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Förord
För att näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken ska uppnå uppställda mål
behövs kunskap om hur utvecklingen ser ut i olika delar av landet för män och kvinnor och
för olika grupper av företag. Genomförda insatser och program behöver utvärderas för
lärande om vilka åtgärder som ger önskvärda resultat och vilka som eventuellt har negativa
bieffekter. Omvärldsanalys behövs för att lära av andra och för att blicka framåt. Teoretisk
och empirisk analys baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet behövs för att kunna
utveckla och förnya tillväxtpolitik och insatser för framtiden. I dessa avseenden har
Tillväxtanalys en viktig roll att fylla.
Under 2016 har regeringen gått vidare med sin politik för tillväxt och sysselsättning genom
att besluta om handlingsplaner och program för bl.a. export- och nyindustrialiseringsstrategierna. Ett starkt fokus har också funnits på ett sammanhållet Sverige och de
utmaningar och möjligheter som skapas genom den digitala transformationen i samhället.
Tillväxtanalys har gjort kunskapsunderlag, analyser och utvärderingar som ökat lärandet
hos beslutsfattare och genomförare och därigenom på olika sätt bidragit till utveckling och
förädling av genomförandet av politiken.
Tillväxtanalys har under året haft ett större utrymme för att självständigt besluta om
projekt inom ramarna för mer övergripande uppdrag. Denna förändring av styrningen ger
uttryck för ett förtroende för myndighetens kapacitet att avgöra på vilket sätt vi bäst kan
bidra till tillväxtpolitiken och den möjliggör en mer långsiktig inriktning på verksamheten
som kan ge större bidrag. Den är ett resultat av att regeringen har sett behov av fler mer
djupgående analyser och omfattande utvärderingar. Samtidigt har regeringen sett behov att
stärka Tillväxtverkets roll i den regionala tillväxtpolitiken och Regeringskansliets kapacitet
för omvärldsbevakning och främjande på utbildnings-, forsknings- och innovationsområdet. Som resultat har vår utlandsbaserade omvärldsbevakning som baserats på
verksamhet vid fem utlandskontor överförts till Näringsdepartementet och analysplattformar och vissa uppgifter om regional uppföljning och analys flyttats till Tillväxtverket.
Att anpassa verksamhet och organisation till det nya uppdraget kommer att vara ett viktigt
utvecklingsarbete under 2017.
Tillväxtanalys har avrapporterat genom skriftliga rapporter, seminarier och direkta dialoger
med våra avnämare. Arbetet spänner över ett brett spektrum. Under året har vi t.ex.
publicerat rapporter om så skilda saker som förutsättningar för gruvverksamhet, svenska
företags delaktighet i globala värdekedjor och resultat från regionala strukturfondsprogram. För att täcka ett så brett politikområde är det viktigt med ett brett nationellt och
internationellt nätverk med olika organisationer, forskare och andra experter. Tillsammans
med den kompetens och sakkunskap som myndigheten har, utgör det grunden för att
Tillväxtanalys ska kunna i ökad utsträckning bidra till att utveckla tillväxtpolitiken.
Verksamheten har under året letts av avdelningschef Jan Cedervärn, vikarierande
generaldirektör. Undertecknad tillträdde som generaldirektör den 25 januari 2017.
Östersund den 22 februari 2017
Sonja Daltung
Generaldirektör
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1

Resultatredovisning

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, redovisar
jämförande information för åren 2014, 2015 och 2016.

1.1

Verksamhetsöversikt

Tillväxtanalys är en enrådighetsmyndighet som leds av en generaldirektör utsedd av regeringen. Tillväxtanalys bedrev till och med 2016 års utgång verksamhet i flera länder.
Huvudkontoret ligger i Östersund och verksamhet har under året bedrivits vid lokala
kontor i Stockholm, Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Från och
med den 1 januari 2017 har de fem utlandskontoren överförts till Näringsdepartementet
(se avsnitt 1.3).
Verksamheten har under året varit organiserad i fyra avdelningar: Entreprenörskap och
näringsliv, Innovation och globala mötesplatser, Tillgänglighet och regional tillväxt samt
Verksamhetsutveckling och stöd. Till följd av förändringar i uppdraget kommer organisationen att ses över under 2017.
Till myndigheten har ett råd, kapitalmarknadsrådet, varit knutet i vilket generaldirektören
varit ordförande. 1 Rådet har haft till uppgift att utifrån sina kunskaper om utvecklingen på
den finansiella marknaden och företagens finansieringsbehov tillföra kompetens och
fungera som rådgivande organ till Tillväxtanalys i arbetet med att analysera och utvärdera
statliga finansieringsinsatser riktade till företag. Under 2016 har rådet sammanträtt tre
gånger. Rådet har upphört från årsskiftet genom den förändrade instruktion som gäller för
Tillväxtanalys från den 1 januari 2017. 2
Under hela 2016 har myndigheten letts av en av myndighetens avdelningschefer som av
regeringen förordnats som vikarierande generaldirektör. Regeringen utsåg den 1 december
Sonja Daltung till ny generaldirektör från den 25 januari 2017.

1.2

Myndighetens uppgifter

Tillväxtanalys uppgift har varit att utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa
effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela landet, samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna.
Tillväxtanalys har också uppgiften att söka, systematisera och förmedla kunskap om internationaliseringen av ekonomin och förutsättningar för hållbar tillväxt. Dessutom har
myndigheten ansvaret för den officiella statistiken inom internationella företag, nystartade
företag, konkurser och offentliga ackord samt att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Tillväxtanalys bistår vid inrapportering av förekomsten av statligt stöd
till näringslivet.
Tillväxtanalys har även haft i uppgift att utveckla och förvalta databaser och analysverktyg
som behövs för analyser av företagande, geografisk tillgänglighet och förekomsten av
statliga stöd; det regionala analys- och prognossystemet (Raps), det geografiska

1
2

§ 13a i myndighetens instruktion, SFS 2009:146.
Se förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.
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analysverktyget (Pipos) samt mikrodatabasen (Miss) med uppgifter om statliga stöd till
företag. Från och med den 1 januari 2017 har Raps och Pipos överförts till Tillväxtverket.
De kunskapsunderlag och förslag som lämnas till regeringen ska vara policyrelevanta och
användbara i arbetet med att utforma tillväxtpolitiken. Uppdragen formas i nära dialog med
myndighetens uppdragsgivare, främst Näringsdepartementet.
Tillväxtanalys har med utgångspunkt i erfarenheter vunna från tidigare arbete och de frågeställningar som myndigheten bedömer som mest centrala för en hållbar tillväxtpolitik, samlat
analyser, utvärderingar och omvärldsbevakning inom tre områden:

Strukturomvandling och näringslivsdynamik

I de uppdrag som myndigheten arbetar med finns ett fokus på strukturer, förutsättningar för
strukturomvandling och näringslivsdynamik. Tillväxtpolitiken kan ses som ”smörjmedel”
för att undanröja hinder och förbättra förutsättningarna för näringslivsdynamik och i vissa
fall påverka strukturens utveckling för att nå specifika mål. Det tydligaste exemplet på en
sådan politikinriktning är ambitionerna att bidra till att näringslivet ställs om till en hållbar
utveckling.

Kunskap och kompetens för innovation

Investeringar i forskning och innovation står för närmare två tredjedelar av den svenska
produktivitetsutvecklingen. Att i olika studier följa, analysera och utvärdera den svenska
innovationspolitikens utveckling och effekter på tillväxten utgör områdets huvudinriktning.
Detta görs bland annat genom komparativa omvärldsanalyser av hur andra länder finansierar och organiserar sina innovationspolitiska insatser. Genom tillgång till nya mikrodata
har olika innovationspolitiska insatser och program utvärderats med hjälp av nya statistiska
metoder, något som tidigare inte varit möjligt.

Regional attraktivitet och utvecklingskraft

Sveriges tillväxt är summan av tillväxten i dess regioner och målet för regeringens politik
är att ta vara på den potential för tillväxt som finns i Sveriges olika delar. Studier av regional och lokal utveckling åskådliggör att det inte är en eller ett fåtal faktorer som skapar
utvecklingskraft, utan att det i praktiken är en effektiv, och till den specifika situationens
och platsens förutsättningar anpassad, kombination av faktorer som är avgörande. Det
krävs en ”institutionell kapacitet” hos aktörer på både nationell, regional och lokal nivå, för
att forma en helhet av insatser som ger goda förutsättningar. Begrepp som ”attraktivitet”
fångar denna ”helhet” av inte bara traditionella ekonomiska förutsättningar utan också
sociala förhållanden och faktorer som påverkar vår miljö.

