Bilaga 3 till regeringsbeslut I 12 den 18 december 2017, dnr N2017/07676/FF, m.fl.
Pågående uppdrag
1 Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag.
Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast/
avslutas

1.1 Samlad lägesrapport över
myndighetens arbete med
ramprogrammet för små och
medelstora företag (COSME)
och, kopplat till Enterprise
Europe Network (EEN),
ramprogrammet för forskning
och innovation (Horisont 2020)
1.2 Komplettera de insatser för
fler exportmogna
turistdestinationer som
genomförts med
destinationsutvecklande insatser
i tidigare skeden
1.3 I samverkan med
Bolagsverket och Sveriges
Kommuner och Landsting verka
för att syftet med
överenskommelsen om ett
enklare företagande (dnr
N2016/01182/FF) nås
1.4 Uppdrag till statliga
myndigheter att ta emot
personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga
för praktik 2016–2018 m.m.
1.5 Uppdrag till statliga
myndigheter att ta emot
nyanlända arbetssökande för
praktik 2016–2018 m.m.
1.6 Utveckla verksamt.se med
export- och
internationaliseringsinformation
1.7 Utarbeta och genomföra
nationellt program för
sysselsättningsfrämjande
åtgärder genom
arbetsintegrerande sociala
företag

Den 18 december 2014

Årlig rapport: Den
31 mars

N2014/05259/ENT
Årlig delrapport:
Den 30 september

Den 18 december 2015

Slutredovisas den
15 februari 2020

N2015/08958/FF

Den 18 december 2015

Inget krav på
redovisning

N2015/08958/FF

Den 4 februari 2016

Redovisas av
Statskontoret

A2016/00216/A

Den 4 februari 2016

Redovisas av
Statskontoret

Fi2016/00386/ESA
Den 14 december 2016
UD2016/21874/FH
Den 25 februari 2016
A2016/00424/A

Den 28 februari
2018
Årlig redovisning i
samband med
myndighetens
årsredovisning
(insatsen pågår
t.o.m. 2019)

1.8 Samordna arbetet med att
inrätta regionala exportcentra
1.9 Främja nyindustrialisering
på regional nivå

Den 14 december 2016
UD2016/21874/FH
Den 21 april 2016

Den 28 februari
2018
Slutredovisning den
1 mars 2019

N2016/02958/FÖF

1.10 Synliggöra goda exempel på Den 8 september 2016
företag i industrins framkant
N2016/05607/FÖF

1.11 Främja samverkan mellan
skola och industri för att
motverka arbetskraftsbrist

Den 6 oktober 2016

Delrapportering den
30 mars 2018
Slutrapportering
den 31 mars 2019
Delrapportering den
6 april 2018
Slutredovisning
den 1 mars 2019

N2016/06225/FÖF
Delredovisningar
den 7 april 2018,
samt den 31 oktober
2018

1.12 Stimulera och verka för
strategiskt arbete med
kompetensutveckling och
kompetensförsörjning hos små
och medelstora företag inom
industri och industrinära
tjänsteföretag genom
kompetenskartläggning och
validering
1.13 Genomföra program för ett
digitaliseringslyft riktat till små
och medelstora industriföretag
samt industrinära företag

Den 6 oktober 2016
N2016/06227/FÖF

Delredovisningar
den 7 april 2018 och
den 31 augusti 2018

Den 19 oktober 2016

Delredovisning den
31 augusti 2018

N2016/06499/FÖF

1.14 Redovisa hur myndigheten Den 14 september 2017
har arbetat med genomförandet
av småföretagsakten för Europa N2017/05706/FF
(KOM [2008] 394 slutlig)
1.15 Uppdrag att främja
Den 14 december 2016
nyanländas företagande i Sverige
N2016/07794/FF

1.16 Uppdrag att främja
modeller för att skapa enkla
jobb och enklare vägar till jobb i
näringslivet

Slutredovisning
den 31 mars 2019

Den 1 december 2016
N2016/07521/KSR

Slutredovisning den
30 mars 2020
Årligen i anslutning
till årsredovisningen

Delredovisning den
31 maj 2018
Slutredovisning den
31 mars 2020
Slutredovisning den
1 mars 2018

1.17 Uppdrag om en nationell
kartläggning och
sammanställning av det
pågående arbetet inom turismoch rekreationscykling

Den 20 juli 2017

Redovisning 10
januari 2018

N2017/04848/TS

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag
Uppdrag
Redovisas senast/
Lämnat
2.1 Årligen för åren 2014–2020 följa
upp utvecklingen av företagens
administrativa kostnader till följd av
regler med utgångspunkt i den metod
som rapporterades in till
Regeringskansliet under 2013.
Därutöver ska även andra kostnader
till följd av regler följas upp med
utgångspunkt i den metod som
rapporterades in till Regeringskansliet
under 2016
2.2 Följa upp mål för
förenklingsarbetet på centrala
myndigheter

