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   Region Kalmar Län 
   Att: Karin Ekebjär 
   BOX 601 
   39126  KALMAR 
 
 

Beslut om stöd 
 

Stödmottagare: Region Kalmar Län 

Org. nr:  232100-0073 

Projektnamn:  Investerings- och exportsamverkan Kalmar län  

Ärendeid:  20356197 

 

 

Beslut om stöd 
 

Tillväxtverket beviljar Region Kalmar Län stöd för att genomföra projektet 

Investerings- och exportsamverkan Kalmar län enligt ansökan inkommen 

2022-03-04. Stödet uppgår till 50,00 % av faktiska kostnader och 50,00 % 

av total finansiering, dock med högst 430 000. 

 

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken). 

  

För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1. 

Motivering till beslut 

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl: 

 

God erfarenhet genom tidigare projekt kring invest och export. Projektets 

syfte är att Region Kalmar ska lära sig av Region Östergötlands 

framgångsrika arbete kring investeringar  

Projektperiod 

2022-04-01 - 2023-06-30 

Projektbeskrivning 

Syfte: Sveriges export och investeringsstrategi lyfter fram utländska 

investeringars växande betydelse för tillväxt och jobb i Sverige samt vikten 

av ett nära samspel mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå i 

kontakterna med utländska investerare. Investeringsfrämjande 

verksamhet på regional nivå lyfts fram i strategin för regional tillväxt. 

Vidare betonas den stora potentialen med att i ökad utsträckning främja 

expansion av högkvalitativa verksamheter som redan finns i Sverige, i 

synnerhet av strategiskt viktiga företag i lands- och glesbygd. Dessa 
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strategiska målsättningar har tagits vidare av nationella parter såsom 

Business Sweden. Och på kommun respektive regionnivå behöver dock 

dessa perspektiv kanaliseras för att matcha de nationella gränssnitten. Här 

kommer regionernas strategi för Smart Specialisering in. Region Kalmar 

län tillsammans med dess 12 kommuner har haft dialog om att utveckla 

kunskap, kompetens och attraktionskraft för ett sammanhållande 

etablerings- och investeringsfrämjande arbete. Några angelägna punkter 

som identifierats är: * Hur kan vi lyfta den gemensamma och samlade 

kompetensen inom det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet? * 

Vad är regionens styrkor? Hur inventerar och paketerar vi våra 

möjligheter? * Omvärldsperspektivet? Hur gör andra som lyckats? * 

Målgruppen för arbetet: Vilka kan/bör man approchera? Hur bygger man 

upp ett pro-aktivt arbete? * Kan man hitta en prospektlista som speglar 

våra möjligheter, där regionen och kommunerna kan förstärkas? * Hur kan 

en samlad målbild uttryckas? * Hur bygger vi en vi-känsla? Region Kalmar 

län har parallellt med ovan process, med en avsiktsförklaring med Region 

Östergötland som grund mellan 20192021 deltagit i projektet TEAM-

Östergötland. Projektet har finansierats av Region Östergötland 

tillsammans med Tillväxtverket. Syftet med projektet i Östergötland har 

varit att stärka det regionala tillväxtarbetet genom att utveckla och pröva 

nya metoder som kan stärka förutsättningarna för flernivåsamverkan och 

ett regionalt ledarskap. I likhet med den dialog man nu har startat i Region 

Kalmar län fanns samma process i Östergötland tillsammans med 

regionens 13 kommuner. Det finns därmed goda förutsättningar för 

överföring av kunskaper och erfarenheter inom etableringsfrågan mellan 

länen. Och ett stegtagande med självanalys och inventering även i Kalmar 

län skulle kunna förstärka de upparbetade underlagen mot ännu mer och 

bättre samverkan med Region Östergötland. Genom lärande från andra 

regioner och aktörer vill Region Kalmar län i samverkan med Region 

Östergötland utveckla en arbetsmodell med processer, strukturer och 

metoder för ett effektivt och proaktivt investeringsfrämjande arbete i 

Kalmar län. Detta består huvudsakligen av:  

* Förslag på processtruktur Att utveckla en processtruktur över 

organisering, mål och finansiering av hur ett samordnat arbete av 

regionens investeringsfrämjande arbete genom samhandling mellan 

offentliga och privata aktörer skulle kunna se ut och realiseras.  

* Styrkeområdesanalys - Med utgångspunkt från Business Swedens 

nationella strategier och Region Kalmar läns strategi för 

Smartspecialisering analysera regionens förutsättningar och peka ut de 

områden med särskilt starkkonkurrenskraft som i framtiden kan attrahera 

investeringar.  