Analys- och utvärderingsplan
I regleringsbrevet för 2016 anges att Tillväxtanalys ska redovisa den övergripande
inriktningen för pågående och planerade projekt i en analys- och utvärderingsplan till
Regeringskansliet. Myndigheten redovisade en sådan plan den 19 februari 2016 3. Planen
har under året bland annat använts som underlag för den löpande dialogen mellan
myndigheten och Näringsdepartementet. 4

3

Regleringsbrevet angav att planen skulle redovisas senast 12 februari. Den senare redovisningen gjordes i
överenskommelse med Näringsdepartementet (se 2015/279:2).
4
Analys- och utvärderingsplan för 2016, PM 2016-02-19. Tillväxtanalys ärende 2015/279.
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1.3

Kommentar till verksamhetens resultat 2016

Tillväxtanalys bedömer att myndighetens resultat år 2016 är tillfredställande. Dialogen
med våra uppdragsgivare kring genomförda uppdrag under året bekräftar denna uppfattning. Sammantaget bedöms årets prestationer hålla god kvalitet och har också en bredd
som väl täcker in myndighetens uppdrag samt följer verksamhetsplaneringen för år 2016.
Uppdrag har redovisats på angivna tider och dialogen med uppdragsgivarna har utvecklats
under året.
Kompetensen inom myndigheten har stärkts genom kunskapsutveckling i samspel med
uppdragsgivarna, komplettering med externa resurser och intern kompetensutveckling.
Under året har samarbetet med internationella organisationer som OECD fortsatt att
utvecklats.
Tillväxtanalys har enligt instruktionens 2 § uppgiften att redovisa hinder för tillväxt och
eventuella brister i det tillväxtpolitiska systemet samt ge en samlad omvärldsanalys. Årets
verksamhet har genom rapporter och seminarier på olika sätt behandlat detta.

Förändringar av verksamheten inför 2017
Den 4 maj 2016 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att förbereda för överföring av
vissa uppgifter till Regeringskansliet och Tillväxtverket den 1 januari 2017. 5 Uppdraget
var resultatet av en översyn av Tillväxtanalys roll och uppdrag som genomförts av
Regeringskansliet under 2015. Överföringen till Regeringskansliet avsåg uppgiften att
bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande
verksamhet. Överföringen till Tillväxtverket avsåg löpande uppgifter inom regional
utveckling och tillgänglighet, analysplattformarna Raps och Pipos samt uppgiften att vara
nationell kontaktpunkt för Espon.
Uppdraget har delredovisats till Regeringskansliet den 29 juli 2016 samt slutrapporterats
den 13 januari 2017. Berörda verksamheter har överförts till Regeringskansliet respektive
Tillväxtverket per den 1 januari. Som en direkt följd av överföringen har åtta personer
berörts av verksamhetsövergång till Regeringskansliet och sex personer till Tillväxtverket.
Samtliga berörda har accepterat verksamhetsövergången och överförts per den 1 januari
2017.
Regeringen beslutade den 17 november om en ny instruktion för myndigheten att gälla från
den 1 januari 2017. 6 Under 2016 har också en löpande dialog förts med Näringsdepartementet om hur verksamheten vid Tillväxtanalys ska formas och styras. Förändringarna
innebär bland annat att myndigheten i stor utsträckning ska besluta själv om vilka analyser
och utvärderingar som ska göras istället för den modell som tidigare gällt där regeringen i
hög grad har beslutat om detta via uppdrag i regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut.
Avsikten är att verksamheten ska vara mera långsiktig och fokuserad. Verksamhetens inriktning ska redovisas i en årlig analys- och utvärderingsplan senast den 1 februari varje år.
Arbetet med att förbereda överföringen av berörda verksamheter har krävt omfattande
arbetsinsatser och inneburit merkostnader för myndigheten under året, inte minst då
Regeringskansliet valt att flytta in utlandskontoren i ambassaderna i de fall de inte redan
varit där. Det har bland annat inneburit kostnader för förtida avveckling av lokaler med
mera. Som en konsekvens av att verksamheten vid myndigheten minskar har anpassningar
5
6

Regeringskansliets ärende N2015/08118/SUN, Tillväxtanalys ärende 2016/139.
Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.
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av verksamhetsstödet gjorts, vilket inneburit att två personer sagts upp p.g.a. arbetsbrist.
Vissa minskningar av lokalanställda vid utlandskontoren har också gjorts. Totalt har
omställningsarbetet orsakat merkostnader under 2016 på cirka 4,6 miljoner kronor, vilket
påverkat årets resultat.
Den förändrade verksamheten kommer också att innebära att myndigheten under 2017 ska
se över och utarbeta en ny verksamhetsstrategi och en ny form för hur verksamheten följs
upp och återrapporteras.

1.4

Översikt av slutförda och pågående uppdrag 2016

Tillväxtanalys uppdrag uppdelas i återrapporteringen i kategorierna specifika uppdrag
respektive löpande uppdrag.
I kategorin specifika uppdrag ingår uppgifter som getts i form av separata regeringsuppdrag via regleringsbrev eller regeringsbeslut. Här ingår även regeringsbeslut där
Tillväxtanalys getts i uppdrag att samverka med andra myndigheter eller uppdrag som
myndigheten fått via dialog med departement. I regleringsbrevet för 2016 har regeringen
också gett myndigheten ett mera allmänt uppdrag att genom analyser och utvärderingar
stödja vissa prioriterade områden. Myndigheten väljer att återrapportera även denna del
under kategorin specifika uppdrag då det ligger närmast den kategorisering som görs.
Till de löpande uppdragen förs den verksamhet som pågått kontinuerligt och med stöd i
myndighetens instruktion. En betydande del av arbetet inom denna kategori har bestått av
underhåll och utveckling av myndighetens kunskapsinfrastruktur i form av databaser och
analysverktyg (IFDB, Miss, Pipos, Raps). 7 Här ingår även den utlandsbaserade
verksamheten som genomförts i samverkan med Regeringskansliet och andra myndigheter,
utvecklingsarbete och överföring av kunskap, nätverkande, mötesdeltagande och dialog.
Produktionen av officiell statistik om nyföretagande, internationella företag, konkurser och
ackord samt statistik avseende statliga stöd, riskkapitalinvesteringar i Sverige och årlig
rapportering av regionala tillväxtindikatorer ingår också i kategorin löpande uppdrag.

1.4.1

Specifika uppdrag

Tillväxtanalys regleringsbrev för 2016 innehöll tre nya uppdrag och sju uppdrag överfördes
från tidigare regleringsbrev 2013–2015. Under året inkom fem regeringsbeslut med nya
uppdrag och sex regeringsuppdrag fördes över från åren 2013–2015. För regeringsuppdragen i samverkan med andra myndigheter överfördes 14 uppdrag från 2011–2014 och
14 nya samverkansuppdrag inkom 2016. Sju regeringsuppdrag i dialog överfördes från
2014–2015 och två nya tillkom under året.
Tillväxtanalys har således sammantaget arbetat med 58 specifika regeringsuppdrag under
2016. Av dessa har 28 uppdrag avslutats. De avslutade uppdragen består av fem regleringsbrevsuppdrag, tre uppdrag givna i regeringsbeslut och 16 regeringsuppdrag i samverkan
med andra myndigheter samt fyra regeringsuppdrag i dialog.
Genomsnittskostnaden för årets avslutade projekt är markant lägre än jämförelseåren.
Detta varierar mellan åren beroende på storlek och längd på projekten. Under 2014 och
2015 har större projekt avslutats som dragit upp snittkostnaden.

