
förutsättningar och villkor som fastställts.
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Efter en relativt långsam etablering av fondens verksamhet har man lyckats med en hög
investeringsverksamhet. Den höga efterfrågan resulterade i ett ytterligare kapitaltillskott
2011/12 på totalt 9,3 MEUR, varav 2,8 MEUR kom från regionalfonderna.
Man har inte mött några betydande svårigheter och har goda förutsättningar att vid
avslutningen av förvaltningsperioden summera en framgångsrik verksamhet avseende
verksamhet och övriga resultat. Dock kan man konstatera att investeringarna är
koncentrerade till Göteborgsområdet.

3.2

Insatsområde 2: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer

Målet med insatsområdet var att aktiviteterna skulle bidra till en ökning av
innovationstakten och konkurrenskraften i nya och befintliga företag i Västsverige.
Insatsområdet syftade till att förstärka den internationella konkurrenskraften inom
regionala styrkeområden. Bland de regionala styrkeområden som har identifierats för
Västsverige fanns exempelvis biomedicin och hälsa, fordon och transport samt den
marina/maritima sektorn.35 Insatsområdet innefattade nätverks- och klusterinitiativ, där
mål och konkreta utvecklingsinsatser för tillväxtområden identifierades. Dessa insatser
skulle genomföras i samverkan mellan företag, FoU-aktörer och samhälle. Innovativa
miljöer omfattade också den fysiska infrastrukturen för innovation, till exempel
experiment- och testmiljöer.

Ansökningar och beslut
Det har totalt genomförts 14 utlysningar under programperioden, med olika inriktningar. I
13 av utlysningarna har insatsområdet varit öppet för ansökningar och 86 ansökningar
inkom. De sista två utlysningarna hölls öppna för mindre ansökningar, ifall det skulle ha
blivit stora återföringar. Inom insatsområdet har totalt 47 projekt genomförts, varav 6 har
varit förstudier.
Insatsområdet var indelat i prioriterade områden som täckte in klusterutveckling och
Triple Helix-samverkan. Flest projekt var verksamma inom kategorin kopplad till insatser
för tekniköverföring och samverkan mellan näringsliv och akademi. Flest projekt var
verksamma inom styrkeområdena miljö och energi samt upplevelsenäringen, men det
fanns en stor bredd inom programmet och det fanns insatser inom många branscher. Den
största andelen medel beviljades till projekt som arbetade med testanläggningar och
demonstrationsmiljöer. Asta Zero, det projekt som beviljades mest medel under
programperioden återfinns under det prioriterade området, liksom uppbyggnad av
miljöer riktat mot tillverkande industri, biomedicin och hälsa. Även i detta insatsområde
klassificerades ett antal insatser under området ”avancerade stödtjänster”, med
kopplingar till exempelvis destinationsutveckling och kemiindustri.

Utbetalningar
Under programperioden betalades 25,2 MEUR ut till stödmottagare inom insatsområdet.
Programmet klarade sitt utbetalningsmål för året och 99,8 procent av insatsområdets
budget utbetalades under programperioden. Programmet klarade kravet på

35

Bland de strategiska tillväxtområden som identifierats fanns exempelvis biomedicin och hälsa, fordon och
transport, upplevelsenäring samt papper/tryck/media. Strategiska områden var också livsmedel, textil,
petrokemi, IT, miljö/energi, trä och den marina och maritima sektorn.

23

utbetalningsnivå enligt regeln om n+2 med god marginal och nivån på återföringar inom
insatsområdet var cirka 6 procent.

Indikatorer
Tabellen visar utfallet för insatsområdets indikatorer:
Indikator

Mål

Utfall

25

15

2 000

2 967

5

136

Antal nya företag

100

173

Antal skapade arbetstillfällen

500

1636

Genererade FoU-resurser, externt investerade, i regionala
styrkeområden (MEUR)

5,6

17,1

11,1

037

Projekt för forskning och teknisk utveckling (FoTU)

10

10

Projekt för samverkan mellan företag med inriktning mot att
stimulera kluster

20

15

Projekt för samverkan mellan näringsliv, högskola/universitet
och annan offentlig verksamhet med inriktning mot att
stimulera innovationssystem och kluster

40

27

Projekt för utveckling eller ökad användning av förnybar energi

5

6

Projekt innehållande patentsökning

5

11

Antal beviljade patent
Antal deltagande företag
Antal nya Centers of Excellence

Genererade investeringar (MEUR) i företag som följd av
direkta investeringsstöd till företag

Resultatuppföljning
Målen för insatsområdet skulle uppnås genom åtgärder som koordination av nätverk och
FoU-program. Aktiviteter inom insatsområdet skulle stimulera nyföretagande, som
attrahera kompetens och kapital samt skapa innovationsmiljöer och ökad tillgång till
kapitalförsörjning.
Att sammanföra idéer, människor och företag skapar synergieffekter, där erfarenheter kan
utbytas och nya produkter och innovationer kan uppkomma. Inom Insatsområde 2 har det
varit ett högt utfall på antal deltagande företag, målet var att 2 000 företag skulle delta och

Indikatoruppfyllelsen reviderades under 2011 (från 4 till 1) på grund av felregistrering, något som
noterades i Årsrapporten för 2012.
37 Utfallet beror på att inga projektansökningar med investeringsstöd till företag gjorts i Insatsområde 2, de
projekten ligger under Insatsområde 1.
36
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utfallet blev något över det, 2 967 företag som tagit del av olika verksamheter i 47 olika
projekt i insatsområde 2.
Flera aktörer har genomfört mer än ett projekt under programperioden, vilket innebär att
förtroendet och kännedomen om aktörerna och det regionala strukturfondsprogrammet
för Västsverige har ökat, och därmed också antalet företag som nåtts av insatserna. Enligt
utvärderingar och en enkätundersökning som genomfördes har kompetensen runt EUprojekt ökat i regionen.
Insatsområdet syftade till att stärka den internationella konkurrenskraften inom regionala
styrkeområden. Inom de främsta uttalade områdena biomedicin och hälsa, fordon och
transport, upplevelsenäring samt papper/tryck/media genomfördes projekt med
finansiering från regionalfonden. Den största satsningen under programperioden var Asta
Zero, som byggde en testbädd för fordonssäkerhet och arbetade för konkurrenskraft och
utveckling inom fordon- och transportsektorn. Det genomfördes också flera projekt inom
biomedicin och hälsa, se exempelvis texten om Hälsoteknikcentrum nedan. Inom
besöksnäring genomfördes det tre projekt och en förstudie och delar av den verksamhet
som utvecklades i projekten får nu en fortsättning genom vidare projekt i nuvarande
programperiod. Papper/tryck/media var en bransch som lyftes genom exempelvis två
projekt som genomfördes av Film i Väst, där syftet var att skapa förutsättningar för
filmproduktion i Västra Götaland. Det har också genomförts insatser inom flera av de
strategiska områden som lyftes i programdokumentet, exempelvis petrokemi,
miljö/energi och textil (se texten om Inredia nedan). Många av de tidigare
styrkeområdena innefattas av de som definieras i programdokumentet för
programperioden 2014-2020 och flertalet projekt bygger vidare på tidigare gjorda
erfarenheter och investeringar.

Kommentarer till indikatorerna
Ett antal av indikatorerna har ett utfall högt över målsättningen och några faller långt
under de uppsatta målen. Orsakerna är flera och varierar mellan indikatorerna.
Fler projekt än väntat arbetade med patentsökning, men färre patent än förväntas
godkändes i projekten inom insatsområde 2, se indikatorn Antal beviljade patent. Det
finns olika förklaringsmodeller för detta, där projekten inte nådde upp till sina satta mål.
En orsak var att patentprocessen är lång inom vissa områden, en annan var att det var
färre teknikföretag än förväntat som deltog i projekten, vilket ledde till att verksamheten
inte riktades mot patentsökning i lika hög grad som planerat.
Utfallen på indikatorerna för antal nya företag, antal deltagande företag och antal nya
arbetstillfällen är över det förväntade. Det beror det troligtvis på att just dessa indikatorer
har lyfts aktivt under programperioden och både förvaltande myndighet och
strukturfondspartnerskapet har lyft just dessa, i kontakt med projekten. Vår bedömning är
att detta är positivt och visar på att projekten haft genomslagskraft i företagen. Till viss
mån beror detta också på skriftande definitioner, där projekten kan ha haft en annan bild
än de som satte målen.
Indikatorn Antal nya Centers of Excellence har inte tillämpats inom projekten då det inte
funnits en enhetlig definition av begreppet Center of Excellence.
För indikatorn Genererade FoU-resurser, externt investerade, i regionala styrkeområden är
utfallet över målsättningen. Programmet och insatserna har genererat mer FoU-resurser
än förväntat. Målsättningen var för lågt satt och det var i programskrivningen svårt att
förutsäga utfallet.
Utfallet på följande två indikatorer var lägre än förväntat:
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•
•

Projekt för samverkan mellan företag med inriktning mot att stimulera kluster
Projekt för samverkan mellan näringsliv, högskola/universitet och annan offentlig
verksamhet med inriktning mot att stimulera innovationssystem och kluster
Det finns ytterligare projekt som har haft den typen av samverkan, men flera av dessa
ligger i insatsområde 1, och utfallet syns därmed inte. En annan dimension är att flera av
projekten som arbetar med samverkan har varit större än förväntat och det har
genomförts ett mindre antal stora projekt istället för många små.

Projektexempel
Alexanderssoninstitutet (AI) är en organisation som startade upp med stöd av programmet.
År 2009 beviljades Campus Varberg ca 0,3 MEUR i stöd för projektet och det övergripande
målet var att AI skulle bli en av Hallands främsta utvecklingsarenor präglad av samverkan
och innovativa miljöer. Projektet ville skapa samverkansarenor i triplehelixkonstellationer, fånga upp bra metoder och sprida dem, samt arbeta med
internationalisering. Grundtanken var att skapa utbud utifrån en efterfrågan och genom
företagssamverkan lösa gemensamma problem och därmed utveckla regionen. Med energi
skulle AI bli en samlande projektkoordinator i regionen och etablera sig långsiktigt. AI har
etablerat sig som en nytänkande aktör i Halland och driver i dagsläget flera projekt för att
stötta näringslivet. Ett av dem genomförs med stöd av Interreg Öresund-KattegattSkagerack och institutet är svensk koordinerande part.
Ett projekt inom insatsområdet som genomfördes under slutet av programperioden är
Inredia, som ägdes av IDC West Sweden AB. Det pågick mellan 2012 och 2014 och syftet
var att stärka konkurrenskraften och öka innovationstakten hos företag i trä- och
inredningsklustret i Tibro med omnejd. Projektet medfinansierades av Tibro kommun och
har utvecklat nya mötesplatser, både fysiskt och virtuellt. Enligt följeforskningen har runt
50 företag deltagit på arenan och upplevt ett stort värde av att delta.
Exempel på aktiviteter i Inredia-projektet är behovsanalyser på företag, seminarier om
genus- och miljödriven design och nätverksträffar. Inredia har även haft kopplingar till
akademin och identifierat nya innovationer och produktutvecklingsidéer. Ett initiativ för
att starta ett kluster inom möbel- och inredningsbranschen har tagits och projektet
rapporterar att 58 företag är involverade i detta. Projektet rapporterar vidare in att 26 nya
arbetstillfällen har skapats och att 44 företag deltar i samverkansprojekt mellan företag och
akademi. Projektet skriver att tack vare aktiviteterna som genomförts har Tibro stärkt sin
position inom möbelindustrin och flera andra projekt har startats upp, exempelvis runt
återbruk av möbler.
Arbetet med att driva och utveckla Inrediahuset har fortsatt, liksom arbetet med att främja
utbyten och samverkan mellan företag, arkitekter och formgivare och design- och
inredningsinriktade skolor. I slutet av 2015 genomfördes en utställning med flera möbeloch inredningsdesigners, och företagen samverkar runt möbelmässor och andra externa
event.
Ett tredje projekt som genomförts under programperioden var Hälsoteknikcentrum
Halland. Under 2009 beviljades Högskolan i Halmstad 1,1 MEUR i stöd för projektet.
Bakgrunden var att hälsoteknik sedan tidigare varit ett av Hallands uttalade
styrkeområden och att det fanns ett brett nätverk mellan företag, kommuner, landsting,
högskola och region inom området. Nätverket hade under flera år arbetat med produktoch tjänsteutveckling men såg nu behov av en fysisk mötesplats och därigenom ytterligare
stärka samverkan. Hälsoteknikcentrum arbetar fortfarande aktivt och har byggt upp en
stabil verksamhet med större och större bredd av insatser och demonstratorer.
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Hälsoteknikcentrum ligger nu i en central lokal i Högskolan i Halmstad och utvecklas
ständigt för att skapa fler lösningar och samarbeten.
I dagsläget har Högskolan i Halmstad beviljats medel till ytterligare ett projekt inom det
regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige 2014-2020; HIcube. Projektet bygger
på tidigare arbete med Hälsoteknikcentrum och utvecklar verksamheten ytterligare, bland
annat genom arbete med klustersamverkan inom hälsoinnovation. Den nya
projektverksamheten innefattar också uppbyggnad av demonstratorer och skapandet av
utvecklingsprojekt med företag inom vårdsektorn. Parallellt driver Högskolan i Halmstad
ett projekt med stöd av europeiska socialfonden, med satsningar på utbildning inom
vårdsektorn. Det projektets syfte är bland annat att öka mottagarkapaciteten för
hälsoinnovationer inom vården, och att skapa större samverkansmöjligheter för
näringsliv, akademi och offentlig sektor. Att projekten drivs parallellt ger företagen större
möjligheter att kombinera insatser och att ta del av de insatser de har behov av. I
utvecklingen av projekten har Tillväxtverket samarbetat med ESF-rådet och underlättat
för stödmottagaren att skapa synergier mellan verksamheterna, men också tydliga
avgränsningar.

Horisontella kriterier
I ansökningarna skulle det anges hur projektet skulle påverka de horisontella kriterierna
jämställdhet, miljö och integration. Det som skulle redogöras för var vilka mätbara mål
som var uppsatta samt vilka aktiviteter som planerades38.
Dessa mål och aktiviteter följdes upp i projektets lägesrapportering, något som var
obligatoriskt till varje ansökan om utbetalning. Samtliga kriterier skulle kommenteras och
handläggarna på förvaltande myndighet bedömde projektets beskrivning av genomförda
aktiviteter utifrån den ursprungliga överenskommelsen39.
De projekt som bedömdes ha övervägande negativ påverkan på kriterierna var de projekt
som saknar mål och aktiviteter för något av kriterierna. Projektet bedömdes då förstärka
rådande strukturer och därmed ge negativ effekt. I programperioden 2014-2020 har
kraven på projektens arbete med de horisontella kriterierna höjts för att tydligare
implementera dessa tre perspektiv.

Förvaltande myndighet har tagit fram guider för respektive horisontellt kriterium som utgör ett användbart
stöd både för den stödsökande i planeringen av projektet och för handläggaren inom förvaltande myndighet
vid beredningen av ansökan om stöd.
39 Kompletteringar efterfrågas om redogörelsen uteblir eller är bristfällig och utbetalning av stöd kan endast
ske efter att handläggaren har godkänt tillhörande lägesrapport.
38
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Antal projekt
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Syftar direkt till att öka/förbättra
Diagrammet visar hur de totalt 47 beviljade projekten inom insatsområde 2 har klassats av förvaltande
myndighet utifrån bedömd påverkan på de horisontella kriterierna.

Projektet Samverkan för Hållbar Kemi hade som mål att bidra till ett fossil-oberoende
Västra Götaland 2030 och syftade direkt till att långsiktigt förbättra miljön. Projektet
arbetade för minskad klimatpåverkan inom kemi-industrin, genom att föra samman
många olika aktörer, som i samverkan kunder uppnå större miljömål och minska
miljöpåverkan i regionen. Under flera olika teman satsade projektet på seminarier och
möten där människor inom olika områden, exempelvis kemiindustri, myndigheter,
politiker och akademi, kunnat samverka och bygga upp nätverk. Detta hade som syfte att
skapa ett helhetsgrepp om miljöfrågan och därmed nå upp till de regionens mål om att
minska beroendet av fossila bränslen. I slutrapporten från projektet anges att det stärkt
samverkan inom det västsvenska Kemiklustret och har legat till grund för flera
utvecklingsprojekt inom området, exempelvis på temat hållbar hantering av plastavfall
inom sjukvården och alger till biobaserade kemikalier. Kemiklustret har utvecklats vidare
även efter projektperiodens slut och är nu ett kemi- och material-kluster, som driver
projektet ”MatCh”, som är delfinansierat av det regionala strukturfondsprogrammet i
Västsverige, för 2014-2020.

