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Ärendet
Utvecklingscheckarna är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd.
Syftet är att stimulera innovation och förnyelse hos Hallands företag. Efterfrågan på
utvecklingscheckar har under 2016 varit mycket stor och vi ser att efterfrågan
fortsätter att ligga på en hög nivå. Vi bedömer att utvecklingscheckarna är ett bra
verktyg för att driva på omställning och utveckling i det halländska näringslivet. En av
styrkorna med utvecklingscheckarna är att de är ett verktyg som är relativt lätt att
förstå och att det är en långsiktig satsning som näringslivet och stödaktörerna har lärt
sig att hitta.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 utöka 2017 och förlänga 2018-2019 med den totala ramen 12 500 000 kr.
 den preliminära fördelningen mellan åren ska vara 2 500 000 kr år 2017,
5 000 000 kr år 2018 samt 5 000 000 kr år 2019.
 varje utvecklingschecks maximala storlek sänks från max 150 000 kr till max
100 000 kr per företag.
 finansiering tas ur anslaget för 1:1 medel. Utvecklingscheckarna
medfinansieras till 50 % av företagen själva.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-02-14)
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Regionstyrelsen

Utvecklingscheckar för Halland 2017-2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
• utöka 2017 och förlänga 2018-2019 med den totala ramen 12 500 000 kr.
• den preliminära fördelningen mellan åren ska vara 2 500 000 kr år 2017,
5 000 000 kr år 2018 samt 5 000 000 kr år 2019.
• varje utvecklingschecks maximala storlek sänks från max 150 000 kr till
max 100 000 kr per företag.
• finansiering tas ur anslaget för 1:1 medel. Utvecklingscheckarna
medfinansieras till 50 % av företagen själva.

Sammanfattning
Utvecklingscheckarna är ett av flera verktyg i Hallands företags- och
innovationsstöd. Syftet är att stimulera innovation och förnyelse hos Hallands
företag. Efterfrågan på utvecklingscheckar har under 2016 varit mycket stor och vi
ser att efterfrågan fortsätter att ligga på en hög nivå. Vi bedömer att
utvecklingscheckarna är ett bra verktyg för att driva på omställning och utveckling i
det halländska näringslivet. En av styrkorna med utvecklingscheckarna är att de är
ett verktyg som är relativt lätt att förstå och att det är en långsiktig satsning som
näringslivet och stödaktörerna har lärt sig att hitta.

Bakgrund
Konsultcheckar har tidigare använts i Region Halland för att stimulera innovation
och förnyelse i det halländska näringslivet. Utvärderingen av tidigare
konsultchecksprojekt visar att de företag som fått konsultecheckar hade en bättre
omsättningsutveckling än företag som inte fått konsultcheckar. Särskilt god
utveckling kan vi se hos företag som fått konsultcheckar och som leds och drivs av
kvinnor. Vi kunde också utläsa att många företag söker relativt låga summor och
att utvecklingen i dessa företag varit god.
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Efterfrågan på utvecklingscheckar har varit mycket god redan från start. Vi har inte
sett någon avmattning i efterfrågan utan snarare har intresset ökat. Almi
Företagspartner Halland sköter hela hanteringen kring utvecklingscheckarna
förutom administration, beslut och utbetalningar, som sköts av Region Halland.
Bredden bland företagen som söker checkarna är mycket stor både vad gäller
företagens storlek, ålder och branscher.
Vi har inte nått upp till målsättningen att 30 % av beviljade medel ska gå till företag
som ägs eller drivs av kvinnor. Andelen kvinnor som söker ligger idag på ca 35 %
men summorna som söks är generellt sett rel. låga. Vi kommer arbeta med en
riktad kommunikation för att säkerställa att de företag som ägs och drivs av
kvinnor kommer att få kännedom om möjligheten att söka utvecklingscheckar.
Vi kommer också under 2017-2019 sänka maxbeloppet på utvecklingschecken till
100 000 kr för att medlen ska räcka till fler företag och för att vi ser att de flesta
företag söker lägre belopp än 150 000 kr. Utvecklingschecken får som mest täcka
50 % av konsultkostnaden och får högst uppgå till 100 000 kronor. Bedöms
tillväxtpotentialen vara stor i företaget kan samma företag erhålla utvecklingscheck
mer än en gång.

Syfte
Syftet med utvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften hos de halländska
företagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan
skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Vi väljer att benämna checkarna för
utvecklingscheckar i stället för konsultcheckar för att tydliggöra syftet med
checkarna.
Små och medelstora företag kan ansöka om att få bidrag med upp till halva
konsultkostnaden när en eller flera externa konsulter ska anlitas för
företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor och
företagaren bestämmer själv vilken konsult hen vill använda.
Utvecklingscheckar kan beviljas för extern konsultinsats som innebär
vidareutveckling och förnyelse av företagets verksamhet. Företaget ska vara
svenskregistrerat och ha sitt huvudsäte i Halland och max 250 anställda.
Utvecklingscheckar kan sökas av ett enskilt företag eller av flera företag som
gemensamt söker stöd för konsultinsatser.
Godkända användningsområden för checkarna är enligt paragraf 12 och 14 i
främjandeförordningen:
• Produkt- och tjänsteutveckling
• Internationalisering och marknadsutveckling
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•

Kompetensutveckling nödvändig för företagets omställning

Exakta kriterier för stödberättigade kostnader kommer att utarbetas utifrån
främjandeförordningens regelverk och tillväxtstrategins prioriteringar.
Bedöms tillväxtpotentialen vara stor i företaget kan samma företag erhålla
utvecklingscheck mer än en gång.

Kopplingar till Region Hallands tillväxtstrategi
Insatsen överensstämmer väl med inriktningen i Tillväxtstrategi för Halland 20142020. Insatsen bidrar särskilt till det strategiska valet att göra Halland till en region
som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande. I detta sammanhang
utgör utvecklingschecken (tidigare kallad konsultcheck) en beprövad och
utvärderad metod att stimulera till innovation och förnyelse i små och medelstora
företag. Därmed är det en betydelsefull insats för genomförandet av
Tillväxtstrategin. Insatsen bidrar särskilt starkt till prioriteringarna –
Entreprenörskap och ökat företagande samt - Omställning och förnyelse i
existerande företag

Långsiktiga effekter
De långsiktiga effekterna av insatsen förväntas bli att vi i Halland etablerar
utvecklingscheckarna som ett flexibelt, tillgängligt och behovsanpassat verktyg i
Hallands generella företags och innovationsstödsystem.
På företagsnivå förväntar vi oss att utvecklingscheckarna kommer bidra till ökad
och hållbar tillväxt. Ett ökat intresse för och kunskap om hur man använder extern
kompetens i företagens utveckling kan på sikt öka deltagande företags
förädlingsvärde och antal anställda.

Uppföljning/Utvärdering
Uppföljning sker genom kvartalsvis muntlig och skriftlig rapportering från ALMI
företagspartner Halland till Näringslivsavdelningen, Region Halland.
 30 % av beviljade medel ska gå till företag som ägs eller drivs av kvinnor
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