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Beslut om stöd 

Stödmottagare: Byggdialog Dalarna 
Org. nr:  802469-9772 
Projekt:  Digital resiliens i bygg- och fastighetsbranschen 
Ärendeid:  20320093 
 
Beslut 
Tillväxtverket beviljar Byggdialog Dalarna, org nr 802469-9772, stöd ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet 
REACT-EU och avser projektperioden 2021-09-01 - 2023-10-31. Stödet uppgår till 85.40 procent av 
projektets faktiska kostnader och 74.96 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 3 032 258 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella 
regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2019:1) 
Förordning (2105:212) om statligt stöd inom strukturfonderna och Förordning (2015:2010) om statligt 
stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 

Bedömningen är att projektet passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Projektet bidrar till 
React-EU:s syfte att främja krisreparationer i samband med coronapandemin och förbereda en grön, 
digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin. Genom att etablera samhandling mellan 
forskning och innovation samt tillämpning av ny teknik i digitaliseringsprocesser, och skapa nya 
affärsmodeller för bygg- och fastighetsbranschens SMF i Dalarna, bedöms projekt bidra till ökad 
konkurrenskraft och affärsutveckling för företagen. Byggdialog Dalarna är en stark klusterorganisation 
med ett väl upparbetat nätverk av SMF och företagens medverkan bedöms vara hög. Projektet 
förväntas långsiktigt bidra till att fler företag och organisationer i regionen ligger i spetsen inom 
områden för digitalisering.   

Projektet bedöms uppfylla de tre hållbarhetsaspekterna väl samt bedöms ligga väl i linje med 
regionala prioriteringar likväl som att dess målsättning tydligt kopplar an till utlysningens efterfrågade 
inriktning. 

 

 

Tillväxtverkets motivering 

 
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
Tillväxtverket bedömer att projektet har tydlig koppling till investeringsprioriteringen Främja 
krisreparationer i samband med coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig 
återhämtning av ekonomin.  
 
Projektets syfte är att driva på den digitala omställningen inom värdekedjan för bygg och 
fastighetsbranschen för att skapa ett mer robust system som ger ökad resiliens hos bygg- och 
fastighetsbolagen i Dalarna, samt utveckla anpassade affärsmodeller för SMF. Genom att etablera 
samhandling mellan forskning och innovation samt tillämpning av ny teknik i digitaliseringsprocesser, 
och skapa nya affärsmodeller för bygg- och fastighetsbranschens SMF i Dalarna, bedöms projekt 
bidra till ökad konkurrenskraft och affärsutveckling för företagen. Byggdialog Dalarna är en stark 
klusterorganisation med ett väl upparbetat nätverk av SMF och företagens medverkan bedöms vara 
hög. 
 
Hållbarhetsaspektern 
Projektet bedöms uppfylla de tre hållbarhetsaspekterna väl. Samtliga hållbarhetsaspekter finns 
beskrivna i såväl bakgrund, genomförande/aktiviteter som uppföljning. Projektet kommer bland annat 
aktivt arbeta för ett kraftigare deltagande av personer med annan etnisk bakgrund samt ett jämställt 
deltagande på workshops, lärandeinsatser, testmiljöer, konsultinsatser. Projektet vill inkludera SMF till 
att närmare lära kring till exempel kvinnliga arbetsgruppers processer med implementering av digital 
teknik. Projektet kommer att skapa tydliga synergier med pågående klimatarbete inom ramen för 
projektet Cirkulärt klimatsmart byggande. 
 
Projektägaren har vana av att driva Regionalfondsprojekt och har upparbetade rutiner kring 
projektredovisning samt bedöms ha tillräcklig kunskap för att genomföra det aktuella projektet. 
 