3.3

EU:s strategi för Östersjöregionen

Det västsvenska programmet kompletterades 2010 med ett urvalskriterium avseende
EU:s strategi för Östersjöregionen. Under perioden 2010-2014 var drygt en fjärdedel av
projekten i linje med strategin och fem av 34 ärenden under perioden hade samarbeten
med flaggskepp.
Generellt var det flertalet projekt som låg i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen,
men det var få projekt som hade konkreta kopplingar till flaggskeppsprojekt.
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Projektet ”Förstärkt strukturkapital för internationalisering”, som ägs av GU Holding, var
knutet till Östersjöstrategins andra pelare, ”En region i tillväxt”. Projektet kan härledas till
strategin genom kontakter med inkubatorer och investerare i Finland, Estland och
Lettland, för att stärka banden över Östersjön. Exempel på aktiviteter som genomfördes
var erfarenhetsutbyten med Tehnopol Startup Incubator i Estland. Projektet föll under
prioriterat område 8, ”Implementering the small business act”, då det syftade till att stärka
och utveckla små och medelstora företag baserade på forskningsresultat och annan
akademisk kompetens. Projektet genomförde ett stort antal nätverksmöten som
resulterade i en ökad kontaktyta för organisationen, men främst en ökad kontaktyta och
ökade möjligheter för deltagande företag. Detta har resulterat i fler företagssamarbeten,
projektutveckling och relationsbyggande exempelvis med aktörer runt Östersjön, ibland
annat Estland, Polen och Finland.
Östersjöstrategins 4 pelare

Antal beviljade projekt i
linje med strategin,
2010-2016

Totalt beviljade medel i linje med
strategin, EUR
2010-2016

2

1 279 067

39

30 698 622

41

31 977 688

En miljömässigt hållbar region
En region i tillväxt
En tillgänglig och attraktiv region
En trygg och säker region
Totalt

3.4

Genomförda kommunikationsinsatser

Under programperiodens gång har det skett kommunikationsinsatser av olika slag, vars
karaktär har skiftat något. Inledningsvis var det stort fokus på att sprida information om
programmet och dess möjligheter. Efterhand som projekten startade och skapade effekter
och resultat har också resultatspridning innefattats i detta.
Främst har spridning skett i samarbete med ESF-rådet, Västra Götalandsregionen och
Region Halland. Kontoret har medverkat på informationsmöten ute i delregionerna och
beskrivit programmet, visat på möjligheter och berättat om resultat av beviljade projekt.
Tillväxtverkets hemsida har också varit en välanvänd kanal för att sprida resultatartiklar
och information om programmet.
Utförlig information om läget i programmet avseende beslut, utbetalningar och
måluppfyllelse lämnades regelbundet vid övervakningskommitténs och
strukturfondspartnerskapets möten.
Två större konferenser har genomförts under programperioden, varav en var gemensam
för Tillväxtverkets södra kontor; Göteborg, Jönköping och Malmö. Den genomfördes 2009
och projekten och deras verksamhet var centrala i seminarier och workshops. Bland annat
universitet, science parks och regionförbund fanns representerade, och många delade med
sig av erfarenheter och goda exempel ur sina projekt.
Under andra halvan av programperioden arbetade förvaltande myndighet med att sprida
resultat och projekt genom storytelling. Ett flertal filmer spelades också in och några
västsvenska projekt porträtterades. Bland annat gjordes kortare filmer om projekten
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Hälsoteknikcentrum och Från Boj Till Elnät. Dessa var mycket uppskattade och visades på
exempelvis konferenser och på Tillväxtverkets hemsida.
En större enkätundersökning genomfördes under våren 2014, för att fånga upp
erfarenheter och reflektioner från projektägarna. Enkäten skickades till projektledarna för
samtliga projekt under programperioden och majoriteten svarade. Många intressanta
idéer och reflektioner fångades upp och återkopplades till projektledarna. Många av
respondenterna lyfte upp nya samarbeten och innovationer som viktiga effekter i
projekten. Resultatet och erfarenheterna användes även i arbetet med det nya regionala
strukturfondsprogrammet för Västsverige 2014-2020.
Under hösten 2014 genomfördes en informationsturné för att lansera kommande
programperiod. Det skedde i samarbete med Västra Götalandsregionen, Region Halland,
kommunalförbunden och förvaltande myndigheter för strukturfonderna i Västsverige.
Fem större möten hölls och myndigheterna informerade samlat om fonderna i den nya
programperioden, i kombination med en övergripande bild av strukturfonderna och EU:s
strategi EU2020.
Regio Stars och Eurocities Awards har också varit ett sätt att sprida och lyfta de
Västsvenska projekten. År 2015 vann projektet Företagsamma Västra Hisingen Eurocities
Awards och hamnade i finalen för Regio Stars, under kategorin CityStar.

3.5

Samverkan med andra strukturfondsprogram

I Västsverige har det sedan 2007 funnits en regional grupp för samverkan mellan de EUfonder som finns i regionen. I gruppen ingår representanter från ESF-rådet avseende
socialfonden, länsstyrelsen avseende landsbygdsprogrammet och europeiska
fiskerifonden, samt Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppen träffades ett
par gånger per år för att diskutera aktuella frågor inom de olika fonderna och har skapat
gemensamma kommunikationsinsatser och koordinerade utlysningar. Gruppen har också
genomfört att antal utbildningsinsatser gemensamt, för att utbilda varandras handläggare
i de olika fonderna. Samråd mellan fonderna sker också mellan handläggare, då projekt
som ligger i gränslandet mellan olika program inkommer.

3.6

Analys och slutsatser

Totalt har 122 projekt beviljats medel och 97,6 procent av budgeten har betalats ut. De
genomförda projekten skulle bidra till det övergripande målet för programmet:
Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt hållbar
stadsutveckling.

Programmets måluppfyllelse
För att följa upp programmets effekter i relation till programmålet sattes ett antal
kvantitativa mål. Nedan följer en övergripande analys av utfallet av dessa.
En av kärnindikatorerna som fått ett högt utfall är antal nya arbetstillfällen. Målet för
programperioden enligt det operativa programmet sattes till 3 400 årsarbetskrafter, men
totalt har programmet bidragit till 7 313 arbeten inom ramen för de projekt som
programmet medfinansierat. Av dessa gick 58 procent till män och 42 procent till kvinnor,
vilket är inom målsättningen om minst 40 procent representation av kvinnor och män.
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Detta avspeglas också i arbetet med de horisontella kriterierna, då många projekt
beskriver att de har ett fokus på att lyfta kvinnor och kvinnors ledarskap inom ramen för
projekten. Samtidigt är männen fortfarande i numerärt överläge i majoriteten av
projekten.
Den andra kärnindikatorn är antal nyetablerade företag. Målet var 1300 företag, något
som uppnåtts, med 2 158 nystartade företag. Dessa nya företag återfinns främst i det
första insatsområdet, i de stora inkubators- och entreprenörsskapsprojekten. En knapp
tiondel av de nya företagen ligger i insatsområde 2, under samverkansinitiativ och
innovativa miljöer.
Antal företag som utvecklat sin marknad är högt över det uppsatta målet på 50. Under
programperioden har 17 projekt rapporterat in att totalt 934 företag utvecklat sin
marknad. Målvärdet var lågt satt, vilket är den största anledningen till den stora skillnaden
mellan utfall och mål. Det är fler projekt än väntat som har arbetat med detta och
definitionen av begreppet ”utvecklat sin marknad” har varit vag.
Målen för indikatorerna har därmed uppfyllts i varierande grad. Majoriteten av målen har
nåtts och flera utfall var betydligt högre än de satta målen. Därmed görs bedömningen att
programmet väl har bidragit till Västsveriges utveckling, genom att skapa en mer hållbar
tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt hållbar
stadsutveckling.

Horisontella kriterier
När det gäller generella effekter av de horisontella kriterierna i programmet har
programmet i Västsverige haft ett tydligt fokus på miljö. Av de projekt som direkt syftar till
att påverka något av de horisontella kriterierna, syftar 22 projekt direkt till att förbättra
miljön (jämfört med 9 projekt för integration och 8 projekt för jämställdhet). Majoriteten av
projekten bedömdes ha en övervägande positiv påverkan på något av de horisontella
kriterierna och fördelningen är jämn mellan integration och jämställdhet. De projekt som
bedömdes ha en övervägande negativ påverkan på något av de horisontella kriterierna är
projekt som saknar mål och aktiviteter för något av kriterierna. Bedömningen är då att de
förstärker rådande strukturer och har därmed negativ effekt. Det var dock ett krav på alla
projekt att de horisontella kriterierna skulle beaktas och en bedömning av projektens
påverkan gjordes.

Läget i regionen
I Västra Götalandsregionen och Region Halland spelar små och medelstora företag en
avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet.
Strukturomvandlingen de senaste årtiondena har inneburit en förskjutning av
sysselsättningen från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Industrin i
Västsverige har fortfarande har en avgörande roll för sysselsättningen, genom en hög
produktivitetstillväxt och genom att skapa arbetstillfällen i tjänstesektorn. För en bred
arbetsmarknad behövs kunskapsintensiva små och medelstora företag inom alla sektorer,
inte minst för att minska sårbarheten vid lågkonjunkturer.
Västsverige har en förvärvsfrekvens strax ovan rikets genomsnitt. Den ganska höga
förfrekvensen för Västsverige döljer dock stora inomregionala skillnader i sysselsättning,
med ett stort utanförskap i företrädesvis inlandet och i vissa stadsdelar i Västsveriges
större städer. Halland är den region i Sverige med störst inkomstskillnader mellan kvinnor
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och män40. Kommuner med svag tillväxt och befolkningsutveckling behöver förbättrade
möjligheter till pendling, attrahera fler inflyttare samt bättre ta tillvara kompetensen hos
befolkningen. Särskilt behov finns för att ta tillvara kompetensen hos invånare med
utländsk bakgrund. Samtidigt anger vart femte företag i Västsverige att de upplever en
brist på arbetskraft med rätt kompetens när de rekryterar.
Den ekonomiska tillväxten i Västsverige har under 2000-talet varit tudelad med en stark
tillväxt i Göteborgsregionen, Sjuhärad och Halland medan utvecklingen i Skaraborg och
Fyrbodal varit klart sämre än riksgenomsnittet. Göteborgsregionen har haft en betydligt
bättre befolknings- och sysselsättningsutveckling än övriga Västsverige.
Göteborgsregionen utmärker sig även med en hög utbildningsnivå. I de övriga delarna av
Västsverige är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än genomsnittet för riket. Det
finns inomregionala skillnader även i Halland, där främst den norra delen och kustbandet
har en starkare tillväxt än de östra delarna av regionen.

Hur har det regionala strukturfondsprogrammet bidragit?
Sammantaget har projekten under 2007-2013 syftat till att skapa strukturella förändringar
i näringslivet i Västsverige samt ökat konkurrenskraften gentemot en europeisk marknad.
Det finns tydliga kopplingar till Europa 2020, där insatserna haft stort fokus på
sysselsättning och utveckling i företagen. Genom insatser för samverkan mellan näringsliv
och akademi har insatserna även riktats mot målet om ökad andel FoU- investeringar i
Europa och stärkt innovationskedjan mellan forskning och marknad. Insatserna har även
bäring på det målet om hållbar energiförsörjning och en mer koldioxidsnål ekonomi. Flera
projekt har arbetat med hållbarhet ut olika perspektiv, och miljöfrågorna har varit synliga i
projekten. Inte minst genom de horisontella kriterierna har detta lyfts med projekten.
Ett viktigt projekt för att lyfta regionens utveckling var Omställningskontoret+ i
Trollhättan som har arbetat med att hantera de utmaningar som ställts i Fyrbodalområdet
efter nedgången i fordonsindustrin. Projektet hade sex delprojekt: företagscoach,
nyföretagarrådgivning, kompetenscentrum för finansiering, ägarskifte, etableringsservice
och ett delprojekt för M-handel. Projektet nådde sina satta mål och genomfördes mellan
2012 och 2014. Trollhättans Stad ägde projektet och budgeten låg på totalt ca 4,4 MEUR,
varav ca 1,8 MEUR var beviljade från regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige.
Innan projektstart fanns det ett stort behov av finansieringsrådgivning, som under
projektets gång skapade både nya företag och arbetstillfällen. I en enkät hos de deltagande
företagen framgick att rådgivningen höll hög kvalitet och att den även på längre sikt
kommer bidra till ökad omsättning och fler anställningar. En annan del av projektet var
Position Väst, en plattform för att lyfta området och visa på fördelarna för företag att
etablera sig i ”Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo”. Som helhet var projektet
framgångsrikt och har bland annat skapat en samverkan för en gemensam
näringslivsstrategi i området.
Oxford Research gjorde år 2012 en effektutvärdering av de regionala
strukturfondsprogrammens bidrag till strukturförändring41. De skrev att insatser för att
förbättra innovation och kommersialisering har fått stort genomslag i projektportföljen
med ett antal stora och strategiska projekt som syftar till att höja innovationsförmågan i
regionen. Utvärderingen bedömde att insatserna har goda förutsättningar att skapa
strukturförändring genom att de skapat nya och beständiga strukturer som kan stimulera

40
41

Se Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik 2014-2020, www.regionhalland.se
Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft”, 2012.
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innovation. Flera av de satsningar som har gjorts inom detta område har bildat nya
strukturer. Ett exempel är satsningarna på hälsoteknik i Halland som nu lever vidare efter
projektperioden i ett hälsoteknikcentrum. I Västra Götalandsregionen så är ASTA och
Innovatum i Trollhättan goda exempel på hur man kan bygga upp varaktiga strukturer
med hjälp av regionalfondsmedel som har möjlighet att skapa en permanent förstärkning
av innovationskulturen i regionen.
Programmet har stärkt nya samverkansarenor och därmed påverkat stödsystemet i
regionen, där Alexanderssoninstitutet (se ovan) och testanläggningen Asta Zero är
exempel. Projektet har skapat möjligheter för företag att utvecklas inom en stor bredd av
områden, exempelvis kulturella och kreativa näringar, tillverkande industri och
vårdsektorn. Metoder för att hjälpa företag att växa och utvecklas har tagits fram och
tillämpats i regionen och nya näringslivsfrämjande aktörer har tagit plats i regionen. De
projekt som fått stöd av regionalfonden har gjort skillnad i sin kontext och regionalfonden
har varit en bidragande faktor till regionens utveckling.

3.7

Problem och möjliga åtgärder i programgenomförandet

Programgenomförandet har fungerat mycket bra under hela programperioden. Inflödet av
projektansökningar med en tillfredsställande medfinansiering har varit bra, detta trots att
en finansiell kris och djup lågkonjunktur inträffade mitt i programperioden. Tillgänglig
EU-ram har utnyttjats till fullo till beviljade projekt och kraven på en utbetalningstakt
enligt regeln om automatiskt återtagande (n+2) har klarats med god marginal. Det nya
operativa programmet godkändes av kommissionen december 2014 och de första
projekten har startat. I programskrivningen har erfarenheter och resultat från tidigare
period tagits tillvara och bakgrund, analys och huvudsaklig inriktning för åren 2014-2020
fastställdes.

4

Granskning och revision

4.1

Bekräftelse om god ekonomisk förvaltning av fondmedlen

Förvaltande myndighet arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god ekonomisk
förvaltning av strukturfondsmedlen. Ett pågående arbete i form av utbildningar och
stödjande funktioner till beredare och granskare i syfte att kunna säkerställa en god
ekonomisk förvaltning av fondmedlen sker samtidigt som såväl både nationell lagstiftning
och gemenskapslagstiftning beaktas.