7

IFDB – individ- och företagsdatabasen, Miss – mikrodatabas över statliga stöd till företag, Pipos – Pinpoint
Sweden tillgänglighetsplattformen, Raps – regionala analys- och prognossystemet.
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Tabell 1 Specifika uppdrag (kostnad i tkr)
Specifika uppdrag

Antal
2016

Kostnad

Antal
2015

Kostnad

Antal
2014

Uppdrag överförda ifrån föregående år

34

47

50

Nya uppdrag under året

24

25

31

S:a uppdrag under året

58

72

81

Årets avslutade uppdrag

28

Pågående vid årets slut

30

10 661

38

18 499

34

Kostnad

34

15 672

47

Särskilda prioriteringar
I regleringsbrevet för 2016 (uppdrag 2) anger regeringen att Tillväxtanalys ska genomföra
analyser som ska bidra till arbetet med regeringens exportstrategi och nyindustrialiseringsstrategi samt bidra till arbetet med att utveckla regeringens arbete kring digitalisering.
I Tillväxtanalys analys- och utvärderingsplan för 2016 8 redovisas vilka delar av verksamheten som myndigheten såg kunde bidra till att utveckla regeringens arbete med dessa
områden. Under 2016 har följande rapporteringar gjorts av dessa delar:
Prioritering

Rapport

Export

Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? (Rapport 2016:06)
Innovativa metropoler – Hur attraherar världsstäder kunskapsintensiv
verksamhet? (PM 2016:08)

Nist 9

En klimatneutral cementindustri – Koldioxidavskiljning och lagring i
Sverige (Svar direkt 2016:24)
Kunskapsöverföring för tillväxt (PM 2016:12)
Sverige i en sammanlänkad värld – slutrapport från uppdraget ”Sverige
i globala värdekedjor” (Rapport 2016:05)
Decomposing value chains within Swedish multinationals (PM 2016:19)
Tillväxten i svensk life science-industri 2012–14 (PM 2016:04)

Digitalisering

Digital mognad i svenskt näringsliv – ett förslag på ny indikator (PM
2016:18)
Digitalisering av Kinas hälso- och sjukvård (Svar direkt 2016:15)

1.4.2

Löpande uppdrag

Med löpande uppdrag avses uppgifter specificerade i förordning (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. I tabellen
nedan redovisas endast ett urval av de prestationer som åstadkommits inom ramen för
myndighetens löpande uppdrag. Redovisningen kompletteras med en beskrivning av
uppgifterna inom statistikområdet (2009:146 § 7–8), utlandsbaserad omvärldsbevakning
(2009:146 § 6), jämställdhetsaspekter i uppdragen (2009:146 § 5), näringslivets miljöarbete (2009:146 § 5 a), medverkan inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling, OECD, (2009:146 § 8a) samt Espon (2009:146 § 8b).
8
9

Analys- och utvärderingsplan för 2016, PM 2016-02-19. Tillväxtanalys ärende 2015/279.
Nyindustrialiseringsstrategin
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Tabell 2 Löpande uppdrag (kostnad i tkr)
Löpande uppdrag

Antal
2016

Kostnad

Antal
2015

Kostnad

Antal
2014

Kostnad

22 (6+16
webb)

7 314

24 (6+18
webb)

7 270

21 (5+16
webb)

7 918

Remisser

59

230

46

383

25

311

Delegationsbesök

14

2 625

21

3 135

12

805

Rapporter samverkansaktörer

25

9 723

22

5 576

29

4 668

Statistikrapporter

Avslutat

19 892

16 364

13 702

Skillnaden i kostnad för ”Rapporter samverkansaktörer” beror på att Tillväxtanalys under 2016 förändrat tidrapporteringen, vilket gjort att
flera rapporter som tidigare schablonberäknats nu får en mera korrekt kostnad.

Statistikverksamhet och databaser
Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik inom områdena nystartade företag, konkurser
och offentliga ackord samt internationella företag. Under året har totalt fem statistikrapporter publicerats inom den officiella statistiken. Två rapporter inom internationella
företag; Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2014 (Statistik 2016:04) och
Utländska företag 2015 (Statistik 2016:03). Två rapporter gällande nystartade företag;
2014 (Statistik 2016:01) respektive 2015 (Statistik 2016:05) samt en gällande konkurser
och offentliga ackord (Statistik 2016:02). Dessutom har statistik avseende konkurser och
offentliga ackord rapporterats månadsvis och nyföretagande kvartalsvis. Totalt är det 16
webbrapporter som publicerats 2016 på www.tillvaxtanalys.se. Den officiella statistiken
2016 har publicerats i enlighet med instruktionen och upprättad publiceringsplan.
Tillväxtanalys är enligt myndighetens instruktion även ansvarig för riskkapitalstatistik
samt uppföljning och inrapportering av statligt stöd till näringslivet.
Inom riskkapitalstatistikområdet har en statistikrapport publicerats: Riskkapitalstatistik
2015: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag, (Statistik 2016:06).
Huvuddelen av rapporten bygger på datamaterial som tillhandahållits av svenska
riskkapitalföreningen (SVCA) i samarbete med Invest Europé. I delar har datamaterialet
även kompletterats med företagsdata från SCB.
Under 2016 har myndigheten arbetat med att effektivisera och utveckla rapporteringen av
statligt stöd till näringslivet genom att delta i arbetet med att utveckla nya rutiner och
verktyg för inrapportering av uppgifterna. Ansvaret för inrapporteringen av statligt stöd har
från och med juli 2016 övergått till de stödgivande myndigheterna. Inrapporteringen sker
via ett webbaserat verktyg direkt till EU kommissionen. Tillväxtanalys roll har varit att
assistera de stödgivande myndigheterna vid inrapporteringen.
Tillväxtanalys har vidare ansvaret för insamling och utveckling av en mikrodatabas kring
statligt stöd till näringslivet (Miss). Mikrodatabasen över statligt stöd till näringslivet har
under 2016 förvaltats och uppdaterats med ytterligare en årgång. Mikrodatabasen har
använts för utvärdering av näringspolitiska insatser, bland annat har den använts för
underlag till kommande Tillväxtfakta 2016, Perspektiv på kapitalförsörjning.

Utlandsbaserad omvärldsbevakning
Tillväxtanalys har haft regeringens uppdrag att ansvara för omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet inom tillväxt-, innovations-, forskningsoch utbildningspolitiken samt inom andra relevanta områden som har betydelse för svensk
konkurrenskraft och hållbar utveckling. Uppdraget har bedrivits vid kontoren i Brasilia,
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New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tredjelandsbevakning av Sydkorea har
bedrivits från Japankontoret. Bevakning av enskilda länder i Europa sker från Stockholmskontoret.
Bevakningen har under 2016 bedrivits inom följande teman: (1) Hållbar utveckling,
(2) Innovation och näringslivsutveckling samt (3) Forskning- och utbildningspolitik,
livsvetenskaper, hälso- och sjukvård. Uppdragen har genomförts i samverkan med
Näringsdepartementet, Vinnova, Statens energimyndighet, Utbildningsdepartementet,
Tillväxtverket och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
Totalt publicerades under 2016 tre PM och 28 Svar direkt. Av dessa Svar direkt är 12
rapporter (två nummer per temaområde och halvår) i formatet ”Hänt i världen” som utges
två gånger per år. I ”Hänt i världen” samlas och analyseras kortfattat händelser, trender och
utvecklingsmönster i omvärlden som är viktiga för Sveriges tillväxt.
Utlandskontoren har även haft i uppgift att samarbeta med de svenska ambassaderna på
stationeringsorterna. Detta har gjorts genom att tillföra expertis, följa frågor som rör
forskning och teknisk utveckling samt medverka i vissa av ambassadernas specifika
arrangemang, exempelvis Nobeldagar i Indien och i House of Sweden-aktiviteter i
Washington DC samt i seminarier och föreläsningar.
Tillväxtanalys genomförde under året 14 delegationsbesök, nio på uppdrag från Regeringskansliet, två från statlig myndighet och tre besök från offentlig aktör. Av Tabell 2 framgår
antalet delegationsbesök och kostnader. Variationen mellan åren förklaras av förändringar i
efterfrågan och vilka insatser som respektive besök kräver när det gäller medverkan och
innehåll.
Tillväxtanalys leder ett samverkansråd 10 med företrädare för samverkansaktörer avseende
den utlandsbaserade verksamheten. Rådets syfte är att underlätta prioriteringen av arbetet
samt öka förankringen och insynen i utlandsverksamheten. Då utlandsverksamheten från
och med 1 januari 2017 övergår till Näringsdepartementet, har inga möten genomförts
under 2016.
Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet har under år 2016 genomfört omvärldsbevakning, omvärldsanalyser och bedrivit kontaktskapande verksamhet i bevakningsländerna. Arbetet har bedrivits i nära dialog och samarbete med uppdragsgivarna.
Uppdragsgivarnas behov och prioriteringar av såväl långsiktiga kunskapsunderlag, snabba
svar, kontaktskapande och underlag om aktuella policyfrågor har tillgodosetts.
Bedömningen är att arbetet genomförts enligt planerna och de riktlinjer som dragits upp i
samverkansrådet samt i dialog med våra avnämare. Rapporterna har utgjort policyunderlag
för den svenska tillväxtpolitiken.