* Rollfördelning och arbetssätt - Att förtydliga regionens-, kommunernas- 

och företagens respektive roller rörande det samlade regionala 

perspektivet med det investeringsfrämjande arbetet. Här kopplas även på 

vilket sätt arbetet på en effektivt vis kan kopplas till en förbättrad struktur 
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kan skapas för att tillgängliggöra innovationsstödsystemets erbjudanden 

för regionens befintliga näringsliv. På en längre sikt ska projektets utfall 

också bidra till ett förstärkt och mer integrerat 

näringslivsutvecklingsarbete på regional och lokal nivå, där 

etableringsfrågan utgör en mer naturlig och ordinarie verksamhet inom 

organisationens och samhällets företagsfrämjande.  

 

Mål på kort sikt: 

På kort sikt ska projektet leda till framtagande av en arbetsmodell med 

processer, strukturer och metoder för ett effektivt och proaktivt 

investeringsfrämjande arbete i Kalmar län. Detta består huvudsakligen av: 

* Förslag på processtruktur - Att utveckla en processtruktur över 

organisering, mål och finansiering av hur ett samordnat arbete av 

regionens investeringsfrämjande arbete genom samhandling mellan 

offentliga och privata aktörer skulle kunna se ut och realiseras.  

* Styrkeområdesanalys - Med utgångspunkt från Business Swedens 

nationella strategier och Region Kalmar läns strategi för 

Smartspecialisering analysera regionens förutsättningar och peka ut de 

områden med särskilt starkkonkurrenskraft som i framtiden kan attrahera 

investeringar.  

* Rollfördelning och arbetssätt Att förtydliga regionens-, kommunernas- 

och företagens respektive roller rörande det samlade regionala 

perspektivet med det investeringsfrämjande arbetet. Här kopplas även på 

vilket sätt arbetet på en effektivt vis kan kopplas till en förbättrad struktur 

kan skapas för att tillgängliggöra innovationsstödsystemets erbjudanden 

för regionens befintliga näringsliv. Ett annat utfall som följd skulle kunna 

vara ett mer formellt och systematiskt samarbete mellan Region Kalmar 

län och Business Sweden inom investeringsfrämjande arbete.  

 

Effekter på lång sikt: 

På en längre sikt ska projektets utfall också bidra till ett förstärkt och mer 

integrerat näringslivsutvecklingsarbete på regional och lokal nivå, där 

etableringsfrågan utgör en mer naturlig och ordinarie verksamhet inom 

organisationens och samhällets företagsfrämjande. Projektet ska också 

vara inspirerande för andra regioner genom att demonstrera hur ett enskilt 

län som Kalmar län genom kreativa samverkan med flera nivåer lokalt, 

nationellt och internationellt kan skapa nya framgångar inom näringslivets 

internationalisering. Detta i linje med Kalmar läns regionala 

utvecklingsstrategi, där internationalisering utgör en av de tre horisontella 

dimensionerna.  

 

Tid- och aktivitetsplan 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Projektstart * Ta fram projektplan * Initialt tas 
samtliga kontakter för att bygga upp 
projektets organisation * Initieras 
och genomförs projektets 
kommunikations- och mötesstruktur 
samt intressentplan med tillhörande 
rutiner. 

2022-04-01 - 
2022-04-30 

50 000 

Lärande från andra 
regioner 

* Projektet etablerar kontakt med 
andra regioner/kommuner för 
erfarenhetsutbyten och för att 
identifiera framgångsfaktorer * 
Genomför studiebesök på Region 
Östergötland och en annan region 
som bestäms under projektets gång 

2022-05-01 - 
2023-01-31 

 

Lärande genom 
intervjuer och 
seminarier 

Projektet identifierar och väljer ut ett 
antal regionala aktörer för lärande 
genom exempelvis djupa intervjuer. 
Projektets arbetsgrupp genomför 
arbetet och förmedlar kunskapen till 
projektets styrgrupp och målgrupper 
i anslutning till planerade 
seminarium och workshop. 

2022-05-01 - 
2023-01-31 

100 000 

Lärande genom 
studiebesök 

Projektet genomför studiebesök på 
Region Östergötland och en annan 
region eller kommun som kan vara 
intressant och inspirerande för 
Kalmar län. Valet på det andra 
besöksmålet bestäms under 
projektets gång, bland annat utifrån 
kunskapen från delaktiviteten 1. 
Deltagarna är representanter från 
Region Kalmar län och länets 
kommuner. 