4.2

Erfarenheter från genomförd granskning

Utöver den skrivbordsgranskning som genomförs regelmässigt av samtliga ansökningar
om utbetalning från projekten, har under programperioden totalt 351 kontroller på plats
genomförts inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Antalet
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genomförda kontroller på plats uppgår till 22,1 procent av det totala antalet beviljade
projekt vilket är i enlighet med den interna modellen42 för urval av projekt.
Det totala granskade beloppet på plats är 86 094 568 EUR och de underkända
kostnaderna från kontrollbesöken uppgår till 1 646 502 EUR (1,91 procent).
De vanligast förekommande iakttagelserna om felaktigheter i samband med
kontrollbesöken avser brister i upphandling/affärsmässighet, beräkning av
personalkostnader samt kostnader utom stödperioden eller utan koppling till den
beslutade projektverksamheten.
En analys av iakttagelserna från kontrollbesöken på plats bekräftar bilden i FM:s
omfattande kategorisering av felaktigheter som uppmärksammats vid
skrivbordsgranskningen av ansökningar om utbetalning i samtliga programområden.
Felaktigheter i samband med upphandling utgör nära hälften (47 procent) av de totala
upptäckta felaktigheterna sett till det nominella beloppet i kronor. Vad gäller felaktigheter
utan hänsyn taget till belopp är det inom kostnadsslaget personalkostnader som flest
felaktigheter upptäcks (17 procent).
Uppföljning av art 55 i förordning 1083/2006 avseende inkomstgenererande projekt har
skett i alla regionalfondsprogram. I två projekt, i programmen Övre Norrland och Småland
och Öarna, har återkrav riktats till stödmottagarna i enlighet med art 55. Återkrävda
belopp har dragits bort i den slutliga utgiftsdeklarationen.
En uppföljning om insatsernas varaktighet enligt art 57 i förordning 1083/2006 har
genomförts. De projekt som innehållit investeringar i infrastruktur eller andra produktiva
investeringar har inte genomgått någon betydande förändring enligt kriterierna i
bestämmelsen. Uppföljningen har därför inte följts av något återkrav på denna grund.
Erfarenheterna från den genomförda granskningen i programperioden 2007-2013 har
analyserats och beaktats i utbildningsinsatser och i framtagandet av nya rutiner inför
programperioden 2014-2020.
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4.3

Systemrevisioner, projektrevisioner samt övriga externa
revisioner

Systemrevisioner
I syfte att bedöma förvaltnings- och kontrollsystemets tillförlitlighet och funktionalitet i de
åtta operativa programmen inom regionala utvecklingsfonden har Revisionsmyndigheten
(RM) genomfört ett tjugotal system- och uppföljningsrevisioner under programperioden.
Revisionerna har inte genomförts per operativt program utan som en sammanhållen
process, detta eftersom förvaltnings- och kontrollsystemet är detsamma i samtliga
berörda program.
Den över tid mest frekventa bedömningen från RM gällande förvaltnings- och
kontrollsystemets genomförande av programmen är att systemet bedömts fungera men att
vissa förbättringar behövts. De områden som följts upp återkommande under
programperioden är:
• Ärendehanteringssystemet Nyps
• Process avseende oriktigheter, OLAF samt återkrav
• Följsamheten till regelverket om upphandling
• Kontrollbesök på plats
• Fondprojektshanteringen
Baserat på genomförda systemrevisioner samt revisioner av projekt har RM årligen också
lämnat ett omdöme avseende tillförlitligheten i hela förvaltnings- och kontrollsystemet.
Betyget medel lämnades fram till 2013 men i de senaste årliga kontrollrapporterna har RM
bedömt tillförlitligheten i förvaltnings- och kontrollsystemet som hög. I den senaste
bedömningen har även resultat från tidigare revisionsår beaktats.
Projektrevisioner
RM har fortlöpande under programperioden genomfört urval av projekt för granskning ur
de utgiftsdeklarationer som deklarerats till KOM. Granskningarna har syftat till att
bedöma om utgifterna är stödberättigande och i enlighet med gällande regelverk.
Det totala antalet granskade projekt uppgår till 340 och det granskade utgiftsbeloppet
enligt RM:s årliga kontrollrapporter är 306 210 499 EUR.
Den av RM beräknade (projicerade) felprocenten under programperioden:
2010

0,43%

2011

2,64%

2012

3,46%

2013

1,12%

2014

0,49%

2015

0,17%

2016

0,03%
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I en analys över de iakttagelser om felaktigheter som legat till grund för ovanstående
felprocent kan noteras att den huvudsakliga orsaken till 2011-2012 års siffor kan härledas
till området fondprojekt och problematik vad gäller fördelning av utgifter mellan
programområden samt särredovisning. Underkända utgifter från upphandlingsområdet
var initialt ett problem i programperioden men de senare åren har inga större brister
inom det området noterats i granskningen från RM.
Övriga externa revisioner
Under programperioden har Europeiska Revisionsrätten (ECA) genomfört två revisioner,
Mellersta Norrland 2010 och Östra Mellansverige 2014. I samband med den första
revisionen gjorde ECA iakttagelser om bl.a. fördelning av personalkostnader, i den senare
gjordes upphandlingsrelaterade iakttagelser. Resultaten av revisionerna har beaktats i
framtagandet av uppdaterade rutiner i programperioden 2014-2020.
Europeiska kommissionen (KOM) genomförde under 2015 en systemgranskning av den
nationella hanteringen av återkrav, indragningar och belopp som inte är möjliga att
återvinna efter t.ex. en konkurs. Den slutliga rapporten har inte inkommit, preliminärt
finns inga iakttagelser om några väsentliga brister i hanteringen.
Riksrevisionen har, inom sitt uppdrag som oberoende revisionsorgan för Tillväxtverket,
genomfört ett antal stickprov i förvaltande myndighets processer och ärenden under
programperioden. Inga allvarliga brister har noterats i dessa stickprov.

5

Kommunikation

Översikt över programperiodens kommunikation
Generellt kan sägas att kommunikationsarbetet för programperioden inleddes med
planering och uppbyggnad av arbetssätt, rutiner och strukturer för kommunikationen.
Parallellt med detta gjorde de kommunikationsansvariga ett omfattande arbete med att
göra programmens innehåll känt för breda målgrupper för att underlätta ett gott
programgenomförande. I slutet av perioden kom kommunikationsarbetet allt mer att
handla om att till en bredare allmänhet sprida resultat av de investeringar som
Regionalfonden gör i Sverige.

Kommunikations- och aktivitetsplaner
En övergripande kommunikationsplan upprättades 2007 för samtliga regionala programs
centrala aktiviteter under 2007-2013. Planen innehöll, förutom målen för
kommunikationen under programperioden och dess målgrupper, även uppgifter om den
preliminära budgeten för genomförandet av planen, en beskrivning av de administrativa
avdelningar som ansvarade för genomförandet, planerade utvärderingsinsatser med mera.
Planen lades fram för kommissionen i slutet av året. Denna kommunikationsplan
kompletterades varje år med aktivitetsplaner för varje programområde, som dels var ett
verktyg för programkontorens kommunikationsarbete, dels visade på
ansvarsfördelningen mellan det centrala kommunikationsstödet och programkontoren.
Under 2011 togs även en kommunikationsplan för resultatspridning fram. Den låg till
grund för arbetet med resultatspridning under senare delen av programperioden.
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Webbplatser
Den viktigaste kommunikationskanalen har under hela programperioden varit de
webbplatser där information har funnits tillgänglig för stödmottagare och potentiella
sådana, för nationella, regionala och lokala aktörer, för media och intresserad allmänhet
med flera målgrupper. I början av programperioden byggdes en struktur upp på
www.nutek.se med i huvudsak sakinformation om de operativa programmen,
ansökningshandlingar, förordningar och föreskrifter, kontaktuppgifter till programmen
med mera. Därefter byggdes denna struktur på med mer information och blev mer
användarvänlig allteftersom synpunkter kom in. 2009 övergick Nutek till det nybildade
verket Tillväxtverket, och då flyttades informationen om de regionala
strukturfondsprogrammen över till www.tillvaxtverket.se. I samband med den
överflyttningen fick sidorna med information om EU-programmen en ny struktur för att
underlätta för besökarna. Publiceringen på webben har dels skötts av det centrala
kommunikationsstödet, dels av särskilt utbildade kontaktpersoner på respektive
programkontor.

Resultatsidor på webben
2012 lanserades en ny underavdelning på www.tillvaxtverket.se där samlade resultat från
strukturfondsprogrammen presenterades. Där presenterades mätbara resultat,
resultatartiklar, projektens egna berättelser i text eller på film och filmer som
presenterade resultat tematiskt.
Under 2013 inleddes arbetet med att bygga upp en ny webbplats,
www.eu.tillvaxtverket.se, med målet att den skulle vara klar när den nya programperioden
inleddes 2014. På den nya webbplatsen samlades i strukturerad form råd och anvisningar
för blivande och/eller beslutade stödmottagare om att planera, ansöka om, driva och
avsluta projekt. Webbplatsen innehöll också allmän information om EU och regionala
strukturfondsprogram samt den nytta som strukturfondsprogrammen gör.

Intranät
Nuteks, och sedermera Tillväxtverkets, intranät Insidan har använts för att informera
medarbetare inom hela den förvaltande myndigheten, och övriga Nutek/Tillväxtverket,
om gemensamma frågor rörande programmens förvaltning och framåtskridande.

Projektbank
Under 2008 skapades på webben en projektbank i enlighet med kommissionens
förordning om ett system för offentliggörande av insatser. Där publicerades samtliga
beviljade projekt inom alla de åtta programmen kontinuerligt. I början av
programperioden uppdaterades uppgifterna manuellt av det centrala
kommunikationsstödet, men från och med 2010 hämtades uppgifterna i Projektbanken
automatiskt från ärendehanteringssystemet Nyps. Projektbanken innehöll grundläggande
uppgifter om projekten, såsom projektnamn, beskrivning av projektet, stödmottagare,
beviljat stöd, medfinansiärer och kontaktpersoner.

Nyhetsbrev
Från 2010 och framåt producerades ett elektroniskt nyhetsbrev från Tillväxtverkets
Europaprogram. Nyhetsbrevet publicerades i snitt fyra gånger om året och innehöll
nyheter om programgenomförandet, artiklar om representativa projekt mm. Som mest
hade nyhetsbrevet drygt 2 000 prenumeranter.
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Grafisk manual
För att underlätta för projekten att genomföra sin verksamhet i enlighet med EU:s
förordning om informations- och offentlighetsåtgärder togs en grafisk manual fram 2007,
och den uppdaterades flera gånger under programperioden för att bli allt tydligare.
Manualen innehöll uppgifter om vilka skyldigheter stödmottagare har att informera
allmänheten om projektet, hur EU-logotypen ska se ut, hur informationen om stödet från
EU ska se ut på en webbplats med mera. En engelskspråkig version av de grafiska
riktlinjerna togs också fram, och fanns tillgänglig för nedladdning på webben. EUlogotypen, som innehåller EU:s emblem, uppgifter om aktuell fond och, från 2008, devisen
”En investering för framtiden” fanns tillgänglig för projekten att ladda ned från
Nuteks/Tillväxtverkets webbplats. Projekten kunde också kostnadsfritt beställa en dekal
med texten ”Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen”, devisen och EUemblemet.

Tryckt material
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Under 2007 producerades en 4-sidig folder som översiktligt informerade om de
regionala strukturfondsprogrammen och deras insatsområden.
Under 2008 producerades en motsvarande 4-sidig folder, denna gång för varje
programområde.
2008 producerades också broschyren Utveckla Sverige, som innehöll fakta om de 23
program inom målen regional konkurrenskraft och sysselsättning samt europeiskt
territoriellt samarbete som Sverige deltog i. Varje program beskrevs kortfattat med
mål, insatsområden, geografiska områden och hänvisning till förvaltande myndighet.
Utveckla Sverige gjordes också i en engelskspråkig version, Develop Sweden.
Under 2009 och 2010 producerade det centrala kommunikationsstödet projektböcker
för respektive programområde med korta beskrivningar av alla projekt som beviljats
stöd. Syftet med dessa projektböcker var att visa på nyttan med Europeiska regionala
utvecklingsfondens investeringar i Sverige och inspirera till lyckade projekt.
Projektböckerna distribuerades av programkontoren till strukturfondspartnerskap,
övervakningskommittéer, andra regionala aktörer och besökare på
informationsmöten och mässor.
Till en lärkonferens i Mellersta Norrland 2010 trycktes innehållet från den då aktuella
projektboken (190 projekt) upp på posters som klädde väggarna i konferenslokalen
och visade på mångfalden av projekt som då pågick i programområdet.
I två omgångar, 2010 och 2011, publicerades programbroschyrer för alla åtta
programmen. De innehöll artiklar som beskrev sex representativa projekt från
respektive programområde, intervjuer med chefen för förvaltande myndighet,
programcheferna och ordföranden för strukturfondspartnerskapet samt en
information om följeforskningen för respektive program.
För att på ett lättillgängligt sätt presentera resultat från de åtta regionala
strukturfondsprogrammen togs under 2010 och 2011 sammanlagt sex specialnummer
av Tillväxtverkets kundtidning Tempo fram. Tempo är en redaktionell produkt som
distribueras dels i tryckt form, dels via verkets nyhetsbrev.
Alla specialnumren av Tempo översattes också till engelska och publicerades dels i
tryckt form, dels för nedladdning på webben.
Under programperioden har flera varianter på roll-ups producerats för att användas
vid mässor, informationsmöten och andra tillfällen.
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Redaktionella artiklar
Från 2008 och framåt producerades kontinuerligt redaktionella artiklar som på ett
lättillgängligt sätt beskrev representativa projekt inom varje programområde. Artiklarna
beskrev till en början syfte och mål med projekten, och så småningom även de resultat
som projekten uppnådde. Sammanlagt över 80 artiklar producerades. Samtliga artiklar
översattes också till engelska och publicerades på den engelskspråkiga delen av EUprogrammens webbplats.

Filmer
Med början 2012 producerades filmer där utvalda projekt berättade om vilka resultat
Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar till i programområdena. Sammanlagt
producerades 15 redaktionella filmer inom fyra tematiska områden. Filmerna
producerades i samarbete mellan kommunikationsstödet och en upphandlad extern
konsult. En annan typ av filmer producerades vid workshopar om Corporate storytelling,
som anordnades i samarbete med upphandlad konsult. Där filmades personliga
berättelser från projektmedarbetare. Alla filmer textades även på engelska för att kunna
visas i internationella sammanhang.

Stöd till informationsmöten
Alla programkontor har regelbundet hållit informationsmöten riktade till potentiella och
beslutade stödmottagare. Det centrala kommunikationsstödet har stött dessa möten med
informationsmaterial. Detsamma gäller de resultatkonferenser som programkontoren
anordnade under senare delen av programperioden.

Övrigt material
Powerpointpresentationer har tagits fram av det centrala kommunikationsstödet som en
hjälp för programkontoren och andra medarbetare att kunna presentera de regionala
strukturfondsprogrammen och specifikt ett visst program. Likaså har
powerpointpresentationer tagits fram som beskriver har man söker medel, processen för
projektgenomförande, informationskrav mm. Även powerpointpresentationer som
beskriver resultat av projekt har tagits fram. Vid vissa tillfällen under programperioden har
profilmaterial producerats, som pennor, USB-minnen, putsdukar mm. Syftet med detta har
varit att skapa kännedom om programmen och goodwill för dessa. Den 9 maj och under
Europaveckan varje år har de av Nuteks/Tillväxtverkets programkontor som har en
flaggstång flaggat med Europeiska unionens flagga.

Information till media
I samband med öppnandet av de regionala programmen gick pressmeddelanden ut till
regionala medier i respektive programområde för att informera om att det då var möjligt
att söka stöd. Media bjöds även in till öppningen av respektive programkontor. Därefter
har regionala pressmeddelanden producerats löpande under programperioden vid
prioriteringsmötena och efterföljande beslut från förvaltande myndighet. Nyhetsvärdet har
dock varit svagt på grund av den tid som löper mellan prioriteringsmötena och de formella
besluten. Vid större konferenser och informationsmöten har pressinbjudningar skickats ut.
De projektböcker som togs fram för varje programområde (se ovan) skickades också ut till
regionala medier tillsammans med följebrev. I några fall resulterade det i artiklar som
samlat beskrev vilka investeringar som gjorts i respektive tidnings täckningsområde. När
effektutvärderingen av de regionala strukturfondsprogrammen var
klar 2013 skickades pressmeddelanden ut om detta. Pressmeddelanden har också skickats
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ut vid de tillfällen när något och några projekt från något av programmen varit
nominerade till eller fått olika utmärkelser, som exempelvis RegioStars Awards.