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten
I regleringsbrevet för 2015 fick Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en plan för utveckling
av arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Planen redovisades i november
2015. 11 Redovisning av åtgärder och resultat ska göras i årsredovisningen under åren
2016–2018. Tre utvecklingsområden identifierades för de kommande tre åren: kunskap,
arbetssätt och kommunikation.
10

”Uppdrag att ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande
verksamhet N2013/4794/AS” Dnr 2013/298.
11
Diarienummer 2015/021.
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Under 2016 har en arbetsgrupp bildats och ledningsgruppen har valt ut ett antal projekt
som under 2017 ska integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete i syfte att ta fram
modeller och exempel på arbetssätt. Erfarenheterna från projekten ska spridas i organisationen och ge inspel till arbetet att utveckla organisationens former för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Under året har även riktlinjer för normmedveten kommunikation
tagits fram och medarbetare i arbetsgruppen har deltagit i aktiviteter som anordnats av
Nationella sekretariatet för genusforskning. Vid två tillfällen under året har utbildningsinsatser gjorts för all personal. Under våren hölls ett seminarium för alla medarbetare om
normkritisk granskning av bilder och under hösten en halvdagsutbildning om jämställdhetsintegrering. Detta för att ge alla en likartad plattform för arbetet. Tillväxtanalys har
också sedan 2013 ett pågående regeringsuppdrag med inriktning mot en jämställdhetspolitisk satsning ”Utvärdering av programmet kvinnors företagande”. Uppdraget
delredovisas årligen och en slutrapport ska lämnas i december 2018. Under 2016
publicerades ”Främja kvinnors företagande – utvärdering av affärsutveckling för aktiva
företag” (PM 2016:15) och ”Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom
Entreprenörskap vid universitet och högskola” (PM 2016:16).

Näringslivets miljöarbete – uppföljning och analys
Tillväxtanalys ska enligt instruktionens § 5a verka för det av riksdagen fastställda generationsmålet och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
I juni 2015 gav regeringen samtliga myndigheter som har ett särskilt ansvar i miljömålssystemet uppdraget att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet
som är relevanta för den egna verksamheten samt att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförandet. Tillväxtanalys slutredovisade
uppdraget i form av en analys- och genomförandeplan för hur Tillväxtanalys ska verka för
att nå generations- och miljömål i juni 2016. 12
Tillväxtanalys konstaterar i redovisningen att myndighetens generella uppdrag ligger väl i
linje med generationsmålet och miljömålen genom myndighetens övergripande instruktionsuppdrag att ”…utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av
statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet
samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna.
(SFS 2009:146).” Myndigheten identifierade i planen ett analysområde: Grön ekonomi
genom förädlingsvärdesutveckling och ökad resurseffektivitet. Tillväxtanalys har under
2016 arbetat med följande aktiviteter och analyser inom det identifierade analysområdet:

•

Basindustrin – Omställningen till en stål- och cementindustri utan utsläpp av
växthusgaser – tekniska risker och marknadsrisker för en helhetsbedömning.

•

Gruvnäringen – Inom ramen för projekten identifieras frågor för vidare studier med
syfte att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom
gruvindustrin.

•

Miljöteknik – En analys av de regionala förutsättningarna och potentialen för
miljödriven näringslivsutveckling, bland annat avseende sysselsättnings- och
exportmöjligheter. Testbäddar – En analys av insatser för att främja/stödja grön
teknikutveckling, där analysen av Vinnovas program Testbäddar inom miljöteknik är
ett exempel.

12

Regeringskansliets ärende M2015/2633/MM, Tillväxtanalys ärende 2015/163
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19 publikationer har publicerats som berör området. Dessa är:
Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? En
internationell jämförelse, Rapport 2016:06

Omställning till hållbarare transporter – Länder
prioriterar olika, Svar Direkt 2016:12

Miljötillståndsprövning av gruvor och täkter –
Ledtider och effektiviseringspotential, Rapport
2016:07

Flyg eller tåg? – Höghastighetståg och förnybara
drivmedel till flyg, Svar Direkt 2016:13

Tillstånd och miljöprövning för att öppna gruvor –
en internationell utblick, PM 2016:05

Bioekonomi – ett växande begrepp internationellt,
Svar Direkt 2016:16

Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin –
lärdomar från Sverige, Finland, Australien och
Kanada, PM 2016:09

Internationella samarbeten för att utveckla hållbara
städer, Svar Direkt 2016:18

Mark- och miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer – Ledtider efter reformerna, PM
2016:13

Förbränning av avfall för energi – drivkrafter för
och emot, Svar Direkt 2016:17

Miljötillstånd och gruvinvesteringar –
Effektiviseringspotential baserad på tre fall, PM
2016:14

Den svenska bioekonomins utveckling – Statistik
och analys, Svar Direkt 2016:23

Strategier för att hantera EU:s statsstödsregler –
fallstudier på energiområdet, PM 2016:17

En klimatneutral cementindustri –
Koldioxidavskiljning och lagring i Sverige? Svar
Direkt 2016:24

Så kan stålindustrins utsläpp av växthusgaser
minska – Sverige kan lära av Japan och Kina, Svar
Direkt 2016:01

Innovation i massa- och pappersindustrin, Svar
Direkt 2016:26

Snabb byggnation för alla – Sverige inte ensamt i
världen, Svar Direkt 2016:06

Vätgas kan bli stort – Men hur ska den framställas
och vem är användaren? Svar Direkt 2016:27

Laddad innovation: energilagring i batterier och
vätgas, Svar Direkt 2016:05

I Tillväxtanalys verksamhetsplan för 2017 är ett temaområde ”Näringslivets gröna
omställning”. Inom detta tema ryms projekt som behandlar frågor som har betydelse för
miljömålen och generationsmålet.
Myndigheten har under året också samrått med och rapporterat till Naturvårdsverket i
enlighet med givna instruktioner.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD
Enligt instruktionens § 8a ska myndigheten biträda Regeringskansliet i arbetet inom
OECD. Uppgiften skapar också ett lärande och utveckling i den egna myndigheten.
Under 2016 har Tillväxtanalys bistått Regeringskansliet genom att representera Sverige i
fem av OECD:s arbetsgrupper (working party groups). Dessa är:

•

SME and Entrepreneurship,

•

Industry Analysis,

•

Measurement and Analysis of the Digital Economy,

•

Territorial Indicators

•

Territorial Policy in Rural Areas. 13

13

Till juni 2016.
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Tillväxtanalys har också medverkat i:

•

CDEP, Committee on Digital Economy Policy – huvudkommittén för IT

•

Global Forum on Productivity

•

Regional Development Policy Committee.14

OECD har under 2016 gjort en uppdatering av den Monitoring Review av Sverige som
gjordes 2010. Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag biträtt OECD i detta arbete.

Nationell kontaktpunkt för Espon
Enligt instruktionens § 8b ska myndigheten vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Espon inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. Uppgiften har funnits
hos Tillväxtanalys sedan tidigare, men då reglerats i särskilda regeringsuppdrag. Uppgiften
övergår till Tillväxtverket från och med 2017.
Arbetet har under 2016 fokuserats på att starta upp verksamhet och nätverk i Sverige i nya
former anpassade till de nya arbetsformer och inriktning som gäller för den innevarande
programperioden (Espon2020). En verksamhetsrapport för kontaktpunktsuppgiften 2016
har upprättats. 15

1.5

Redovisning av ett urval prestationer

Tillväxtanalys redovisar i detta avsnitt nedlagt arbete och kostnader när det gäller några
representativa uppdrag som avslutats under år 2016. Urvalet av uppdrag grundar sig på
myndighetens bedömning att uppdragen innehåller alla eller några av följande faktorer: (1)
god policyrelevans, (2) ger en god beskrivning av Tillväxtanalys arbetsformer – kunskapsorganisationens sätt att arbeta, (3) användning av Tillväxtanalys kunskapsinfrastruktur
samt (4) att de täcker in myndighetens arbete inom de tre områden verksamheten
koncentrerats till under året. För att ta del av sakinnehåll och slutsatser hänvisas till
angivna källor. Samtliga publikationer finns att ladda ner från Tillväxtanalys hemsida,
www.tillvaxtanalys.se.
Kostnaderna som redovisas för uppdragens genomförande är beräknade på uppdragets
direkta kostnader och kostnaden för nedlagd analytikertid.16 I redovisningen ingår inte de
tidigare kostnaderna för utveckling och förvaltning av Individ- och företagsdatabasen
(IFDB), tillgänglighetsplattformen Pinpoint Sweden (Pipos), mikrodatabasen över statliga
stöd till företag (Miss) och regionala analys- och prognossystemet (Raps).