2022-05-01 - 
2023-01-31 

45 000 

Analys- och 
utbildningsinsatser 

 
2022-05-01 - 
2023-01-31 

 

Kompetenshöjande 
insatser med Business 
Sweden 

* Förankring med Business Sweden * 
Baserat på projektets behovsbild 
genomförs kunskap- och 
inspirationshöjande aktiviteter enligt 
Business Swedens 
kompetenshöjande insatser, 
inklusive 4-5 workshops * Från 
projektets andra aktiviteter har även 
ett antal "goda exempel" identifieras 
som kommer att lyftas fram för att ge 
projektets deltagare en gemensam 
referensram 

2022-05-01 - 
2023-01-31 

160 000 

Etableringsanalys på 
region- och kommunnivå 

* Genomföra en etableringsanalys, 
innehållande omvärldsanalys samt 
djupintervjuer inom styrkeområden 

2022-05-01 - 
2023-01-31 

200 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

inom regionens strategi för smart 
specialisering om det 
investeringsfrämjandeuppdraget, 
den nationella- och internationella 
positionen, befintliga internationella 
relationer, motiv, kärnerbjudanden 
och framtida arbetssätt. * I 
samverkan med kommunerna 
genomföra en fördjupad 
etableringsanalys och inventering på 
kommunnivå. 

Strukturbyggande Baserat på projektets erfarenheter 
presenteras ett förslag på 
processtruktur över organisering och 
finansiering av hur en samordnad 
processbeskrivning av regionens 
investeringsfrämjande arbete genom 
samhandling mellan offentliga och 
privata aktörer kan skapas. Det 
slutliga förslaget har som ambition 
att tydliggöra regionens-, 
kommunernas- och företagens 
respektive roller rörande det 
samlade regionala perspektivet med 
det investeringsfrämjande arbetet. 
Här kopplas även på vilket vis arbetet 
på en effektivt vis kan kopplas till en 
förbättrad struktur kan skapas för att 
tillgängliggöra 
innovationsstödsystemets 
möjligheter för regionens befintliga 
näringsliv. 

2023-02-01 - 
2023-03-31 

100 000 

Marknadsföringsmaterial Utifrån de nya kunskapen som 
skapats under projektets gång tas 
fram ett första 
marknadsföringsmaterial i digital 
form om Kalmar län med avseende 
på investeringsfrämjande arbete. 

2023-02-01 - 
2023-03-31 

50 000 

Avslutningsarbete Intern projektutvärdering 
genomförs. Projektet gör formellt 
avslut och slutrapport författas. 

2023-04-01 - 
2023-06-30 

150 000 

Stygruppsmöten En fysisk träff var tredje månad 2022-04-01 - 
2023-06-30 

5 000 
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Budget (Kostnads- och finansieringsplan) 

Kostnad 
 

Kostnadsslag 2022 2023        Totalt 

Externa 
tjänster 498 000 312 000        810 000 

Resor och logi 48 000 2 000        50 000 

Summa 
kostnader 546 000 314 000        860 000 

Projektintäkter         

           

           

Summa 
faktiska 
kostnader 546 000 314 000        860 000 

Bidrag annat än pengar          

           

           

Summa 
bidrag i annat 
än pengar          0 

Summa totala 
kostnader 546 000 314 000        860 000 

 
 

 

Finansiering 
Finansiär 2022 2023 

 
      Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Regionförbundet i 
Kalmar län 273 000 157 000        430 000 

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 273 000 157 000        430 000 

Total offentlig 
finansiering 273 000 157 000        430 000 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering          0 

 

Stöd 
 

Finansiering 2022 2023        Totalt 

19.1.1 Regionala 
tillväxtåtgärder 
Regional 
exportsamverkan 

273 000 157 000        430 000 
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Sammanställning (Stödprocent) 

Stödandel av faktiska kostnader:  50,00 % 

Stödandel av stödgrundande finansiering: 50,00 % 

Stödandel av total finansiering:  50,00 % 

Andel annan offentlig finansiering:  50,00 % 

Andel privat finansiering:   0,00 % 

 

Rapportering och begäran om utbetalning 

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter. 

Lägesrapporter och delutbetalning: 2022-08-31, 2022-11-15  
 

Sista datum för slutrapport: 2023-07-31  

Särskilda villkor 

  
 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Charlotte Werner efter 

föredragning av Tony Meurke.  

 
 

Vid frågor kontakta: 

Handläggare Tony Meurke 

Telefon: 08-681 94 10 

E-post: tony.meurke@tillvaxtverket.se 

 

 

Hur man överklagar 

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten. Överklagande sker genom 

skriftlig handling som ska ha inkommit via e-post till 

registraturen@tillvaxtverket.se eller via brev till Tillväxtverket, Box 4044, 

102 61 Stockholm, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av 

beslutet. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och 

den ändring som begärs. 
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