Annonser
Inför ansökningsomgångar publicerades främst i början av programperioden annonser i
regional dagspress. I regional press har också annonser publicerats inför
utbildningstillfällen för stödmottagare och informationstillfällen. I rikspress publicerades
annonser riktade till finansieringsaktörer med inbjudan att delfinansiera
riskkapitalfonderna och därefter vid några tillfällen för att beskriva genomförandet av
några av strukturfondsprogrammen. Kommunikationsstöd till stödmottagare För att
underlätta för projekten att själva kommunicera om sina projekt och de resultat dessa har
uppnått togs ett ”informationspaket” fram. Det innehöll bland annat råd om hur man gör
sin webbplats attraktiv, hur man sköter kontakter med media och skriver ett
pressmeddelande. Detta informationspaket fanns dels tillgängligt via webben, dels
presenterades det av det centrala kommunikationsstödet vid kurstillfällen i några av
programmen.

Kommunikationsstöd till stödmottagare
För att underlätta för projekten att själva kommunicera om sina projekt och de resultat
dessa har uppnått togs ett ”informationspaket” fram. Det innehöll bland annat råd om hur
man gör sin webbplats attraktiv, hur man sköter kontakter med media och skriver ett
pressmeddelande. Detta informationspaket fanns dels tillgängligt via webben, dels
presenterades det av det centrala kommunikationsstödet vid kurstillfällen i några av
programmen.

Sociala medier
Med början 2013 har det centrala kommunikationsstödet också förmedlat nyheter om de
regionala strukturfondsprogrammen och de resultat som dessa har uppnått via sociala
medier. Twitter och Facebook är de medier som använts.

Almedalen
2012 anordnade kommunikationsstödet ett seminarium under Almedalsveckan: ”EU:s
strukturfondsprogram – Muskler för regional tillväxt och innovation 2014-2020”.
Seminariet hölls i S:t Nicolai kyrkoruin hos Kultudralen, ett projekt som delfinansierades
av det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna. Syftet med seminariet var
att visa på konkret nytta av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utställning i Europahuset
2013 skapade kommunikationsstödet tillsammans med Tillväxtverkets internationella
avdelning en utställning på Europahuset i Stockholm, vilken presenterade resultat från
projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen. I utställningen visades filmer som
kommunikationsstödet producerat (se ovan) liksom specialnumren av Tempo. Eftersom
besökarna i Europahuset ofta är skolklasser innehöll utställningen också ett exemplar av
en spelkonsol som stimulerar ungdomar till fysisk aktivitet. Spelkonsolen var exempel på
en produkt som tagits fram med stöd av Regionalfonden.
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Nätverk
Nationellt nätverk
I enlighet med kommissionens förordning har Nutek/Tillväxtverket ansvarat för att
sammankalla och vidmakthålla ett nationellt nätverk för kommunikatörer/informatörer
inom EU-program i Sverige. 2008 hölls den första träffen, och därefter hölls en eller två
träffar årligen i detta nätverk. Vid träffarna diskuterades krav på kommunikationsinsatser,
goda erfarenheter av kommunikation, kommunikationsstöd till stödmottagare mm.

INFORM
EU-kommunikatörerna vid Nutek/Tillväxtverket har deltagit vid de möten som
arrangerats av INFORM, ett nätverk för intressenter och informationsförmedlare från
samtliga medlemsstater.

Kännedomsanalys, nollmätning, medieanalys och resultatmätning
Kännedomsanalys
2010 genomförde Tillväxtverket en kännedomsanalys. Av de 800 telefonintervjuade
personerna visade det sig att de flesta som kände till Tillväxtverket också kände till att det
gick att söka EU-medel via Tillväxtverket. Ett snitt av samtliga grupper låg på 86 procent.
Det var ett bra resultat som visade att Tillväxtverket och dess samarbetspartners lyckats
väl med kommunikationen kring ansökan om EU-medel. Dock ställdes frågan till dem som
kände till Tillväxtverket i någon grad, och det innebar mycket låga baser bland allmänhet
och företagare.

Nollmätning
I samband med att kommunikationsplanen för resultatspridning togs fram bestämdes
även att en så kallad nollmätning skulle genomföras. Detta för att få veta hur stor
kännedomen om strukturfondsprogrammen är inom olika målgrupper. Nollmätningen
genomfördes 2012 av en extern konsult och visade i korthet:
Kännedom hos allmänheten:
•
•
•

Kännedomen är låg över hela landet.
Många är skeptiska till bidraget till sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft.
Generellt är män både mer negativa och mer positiva än kvinnor.

•
•

Äldre är mer negativa än yngre.
Stora skillnader i synen på den egna regionen.

Kännedom hos primära målgrupper:
•

Denna målgrupp skiljer sig stort från allmänheten, och är överlag mer positiv.

•

Stora variationer mellan regionerna.

•

Stockholm sticker ut med låga betyg på många frågor, bland annat avseende nyttan för
Sverige och för regionen.
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Medieanalys
En medieanalys beställdes under 2011 och omfattade de artiklar som publicerats på webb
och i tryckt press under åren 2007-2011. Syftet med analysen var att klargöra hur
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket, i egenskap av förvaltande
myndighet, framställts i media under den perioden.
Den sammanfattade bedömningen visade:
•

Publicitet av såväl positiv som negativ karaktär förekom inom samtliga
programområden (94 procent neutral publicitet, 3 procent positiv, 3 procent negativ).

•

Strukturfonden omnämns ofta perifert – ytterst lite utrymme i 50 procent av all
publicitet.
Den mer tonsatta publiciteten återfanns i de artiklarna där strukturfonden har en mer
central roll och består då av åsiktsmaterial i form av debattartiklar och ledare.
I den gynnsamma publiciteten är det politiker som har störst utrymme (43 procent).

•
•
•
•
•

Den procentuella fördelningen av negativ och positiv publicitet för den totala
publiciteten återspeglas någorlunda även fördelat per år.
Starkast var kritiken mot ineffektiv hantering av strukturfonder som ofta förekom i
samband med kritik mot EU:s hela organisation och dess byråkratiska ineffektivitet.
Generellt är den positiva publiciteten relaterad till när framgångsrika
strukturfondsfinansierade projekt lyfts fram.
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Resultatmätning
Under 2013 var Sverige en av åtta medlemsstater som ingick i en utvärdering av olika
metoder att kommunicera EU:s regionalpolitik, upphandlad av DG Regio. Utvärderingen
genomfördes av en extern konsult. Några av slutsatserna för Sveriges del var:
•
•

EU-skepticismen i Sverige medför att kommunikationen måste vara försiktig.
De budskap som förs fram handlar mycket om vilka resultat programmen uppnår.

6

Utvärdering av de åtta regionala
strukturfondsprogrammen

Programperioden 2007 – 2013 innebar en betydande förstärkning av
utvärderingsinsatserna i förhållande till föregående programperiod. Från en struktur med
utvärderingar vid tre tidpunkter, före, i halvtid och efter genomförandet, förordade
kommissionens riktlinjer att halvtidsutvärderingen skulle ersättas av fortlöpande
utvärdering Skiftet innebar att man gick från ”a concept of mid-term evaluation driven by
regulatory imperatives towards a more flexible, demand driven approach to evaluation
during the programming period: on going evaluation”.43
Bakgrunden till denna förändring var den kritik från tidigare programperioder som pekade
dels på brister i lärandet från pågående och genomförda projekt och dels på behov av att
stödja strukturfondsprogrammen och projekten proaktivt under själva genomförandet.
Genom att löpande utvärdera insatserna var tanken att konkret bidra till att komma
tillrätta med båda dessa problem. För att leva upp till den nya ambitionen påtalade
kommissionen även behovet av insatser för att höja utvärderingskompetensen i
genomförandesystemet samt att utveckla arbetet med offentlig dialog och kommunikation
i genomförandet av utvärderingsuppdraget.
I Sverige fastställdes grunden för utvärderingsarbetet i en gemensam utvärderingsplan
som antogs av övervakningskommittéerna för samtliga åtta strukturfondsprogram i
februari 2008. Planen fungerade som ett levande dokument under hela programperioden
och var föremål för löpande diskussion med referensgruppen för utvärdering samt
reviderades efter behov av övervakningskommittén. Mot bakgrund av kommissionens
riktlinjer förordade planen att de svenska utvärderingsinsatserna skulle utgår från
följeforskning som teoretisk och metodologisk ansats.
Redovisningen i detta kapitel bygger huvudsakligen på resultatet från följeforskningen.
Inom vissa områden kompletteras redogörelsen även av resultat från andra studier och
utvärderingar. Kapitlet är strukturerat i fyra avsnitt. Det första avsnittet är en mer utförlig
beskrivning av följeforskningens syfte och utgångspunkter. Därefter följer en redogörelse
för hur genomförandet av utvärderingsuppdraget har gått till. I det tredje avsnittet
sammanfattas slutsatser och rekommendationer från de genomförda utvärderingarna. Det
handlar både om generella slutsatser avseende genomförandet av programmen och
resultat kopplat till specifika teman. Slutligen sammanfattas resultat och erfarenheterna.
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6.1

Följeforskningens syfte och utgångspunkter44

Under programperioden 2007-2013 bedrevs löpande utvärdering i form av följeforskning
på två nivåer. För det första på programnivå, vilket i Regionalfondssammanhang avser
NUTS II områden. Programföljeforskningen upphandlades och finansierades av Nutek
fram till 2009 och därefter Tillväxtverket. För det andra bedrevs följeforskning på
projektnivå i strategiska projekt som beviljat mer än 1,1 MEUR i finansiering från
Regionalfonden. Det innebär att dessa förväntades ha en egen budget, ca 33 000-55 600
EUR/år, för fortlöpande utvärdering, en utvärderingsplan för hur den skall gå till och
vidare göra en egen upphandling av utvärderingskompetens.
Utgångspunkterna för följeforskarens arbete är respektive program eller projekt och
åtgärdsdokument. Med utgångspunkt i dokumenten ska följeforskaren undersöka
premisserna (beslutsmotivering, urvalskriterier etcetera) för verksamheten och på vilket
sätt det ska leverera resultat. Frågan ”hur” står i centrum. Följeforskaren ska kritiskt och
konstruktivt skärskåda hur projektet eller programmet arbetar med att nå sina mål och
lever upp till de kriterier som har ställts upp. Syftet med metoden är att undan för undan
skapa underlag för att kunna föra en konstruktiv och löpande dialog med projekt- eller
programledningen. Därmed skiljer sig följeforskning från traditionell utvärdering, där
utvärderaren arbetar på distans utan att låta sig involveras i det som skall utvärderas.
Följeforskaren har en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats och ska löpande ge
synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av verksamheten.
Följeforskningens uppdrag handlade därmed inte om att följa upp och mäta konkreta
resultat och effekter. Kortsiktiga resultat förväntades under programperioden 2007-2014
fångas upp med hjälp av uppföljningssystemets indikatorer. Följeforskaren hade till
uppgift att följa utvecklingen av indikatorerna och därmed etablera en koppling mellan
utvärdering och uppföljning, men ansvarade inte för uppföljningssystemets kvalitet eller
relevans.45 Följeforskaren skulle dock göra en professionell bedömning av möjliga
framtida effekter av insatserna och hur dessa speglas i uppföljnings- och
indikatorsystemet. De professionella bedömningarna utgick huvudsakligen från
programmens och projektens förändringsteori46 i kombination med etablerade teorier
eller tidigare erfarenheter. I själva genomförandet framkom också kunskap som
påverkade hur man såg på förutsättningarna att nå angivna mål.
Ansvaret för att utvärdera effekter som uppkommer efter programmens genomförande
(ex-post utvärderingar) låg under perioden 2007-2013 på EU kommissionen. Dessa
utvärderingar görs på olika sätt beroende på områden, men utgångspunkten är den EUnivån. Exempel från specifika länder förekommer som fallstudier. Under 2015 och 2016
har ett antal sådana utvärderingar genomförts. Under 2016 har även Tillväxtanalys
presenterat två tematiskt avgränsade resultatutvärderingar. En som undersöker insatser
inom områdena innovativa miljöer och entreprenörskap, samt en som tittar särskilt på de
regionala riskkapitalfonderna. Med utgångspunkt i en teoribaserad ansats och i syfte att
utveckla metoder som på ett övergripande plan fångar möjliga effekter av insatserna
genomförde Tillväxtverket även en effektstudie under 2012. Resultatet från dessa
utvärderingar komplettera och stärker den bild som ges av följeforskningen.

En mer utförlig beskrivning av följeforskningen återfinn i publikationen Nytta med följeforskning. En
vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007-2013. Tillväxtverket Rapport 0069.
45 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Working
Document No. 5, October 2006.
46 En förändringsteori är ett implicit eller explicit antagande om hur sambandet mellan insatserna och angivna
mål ser ut.
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6.2

Genomförande av utvärderingsuppdraget

Med utgångspunkt i utvärderingsplanen och genomförandet av uppdraget kan
utvärderingsinsatsen delas in i sex områden.
•

Utvärdering av genomförandeorganisationen

•
•

Programutvärdering genom följeforskning
Tematiska utvärderingar

•
•
•

Projektutvärdering genom följeforskning
Stärkt utvärderingskapacitet
Lärande, dialog och kommunikation

Utvärdering av genomförandeorganisationen
Mellan 2008 och 2010 genomfördes en utvärdering av genomförandeorganisationen. I
syfte att öka lärandet mellan fonderna och skapa underlag för jämförelse genomfördes
utvärderingen tillsammans med Socialfonden.

Programutvärdering genom följeforskning
Tre programföljeforskarteam upphandlades under sensommaren 2008 för att utvärdera
framåtskridandet i de åtta regionala strukturfondsprogrammen under perioden 20082011. (Bilaga 9)

Tematiska programutvärderingar
De tre konsultteam som genomförde programföljeforskningen hade även i uppdrag att
genomföra tematiska utvärderingar av horisontella kriteriet, jämställdhet och hållbar
utveckling samt av klusterinsatser/regionala innovationsmiljöer. Utöver dessa
genomfördes ytterligare ett antal tematiska utvärderingar. (Bilaga 9)

Projektutvärdering genom följeforskning
I linje med utvärderingsplanen initierades fortlöpande utvärdering genom följeforskning i
stora och strategiska projekt. Tillväxtverkets utvärderingsgrupp tog fram anvisningar
samt bistod med råd om vad som förväntas av projekten när det gäller utvärdering.
Följeforskningen på projektnivå skulle utmynna i lär- och kunskapsprodukter som grund
för återföring och lärande, inbegripet de horisontella målen. Under 2010 gjordes en
uppföljning av projektutvärderingen genom att en enkät skickades ut och besvarades av
105 projektledare och 88 projektföljeforskare. Den visade att en stor majoritet av
projektledarna menade att följeforskningen fungerar bra som ett stöd i deras verksamhet
samt att det har en positiv påverkan i deras verksamhet. En minoritet av projektledarna
menar dock att det antingen var för tidigt att uttala sig eller att följeforskningen inte varit
ett stöd hittills.47 (Bilaga 9)

Stärkt utvärderingskapacitet
Insatserna för att höja utvärderingskompetensen och kapaciteten i
genomförandesystemet genomfördes till en del i samarbete med universitet och högskolor
som anordnade kurser i lärande utvärdering och följeforskning. Den första kursen
initierades hösten 2008. Därefter har fler universitet och högskolor genomfört kurser i
lärande utvärdering och följeforskning. Läroboken ”Lärande utvärdering genom
47

Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av hur
projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar. Tillväxtverket Rapport 0079.
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följeforskning” har tagits fram och publicerats av Studentlitteratur. Denna bok
publicerades också på engelska med titeln ”Learning Through Ongoing Evaluation på
Studentlitteratur år 2009. Samma förlag publicerade under 2011 läroboken ”Att äga, styra
och utvärdera stora projekt” som tar sitt avstamp i bl.a. lärdomar från nuvarande
programgenomförande. Även denna bok fick en uppföljare på engelska. Denna gång på
Gower Publishing Company med titeln ”Managing Sustainable Development Programmes.
A Learning Approach to Change” år 2012. Ett antal andra publikationer producerades i
syfte att höja kunskapsnivån och stärka utvärderingskompetensen. (Bilaga 9)