Projektet bedöms ligga väl i linje med regionala prioriteringar likväl som att dess målsättning tydligt 
kopplar an till utlysningens efterfrågade inriktning. 
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Projektbeskrivning 

Rådande pandemi har haft stor påverkan på samhället och på människor. Digitalisering har hamnat i 
fokus och intresset har haft en markant ökning. Förutsättningarna för en digitaliseringsprocess har 
antagligen förbättrats och aldrig varit större. Pandemin har också bidragit till att bolag inom bo- bygg- 
och fastighetsföretagen i Dalarna inser hur viktigt det är att göra den här omställningen. Företag har 
fått känna av hur deras organisation brister i sitt arbeta och att den digitala utvecklingen hade varit bra 
att ha redan nu men som inte tidigare prioriterats. En högre grad av digitalisering innebär också flera 
utmaningar eftersom det påverkar hela byggprocessen och därmed alla aktörer i byggbranschen, från 
beställare – projektering, produktion, förvaltning. Digitalisering av byggbranschen ska också ses 
utifrån hela värdekedjan av aktörer från såväl regionalt till ett globalt perspektiv.  
 
En ökad digitalisering behöver metoder och verktyg som är påtagliga och som lyfter utvecklingen till 
verkligheten, det vill säga till verksamheten. Metoden med testbäddar ökar avsevärt resultatet och 
förståelsen i verksamheterna.  
 
Projektet menar att man i Dalarna har en unik möjlighet att bli nationellt ledande på att införa BIM 
(byggnadsinformationsmodeller) och därtill relevanta digitaliseringsverktyg i hela byggprocessen. 
Genom Digitaliseringsgruppen inom ByggDialog Dalarna har en företagsdriven arbetsgrupp under en 
längre tid samverkat och identifierat nödvändiga insatser, processer och testbäddar för att skapa en 
generaliserbar modell i Dalarna kring användandet av digitala informationslösningar i hela 
värdekedjan kring byggandet. I samband med pandemin har deras arbete eskalerat och konkreta 
processer i gruppen har arbetat fram denna ansökan och behov av insatser. 
 
Projektets övergripande projektmål är att driva på den digitala omställningen inom värdekedjan för 
bygg och fastighetsbranschen för att skapa ett mer robust system som ger ökad resiliens hos bygg- 
och fastighetsbolagen i Dalarna och utvecklar anpassade affärsmodeller för SME:s.  
 
Projektet ska arbeta med tre arbetspaket; Digitalisering i förvaltning och effektivare byggprocesser, 3D 
och modellbaserad projektering och produktion samt Digitalisering i offentliga byggnader i omsorgen. 
 
Tydliga insatser och åtgärder för hållbarhet och Agenda 2030 kommer att göras, samt synergier till 
andra projekt kommer att skapas. 
 
Förväntat resultat och effekter efter projekttidens slut är bland annat att företag, såväl privata som 
offentligägda fått förståelse för vikten av att samarbeta för att få ett bra resultat, och att företagen 
upprättar egna strategier för att klara omställningen till mer digital organisation. Långsiktiga effekter är 
att fler företag och organisationer i regionen ligger i spetsen inom områden för digitalisering.  
 
 

Mål och resultat 

Mål 
För medverkande företag och projektpartners är det viktigt att Dalarnas byggrelaterade företag är 
nationellt ledade på BIM (Byggnadsinformationsmodeller) och implementering av 
digitaliseringsmodeller i hela värdekedjan från beställare – projektering, produktion och till förvaltning. 
Ökad digitalisering i äldreboenden för att säkerställa en effektiv och hälsosam bygg- och 
förvaltningsprocess som gynnar personal, boende och besökare, är också en central del. Företag som 
utvecklar digitaliseringsmetoder för att underlätta kommunikationen ska ges möjlighet att testa sitt 
arbete i verkliga miljöer med alla förutsättningar och skapa lärande och synergier av sitt arbete.  
 
Övergripande projektmål: Driva på den digitala omställningen inom värdekedjan för bygg och 
fastighetsbranschen för att skapa ett mer robust system som ger ökad resiliens hos bygg- och 
fastighetsbolagen i Dalarna och utvecklar anpassade affärsmodeller för SMF.  
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Projektmål: Visa sambanden mellan digitalisering och ökat mervärde inom hälsoaspekter och 
resurseffektivt arbete, inom bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna.  
 