2.3 Uppdrag att verka för digitalt först
– för ett enklare företagande

2.4 Uppdrag om korta och effektiva
handläggningsprocesser för företag
2.5 Uppdrag att utveckla digitala
tjänster för företag i livsmedelskedjan

2.6 Uppdrag att utarbeta vägledande
strategi för kulturmiljöfrågor
2.7 Uppdrag, inom ramen för
livsmedelsstrategin, förbereda och
etablera en samverkansarena för
livsmedelsindustrins utveckling

Den 12 december 2013

avslutas
Årligen senast den 15
april

N2013/05704/ENT
N2015/06514/FF

Den 28 november 2013
N2013/05553/ENT
Ändrat genom:
N2014/05377/ENT
Den 20 juli 2017
N2017/04844/FF

Den 20 juli 2017

Redovisning årligen
den 15 april 2015–2021
Slutrapport den 30 april
2021
Delrapporter den 28
februari 2018 och den
28 februari 2019
Slutrapport den 28
februari 2020
Slutredovisning den 28
februari 2018

N2017/04845/FF
Den 13 juli 2017
N2017/04767/DL
N2015/02216/DL
(delvis)

Delredovisning den 28
februari 2019
Slutredovisning den 28
februari 2020

Den 22 juni 2017

Den 31 oktober 2019

Ku2017/01563/KL
Den 1 juni 2017
N2017/03894/JM

Slutrapport den 30 juni

2018

2.8 Uppdrag att främja öppen och
datadriven innovation

Den 11 maj 2017
Fi2016/01589/SFÖ
(delvis)
Fi2017/01431/DF
(delvis)
Fi2017/02164/DF

Slutredovisning den 20
december 2018
Ekonomisk redovisning
den 15 mars 2019

3. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet
Uppdrag

Lämnat

3.1 Uppdrag att förstärka och
vidareutveckla de regionala
kompetensplattformarna

Den 12 december 2012

Redovisas senast/
avslutas
Slutredovisning
den 31 mars 2018

N2012/06275/RT
Den 19 november 2015
N2015/02413/RTS

3.2 Uppdrag att utarbeta riktlinjer för Den 2 maj 2013
regionala serviceprogram 2014–2018
samt att redovisa programmens
N2013/02299/RT
genomförande
Den 18 december 2015
N2015/08958/FF
Den 14 december 2016
N2016/07808/HL

3.3 Uppdrag att upprätta och förvalta Den 20 februari 2014
en plattform för frågor om hållbar
stadsutveckling (uppdrag till Boverket, S2014/01631/PBB

Med ändring genom
beslut dnr
N2015/08958/FF ska
årliga sammanställningar
och redovisningar samt
slutrapportering istället
ingå i en samlad
återrapportering rörande
kommersiell service
Genom beslut dnr
N2016/07808/HL
Förlängt uppdrag att
stödja genomförandet av
regionala serviceprogram
till och med 2020 ändras
tidigare beslut och
uppdraget ska avslutas
våren 2021 (istället för
våren 2019) efter avlagd
slutraportering i den
samlade årliga
återraporteringen rörande
service
Årlig rapportering med
start fr.o.m. den 31
januari 2015

Naturvårdsverket, Statens
energimyndighet, Tillväxtverket och
Trafikverket)
3.4 Uppdrag att stärka den lokala
attraktionskraften

Den 28 maj 2014

Delrapport den 28 mars
2018

N2014/02591/RT

3.5 Inrättande av analysgrupp för
Den 28 maj 2014
regional tillväxt och attraktionskraft
2014–2020, inklusive uppdrag till en rad N2014/02503/RT
myndigheter, däribland Tillväxtverket,
att delta i gruppen
3.6 Uppdrag att fortsätta insatserna för Den 4 december 2014
att utveckla glasindustrin och
N2014/05023/RT
besöksnäringen i Glasriket
3.7 Uppdrag att etablera
Den 5 december 2013
fondöverskridande samverkan inom
ramen för
N2013/05563/RT
partnerskapsöverenskommelsen och
ESI-fonderna 2014–2020 (uppdrag till
Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige, Statens jordbruksverk och
Tillväxtverket)
3.8 Inrättande av nationell
Den 12 februari 2015
kontaktpunkt och subkommitté för
territoriella samarbetsprogram
N2015/01514/ESR
Östersjöregionen 2014-2020
3.9 Uppdrag att inrätta ett kansli till
Den 4 juni 2014
Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020
N2015/04609/RT (delvis)
3.10 Uppdrag att utveckla och stödja Den 10 december 2015
arbetet för jämställd regional tillväxt
N2015/08643/RTS

3.11 Uppdrag att fördela medel för stöd Den 17 december 2015
till kommersiell service i särskilt sårbara
och utsatta glesbygdsområden
N2015/08916/HL

Slutrapport den 28 mars
2019
Avslutas den 31
december 2020

Slutredovisning
den 31 mars 2018
Årlig redovisning senast
den 15 april under 2014–
2021