Lärande och spridning av resultat
Uppgiften att kontinuerligt arbeta med lärande, dialog och kommunikation har
huvudsakligen lösts genom olika seminarier, workshops och konferenser där
utvärderingsresultat diskuterats och debatterats av olika målgrupper såväl på regional
som på nationell nivå. Syftet var att öka förutsättningarna för kvalitet i projekten och
programmens genomförande. Samtidigt skulle läraktiviteter bidra till transparens och
öppenhet i tillvägagångssätt och sprida kunskapen om projekt och program till en vidare
krets aktörer i samhället. (Bilaga 9)

Utvärderingarnas slutsatser och rekommendationer
Fokus i utvärderingsinsatsen under perioden 2007-2013 handlar om att främja lärande
och ett effektivt genomförande av program och projekt. De rekommendationer som gavs
av följeforskarna syftade i enlighet med detta huvudsakligen till att underlätta
genomförandet. Det konkreta stöd i genomförandet som utvärderingen bidragit med,
särskilt på projektnivå, är svårt att summera i efterhand. Resultatet av den
processtödjande funktionen dokumenterades inte på ett systematiskt sätt, men
indikationen från exempelvis uppföljningen av projektutvärderingen är att den har varit
betydande.48
Ett exempel på hur programutvärderingen påverkar genomförandet kan hämtas från
utvärderingen av genomförandeorganisationen. Inför perioden 2007-2013 hade Nutek
tagit över rollen som förvaltande myndighet från Länsstyrelserna. Det bidrog till att det
initialt fanns otydlighet och brister i rutiner avseende rollfördelning i
genomförandesystemet, framförallt mellan Förvaltande myndighet och
Strukturfondspartnerskapen. Utvärderingen av genomförandeorganisationen kom att få
en betydande roll i att förbättra dialogen och bidra till ökad effektivitet i genomförandet
genom att öka tydligheten och transparensen i vid prioritering av projekt samt bidra till
ökad samsyn. Utvärderingen bidrog även till att utveckla former för kommunikation med
stödmottagare, ökade fokus på lärande och spridning av resultat samt förenkling och
utveckling av uppföljning och indikatorer.49
Ett annat exempel på hur följeforskningen bidraget till ökad effektivitet i genomförandet
är utvärderingen av de elva regionala riskkapitalfonderna. Följeforskningen var här på ett
tidigt stadium instrumental i att förtydliga insatsens interventionslogik, förbättra

Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av hur
projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar. Tillväxtverket Rapport 0079.
49 Rätt lösning för rätt problem. Rapport 2 från utvärderingen av genomförandeorganisationen för de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket Info 0310.
Bättre kvalitet i projekt och program. Rapport 3 från utvärderingen av genomförandeorganisationen för de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket Info 0202.
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uppföljningssystemet och åstadkomma en lärande dialog mellan de olika nivåerna i
genomförandesystemet.50
Den här typen av utvärderingsresultat återges inte alltid i utvärderingsrapporter. Fokus
ligger där oftast på bedömningar och analyser av konkreta problem och hinder som
påträffas i genomförandet. I andra fall är utgångspunkten för rekommendationerna de
antaganden som är inbyggda i programmens och projektens förändringsteori om vilka
satsningar som är bra i förhållande till angivna mål. I några fall ha utvärderarna bidragit
med egna teorier kring vilka faktorer som är väsentliga för ett framgångsrikt
genomförande, baserat på forskning eller tidigare erfarenheter. Följande 11 punkter är en
sammanfattning av utvärderingarnas slutsatser och rekommendationer, både på generell
nivå och kopplat till specifika teman.

1. Stärk kopplingen mellan Regionalfonden och den nationella politiken
I sin slutrapport lyfte utvärderarna av genomförandeorganisationen att Regionalfonden i
alltför stor utsträckning genomfördes som ett separat spår och att fondens insatser i högre
utsträckning borde bidra till ett lärande som kan nyttjas inom berörda nationella
politikområden i syfte att skapa en mer kunskapsdriven regional tillväxtpolitik.
Regionalfonden borde ses som ett tillskott som möjliggör att pröva och utveckla nya
metoder och modeller som sedan kan införas och spridas i den nationella politiken.51
Slutsatsen stärks av den effektstudie som Tillväxtverket publicerade 2012. Där konstateras
att en markant andel av de tillgängliga nationella medlen för regional utveckling används
som medfinansiering till de regionala strukturfondsprogrammen. Det leder till att
programmen blir styrande för vilka insatser som genomförs i regionerna. Effektstudien
konstaterar även att programmens inriktning har smalnats in och koncentrerats jämfört
med tidigare programperiod. Insatserna fokuserar mer på starka branscher och
styrkeområden i regionerna. För att verkligen bidra till den nationella politiken bör dock
programmen se utanför sitt programområde och tillvarata synergier med vad andra
regioner satsar på. Frånvaron av ett sådant perspektiv gör att programmen utvecklar
branscher och kunskapsområden som överlappar varandra.52

2. Det saknas ett fungerande system för lärande
Utvärderingen av genomförandeorganisationen konstaterade att ambitionsnivån vad
gäller lärande och utvärdering har höjts betydligt jämfört med tidigare programperiod i
och med satsningen på följeforskning. Men den pekade även på brister i återföringen av
resultat från projekten och lyfte fram behovet av bättre rutiner för återföring och
mottagande av utvärderingsresultat samt tydligare riktlinjer och krav för utvärdering.
Projekt initieras, prioriteras och drivs fortfarande i allt för hög utsträckning utan att
genererade kunskaper används.53 Slutsatserna stärkts av Tillväxtanalys, som både i en
särskild rapport som handlade om hur lärandet i den regionala tillväxtpolitiken kan

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder. Implementering och lärdomar. Tillväxtverket Rapport
0108.
51 På väg mot smidiga, smarta och slagkraftiga program. Slutrapport från utvärderingen av
genomförandeorganisationen för strukturfonderna 2007- 2014. Tillväxtverket Info 0237.
52 Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft. Effektutvärdering av de regionala
strukturfondsprogrammens bidrag till strukturförändring. Tillväxtverket rapport 0147.
53 På väg mot smidiga, smarta och slagkraftiga program. Slutrapport från utvärderingen av
genomförandeorganisationen för strukturfonderna 2007- 2014. Tillväxtverket Info 0237.
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stärkas och i utvärderingen av strukturfondsprogrammen, lyfter just behovet av ett
fungerande lärsystem kopplat till genomförandet av strukturfondsprogrammen.54

3. Brister i uppföljningssystemet försvårar utvärdering av resultat
Den initiala tanken om att följeforskningen skulle fokusera på genomförandet och att
kortsiktiga resultat skulle dokumenteras i uppföljningssystemet visade sig problematisk
redan tidigt i programperioden. Flera av utvärderingarna pekar på att bristerna är stora i
EU:s uppföljnings- och indikatorsystem. Reliabiliteten är många gånger låg, problemen i
validiteten i indikatorerna är stora. Dödviktsproblematik och rena logiska fel i indikatorsoch uppföljningssystemen gör att det blir svårt att säga om dessa verkligen hjälper till att
styra mot de övergripande målen. Det kan till och med finnas en risk att indikatorerna
motverkar ett resurseffektivt genomförande genom att styra insatserna fel i förhållande till
de övergripande målen om ökad regional konkurrenskraft.55 Bristerna i
uppföljningssystemet är också något som Tillväxtanalys lyfter fram i sin utvärdering. De
poängterar särskilt behovet av att stärka kvaliteten och relevansen i programmens
kärnindikatorer.56

4. Lägg större vikt vid att rigga projekten rätt från början
I den uppföljning som gjordes av projektföljeforskningen framkom att målstruktur och
projektlogik i många projekt behövde förbättras; projektavgränsning mot ordinarie
verksamhet behöver tydliggöras; mandat-, roll- och ansvarsfördelning i stora projekt
behöver tydliggöras samt införandet av ett mer aktivt ägarskap.57 I
programföljeforskningen konstaterades också att initiering, prioritering och
genomförande av projekt inte görs i tillräcklig utsträckning utifrån upparbetade
kunskaper och gjorda erfarenheter. Genomförandet präglas i för stor utsträckning av ad
hoc hantering och användning av ”tyst kunskap”, mindre av systematisk prövning av
projekten mot välgrundade bedömningar av relevans och genomförbarhet. Redan från
början bör man lägga vikt vid att projekten karaktäriseras av aktivt ägarskap, samverkan
och utvecklingsinriktat lärande om genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen verkligen ska bidra till regional konkurrenskraft.58

5. Öka det privata näringslivets delaktighet i genomförandet
Utvärderingarna från såväl tidigare programperioder som för perioden 2007-2013
konstaterar att strukturfondsgenomförandet inte uppnått förväntningarna om
näringslivets och företagens medverkan. Det handlar både om administrativa svårigheter
och ängslighet kring exempelvis statsstödsregler som gör genomförandet onödigt
krångligt.59
En högre grad av näringslivssamverkan är en nödvändighet för att strukturfondsprojekten
ska generera långsiktig ekonomisk tillväxt. Även om det finns exempel på framgångsrikt

Att utveckla regionerna lärande, Tillväxtanalys rapport 2013:02, Utvärdering av regionala
strukturfondsprogram, Tillväxtanalys 2016.
55 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
56 Utvärdering av regionala strukturfondsprogram, Tillväxtanalys 2016.
57 Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av hur
projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar. Tillväxtverket Rapport 0079.
58 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
59 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
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samarbete med näringslivet kan inte den nationella strategins förväntningar om
näringslivets medverkan sägas ha infriats. På styrande nivå hade det exempelvis varit
önskvärt att representanter från näringslivet i ökad utsträckning hade engagerade sig i de
regionala Strukturfondspartnerskapen och i Övervakningskommittéerna.60

6. Behov av fortsatt arbetet med horisontella kriterier
De horisontella kriterierna har inte använts som medel att främja tillväxt i regionerna
trots att det varit avsikten. Däremot har de använts för att motverka diskriminering och
främja lika möjligheter. Det horisontella kriteriet miljömässigt hållbar utveckling har fått
ett mer positivt genomslag. En större förståelse för kriteriernas betydelse för tillväxt och
konkurrenskraft skulle kunna uppnås genom en större samordning mellan fler
myndigheter och fler stödformer och insatser för ökade synergier kopplade till de
regionala strukturfondsprogrammens genomförande.61 Rekommendationen inför
kommande program är därmed att utveckla analyser av och vägledning för bedömning av
insatser rörande de horisontella målen så att de i större utsträckning kan medverka till
ökad tillväxt i näringslivet. Det krävs också en ökad förståelse och en tydligare förväntan
om vad kriterierna ska bidra med bland de ansvariga och prioriterande funktionerna i
programmen.62

7. Slutsatser från utvärdering av satsningar på innovativa miljöer
En stor del av insatserna under programperioden 2007-2013 gick till att stödja insatser för
forskning och innovation. Utvärderingarna visar även på att programmen spelade en
betydande roll i att vidga samarbetet mellan forskning och näringsliv till att inte bara
baseras på vetenskaplig kunskap och forskningsresultat utan på idéer som kan
kommersialiseras och verkligen falla ut som reella innovationer. Regionalfonden har
därmed bidragit till vardagliga innovationer, många gånger i traditionella storföretag och i
samarbete med forskning och universitet.63
Även Tillväxtanalys pekar på ökad kunskap och utvecklade samarbeten som ett tydligt
resultat av programmen. I sin studie av stora strategiska projekt inom området Innovativa
miljöer konstaterar de att det finns ett bra fokus i projekten överlag och att de ligger i linje
med teorierna om vad som ska påverkas och hur de ska leda till regional utveckling.
Projekten har på många sätt fullgjort sina åtaganden utifrån de inplanerade aktiviteterna,
och aktivitetsmålen är på så sätt uppnådda.64
Vidare pekar utvärderingarna på att Regionalfonden har utgjort en drivande kraft i
utvecklingen av mer entreprenöriella universitet, framförallt i Sveriges mer glesbefolkade
regioner. Det skulle kunna bli en av de största och mest långsiktiga effekterna av
programperioden. Uppbyggnad av regionala innovationssystem tar dock tid. Man bör inte
ha alltför orealistiska förväntningar av snabba resultat under projekttiden.65

Bergquist, Ann-Kristin, Klara Arnberg, Liselotte Eriksson och Jan Ottosson 2009: ”Näringslivssamverkan
som förutsättning för lärande och innovation? En studie av strukturfondsprojekt” i Lennart Svensson, Göran
Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg red. Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund:
Studentlitteratur.
61 Hur jobbar vi med jämställdhet, integration, hållbar utveckling och innovation? Lärande utvärdering i
regionalfondsprojekt. Tillväxtverket Info 0109.
62 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
63 Little pieces of a large puzzle. Sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket. Rapport 0122.
64 Utvärdering av regionalfondsprogrammen, Tillväxtanalys 2016. (Kommande)
65 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
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Samtidigt visar pekar följeforskningen på att projekten har varit för forskningsinriktade
och har inte lagt tillräckligt stor vikt vid samarbete för att stödja de sista stegen mot
innovationer som kan göra skillnad. Programmen måste bli mer behovsorienterade och
svara på de specifika behoven hos näringslivet och hos företag i mycket högre grad.66
Detta är något som även Tillväxtanalys uppmärksammar i sin utvärdering av stora
strategiska projekt inom området. De ser stor skillnad mellan projektens genomförande
och projektens mål att skapa näringslivsresultat. Slutsatsen är därför att projekten vet
vilka förutsättningar som ska skapas och vilka aktörer som bör vara med, men att det har
varit svårt att skapa den dynamik som utvecklingsmiljöerna behöver för att utveckla
näringslivet.67

8. Slutsatser från utvärdering av entreprenörskapsprojekt
Insatserna inom området entreprenörskap uppvisar betydande variation i inriktning.
Några vanligt förekommande insatser handlar om rådgivning till företag och inkubatorer. I
sin studie av stora strategiska projekt inom dessa områden konstaterar Tillväxtanalys att
dom, på samma sätt som inom området innovativa miljöer, har ett bra fokus som ligger i
linje med teorierna om vad som ska påverkas och hur de ska leda till regional utveckling.
Projekten har även genomfört de insatser som planerats. Resultatet förefaller dock
variera.68
Tillväxtanalys hittar stöd för tanken om att rådgivningsinsatserna har varit till gagn för
företagare som velat starta upp en ny verksamhet, och mer än 70 procent av målgruppen
tycker att rådgivningen varit bra eller mycket bra. Man har också ofta lyckats bättre än de
ursprungliga målsättningarna med projekten, i bemärkelsen coachat fler nya företagare än
vad man föresatt sig göra. Den här typen av insats blir särskilt viktig när det inte finns så
många andra alternativ tillgängliga i mera perifera områden.69
Satsningar som fokuserar på nyföretagande kan dock ha kommit att dominera i alltför stor
utsträckning i förhållande till andra projekt. Baserat på den tematiska utvärderingen och
synteser av projektutvärderingen konstateras i syntesrapporten att
entreprenörskapsprojekten tenderar vara för breda och de entreprenörskapsprojekt som
drivs integrerat med innovationsprojekt är mer framgångsrika.70 Även i effektstudien
lyfter utvärderarna att satsningarna på entreprenörskap borde ha en mer strategisk
inriktning. Flertalet program har avsikt att utveckla entreprenörskapskulturen och
företagsklimatet samt öka antalet nya företag. I relationen mellan dessa målsättningar ha
insatser för att öka nyföretagandet varit mest framträdande. Satsningar på nyföretagande
kan ha strukturförändrande påverkan genom att höja antalet företagsstarter hos bland
andra underrepresenterade grupper i företagarstatistiken. Däremot har få insatser för att
öka tillväxttakten i företag med potential att växa genomförts, trots att gasellföretagen
idag är de som skapar flest nya arbetstillfällen.71
Ett flertal projekt inom området entreprenörskap har haft fokus på kultur och idrott.
Utvärderingarna pekar här på att det behövs tydligare krav på hur dessa ska nå målen vad