1.6

Strukturomvandling och näringslivsdynamik

1.6.1

Kunskapsöverföring för tillväxt – sambanden mellan produktivitet
och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora
företag, dnr 2014/253, projektnr 5130

Tillväxtanalys initierade i samarbete med Örebro universitet ett projekt som syftade till att
studera sambanden mellan rekrytering av chefer och specialister och produktivitetsutvecklingen i små och medelstora företag. Denna typ av nyckelkompetenser kan antas ha viktiga
kunskaper som lättare kan få genomslag än andra kompetenser då de rekryteras till inflyt14

Från juni 2016.
Tillväxtanalys ärende 2015/267:6.
16
Beräkningsmodell: indirekta kostnader/totalt antal timmar = pris per analytikertimme.
15
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elserika arbetspositioner i mindre företag. Frågeställningen är av tillväxtpolitisk relevans
då de små och medelstora företagen står för en stor del av jobbskapandet i Sverige. Uppdraget slutrapporterades 2016 i rapporten Kunskapsöverföring för tillväxt – sambanden
mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag
(PM 2016:12). Därutöver har det publicerats ett working paper i Örebro universitets WPserie; 2016:6, Gidehag, Anton och Lodefalk, Magnus: "Recruiting for Small Business
Growth: Micro-level Evidence". En muntlig presentation av arbetet skedde för Näringsdepartementet i november 2016.
Resultaten tyder på att rekrytering av nyckelkompetenser är viktigt för produktiviteten hos
svenska små och medelstora företag. De små och medelstora företagen som lyckas
rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam
produktivitetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från
multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln. Rekrytering av specialister,
särskilt från internationella bolag, är således viktigt för utvecklingen i små och medelstora
företag och därmed för svensk tillväxt. Det är därför av tillväxtpolitisk relevans att överväga hur de små och medelstora företagens rekrytering av specialister kan underlättas.
Arbetet har huvudsakligen utförts av forskare vid Örebro universitet. Tillväxtanalys egen
personal har bistått med synpunkter och kommentarer under arbetets gång. Analysen har i
stor utsträckning utnyttjat mikrodata i register över individer och företag från SCB.
Den totala kostnaden för uppdraget år 2014–2016 är 994 tkr, varav 237 tkr avser 2016.

1.7

Kunskap och kompetens för innovation

1.7.1

Investeringsfrämjande i utlandet, dnr 2015/015, projektnr 150101

Tillväxtanalys har i sitt regleringsbrev för 2016 i uppdrag att bistå regeringen i arbetet med
Exportstrategin. Rapporten Innovativa metropoler – Hur attraherar världsstäder kunskapsintensiv verksamhet (PM 2016:08) utgör en del av detta uppdrag. Den fokuserar på Exportstrategins mål att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar och kompetens genom att
undersöka vad några av Sveriges konkurrentländer gör inom området.
I rapporten, som även översatts till engelska, ges en översikt av olika strategier och insatser
i Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Tyskland, Nederländerna, Brasilien, USA och Kanada.
Rapporten har tagits fram av myndighetens utlandskontor och där kontorets kontakter med
organisationer i respektive stad varit centrala för att snabbt få tillgång till de olika
städernas strategier och insatser. Rapporten har presenterats i en rad olika sammanhang vid
konferenser och seminarier i Sverige samt också lagts fram vid möten bland annat i Japan
och USA.
Den totala kostnaden för uppdraget år 2015–2016 är 1 827 mnkr, varav 1 654 mnkr avser
2016.

1.7.2

Uppdrag att kartlägga Sveriges attraktivitet som gruvland, dnr
2015/179, projektnr 1516

Regeringen gav i juni 2015 myndigheten uppdrag att genomföra en kartläggning av
Sveriges attraktivitet som gruvland samt hur investeringsklimatet är i Sverige för
gruvinvesteringar. Syftet har varit att bidra till regeringens Nyindustrialiseringsstrategi.
Rapporten Sverige – ett attraktivt gruvland i världen? (Rapport 2016:06) analyserar tre
centrala frågor: Hur attraktiv är den svenska gruvnäringen för investeringar i gamla och
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nya fyndigheter? Hur kan attraktiviteten förbättras? Hur påverkar nivån på mineralersättningen Sveriges attraktivitet som gruvland? I rapporten föreslås ett antal åtgärder för
att stärka den svenska gruvindustrin. I arbetet med rapporten tillsattes en styrgrupp med
representanter för departement, myndigheter och företag. Rapporten har redovisats för
Näringsdepartementet och presenterats vid olika seminarier, bland annat för Vinnova och
Energimyndigheten. Under 2016 har Tillväxtanalys fått ett nytt uppdrag som bygger på ett
av de förslag som föreslogs i rapporten.
Den totala kostnaden för uppdraget år 2015–2016 är 2 273 mnkr, varav1 664 mnkr avser
2016.

1.8

Regional attraktivitet och utvecklingskraft

1.8.1

Utvärdering av de regionala strukturfondsprogrammens resultat,
dnr 2015/016, projektnr 1502

Tillväxtanalys fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att genomföra en utvärdering av
regionala strukturfondsprogram och territoriella samarbetsprogram under perioden 2007–
2013. I uppdraget har fokus lagts på att belysa och analysera utvalda tematiska områden
(Innovativa miljöer och Entreprenörskap) som har haft stor strategisk betydelse och som
har bedömts ha hög relevans även under nästkommande programperiod.
I uppdraget har analyser gjorts på flera olika nivåer och med olika metoder. En kunskapsöversikt gjordes för att lägga fast en teoretisk grund för vad man kan förväntas uppnå inom
valda områden. Via en portföljanalys identifierades vilka insatser som gjorts. Baserat på
genomförda projekt- och programutvärderingar har en resultatanalys gjorts. Insatsernas
betydelse för företagens utveckling har analyserats via kompletterande datainsamling från
företagen genom intervjuer samt genom en statistisk analys av utvecklingen i deltagande
företag jämförda med en kontrollgrupp.
Resultaten visar att vi har fått fler konkurrenskraftiga företag i programområdena, men inte
så många fler snabbväxande företag. Tillväxtanalys uppfattning är att man inte uppnått
förväntningarna med näringslivets och företagens medverkan. Stora resurser har satsats på
större strategiska projekt med fokus på att förstärka programområdenas innovativa
förmåga och innovationssystem. Resultaten från Tillväxtanalys studie visar att dessa
projekt varit framgångsrika utifrån målet att producera kunskaper och utveckla nya
samverkanskonstellationer. Förmågan att skapa näringslivsresultat skiljer sig dock ganska
mycket mellan olika projekt.
För att genomföra uppdraget har flera olika metoder behövt kombineras. I genomförandet
har också brister i den löpande uppföljningen av projekt och program samt problem med
att projekt- och programutvärderingar varierar i både kvalitet och struktur uppmärksammats. Under uppdraget har en dialog förts med regeringskansliet och genomförande
myndighet (Tillväxtverket) i syfte att skapa lärande och utveckling för kommande
programperiod.
Avrapportering har gjorts i rapporten Resultatutvärdering av regionala strukturfondsprogram 2007–13 (Rapport 2016:4).
Den totala kostnaden för uppdraget år 2015–2016 är 5 686 mnkr, varav 1 937 mnkr avser
2016.
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1.8.2