Avslutas den 31
december 2020

Avslutas den 31
december 2020
Delredovisning den 15
april 2018
Slutredovisning den 15
april 2019
Redovisas årligen i den
samlade
återrapporteringen
rörande kommersiell
service
Slutrapporteras våren
2020 i den samlade
återrapporteringen

3.12 Fram till och med 2020 stödja
aktörer med regionalt

Den 18 december 2015

Avslutas den 31
december 2019
Den 31 december 2020

utvecklingsansvar i deras arbete med N2015/08958/FF
smart specialisering samt att sprida
kunskaper och erfarenheter från detta
arbete
3.13 Uppdrag till Tillväxtverket och
Den 18 december 2015
Statens jordbruksverk om att samverka
kring bredbandsinfrastrukturN2015/08967/ITP
satsningar inom ramen för
regionalfonds- och
landsbygdsprogrammen under
programperioden 2014–2020
3.14 Uppdrag till Tillväxtverket m.fl. Den 30 juni 2016
att lämna förslag till framstegsrapporter
om genomförandet av den svenska
N2016/04641/RTS
partnerskapsöverenskommelsen 2014–
2020
3.15 Uppdrag att genomföra insatser Den 30 juni 2016
för hållbar regional tillväxt och
näringslivsutveckling i Gotlands län
N2016/04642/RTS

3.16 Uppdrag till EUmedelsförvaltande myndigheter
avseende förvaltningsförklaringar
3.17 Uppdrag att stödja aktörer med
regionalt utvecklingsansvar i arbetet
med regionala handlingsplaner för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet. Likalydande till
Naturvårdsverket och samverkan med
Statens energimyndighet

Den 17 november 2016
Fi2016/04123/BAEU
Den 22 december 2016
N2016/08073/RTS

Årligen den 15 april inom
ramen för regeringsbeslut
N2013/05563/RT om
fondöverskridande
samverkan

Redovisning den 30 april
2019

Delredovisning av
uppdraget ska ske till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast den 31 januari
2018 och senast den 31
januari 2019
Uppdraget ska
slutredovisas senast den
30 juni 2020
Årligen den 1 mars
t.o.m. år 2025
Till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
ska följande redovisas:
uppföljning och analys av
regionala handlingsplaner
senast den 28 februari
2018, årliga redovisningar
och analyser av resultatet
av genomförandet senast
den 31 oktober 2018–
2020, en slutredovisning
senast den 31 oktober
2021

3.18 Uppdrag att bistå med insatser vid Den 9 februari 2017
varsel och omställning i näringslivet
N2017/01030/RTS

En delredovisning ska
lämnas till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast den 30 mars 2018
Uppdraget ska
slutredovisas senast den
29 mars 2019

4. Övriga uppdrag
Uppdrag

Lämnat

4.1 Genomföra ett program för
leverantörsföretag inom
fordonsindustrin
4.2 Genomförande av planen för
jämställdhetsintegrering

Den 19 juni 2013
N2013/03179/FIN
Den 18 december 2014
N2014/05259/ENT

4.3 Bistå Miljömålsrådet i dess arbete

Den 18 december 2014
M2015/00214/Mm

4.4 Analysera hur myndigheten ska
verka för att nå miljömålen
4.6 Medverka i genomförandet av
Europeiska unionens strategi för
Östersjöregionen

4.7 Uppdrag att lokalisera ytterligare
delar av verksamheten till Östersund

Den 25 juni 2015
M2015/02633/Mm
Den 14 januari 2016
N2016/00258/FF

Den 31 augusti 2017
N2017/05432/FF

Redovisas senast/
avslutas
Beslutas av Verket för
innovationssystem
Delredovisning
den 22 februari 2018
Redovisning av åtgärder
och resultat ska även ske
årligen i myndighetens
årsredovisning
Åtgärdslista tas fram
senast den 1 mars varje
år fr.o.m. 2016
i årsredovisningen
I anslutning till
årsredovisningen
Myndighetens
genomförande redovisas
årligen den
31 januari
2017–2020
Rapport och
övergripande analys,
baserad på övriga
myndigheters
rapportering, redovisas
årligen senast den 30
april 2017–2020
Lokaliseringen
genomförs senast den 1
december 2018
Uppdraget
slutrapporteras senast
den 1 februari 2019

4.8 Medverka till att information om
olika regelverk och annan relevant
information om den svenska
arbetsmarknaden finns samlad i ett
överskådligt och lättillgängligt digitalt
format

Den 19 oktober 2017

4.9 Digital information till utländska
arbetstagare, arbetsgivare och
egenföretagare som verkar eller avser
att verka i Sverige

Den 19 oktober 2017

A2017/01962/ARM

A2017/01962/ARM

Svenska institutet ska
senast den 28 februari
2018 föreslå upplägg för
fortsatt
myndighetssamverkan
En första version av
portalsidan ska vara
publicerad senast den 1
augusti 2018
Redovisas av Svenska
institutet