Little pieces of a large puzzle. Sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket. Rapport 0122.
Utvärdering av regionalfondsprogrammen, Tillväxtanalys.
67 Utvärdering av regionalfondsprogrammen, Tillväxtanalys 2016.
68 Utvärdering av regionalfondsprogrammen, Tillväxtanalys 2016.
69 Utvärdering av regionalfondsprogrammen, Tillväxtanalys 2016.
70 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
71 Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge. Tillväxtverket rapport 0152.
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gäller entreprenörskap, attraktivitet och jobbskapande. Högre krav bör ställas på planer,
aktiviteter och samarbeten som verkligen leder mot målet om ökad regional
konkurrenskraft.72

9. Slutsatser från utvärdering av stadsutveckling
Mellan 2011 till 2013 gjordes en specifik utvärdering av insatser i storstadsområden som
präglas av utanförskap. Resultatet visade bland annat att det skett en förskjutning från
problemorienterad till mer möjlighetsorienterade insatser. Förändringen tolkas positivt
eftersom den leder bort från stigmatisering och mot att ta tillvara människors egna
resurser, förmågor, kompetenser och engagemang i syfte att skapa en ekonomisk
utveckling som bidrar till att bryta segregation och utanförskap. Samtidigt visar
utvärderingen att sambandet mellan tillväxt och minskat utanförskap bör
problematiseras. Tillväxtarbetet bör baseras på behov och inte ensidigt handla om att få
tillstånd en snabb vinstmaximering. Jämställdhetsperspektivet bör även tydligare
integreras i det tillväxtarbete som bedrivs i utsatta stadsområden liksom värdet av konst
och kultur.73 I syntesrapporten lyftes även att man i genomförandet av storstadsinsatserna
missat att stimulerar samverkan och erfarenhetsutbyte med andra storstäder i Sverige och
internationellt.74

10. Slutsatser från utvärderingar transport och infrastruktur
Under 2010 gjordes en tematisk utvärdering av Regionalfondens satsningar på
infrastruktur. Den kom fram till att programmen i många fall inneburit ett avsevärt
tillskott till den ordinarie infrastrukturplaneringen och har resulterat i bestående nytta för
regioner, förbättrat utnyttjande av befintliga resurser samt bidragit till effektivare
lösningar för kollektivtrafik. Mer specifikt rekommenderades att insatserna inom
infrastrukturområdet som berör transport främst på satsas på steg 1 och 2 i
fyrstegsmodellen, dvs. innovativa lösningar som inte kräver investeringar i broar och
vägar, hamnar och terminaler. Steg 1 och 2 handlar om insatser som minskar
trafikefterfrågan och förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur. Utrymmet för
sådana lösningar är begränsat i ordinarie planering. Satsningarna på IT-infrastruktur bör
därmed kombineras med åtgärder för att dessa ska komma i affärsmässig användning och
bidra till regional konkurrenskraft.75
I effektstudien påtalades att samma logik gäller investeringarna i IT-infrastrukturen, som i
första hand har varit av typen hårda investeringar. Utbyggnaden av näten har positivt
påverkat tillväxtförutsättningarna lokalt i glesbygd. Men effekterna förtas delvis av att
investeringar för användning av näten har varit begränsade liksom att utveckla de företag
och privatpersoner som redan har tillgång till infrastrukturen.76

11. Slutsatser från utvärdering av regionala riskkapitalfonder
Följeforskningen av de elva regionala riskkapitalfonder som implementerades under
programperioden gjordes gemensamt av Tillväxtverket och projektägarna. Utvärderingen
En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
73 Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge. Tillväxtverket rapport 0152.
74 En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
75 EU:s regionala utvecklingsfond som finansiär av infrastruktur i Sverige. Tillväxtverket Rapport 0113.
76 Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft. Effektutvärdering av de regionala
strukturfondsprogrammens bidrag till strukturförändring. Tillväxtverket rapport 0147.
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är därmed en kombinerad projekt- och programutvärdering. Under 2015 levererade
följeforskarna sin slutrapport. I den konstateras att fonderna överlag har fungerat väl. De
kom i en bra tid med tanke på det ekonomiska klimatet – särskilt vad gäller finansiering
till unga, innovativa, tillväxtorienterade företag fanns det ett gap att fylla, och privata
medinvesterare har varit positiva till det likviditetstillskottet som fondernas verksamhet
skapade i regionerna. Det finns tydliga indikationer att fondernas verksamhet har bidragit
till utveckling i de företag som har fått investeringar, att fonderna har medverkat till en
ökad förståelse för externt ägarkapital som finansieringsform i regionerna och att privata
medinvesterare har stärkt sin kompetens genom samarbete med fonderna. Samtidigt
pekar utvärderingen på att det i vissa regioner har funnits brist på lämpliga
investeringsobjekt vilket gjort att fonderna investerat i företag som inte fullt ut motsvarar
den profil som vanligtvis kommer i fråga för riskkapital. Det har även funnits viss
otydlighet avseende fondernas övergripande syfte och mål. Det kan även få konsekvenser
för fondernas möjlighet att leverera effekter på längre sikt.77
Följeforskningens slutsatser bekräftas av den resultatutvärdering av fonderna som
Tillväxtanalys genomfört. I den genomfördes även en effektstudie som med hjälp av
kvantitativa metoder indikerar att fonderna har haft en positiv påverkan på
portföljbolagens utveckling även om det är för tidigt att mäta resultaten. Tillväxtanalys
lyfter även behovet av att se fondernas verksamhet i ett större sammanhang och utveckla
metoder för att fånga fondernas påverkan på den regionala strukturen för
riskfinansiering.78

6.3

Sammanfattning

Regionalfondens insatser i de åtta regionala strukturfondsprogrammen har under
perioden 2007-2013 satt avtryck inom flera politikområden. Insatserna har gett upphov
till öka kunskap och mer samverkan mellan akademi och näringsliv inom området
innovativa miljöer, de har bidragit till att skapa fler företag inom området
entreprenörskap och bidragit till utveckling av en regional struktur för riskfinansiering
genom att förse över 300 företag i alla delar av Sverige med riskkapital. Fonden har
lämnat ett betydande bidrag till regionernas infrastrukturplanering och medverkat till en
förskjutning från problemorienterat till möjlighetfokuserat tillväxtarbete i utsatta
storstadsområden. Genom en ambitiös satsning på följeforskning och insatser för lärande
och kompetensutveckling har regionalfonden även varit ledande i att utveckla och stärka
uppföljning och utvärderingsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Utvärderingarna från programperioden pekar dock även på ett antal förbättringsområden.
Insatserna skulle kunna bli ännu mer effektfulla om programmen och projekten lyckades
involvera näringslivets i större utsträckning. De horisontella kriterierna för ökad
jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och miljömässig hållbarhet bör integreras bättre i
genomförandet. Brister i uppföljningssystemet gör det svårt att utvärdera resultat och
effekter, både på kort och på lång sikt. Slutligen behöver systemet för lärande och
kunskapsutveckling i det flernivåsystem som gemensamt ansvarar för genomförandet av
fonderna fortsatt utvecklas i syfte att skapa en mer kunskapsbaserad regional
tillväxtpolitik.

77
78

Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015, Tillväxtverket rapport 0195.
Effekter och erfarenheter – slututvärdering av satsningen med regionala riskkapitalfonder 2009-15,
Tillväxtanalys rapport 2016:03.
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Förkortningar och begrepp
Enhetschef = Chef för respektive EU-program och regionalt kontor
ERUF = Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet
för de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige.
ESF = Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för det
nationella socialfondsprogrammet i Sverige.
ESV = Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för de regionala
strukturfondsprogrammen med uppgifter i enlighet med artikel 62 i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006. För dessa program ska Ekonomistyrningsverket genomföra sådana
kontroller som avses i artikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artiklarna
16 och 17 i kommissionens tillämpningsförordning.
EU:s strategi för Östersjöregionen = EU:s strategi för Östersjöregionen utvecklades i
respons till en uppmaning från Rådet till EU-kommissionen om en övergripande strategi för
länderna kring Östersjön. Själva syftet med strategin är att genom ökad koordinering få
länderna att utnyttja existerande resurser på ett mer effektivt sätt. Målet är att få till en mer
balanserad utveckling i länderna runt Östersjön. Bland de utpekade insatsområdena finns
miljön, den ekonomiska utvecklingen, tillgängligheten och attraktiviteten samt ökad
säkerhet. Sverige har varit och fortsatt är drivande inom detta arbete.
Följeforskning = Följeforskning är en flexibel utvärderingsform som löper under
projektets gång och ersätter den traditionella halvtidsutvärderingen. Fördelen med
följeforskning är att den baseras på ett samspel mellan följeforskaren och stödmottagare
eller programansvariga. Det gör att följeforskaren kan återföra de iakttagelser som gjorts
till projekten genom dialog under arbetets gång. Följeforskningens uppgift är främst att se
till att det innovativa och nyskapande i projekten återförs till det regionala tillväxt-arbetet
och sysselsättningsskapandet.
N+2 = ett begrepp som används för att förklara hur snabbt ett medlemsland måste
använda den tilldelade budgeten i ett strukturfondsprogram. Programmets budget är
fördelad på kalenderår. Exempel: budgeterade EU-pengar för 2008 måste ha utbetalats
senast två år senare, det vill säga 2010. Om så inte sker kan EU-kommissionen återta de
pengar som inte använts. N+2 har kommit till för att medlemsländerna ska vara aktiva och
hålla ett visst tempo i genomförandet av strukturfonderna.
Principen om sund ekonomisk förvaltning = Denna princip definieras utifrån
begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. I praktiken innebär det att man
måste sätta upp mål som går att kontrollera och som kan följas upp med hjälp av mätbara
resultatindikatorer. Målet är att gå från en förvaltning inriktad på resurser till en
förvaltning inriktad på resultat. Institutionerna ska göra utvärderingar både i förväg och i
efterhand enligt de riktlinjer som kommissionen fastställt.
Triple Helix = En modell för att beskriva samspelet mellan politik/samhälle, forskning och
näringsliv är den så kallade Triple Helix-modellen. Triple Helix bygger på ett aktivt
deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv.
Genom att utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas
inom en region är syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större avkastning
på insatserna.
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Bilaga 1
Beslut och utbetalningar
Västsverige
Beslutade medel programperioden 2007-2013
Insatsområde

Antal beviljade
ansökningar

Beviljat belopp i EUR

Beslutat av budget i
procent*

1

Entreprenörskap,
innovativt
företagande och
hållbar
stadsutveckling

75

39 294 540

109,7%

2

Samverkansinitiativ
och innovativa miljöer

47

26 893 473

106,7%

122

66 188 013

108,5%

Utbetalt belopp i EUR

Utbetalt av budget* i %

Totalt

Projektansökningar och beslut per insatsområde. Kurs: 1 EUR = 9 SEK.
* Budget exkl. TA-medel

Utbetalningar programperioden 2007-2013
Insatsområde

1

Entreprenörskap, innovativt företagande
och hållbar stadsutveckling

34 332 747

95,9%

2

Samverkansinitiativ och innovativa miljöer

25 155 403

99,8%

Totalt

59 488 150

97,5%

Utbetalda medel per insatsområde enligt UD13
* Budget exkl. TA-medel

1

Bilaga 2
Uppgifter från attesterande myndighet
Samtliga program
Attesterade Utgifter Under 2007-2013
Utgifter (EUR)

Skåne-Blekinge

139 700 250

Rekvirerade EU-medel
(EUR)

62 907 671

Småland och Öarna

208 610 060

62 284 192

Västsverige

190 633 167

63 053 074

Östra Mellansverige

229 999 484

78 653 470

88 830 818

37 068 256

Norra Mellansverige

468 057 611

188 196 049

Mellersta Norrland

371 334 313

155 629 351

Övre Norrland

527 108 820

225 540 900

2 224 274 522

873 332 964

Stockholm

Summa

1/1

Bilaga 3
Finansiell information
Västsverige 2007-2013 (EUR)
Summa finansiering
av det operativa
programmet (från EU
och
medlemsstaterna)

Beräknings-grund
för EU-bidrag
(offentligt eller
sammanlagd
kostnad)

Summa attesterade
bidragsberättigande
utgifter som betalats av
stödmottagarna 79

Motsvarande
offentligt stöd 79

a

b

c

d

Offentligt

121 158 570

94 246 103
587 556

Genomförandegrad(%)

e= c/a om sam-manlagd
kostnad eller e = d/a om
offentlig kostnad

Prioriterat område 1
Entreprenörskap och innovativt företagande
ERUF
Varav utgifter av ESF-typ 80
Varav utgifter av ERUF-typ 80
Utgifter för regioner utan övergångsstöd 81
Utgifter för regioner med övergångsstöd 81

96 911 718

97,2%

Kumulerade belopp.
Detta fält ska fyllas i enbart vid den slutliga genomföranderapporten då det operativa programmet medfinansieras av Eruf eller av ESF, om den möjlighet som anges i artikel 34.2 i förordning (EG)
nr 1083/2006 utnyttjas. Beloppen är uppskattade belopp av socialfondskaraktär.
81 Detta fält ska fyllas i enbart vid den slutliga genomföranderapporten då det operativa programmet omfattar stöd till regioner med och utan övergångsstöd. För operativa program som får Erufbidrag från den särskilda tilldelningen för de yttersta randområdena: fördelningen av utgifterna mellan driftskostnader och investeringar i infrastruktur.
79
80

1

Beräknings-grund
för EU-bidrag
(offentligt eller
sammanlagd
kostnad)

Summa attesterade
bidragsberättigande
utgifter som betalats av
stödmottagarna 79

Motsvarande
offentligt stöd 79

63 025 812

Offentligt

63 788 274

62 864 165

99,7%

5 085 246

Offentligt

5 686 323

5 686 323

111,8%

190 633 167

162 796 591

Summa finansiering
av det operativa
programmet (från EU
och
medlemsstaterna)

Genomförandegrad(%)

Prioriterat område 2
Samverkansinitiativ och innovativa miljöer
ERUF
Varav utgifter av ESF-typ 80
Varav utgifter av ERUF-typ 80
Utgifter för regioner utan övergångsstöd 81
Utgifter för regioner med övergångsstöd 81
Prioriterat område 3
Tekniskt stöd
ERUF
Varav utgifter av ESF-typ 80
Varav utgifter av ERUF-typ 80
Utgifter för regioner utan övergångsstöd 81
Utgifter för regioner med övergångsstöd 81
Slutsumma

165 022 776

2

98,7%

Bilaga 4
Tekniskt stöd
Västsverige

Utfall EU-del finansiering av kostnader för tekniskt stöd 2007-2013
Programmet Västsverige

(EUR)

Förvaltande myndighet/ Attesterande myndighet (inkl. utbetalande funktion),
Övervakningskommittén, Information samt Utvärdering
Strukturfondspartnerskap (inkl. sekr)

2 826 338
-24 725

Ekonomistyrningsverket

41 548

Summa

2 843 161

Genomsnittlig växelkurs utifrån registrerade månadskurser i förvaltande myndighets
ärendehanteringssystem.

1/1

Bilaga 5
Uppdelning av stöd
Västsverige
Kommissionens referensnummer: 2007SE162PO003
Programmets namn: Västsverige
Datum för kommissionens senaste beslut om det operativa programmet: 05/10/11

Prioriterade områden

Finansieringsform

Typ av område

Näringsgren

01 FoTU-verksamhet i forskningscentrum

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

206 083

02 Infrastruktur för FoTU (däribland fasta
anläggningar, instrument och höghastighetsdatanät
som sammanbinder olika forskningscentrum) och
expertcenter inom en viss teknik

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

622 242

02 Infrastruktur för FoTU (däribland fasta
anläggningar, instrument och höghastighetsdatanät
som sammanbinder olika forskningscentrum) och
expertcenter inom en viss teknik

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Hälso- och sjukvård

SE23

382 214

02 Infrastruktur för FoTU (däribland fasta
anläggningar, instrument och höghastighetsdatanät
som sammanbinder olika forskningscentrum) och
expertcenter inom en viss teknik

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

9 920 938

03 Tekniköverföring och förbättrade nät för
samarbete mellan små ,medelstora och andra

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

1 098 482

1

Region

Beviljat
netto
belopp EUR

Prioriterade områden

Finansieringsform

Typ av område

Näringsgren

Region

Beviljat
netto
belopp EUR

03 Tekniköverföring och förbättrade nät för
samarbete mellan små, medelstora och andra
företag med universitet, inrättningar för högre
utbildning, regionala myndigheter,
forskningscentrum, vetenskaps/teknikcentrum
(vetenskaps/teknikparker, teknopoler osv.)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Framställning av textilier och
textilprodukter

SE23

294 316

03 Tekniköverföring och förbättrade nät för
samarbete mellan små, medelstora och andra
företag med universitet, inrättningar för högre
utbildning, regionala myndigheter,
forskningscentrum, vetenskaps/teknikcentrum
(vetenskaps/teknikparker, teknopoler osv.)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

4 554 463

03 Tekniköverföring och förbättrade nät för
samarbete mellan små ,medelstora och andra
företag med universitet, inrättningar för högre
utbildning, regionala myndigheter,
forskningscentrum, vetenskaps/teknikcentrum
(vetenskaps/teknikparker, teknopoler osv.)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Ospecificerade
tillverkningsindustrier

SE23

308 914

04 Stöd till FoTU, särskilt i små och medelstora
företag (bl.a. tillgång till FoT-tjänster i
forskningscentrum)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

581 752

företag med universitet, inrättningar för högre
utbildning, regionala myndigheter,
forskningscentrum, vetenskaps/teknikcentrum
(vetenskaps/teknikparker, teknopoler osv.)