Utvärdering av Tillväxtverkets destinationsuppdrag, dnr 2013/031,
projektnr 1304

Under perioden 2012–2015 har Tillväxtanalys haft uppdraget att följa och utvärdera
Tillväxtverkets projekt ”Hållbara turistdestinationer”. Uppdraget gavs i regleringsbrevet
för 2012 då förslag på hur en utvärdering skulle göras lämnades och i regleringsbrevet
2013 då myndigheten fick i uppdrag att löpande följa och utvärdera projektet.
Tyngdpunkten i uppdraget har legat på att följa och bedöma processen och genomförandet
av projektet.
Under projekttiden har Tillväxtanalys lämnat tre delrapporter till Näringsdepartementet
som har behandlat programlogiken (WP/PM 2013:08), genomförandet och den pågående
processen (PM 2014:07) samt en som fokuserade på organisation och lärdomar från
projektet (PM 2015:06). Tillväxtanalys har även tagit fram kunskapsunderlag kring
destinationsutveckling och turismens betydelse för regional och nationell tillväxt.
En löpande dialog och kunskapsöverföring har varit en viktig del i Tillväxtanalys arbete.
Under projektets gång har en kontinuerlig dialog förts med Tillväxtverkets projektledning
och Visit Sweden AB för kunskapsutbyte. Det har bland annat inneburit en större förståelse
och kunskapshöjning på nationell nivå. Mötena har varit regelbundna för att på bästa sätt
implementera och förbättra olika delar under pågående projekttid. Det har bland annat
handlat om vikten av en förbättrad dokumentation och tydligare riktlinjer för att kunna
tillgängliggöra kunskap, verktyg och metoder till övriga besöksnäringen. Tillväxtanalys
har även haft regelbundna möten och dialog med destinationernas projektledare och
Näringsdepartementet.
Upplägget med återkommande delrapporteringar och löpande dialog både med Näringsdepartement (uppdragsgivare) och Tillväxtverket (genomförare) har inneburit att iakttagelser och resultat från utvärderingsprocessen löpande har kunnat föras in i genomförandet
för att utveckla och förbättra detta. Regeringskansliet har också löpande kunnat använda
resultaten för att utveckla och förbättra styrning och återrapportering, men också för hur
nya insatser inom angränsande områden har formats.
Slutlig avrapportering har gjorts i rapporten Utvärdering av hållbara turistdestinationer
(Rapport 2016:2) i mars 2016.
Den totala kostnaden för uppdraget år 2013–2016 är 6 687 mnkr, varav 1 193 mnkr avser
2016.

1.9

Publicerat 2016

Myndighetens publiceringar under år 2016 består av 7 rapporter, 19 PM, 28 Svar direkt
och 6 statistikrapporter. Rapportering inom den officiella statistiken har dessutom skett via
16 webbrapporter direkt på hemsidan. Samtlig rapportering finns tillgänglig på myndighetens
hemsida, www.tillvaxtanalys.se.

1.10

Verksamhetens kostnader och intäkter

Av tabell 3 och 4 framgår verksamhetens kostnader och intäkter de senaste tre åren enligt
resultaträkningen.
Tillväxtanalys har under 2016 disponerat 84,1 mnkr i anslagsmedel. Intäkter av bidrag
uppgick till 21,8 mnkr, varav 17 mnkr avser den utlandsbaserade verksamheten. Avgifts-
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intäkter och finansiella intäkter har uppgått till 1,9 mnkr. Anslagskrediten har inte
utnyttjats under året.
Bidragsfinansiärer 2016 har varit Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
Vinnova, Statens energimyndighet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet,
Tillväxtverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Jordbruksverket, se not 3 i den finansiella
redovisningen.
Tabell 3 Verksamhetens intäkter (alla belopp i tkr)
Intäkter
Förvaltningsanslag

2016

%

2015

%

2014

%

84 092

78%

77 956

75%

79 602

75%

Anslag Utvärdering av energiforskning
Andra intäkter
Bidrag
Finansiella
Summa intäkter

0

0%

1 225

1%

0

0%

1 760

2%

1 311

1%

1 629

2%

21 774

20%

23 022

22%

24 082

23%

113

0%

148

0%

149

0%

107 739

100%

103 662

100%

105 462

100%

Tillväxtanalys återrapportering av verksamhetens kostnader redovisas efter hur myndighetens analytiker fördelat sin tid (tidrapporterat) genom att arbetsuppgifterna kodas och
knyts till typerna löpande uppdrag respektive specifika uppdrag. Med löpande uppdrag
avses de uppgifter som är definierade i Tillväxtanalys instruktion och utgör myndighetens
grunduppdrag och med de specifika uppdragen avses uppdrag som ges från regeringen i
form av beslutade uppdrag med angivna redovisningstidpunkter (se avsnitt 1.4.1 och 1.4.2
för mer utförlig beskrivning).
Tillväxtanalys fördelning av analytikertimmar visar att andelen nedlagd tid år 2016 är
69 procent på löpande uppdrag och 31 procent på specifika regeringsuppdrag.
Tabell 4 Verksamhetens kostnader (alla belopp i tkr)
Kostnader
Uppdragstyp

2016

2015

2014

Kostnader

Timmar

Timmar %

Kostnader

Timmar

Timmar %

Kostnader

Timmar

Timmar %

Löpande uppdrag
enligt
instruktionen

70 761

40 607

69%

67 567

41 437

68%

62 791

36 598

62%

Regeringsuppdrag
via RB, i särskilda
beslut eller i dialog
Omställningskostnader

32 395

17 955

31%

36 095

19 474

32%

42 671

22 873

38%

58 562

100%

103 662

60 911

100%

105 462

59 471

100%

Summa

4 583
107 739

Anmärkning: Intäkter är direkt hämtade från resultaträkningen med avdrag för myndighetens omställningskostnader då de anses vara av
extraordinär karaktär. Omställningskostnader är kostnader som skulle ha infallit kommande år och om de hade inkluderats i beräkningsunderlaget kan den indirekta kostnaden inte rättvist jämföras över tid.
Kostnader per uppdragstyp har beräknats genom att bokförda uppdragstimmar per uppdragstyp multipliceras med totala indirekta
kostnader per uppdragstimme. Produkten adderas därefter med direkta bokförda kostnader per uppdragstyp.

Enligt återrapporteringskraven i regleringsbrevet ska kostnaderna per organisatorisk enhet
redovisas, se Tabell 5 nedan. Förändringar mer än fem procent i kostnaderna jämfört med
år 2015 kommenteras nedan:
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•

Minskningen vid RT-avdelningen (-14 %) avser främst minskade personalkostnader på
grund av personalvakanser

•

Inom Iglo-avdelningen förklaras den totala kostnadsökningen (11 %) främst med
omställningskostnader relaterade till utlandskontoren

•

Ökningen vid VU-avdelningen (6 %) avser främst omställningskostnader

Tabell 5 Total kostnad per organisatorisk enhet (personal, lokaler, övriga driftkostnader, finansiella och
avskrivningar) (alla belopp i tkr)
Organisatorisk enhet

2016

2015

2014

Förändring
2016/2015

Entreprenörskap och näringsliv (EN)

17 671

16 898

19 400

5%

Tillgänglighet och regional tillväxt
(RT)

16 991

19 822

20 351

-14%

Innovation och globala mötesplatser,
totalt (Iglo)

48 067

43 450

39 982

11%

14 875

13 578

13 073

10%

USA

7 456

7 482

6 392

0%

Japan

9 310

6 858

5 884

36%

Kina

9 029

7 934

7 650

14%

Indien

4 345

5 034

4 223

-14%

Stockholm

Brasilien

3 052

2 563

2 761

19%

25 010

23 492

25 729

6%

107 739

103 662

105 462

4%

Verksamhetsutveckling och stöd
(VU)
Summa

Kostnader som är myndighetsgemensamma inom IT/telefoni, ekonomi, personal och förvaltning redovisas vid avdelningen för
Verksamhetsutveckling och stöd liksom även lokalkostnader för kontoren i Östersund och Stockholm. Skälen härför är främst förenklad
administration.

1.11

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen har under året skett med befintlig personal, ett flertal visstids- och
vikariatsanställningar samt samarbeten med forskare och externa konsulter. Totalt sett har
kompetensförsörjningen fungerat väl och på ett bra sätt bidragit till att myndigheten löst
sina uppdrag och nått uppsatta verksamhetsmål på utsatt tid.

1.11.1 Rekrytering
Under 2016 uppgick personalomsättningen till 11 procent, att jämföra med 24 procent
under 2015. Huvuddelen avser, liksom tidigare år, personal med tidsbegränsad anställning.
Beräknat enbart på tillsvidareanställd personal var personalomsättningen två procent att
jämföra med sju procent 2015. Tillväxtanalys har under året gjort sex anställningar. Av
dessa var en tillsvidareanställning till Östersundskontoret. Resterande fem har gällt
tidsbegränsade anställningar. 17 I samråd med Regeringskansliet, som övertog
utlandsverksamheten från 2017, gjordes ingen ersättningsrekrytering när vakanser uppstått
vid utlandskontoren under andra halvåret 2016.
Vid samtliga rekryteringar har vi kunnat anställa medarbetare som fyllt de kompetenskrav
som ställts i rekryteringen.

17

Dessutom har ett antal korta anställningar gjorts för rapportgranskningar.
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1.11.2 Kompetensutveckling
Kompetensen inom myndigheten har stärkts genom kunskapsutveckling i samspel med
uppdragsgivarna, komplettering med externa resurser och intern kompetensutveckling.
Som kunskapsorganisation är ett ständigt utvecklande av ny kunskap och lärande både
förutsättning för och en naturlig effekt av verksamheten.

