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Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) att
genomföra nedan angivna uppdrag.
1. Analys av den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner
ITPS ska beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets
lokala arbetsmarknadsregioner med hjälp av regionala indikatorer och
prognoser. I uppdraget ingår även att genom relevanta indikatorer belysa
utvecklingen och omfattningen av inomregionala skillnader i lokala arbetsmarknadsregioner med fokus på stadsdelar som omfattas av lokala
utvecklingsavtal samt större städers betydelse för hållbar nationell tillväxt. De konjunkturella effekterna ska särskilt belysas vad avser orsaker
och verkningar i olika regioner under 2008–2009. Om möjligt bör prognoser för 2010 för olika regioner även utföras vad avser viktiga ekonomiska variabler. ITPS ska därutöver tillhandahålla en databas med regionala indikatorer som kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Information från det regionala analys- och prognossystemet (rAps) ska användas
i uppdraget. Indikatorerna för hållbar utveckling i Sverige ska vidare beaktas i arbetet. Rapporten ska tas fram i dialog med länen. Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Integrationsoch jämställdhetsdepartementet) senast den 15 december 2009. Resultaten ska även spridas till berörda på regional och nationell nivå, såväl
skriftligt som genom seminarium.
2. Indikatorer för att följa utvecklingen i landets regioner
ITPS ska uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, för att följa utvecklingen i landets regioner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2009.
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3. Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013
ITPS ska biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det analysarbete som bedrivs i samband med genomförande och avstämning av den
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013.
4. Utvärdering av projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor
ITPS ska efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
göra en utvärdering av resultat av projekt som beslutats av Verket för
näringslivsutveckling, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan avseende lokala och regionala resurscentra för kvinnor under åren 2002–2008. ITPS ska göra en bedömning av utvärderingsbarheten med avseende på måluppfyllelse och effekter vilken ska ligga till
grund för det fortsatta arbetet. Utvärderingen ska fokusera på områdena
entreprenörskap, företagande, arbetsmarknad och tillgänglighet. Utvärderingen ska särskilt belysa skillnader i resultat mellan perioderna 2002–
2004 och 2005–2008 eftersom inriktningen har förändrats mellan dessa
perioder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en delrapport senast den 12 juni och i en slutrapport senast
den 11 september 2009.
5. Internationalisering av små- och medelstora företag – strategier och
instrument i andra länder
Regeringen har för avsikt att utveckla en internationaliseringsstrategi för
de statliga aktörerna som arbetar med att främja internationalisering av
svenskt näringsliv med fokus på små och medelstora företag. Strategin
ska ligga till grund för dessa aktörers styrning och verksamhetsplanering
vad gäller ambitionen att utveckla de små- och medelstora företagens
kompetens och förmåga att genomföra olika internationaliseringsaktiviteter såsom export, partnersamverkan m.m.
För att bistå regeringen i framtagandet av en internationaliseringsstrategi
för små och medelstora företag ska ITPS:
1) För ett antal jämförbara länder kartlägga befintliga internationaliseringsstrategier med fokus på små- och medelstora företag, identifiera vilka de offentliga aktörerna är samt de instrument som dessa aktörer har
till sitt förfogande. Med jämförbara länder menas här länder som har omfattande export och hög internationaliseringsgrad.
Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2009.
2) Genomföra en internationell forskningsöversikt som syftar till att undersöka ekonomiska effekter av givna stöd för exportsatsningar med fokus på små- och medelstora företag. Med ekonomiska effekter menas i
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detta sammanhang i första hand effekter på internationaliseringsgrad,
produktivitet och sysselsättning som kan härledas till förekomsten av en
given form av insats. ITPS ska också lämna allmänna rekommendationer
för utformning av en svensk internationaliseringsstrategi som har sin utgångspunkt i de svenska små- och medelstora företagens förutsättningar.
Om möjligt kan indikationer ges avseende branscher, aktörer, instrument och geografi. Rekommendationerna ska vara förankrade i ekonomisk teori, empirisk forskning samt i de kunskaper tillgodogörs i arbetet
med uppdraget. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2009.
6. Regelförenkling
Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska
ITPS bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att
mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som
påverkar företagens administrativa kostnader.
På regeringens vägnar

Maud Olofsson
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