2

Prioriterade områden

Finansieringsform

Typ av område

Näringsgren

04 Stöd till FoTU, särskilt i små och medelstora
företag (bl.a. tillgång till FoT-tjänster i
forskningscentrum)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

712 388

05 Avancerade stödtjänster till företag och grupper
av företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

8 300 285

05 Avancerade stödtjänster till företag och grupper
av företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

3 514 280

06 Stöd till små och medelstora ftg för främjande av
miljövänliga produkter och rocesser (införande av
effektiva system för miljöförvaltning, användning av
teknik för att förebygga föroreningar, införlivande av
miljövänlig teknik i företagsproduktion)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

274 227

06 Stöd till små och medelstora ftg för främjande av
miljövänliga produkter och rocesser (införande av
effektiva system för miljöförvaltning, användning av
teknik för att förebygga föroreningar, införlivande av
miljövänlig teknik i företagsproduktion)

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Miljörelaterad verksamhet

SE23

750 590

08 Andra investeringar i företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

2 150 824

08 Andra investeringar i företag

02 Stöd (lån,
räntesubvention, garantier)

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

673 403

108 Andra investeringar i företag

03 Riskkapital (kapitalandel,
riskkapitalfond)

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

7 063 444

3

Region

Beviljat
netto
belopp EUR

Prioriterade områden

Finansieringsform

Typ av område

Näringsgren

09 Andra åtgärder för att stimulera forskning och
innovation samt entreprenörskap i små och
medelstora företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

949 920

09 Andra åtgärder för att stimulera forskning och
innovation samt entreprenörskap i små och
medelstora företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

7 251 657

09 Andra åtgärder för att stimulera forskning och
innovation samt entreprenörskap i små och
medelstora företag

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Miljörelaterad verksamhet

SE23

487 572

54 Övriga miljöskyddande och riskförebyggande
åtgärder

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

11 290

60 Övrigt stöd för att förbättra kulturella tjänster

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

192 062

61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och
landsbygd

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

1 140 928

61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och
landsbygd

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Inte tillämpligt

SE23

8 486 422

79 Övrig social infrastruktur

01 Återbetalningsfria stöd

05 Landsbygd (inte berg, öar
eller glesbygd)

Andra ospecificerade tjänster

SE23

8 511

4

Region

Beviljat
netto
belopp EUR

Bilaga 6 Indikatorer
Aggregerat utfall 2007-2013
Västsverige
Standardindikator

Mål enligt
OP

Resultat

150

161

50

45

4 750

7 422

200

149

Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning - mixed ägande

-

0

Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning - ägda av kvinnor
med svensk bakgrund

-

Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning - ägda av kvinnor
med utländsk bakgrund

-

Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning - ägda av män med
utländsk bakgrund

-

Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning - ägda av män med
svensk bakgrund

-

Antal aktörer som deltar i projekt för sammanhållning och integration
Antal beviljade patent
Antal deltagande företag
Antal företag som får hjälp med kapitalförsörjning

27

0

0

122

Antal företag som utvecklat sin marknad

50

934

Antal investeringar för ökad attraktivitet

20

22

5

1

1 300

2 158

Antal nya företag mixed ägande

-

336

Antal nya företag ägda av kvinnor med svensk bakgrund

-

745

Antal nya företag ägda av kvinnor med utländsk bakgrund

-

3

Antal nya företag ägda av män med svensk bakgrund

-

1 064

Antal nya företag ägda av män med utländsk bakgrund

-

10

100

113

50

491

3 400

7 313

Antal nya Centers of Excellence
Antal nya företag

Antal nya nätverk
Antal nya produkter
Antal skapade arbetstillfällen

1

Standardindikator

Mål enligt
OP

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för forskare - kvinnor
med svensk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för forskare - kvinnor
med utländsk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för forskare - män
med svensk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för forskare - män
med utländsk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för kvinnor med
svensk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för kvinnor med
utländsk bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för män med svensk
bakgrund

-

Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) för män med utländsk
bakgrund

-

Resultat

2

2

19

0

3 024

50

4 141

75

5 555 556

17 111 112

88 888 889

25 271 468

Projekt för entreprenörsfrämjande insatser

40

33

Projekt för förbättrat företagsklimat, entreprenörskap och ny
teknologi

15

Projekt för forskning och teknisk utveckling (FoTU)

10

Projekt för hållbarhet och förbättrad attraktivitet i städer och
stadsdelar

15

Projekt för marknadsutvidgning

15

Genererade FoU-resurser, externt investerade, i regionala
styrkeområden (EUR)
Genererade investeringar (EUR) i företag som följd av direkta
investeringsstöd till företag

5

7

Projekt för marknadsutvidgning med inriktning mot inhemsk
marknadsutvidgning

-

Projekt för marknadsutvidgning med inriktning mot
internationalisering

-

17

0

17

Projekt för produkt och/eller processutveckling

15

Projekt för samverkan mellan företag med inriktning mot att stimulera
kluster

20

2

10

19

15

Standardindikator

Mål enligt
OP

Resultat

Projekt för samverkan mellan näringsliv, högskola/universitet och
annan offentlig verksamhet med inriktning mot att stimulera
innovationssystem och kluster

40

Projekt för utveckling eller ökad användning av förnybar energi

10

10

Projekt innehållande patentsökning

10

21

Projekt som syftar till att skapa lika villkor och integration av
minoriteter och unga människor

15

27

5

Core Indicator

Baseline

Target

Result

(1) Jobs created

845 110

3 400

7313

(2) jobs created for men

-

2 040

4 216

(3) jobs created for women

-

1 360

3 074

(4) No. of RTD projects

-

10

10

(5) No. of cooperation projects enterprises - research
institutions

-

40

(6) Research jobs created

-

15

23

(7) No. of projects (Direct investment aid to SME)

-

-

8

(8) No. of start-ups supported

-

1 300

2 158

(9) Jobs created (gross, full time equivalent) (Direct
investment aid to SME)

-

-

(10) Investment induced (EUR)

-

88 888 889

(11) No. of projects (Information society)

-

-

(12) No. of additional population covered by broadband
access

-

-

(13) No. of projects (Transport)

-

-

(14) km of new roads

-

-

(15) km of new TEN roads (previously: km of new roads,
of which TEN)

-

-

(16) km of reconstructed roads

-

-

(17) km of new railroads

-

-

3

27

2069
25 271 468

Core Indicator

Baseline

Target

(18) km of TEN railroads (previously: km of new railroads,
of which TEN)

-

-

(19) km of reconstructed railroads

-

-

(20) Value for time savings in Euro / year stemming from
new and reconstructed roads

-

-

(21) Value for time savings in Euro / year stemming from
new and reconstructed railroads

-

-

(22) Additional population served with improved urban
transport

-

-

(23) No. of projects (Renewable energy)

-

10

(24) Additional capacity of renewable energy production
(MW)

-

-

(25) Additional population served by water projects

-

-

(26) Additional population served by waste water
projects

-

-

(27) No. of waste projects

-

-

(28) No. of projects on improvement of air quality

-

-

(29) Area rehabilitated (km2)

-

-

(30) Reduction greenhouse gas emissions (CO2 and
equivalents, kt)

-

-

(31) No. of projects (Risk prevention)

-

-

(32) No. of people benefiting from flood protection
measures

-

-

(33) No. of people benefiting from forest fire protection
and other protection measures

-

-

(34) No. of projects (Tourism)

-

-

(35) No. of jobs created (Tourism)

-

-

(36) No. of projects (Education)

-

-

(37) No. of benefiting students (Education)

-

-

(38) No. of projects (Health)

-

-

(39) No. of projects sustainability and attractiveness
(Urban development)

-

15

4

Result

10

1

7

Core Indicator

Baseline

Target

(40) No. of projects to promote businesses,
entrepreneurship (Urban development)

-

15

(41) No. of projects to promote equal opportunities and
social inclusion (Urban development)

-

Result

5

5

15
5

Bilaga 7
Övervakningskommittén
Den gemensamma övervakningskommittén för Västsverige, Småland och Öarna samt
Skåne-Blekinge består av 23 ledamöter och 26 ersättare enligt nedan
Ordinarie

Organisation

Ersättare

Organisation

Anna Larsson

Näringsdepartementet

Åsa Lövelius Kebert

Näringsdepartementet

Agneta Lindqvist

Handikappförbunden

Gert Månsson

Handikappförbunden

Sofia Lindblad

Lantbrukarnas
Riksförbund

-

Christer Kihlström

Arbetsförmedlingen

Linda Schön

Arbetsförmedlingen

Ewa Engdahl

Coompanion

Lars Carlsson

Hela Sverige ska leva

Eva Engquist

Malmö Högskola

Per-Olof Hallin

Malmö Högskola

Göran Nilsson

TCO

Jan Schreil

Företagarna

Rolf Hjerpe

Företagarna

Birgitta Losman

Västra
Götalandsregionen

Gösta Bergenheim

Västra
Götalandsregionen

Daniel André

Boverket

Kajetonas Ceginskas

Boverket

Maria Landgren

Vinnova

Göran Andersson

Vinnova

Leif Larsson

Regionförbundet Södra
Småland

Lena Celion

Region Gotland

Monica Flodström

Länsstyrelsen i Jönköping

Carl Alfvåg

Länsstyrelsen Skåne

Ove Bengtsson

Riksantikvarieämbetet

Per Svensson

Statens Kulturråd

Pontus Lindberg

Region Skåne

Margaretha Olsson

Region Blekinge

Per Brolin

Linnéuniversitetet

Margareta Wallin
Peterson

Göteborgs Universitet

Lars Sandberg

Länsstyrelsen Jönköping

Lovisa Ljungberg

Länsstyrelsen i Halland

Rolf Rising

Business Sweden

-

-

Wilhelm von Seth

Tillväxtverket

Ulf E Andersson

Naturvårdsverket

Anna Wahlström

Naturvårdsverket

Ulla Gradeen

Värnamo Kommun

Johan Persson

Kalmar Kommun

Ylva Persson

Trafikverket

Jens Möller

Trafikverket

1

Ordinarie

Organisation

Ersättare

Organisation

Peter Svensson

Länsstyrelsen Västra
Götaland

Göran Enander

Länsstyrelsen i Skåne

-

Larry Söder

Kungsbacka Kommun

-

Mildred Thulin

??

Mareike Lutz

Högskolan i Halmstad

Rickard Elgán

Högskolan på Gotland

Jens Möller

Trafikverket

Sorin Sima

Trafikverket

Anders Meijer

Länsstyrelsen
Kronoberg

Övervakningskommitténs sammansättning i slutet av år 2016

Arbetsbeskrivning för övervakningskommittén
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Granska och godkänna urvalskriterierna samt godkänna varje översyn av dessa
kriterier. Det ska göras kontinuerlig översyn av urvalskriterierna.
Godkänna åtgärdsdokumentet samt godkänna varje översyn av detta dokument.
Regelbundet, på grundval av handlingar som den förvaltande myndigheten lämnar in,
se över hur långt man kommit i förverkligandet av de specifika målen i det regionala
strukturfondsprogrammet.
Granska resultaten från genomförandet, särskilt förverkligandet av målen för varje
prioriterat insatsområde och de utvärderingar som genomförs.
Godkänna en utvärderingsplan samt göra en årlig översyn av denna.
Godkänna års- och slutrapporter om genomförandet enligt artikel 67 i Rådets
förordning (EG) nr 1083/2006.
Informeras om den årliga kontrollrapporten, eller den del av rapporten som avser det
berörda regionala strukturfondsprogrammet, och om kommissionens eventuella
synpunkter efter genomgången av rapporten eller beträffande den delen av rapporten.
Föreslå den förvaltande myndigheten sådan översyn eller genomgång av respektive
regionalt strukturfondsprogram som kan bidra till att strukturfondernas mål enligt
artikel 3 i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 förverkligas eller till att förvaltningen
av programmet, inbegripet den ekonomiska förvaltningen, förbättras.
Granska och godkänna varje förslag till ändring av innehållet i det regionala
strukturfondsprogrammet innan det ska lämnas in till kommissionen för beslut.
Fatta beslut om respektive regionalt strukturfondsprograms budget för tekniskt stöd
och göra en årlig översyn.
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BILAGA 8
Bilaga VIII, riktlinje för avslutande 2007-2013
Västsverige
Finansieringsplan

Prioritering

EU
(bidrag
från
Nationell
fonder) motpart

Stödberä
ttigande
totalt

A=B+(z)

B

Slutlig utgiftsdeklaration

Nationell Nationell Offentlig
offentlig privat (*) /totalt

(z)=(x)+(y)

(x)

(y)

P/T

Medfinansieringss
ats

C=B/A

Totala
utgifter

D

Offentligt
stöd

E

Beräkning på nivån för
prioriterade områden

Beräkning på
programnivå

Beräknat
bidrag
från
fonder (1)

Flexibilitets
gräns

Belopp på
prioritetsnivå (2)

F=C*D
eller C*E

H=B+B*10+
%

J=min(F,H)

Gräns för
det offentliga
stödet (3)

Gräns för
fondbidrag

K=min(J;E)

L=min(K;B)

Prioritering 1

96 911 718

35 812 619

61 099 099

61 099 099

36,95%

121 158 570

94 246 103

39 393 881

39 393 881

39 393 881

35 812 619

Prioritering 2

63 025 812

25 210 325

37 815 487

37 815 487

40%

63 788 274

62 864 165

27 731 358

27 731 358

27 731 358

25 210 325

Prioritering 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prioritering 4

5 085 246

2 542 623

2 542 623

2 542 623

50%

5 686 323

5 686 323

2 796 885

2 796 885

2 796 885

2 542 623

165 022 776

63 565 567

101 457 209

101 457 209

38,52%

190 633 167

162 796 591

69 922 124

69 922 124

69 922 124

63 565 567

Mål för
konkurrens

1/1

0

BILAGA 9
Referenslista för lärande utvärdering genom följeforskning
Flertalet rapporter finns att ladda ner från Tillväxtverkets webbplats: www.tillvaxtverket.se

Utvärderingsgruppen för följeforskning i regionala strukturfondsprogrammens egna rapporter
och böcker;
Nytta med följeforskning. En vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007-2013.
Tillväxtverket Rapport 0069.
Lärsystemen i Socialfonden och de regionala strukturfondsprogrammen. Programperioden 20072013. Tillväxtverket Info 0225.
Vad kan vi lära genom projektföljeforskningen? En första syntetiserande lägesrapport av hur
projektföljeforskningen i de regionala strukturfondsprogrammen fungerar. Tillväxtverket Rapport
0079.
Svensson Lennart, Brulin Göran, Jansson Sven och Sjöberg Karin Red. (2009). Lärande utvärdering
genom följeforskning. Lund, Studentlitteratur.
Svensson Lennart, Brulin Göran, Jansson Sven och Sjöberg Karin Eds. (2009). Learning Through
Ongoing Evaluation. Studentlitteratur AB, Lund Sweden.
Brulin Göran. & Svensson Lennart (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund,
Studentlitteratur.
Brulin Göran & Svensson Lennart (2012). Managing Sustainable Development Programmes. A
Learning Approach to Change. London, Gower Publishing Company.
En syntes av följeforskningen i de regionala strukturfonds¬programmen. 23 slutsatser. Tillväxtverket.
Rapport 0129.
Horisontella kriterier i de regionala strukturfondsprogrammen. Tillväxtverket. Info 0424 Rev A.
A synthesis of the ongoing evaluation in the regional structural fund programmes. 23 conclusions.
Tillväxtverket. Rapport 0136.
Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg (red) (2013) Att fånga effekter av
program och projekt. Studentlitteratur.
Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg (eds) (2013) Capturing effects of
projects and programs. Studentlitteratur.