1.11.3 Extern kompetensförsörjning
Den externa kompetensförsörjningen har i huvudsak bestått av konsultinsatser samt samverkan med universitet och andra myndigheter, vilket möjliggjort ett ömsesidigt lärande.
Även bemanningsföretag har i viss utsträckning anlitats. Ramavtalet för konsulttjänster till
kärnverksamheten bidrar på ett bra sätt till den externa kompetensförsörjningen. Kostnaden
för tjänsteköp inom kärnverksamheten uppgick under året till 13,8 mnkr (13,2 mnkr 2015).
Tjänsteköpen utöver de till kärnverksamheten uppgick till 3,3 mnkr (2,9 mnkr år 2015).
Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på kostnaden för uppgradering av ekonomisystemet Agresso.

1.11.4 Fortsatta åtgärder för kompetensförsörjning
Under 2017 kommer Tillväxtanalys att utarbeta en ny verksamhets- och kommunikationsstrategi. Det nya uppdraget kan komma att innebära behov av satsningar för omställning och anpassning av den interna kompetensen. Arbetet med att utveckla kunskaper och
metoder pågår kontinuerligt för att skapa förutsättningar för att kunna leverera kunskapsunderlag på rätt nivå. Tillväxtanalys kompetenta medarbetare, ramavtal för konsultköp,
samarbete med akademin samt god kommunikation med våra avnämare utgör grunden för
förmågan att bedriva bra verksamhet och nå goda resultat för myndigheten. Myndigheten
kommer att arbeta för att vidmakthålla och utveckla detta.
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2

Finansiell redovisning

2.1

Resultaträkning

(tkr)

Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

84 092

79 181

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

1 760

1 311

Intäkter av bidrag

3

21 774

23 021

Finansiella intäkter

4

113

148

107 739

103 662

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-57 162

-56 509

Kostnader för lokaler

6

-11 984

-8 749

Övriga driftkostnader

7

-37 523

-37 469

8

-184

-116

-886

-818

-107 739

-103 662

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
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2.2

Balansräkning

(tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

96

212

96

212

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

9

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

10

4

20

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

11

964

1 620

968

1 640

5

0

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

12

2 764

1 664

Övriga kortfristiga fordringar

13

1

677

2 770

2 341

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

14

1 911

3 442

Upplupna bidragsintäkter

15

639

0

Övriga upplupna intäkter

16

715

0

3 265

3 442

-374

-5 641

-374

-5 641

12 799

21 134

178

809

Summa

12 978

21 943

SUMMA TILLGÅNGAR

19 703

23 937

Balanserad kapitalförändring

0

0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

0

0

Summa

0

0

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

17

Summa
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
18

Kassa och bank

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

19
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(tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

Lån i Riksgäldskontoret

20

1 258

1 674

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

21

5 322

6 754

3 300

4 295

Skulder m.m.

Leverantörsskulder
22

Övriga kortfristiga skulder
Summa

897

864

10 777

13 587

4 959

4 464

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

23

Oförbrukade bidrag

24

Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

25

3 967

5 887

8 926

10 350

19 703

23 937
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2.3

Anslagsredovisning

2.3.1

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)

Not

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överförings
belopp

25

5 800

82 180

-3 355

84 625

-84 163

462

5 800

82 180

-3 355

84 625

-84 163

462

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl regl.
brev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överförings
belopp

275

0

-275

0

0

0

275

0

-275

0

0

0

6 076

82 180

-3 631

84 625

-84 163

462

Uo 24 1:6
ap.1 Myndigheten för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Ramanslag
Summa
Avslutade anslag (tkr)

Uo 21 1:4
ap.3 Utvärdering av
energiforskning
Summa Avslutade
anslag
Summa totalt
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2.4

Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

2.4.1

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers bokföring följer god redovisningssed och förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande
20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid
uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2015 var 159 tkr, vilket år 2016
har minskat med 71 tkr.

Upplysningar av väsentlig betydelse
Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 (prop 2016/17:1 uo 24) angett att Tillväxtanalys anslag minskas med 17 mnkr fr.o.m. 2017 som en följd av att de ändamål och
verksamheter som avser den utlandsplacerade funktionen för omvärldsbevakning, analys
och kontaktskapande verksamhet flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop.
2015/16:100, bet. 2015/16:KU23, rskr. 2015/16:290). Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse ökas med motsvarande belopp.
Med syfte att renodla Tillväxtanalys uppdrag mot mer kvalificerade analyser och
utvärderingar samt stärka Tillväxtverkets roll inom den regionala tillväxtpolitiken anges
också att vissa uppgifter inom regional utveckling förs över från Tillväxtanalys till
Tillväxtverket. Uppgifterna avser bl.a. ansvaret för att förvalta och utveckla analysplattformarna Raps och Pipos. Därför anges att anslaget 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser minskas med 8 mnkr och att anslaget 1:4 Tillväxtverket ökas
med motsvarande belopp. Förändringarna grundas på promemorian "Översyn av
Tillväxtanalys: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser"
(Regeringskansliets ärende 2015/08118/AS).
Regeringen gav i maj 2016 i uppdrag till Tillväxtanalys att förbereda överföring av
uppgifterna till Regeringskansliet och till Tillväxtverket den 1 januari 2017 i enlighet med
promemorian. Som följd av överföringen har åtta personer berörts av verksamhetsövergång
till Regeringskansliet och sex personer till Tillväxtverket. Omställningen har också
inneburit avveckling av vissa kontorslokaler i utlandet samt anpassningar av myndighetens
verksamhetsstöd vilket lett till viss övertalighet och därmed uppsägningar på grund av
arbetsbrist.
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Upplysningar för jämförelseändamål
Omställningen till följd av överföring av den utlandsbaserade verksamheten och uppgifter
till Tillväxtverket har inneburit kostnader som uppgår till totalt 4 582 tkr. Kommentar
lämnas under respektive not där utfallet för 2016 påverkats av avvecklingen.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr
och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Som förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas kostnader som inte bedöms utgöra
löpande underhåll. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Större anskaffningar av likartade tillgångar som uppgår till minst 50 tkr (exklusive moms)
ska betraktas som anläggningstillgångar även om respektive tillgång är av mindre värde.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år
Datorer och kringutrustning
5 år

Egenutvecklade dataprogram
Licenser, rättigheter
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 år

Inredningsinventarier

Bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än tre år och
kostnadsförs därför direkt om fakturan understiger 50 tkr (exklusive moms).
Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli
betalda. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursdifferenser
redovisas bland finansiella poster.
Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets
princip.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till
balansdagens kurs. Kursdifferenser redovisas bland finansiella poster.
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2.4.2

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Lön
Vikarierande Generaldirektör Jan Cedervärn
990
Övriga förmåner

2.4.3

1

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön
och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro
Totalt

2016

2015

2,3%

2,0%

32,2%

-

Kvinnor

3,8%

2,3%

Män

1,4%

0,8%

-

-

Anställda 30 år - 49 år

3,3%

0,7%

Anställda 50 år -

1,3%

2,1%

Andel 60 dagar eller mer

Anställda - 29 år

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre redovisas inte på grund av att gruppen omfattar färre än tio personer.
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2.4.4

Noter

Resultaträkning
Not 1

2016

2015

84 092

79 181

84 092

79 181

Licenser Raps

792

1 036

Övriga intäkter

130

198

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Summa "Intäkter av anslag" (84 092 tkr) skiljer sig från summa
"Utgifter" (84 163 tkr) på anslagen Uo 24 1:6. Skillnaden (71 tkr)
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år
2009. Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som
kostnad i resultaträkningen.

Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

Reavinst maskiner och inventarier

23

0

0

77

Fakturerade semesterdagar pga. verksamhetsövergång

715

0

Fakturerade kostnader pga. verksamhetsövergång

100

0

1 760

1 311

Delegationsresor

Summa
Det finns inga avgiftsintäkter från tjänsteexport att redovisa.
Intäkterna har ökat jämfört med föregående år på grund av
avveckling och omställning av myndighetens verksamhet.
Avvecklingen har inneburit att inventarier har sålts och att
semesterdagar och andra kostnader fakturerats de myndigheter
som övertagit verksamheten. Minskning av Rapslicenser beror
delvis på minskning av antal sålda licenser samt ändring av
periodisering i samband med Tillväxtverkets övertagande av
Rapslicenserna fr.o.m. 2017.
Under övriga intäkter ingår uthyrning av lokal 87 tkr (föregående
år 121 tkr).
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Resultaträkning
Not 3

2016

2015

21 585

22 189

Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från privata organisationer

189

832

21 774

23 021

Vinnova

4 000

4 000

Statens energimyndighet

2 000

2 000

Tillväxtverket

2 000

2 347

Summa
Bidragsgivare (statliga myndigheter)

Post- och telestyrelsen

500

1 280

8 000

8 000

Näringsdepartementet

3 446

2 313

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

1 000

1 000

Utbildningsdepartementet

Jordbruksverket

639

0

Socialdepartementet

0

1 000

Vetenskapsrådet

0

215

Riksrevisionen
Not 4

0

34

21 585

22 189

15

0

8

4

89

138

1

6

113

148

30 950

30 400

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Valutakursvinster
Övriga finansiella intäkter
Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan
2015-02-18 varit negativ.