Följeforskning av genomförande organisationen;
Samverkan för ökad kund- och uppgiftsfokus. Rapport 1 från utvärderingen av
genomförandeorganisationen för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
socialfondsprogrammet. Tillväxtverket Info 0309.
Rätt lösning för rätt problem. Rapport 2 från utvärderingen av genomförandeorganisationen för de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket Info
0310.
Bättre kvalitet i projekt och program. Rapport 3 från utvärderingen av genomförandeorganisationen
för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket
Info 0202.
Att lära för effektivt genomförande och långsiktig påverkan. En utvärdering av lärsystemen i
strukturfonderna. Rapport 4 från utvärderingen av genomförandeorganisationen för de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella socialfondsprogrammet. Tillväxtverket Info 0203.
1

På väg mot smidiga, smarta och slagkraftiga program. Slutrapport från utvärderingen av
genomförandeorganisationen för strukturfonderna 2007-2014. Tillväxtverket Info 0237.

Följeforskning av program, slutrapporter;
Följeforskning i programområde Mellersta Norrland. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0100.
Följeforskning i programområde Övre Norrland. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0099.
Följeforskning i programområde Norra Mellansverige. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0101.
Följeforskning i programområde Östra Mellansverige. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0102.
Följeforskning i programområde Stockholm. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0103.
Följeforskning i programområde Västsverige. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0104.
Följeforskning i programområde Småland och Öarna. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0105.
Följeforskning i programområde Skåne-Blekinge. Slutrapport. Tillväxtverket Rapport 0106.

Tematiska rapporter;
Ökat Entreprenörskap och utvecklat företagande genom kultur-, kulturarvs-, och idrottsprojekt.
Tillväxtverket Rapport 0038.
Hur jobbar vi med jämställdhet, integration, hållbar utveckling och innovation? Lärande utvärdering i
regionalfondsprojekt. Tillväxtverket Info 0109.
Tematisk rapport från strukturfondsarbetet. Hållbar utveckling. Tillväxtverket Info 0156.
Tematisk rapport från strukturfondsarbetet. Inkubatorer. Tillväxtverket Info 0152.
Tematisk rapport från strukturfondsarbetet. Integration. Tillväxtverket Info 0153.
Tematisk rapport från strukturfondsarbetet. Jämställdhet. Tillväxtverket Info 0154.
Tematisk rapport från strukturfondsarbetet. Kluster. Tillväxtverket Info 0155.
Förutsättningar för fondprojektens genomförande. Regionalfonderna i Sverige under perioden 20092014. Tillväxtverket Info 0212 Rev A.
Start av regionala riskkapitalfonder. Uppdrag och lärdomar. Tillväxtverket Rapport 0072 Rev B.
Utvärdering. Pilotsatsning på Regionala investeringsfonder. Tillväxtverket
Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder. Implementering och lärdomar. Tillväxtverket
Rapport 0108.
Mid-term evaluation of regional venture capital funds. Implementation and lessons learnt. Swedish
Agency for Economic and Regional Growth. Rapport 0110.
EU:s regionala utvecklingsfond som finansiär av infrastruktur i Sverige. Tillväxtverket Rapport 0113.
Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder. Implementering och lärdomar. Kortversion.
Tillväxtverket.
EU:s regionala utvecklingsfond som finansiär av infrastruktur i Sverige. Kortversion. Tillväxtverket.
Little pieces of a large puzzle. Sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket. Rapport
0122.
Potentialer för tillväxt och sammanhållning. En studie av storstadsinsatserna inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge. Tillväxtverket rapport
0152.
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Potentialer för tillväxt och sammanhållning – en studie av storstadsinsatser inom
regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge. Kortversion. Tillväxtverket.
Info 0503.
Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft. Effektutvärdering av de
regionala strukturfondsprogrammens bidrag till strukturförändring. Tillväxtverket rapport 0147.
Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014–2020. Underlagsrapport.
Tillväxtverket rapport 0171.
Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020. Kortversion.
Tillväxtverket Info 0558.
Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015, Tillväxtverket rapport 0195

Slutrapporter från följeforskning i projekt;
Acreo Fiber Optic Center – Slutrapport projektföljeforskning Etapp 1 (Info 0275)
Man måste få gå utanför ramarna ibland i ett kreativt projekt- projektföljeforskning av Kreativa
Ragundadalen (Info 0276)
Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv- En projektföljeforskningsstudie av projektet
InnoVent, teknikdalen (Info 0277)
Expedition framåt – kompetensutveckling för tillväxt- Slutrapport från projektföljeforskning av ett
projekt inom Business Region Göteborg (Info 0278)
Nordiskt centrum för animerad filmproduktion- Projektföljeforskningsrapport för Film i väst (Info
0279)
Slututvärdering av projektet ”Innovationsnav för kunskapsinriktad idrottsutveckling, folkhälsa och
elit” (Info 0280)
Slutrapport – Följeforskning FÖRST-projektet, Högskolan Gävle (Info 0283)
InnoWent högskoledelen Högskolan Dalarna – slutrapport för tiden 2008-2009 (Info 0288)
Följeforskning av UTCED – ett pilotprojekt där fem län samverkar för att främja kvinnors företagande
och arbetsliv (Info 0293)
IRU-IHT som innovativ miljö för regional utveckling (Info 0294)
Följeforskning av Smeax- slutrapport (Info 0298)
Skogen som resurs i hållbar samhällsutveckling- Tillväxtpotentialer, acceptans och spridning av nya
skötselmetoder (Info 0301)
Följeforskning – Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008-2015. Slutrapport från
projektföljeforskning (Info 0304)
Väl nedgrävda pengar – Följeforskning av ”Storprojektet Fyran” i Västerbotten 2009-2010 (Info 0308)
The Packaging Arena (Info 0320)
Projekt Arena Net.Port Karlshamn (Info 0334)
Strategisk besöksnäringsutveckling i Västernorrlands län 2008-2010: Slututvärdering (Info 0335)
Turismutveckling i Värmlands och Örebro län (Info 0336)
Slutrapport: Följeforskning av projektet Våga, Växa & Vinna (Info 0337)
Framtid Funäsdalen (Info 0338)
Slutrapport följeforskning Marintekniskt Forum (Info 0339)
Den intelligenta inlandsvägen (Info 0340)
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Om konsten i regional utveckling- exemplet Färgfabriken Norr 2008-2010 (Info 0341)
Fortsatt utveckling av Östersunds skidstadion (Info 0342)
Att stimulera innovationer och företagsutveckling i Hälsingland- Slutrapport följeforskning 3Mprojekten (Info 0343)
Att hjälpa företag att starta är en kick- Slutrapport Entreprenörcentrum Norrbotten och Västerbotten
(Info 0344)
Utvärdering av projektet/ Det regionala strategiska nätverket Midscand (Info 0349)
Automation Region (Info 0350)
Steget till eget – Följeforskning om Communicares projekt Attityd 2010 (Info 0351)
Slututvärdering av företagspartner ÖST Almi Företagspartner AB (Info 0352)
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bostadsbebyggelse (Info 0360)
Projektet ”Motorfunktionen – Lärcentrum som lokala utvecklingscentrum”- rapport från följeforskning
(0362)
Slutuppföljning av projektet Sweden Cleantech Incubators (Info 0373)
Uppföljning: Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar (Info 0378)
Slutrapport från följeforskningsuppdrag – Strukturfondsprojektet Produktion Botnia (Info 0382)
Ekologisk omställning av efterkrigstidens bostadsbebyggelse (Info 0383)
Bergslagssatsningen kultur & turism, etapp 2. Slututvärdering (Info 0384)
Forskning och näringsliv i samverkan- följeforskning av projektet MediaSense (Info 0385)
NovaMedTech- innovationer för morgondagens vård (Info 0386)
Projekt InnoWent 2010 – slutrapport (Info 0387)
Syster Gudruns fullskalelaboratorium i Blekinge för IT i vård och omsorg (Info 0388) Gunilla Albinsson
och Kerstin Arnesson.
Find IT 2008 till 2011 – slutrapport (Info 0389) Dalarnas Forskningsråd
Turism 20-20 slutrapport. (Info 0396)
Slutrapport för följeforskningsuppdrag. Strukturfondsprojektet ESIS (Info 0397)
Slutrapport för följeforskningsuppdrag. Strukturfondsprojektet TIC, Teknikinformationscentrum (Info
0398)
Bieffekter av bioenergi. En studie av de lokala och regionala effekterna av NBE Swedens investering i
en försöksanläggning för bioenergi i Sveg (Info 0399)
Slutrapport ACAnalys (Info 0400)
Slutrapport för följeforskningsuppdrag. Strukturfondsprojektet SEMN (Info 0404)
Slutrapport för följeforskningsuppdrag. Strukturfondsprojektet IESN (Info 0405)
Ökad konkurrenskraft för miljöteknikföretagen. Slutuppföljning. (Info 0406)
PRIM Processer och relationer i Innovativa miljöer. Info 0438.
Lärande utvärdering av HINT. Info 0435.
MetU – metodutveckling för besöksnäringen. Info 0436.
E-länet: Bra företagsklimat. Info 0437.
Almi Företagspartner Öst. Info 0352.
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C-BIC2, slutrapport. Info 0451. Larsson Consulting.
Förädling av ett svenskt företagskluster med hjälp av nätverkande, dialog och kreativitet. Info 0452.
Mot ett filmkluster i världsklass. Slutrapport. Moving Pictures- Stockholm- Mälardalen. Info 0453.
Stockholm Medtec Growth. Slutrapport PWC. Info 0454.

Opublicerade:
Slututvärdering Innovationsalliansen av Kontigo AB i December 2010.
SATSA, samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen. Göran Cars, mfl
samhällsplanering id KTH
Projektet Vinst ur ett följeforskningsperspektiv, slutrapport i Januari 2011 av Ekonomihögskolan vid
Linnéuniversitetet.
Driv eget/Livskraftigt företagande, Slutrapport från följeforskning i Mars 2011. Dalarnas
Forskningsråd.
Strukturfondsprojektet TIC, Teknikinformationscentrum. Slutrapport för följeforskningen i April 2011
av Bergwall Analys.
Plattformen för social ekonomi i Östra Mellansverige, PLUS, av Amledo & CO i Maj 2011.
En halländsk modell för innovations- och företagsutveckling- Tillväxt Halland. Slutrapport från
följeforskningsuppdraget i Augusti 2011, av PWC.
Resultatuppföljning för projektet ”Företagspartner Öst” i Augusti 2011.
Dala Sports Academy. Slututvärdering av Dalarnas forskningsråd i November 2011.
Orientering i High Voltage Valley, Ett näringslivsprojekt kring elkraft. Dalarnas forskningsråd i
December 2011.
Följeforskning av Cold Labs- förstärkning av regionalt näringsliv genom laboratorier för automation
och virtuell produktion. Oxford Research i December 2011.
Tillväxt Biskopsgården, slutrapport December 2011, PWC.
Internationalisering av forskning och utveckling i Mittsverige. Slututvärdering av Kontigo AB
December 2011.
Xovation, avslutande utvärderingsrapport i December 2011 från Tomas Wennström ”Out of the box”.
Nya Giron, Följeforskningens slututvärdering i Januari 2012. Kontigo.
Såddlån projektet. Slutrapport från följeforskning i Januari 2012 av Sweco Eurofutures AB.
Bioenergigårdar i ett nytt landskap, slutrapport i januari 2012. Kenneth Sahlén, SLU Institutionen för
skogens ekologi och skötsel i Umeå.
Ökad konkurrenskraft för miljöteknikföretagen, slutuppföljning av projektet ”Svensk modell för ren
tillväxt” i Januari 2012.
Destination Halland. Slututvärdering av Kontigo AB i Februari 2012.
Arena för ungt entreprenörskap. Slutrapport Mars 2012. Gun From Consulting.
Creative Businessregion Stockholm, Volante Mars 2012, Stockholm.
SWX-Energi, Avslutande följeforskningsrapport i Mars 2012 av följeforskare Per-Arne Wikström.
Projektet ”Boom Town – en innovativ miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen”.
Följeforskningsrapport Om ett försök att etablera ett regionalt populärmusikkluster av Högskolan
Dalarna i Mars 2012.
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Kunskap och Innovation i Småland. Följeforskningsrapport av Anders Melander och Duncan Levinson
från Jönköpings Internationella Handelshögskola i Mars 2012.
Matchning Södertörn inkl soc ek. Slutrapport April 2012. TJP Analys.
Peak Innovation. De första tre åren. Följeforskning av Björn Eriksson i Maj 2012.
ORM-projektet, Utveckling av en otraditionell rekryteringsmetod. Slutrapport från följeforskning av
Gun From Consulting i Maj 2012.
Följeforskning av Globala rummet. Slutrapport i Juni 2012 av PWC.
Acreo som en driver för innovation och affärsutveckling i ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Slutrapport följeforskning AFOC Etapp 2. APeL forskning &utveckling i juli 2012.
Morgondagens kollektivtrafik. Slutrapport av följeforskning på projektet Mer Koll del 1 av Amy Rader
samt Johan Ekström KTH i Augusti 2012.
Paper Four, Följeforskarens slutrapport. Oktober 2012. Professor Nils Enlund. Blekinge Health
Arena. Slutrapport av Christer Wallin Projekt AB i december 2012. Följeforskning av Affärsnytta
med IT ”AMIT”. Slutrapport av Oxford Research i December 2012. Följeforskning i projektet
Biogas i Mellersta Norrland, Annorlunda konsult AB
Nationellt vintersportcentrum- internationellt FoU-centrum, Demokratikonsult/Samarbetspartners
Trästad 2012, Följeforskningsrapport från Annorlunda konsult i November 2012.
Destinationsnav Västernorrland, Slututvärdering av Ramböll i Januari 2013.
Globes 1, slutrapport från följeforskning i April 2013.
Karlskoga Science Park, ”Att lägga grunden för en teknikpark i Karlskoga”, APeL FoU i Juni 2013.
Kraftcentrum Stockholm Life. Slutrapport från Nordregios följeforskningsuppdrag. Viktiga
erfarenheter och lärdomar inför framtiden. Juni 2013.
Slutrapport från följeforskningen av TIRU i Juli 2013.
Digidaily, Oxford Research i Juli 2013.
Det omöjliga tar bara något längre tid. Slututvärdering av projektet ”Hovsjö hus” av Ingvar Nilsson och
Eva Lundmark i Oktober 2013.
Evaluating the SLIM Project: Internationalization Strategies and Innovation Support in the Context of
EU Innovation Agendas. December 2013. By Lee Miles Loughborough University, UK) With Malin
Stegmann-‐McCallion (Karlstad University, Sweden), Alex Warleigh-‐Lack (University of Surrey, UK) and
Sangrid Von Zedtwitz Leibenstein (Karlstad University, Sweden).
Parkera & Res. Slutrapport från projektets följeforskning. Tydén & Partners i Januari 2014.
Entreprenörcentrum Norrbotten. Slutrapport från följeforskare Actuell i Juni 2014.
Smart CIP – Slutrapport från följeforskningen i Augusti 2014.
C-BIC 3, slututvärdering av Larsson Consulting i Oktober 2014.
Följeforskning av FORE projektet. Inno Group i December 2014.
Strukturfondsprojektet ”START”- Entreprenörskap och företagande. Slutrapport från följeforskning i
Juni 2014 av Bergwall Analys.
Hamn i Fisksätra. Lärande utvärdering 2010-2014. Sweco i April 2014.
Hållbart Bergsbruk: En ny möjlighet för Bergslagen? Slutrapport från följeforskning i projektet av
APeL i Mars 2014.
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Kunskapslotsen etapp 2. slutrapport från Nordregi os och Reginovas följeforskningsuppdrag. Viktiga
erfarenheter och lärdomar inför framtiden. April 2014.
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