Not 5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
Avsättning för uppsägningslöner på grund av avveckling av
verksamhet uppgår till 1 099 tkr.
Övriga personalkostnader har minskat med 1,2 mnkr på grund av
myndighetens vakanser.
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16 785

15 487

9 427

10 622

57 162

56 509

ÅRSREDOVISNING 2016 MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER

Resultaträkning
Not 6

2016

2015

11 545

8 352

Kostnader för lokaler
Hyra för lokaler
Övriga lokalkostnader

439

397

11 984

8 749

Lokalkostnaderna har ökat på grund av avveckling av
utlandsverksamheten genom utköp av hyresavtal till Statens
fastighetsverk till belopp av 2 984 tkr.
Not 7

Övriga driftkostnader
Reparationer och underhåll
Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa

1

50

80

0

5 553

5 984

815

1 238

31 074

30 197

37 523

37 469

104

43

71

66

9

7

184

116

Köp av tjänster har ökat jämfört med föregående år på grund av
avveckling och omställning av verksamhet. Avyttring av inventarier
vid utlandskontoren har medfört att reaförlust uppstått.
Avvecklingen har inneburit ökade övr. driftskostnader med 531 tkr.
Kostnad konsulter kärnverksamhet har ökat något sedan 2015.
Kostnad ej kärnverksamhet har ökat främst beroende på
uppgradering av ekonomisystemet. Kostnad av outsourcad IT-drift
har minskat med ca 500 tkr.
Not 8

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan
2015-02-18 varit negativ.
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Balansräkning
Not 9

2016-12-31

2015-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

1 390

1 390

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

-811

0

Summa anskaffningsvärde

579

1 390

-1 178

-1 062

-116

-116

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

811

0

-483

-1 178

96

212

Ingående anskaffningsvärde

205

205

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

-73

0

Summa anskaffningsvärde

132

205

Ingående ackumulerade avskrivningar

-185

-173

-12

-12

69

0

-128

-185

4

20

10 761

9 655

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

298

1 106

-3 241

0

Summa anskaffningsvärde

7 818

10 761

Ingående ackumulerade avskrivningar

-9 141

-8 451

-759

-690

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

3 046

0

-6 854

-9 141

964

1 620

Fordran ingående mervärdesskatt

1 071

1 561

Kundfordringar hos andra myndigheter

1 693

103

2 764

1 664

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Anläggningstillgångar har sålts eller överförts till andra
myndigheter på grund av avveckling av utlandsverksamheten till
beloppet av 134 tkr.
Not 12 Fordringar hos andra myndigheter

Summa
Kundfordringar har ökat på grund av fakturerade kostnader för
avveckling av utlandsverksamhet.
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Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Fordringar hos anställda

1

15

Kontantkassa

0

2

Depositioner

0

660

Summa

1

677

1 223

1 512

499

916

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar

Depositionerna gällde utlandsverksamheten och har överförts till
mottagande myndighet i samband med avvecklingen.
Not 14 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda tjänster, UH-avgifter och licenser
Förutbetalda personalkostnader, skolavgifter och hyror

0

984

189

30

1 911

3 442

Delutbetalning av bidrag från Jordbruksverket

639

0

Summa

639

0

Fakturerade semesterdagar

715

0

Summa

715

0

-5 800

-2 909

Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Förutbetalda kostnader har minskat genom att utestående skolavgifter gällande utlandsverksamheten har återbetalats och
förutbetalda hyror har fakturerats.
Not 15 Upplupna bidragsintäkter

Avser ansökan om projektstöd - Pipos Serviceanalys.
Resterande del av beviljat bidrag har överförts till Tillväxtverket.
Not 16 Övriga upplupna intäkter

Avser fakturerade semesterdagar till Tillväxtverket och Regeringskansliet gällande verksamhetsövergång för personal på grund av
omställning och avveckling av verksamheten.
Not 17 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag

84 163

78 140

-82 180

-81 503

Återbetalning av anslagsmedel

3 355

472

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-462

-5 800

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
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Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans

159

343

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-71

-184

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

88

159

-374

-5 641

Summa Avräkning med statsverket
Not 18 Kassa och bank
Bank of America, Washington D.C. USA

0

211

Mizuho Bank, Tokyo, Japan

178

597

Bank of China Beijing, Kina

0

1

178

809

1 674

1 444

475

1 036

Årets amorteringar

-891

-806

Utgående balans

1 258

1 674

3 000

3 000

Utgående mervärdesskatt

-14

316

Arbetsgivaravgifter

805

829

Summa
Utländska bankkonton avslutades i januari 2017 på grund av
avvecklingen av utlandsverksamheten. Japan betalar sociala
avgifter och skatt på decemberlöneskulden i januari.
Not 19 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell.
Not 20 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån

Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Not 21 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Leverantörsskulder andra myndigheter

4 531

5 609

5 322

6 754

888

848

Personalens pensionsavgifter

0

7

Övriga kortfristiga skulder till personalen

9

9

897

864

Summa
Not 22 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt

Summa
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Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

2 565

2 779

Not 23 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

1 099

45

Övriga upplupna kostnader

1 295

1 640

4 959

4 464

325

2 056

3 642

3 831

3 967

5 887

0

66

325

1 990

mer än ett år till tre år

0

0

mer än tre år

0

0

325

2 056

0

164

Summa
Övriga upplupna löner har ökat på grund av omställning av verksamheten genom avsättning för uppsägningslöner om 1 099 tkr.
Not 24 Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller
privatpersoner (STATT mm)
Summa
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk
inom:
tre månader
mer än tre månader till ett år

Summa
Bidragsgivare oförbrukade bidrag
Tillväxtverket

325

826

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

0

1 000

Riksrevisionen

0

66

325

2 056

Näringsdepartementet

STATT, Stiftelsen Sveriges Tekniska Attachéer upplöstes 2002.
Kvarvarande tillgångar överfördes till ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Vid bildandet av Tillväxtanalys överfördes från
ITPS återstående medel.
STATT-medel togs senast i anspråk under 2011 för finansiering av
nystartat kontor i Brasilia, Brasilien. Under 2015 har ränta
avseende 2014 och 2015 tillförts STATT-medel. Positiv ränta för
2016 bokades i februari 2017.
STATT-medel har inte använts under året.
Oförbrukade bidrag har minskat på grund av återbetalning av
1 mnkr i bidrag till olika bidragsgivare.
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Anslagsredovisning
Not 25 Uo 24 1:6 ap.1
ap.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på
2 465 tkr. Under 2016 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Myndigheten får disponera 2 445 tkr av det ingående överföringsbeloppet, dvs. 3% av föregående års tilldelning 81 503 tkr
enligt regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande.
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2.5

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad

3 000

3 000

4 000

5 000

5 000

Utnyttjad

1 258

1 674

1 444

2 073

1 413

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0

0

0

0

15

0

82

206

304

104

43

0

0

0

1 760

1 311

1 629

2 557

1 651

2 465

2 445

2 437

2 328

2 389

0

0

0

0

0

462

6 076

2 909

1 460

750

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslag

Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden (ej tillämplig)
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)

51

53

57

55

56

Medelantalet anställda (st)

57

61

61

60

60

2 092

1 938

1 831

1 893

1 843

Årets

0

0

0

0

0

Balanserad

0

0

0

0

1 663

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring*

* Avser övergångseffekter vid ändrade redovisningsprinciper för avräkning mot anslag från 2009. Justering har skett mot
förvaltningsanslaget (1:6 ap. 1) 2013.
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3

Fastställande av årsredovisning 2016

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) avger härmed
årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag.
De lokala arbetstagarorganisationerna har getts information om årsredovisningen och
beretts tillfälle att lämna synpunkter på dess innehåll den 17 februari 2017.
TILLVÄXTANALYS
Östersund den 22 februari 2017
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Sonja Daltung
Generaldirektör
Tillväxtanalys
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