Projektets delmål:  
1) Främja digitaliseringen inom byggande, förvaltning och äldrevården  
2) Bygga upp kunskap och kompetens inom digitalisering samt testa i verkliga projekt inom bygg- och 
fastighetsbranschen i Dalarna.  
3) Etablera samhandling mellan forskning och innovation samt tillämpning av ny teknik, i digitaliserings 
processer och skapa nya affärsmodell för bygg- och fastighetsbranschens SMF i Dalarna.  
 
Målgrupp(er) 
Projektets huvudmål är att nå branschens SMF företag i hela värdekedjan; privata fastighetsägare, 
förvaltare, entreprenörer, konsulter. Men även leverantörer, akademier, kommuner, region, 
kommunägda företag, kommer involveras.  
 
I ByggDialog Dalarnas strategier för projekt startas en process där beställarledet inspireras till att 
skapa en plattform för utveckling genom att ställa krav exempelvis i upphandlingar och beställningar. 
Detta ger en tydlig signal till utförar- och leverantörsledet.  
 
Genom det tillvägagångssätt som beskrivs ovan har kommuner, kommunalägda företag, regionen och 
större företag möjligheten att gå före och i processen driva på utvecklingen bland SMF. I 
utförandeledet har entreprenörsföretag av olika storlek kontaktats som samarbetspartners. Vid 
användande och utvecklande av digitala verktyg är konsulter särskilt viktiga som samarbetspartner. 
Projektet kommer också att särskilt synliggöra och aktivt lyfta fram branschverksamma, utlandsfödda 
samt personer med annan diskrimineringsgrund i samband med aktiviteter. ByggDialog Dalarna har 
tidigare erfarenheter av dessa aktiviteter och en djup förståelse för behovet av fortsatta insatser. 
 
Förväntat resultat vid projektavslut 
- Ökad kunskap och kompetens inom digitalisering och sambanden i hela byggprocessen kommer 
belysas  
- Förståelse för vikten av att samarbeta för att få ett bra resultat  
- Att användandet av befintliga digitala verktyg ökar  
- Att företag, såväl privata som offentligägda, upprättar egna strategier för att klara omställningen till 
mer digital organisation.  
- Att test-, pilot- och demoprojekt skapas  
 
Att projektet förbereder organisationen inför EU:s kommande inriktning och program genom att:  
- Inhämtar kunskap och kompetens  
- Utveckla stödsystem för smart specialisering och innovationsmodeller  
 
Kvantifierbara och mätbara mål:  
* Genomföra ett kompetensväxlingsprogram minst innehållande:  
2 seminarier,  
3 workshops,  
2 studiebesök,  
3 frukostmöten,  
3 nya projekt initieras  
6 företagardialoger  
3 testbäddar har etablerats  
6 företag finns med i etablerade utvecklingsprojekt  
1 företag finns med i utvecklade forskningsprojekt 
 
Förväntade effekter på lång sikt 
 
Att flera företag och organisationer i regionen ligger i spetsen inom områden för digitalisering.  
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Att tydliggöra kvalitetshöjande aspekter och mervärden av ökad medverkan i alla led kring jämställdhet 
och integration.  
 
Att branschen utvecklar en diversifiering av branschstrukturen och att nya marknader byggts upp och 
kvalificerade tjänster utvecklats.  
 
Att konkreta modeller för smart specialisering och innovationer upprättats och prövats.  
 
Att små- och medelstora företag förstår att använda sin inneboende innovationskraft och att denna 
används i konkreta projekt. 
  
Att små och medelstora företag ökat sin medverkan i hållbara utvecklingsprojekt  
 
Att samverkan mellan akademi och bransch ökat och att detta leder till ett ökat antal gemensamma 
projekt.  
 
Att små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn ökat sin konkurrensförmåga och att 
hållbar tillväxt skapats.  
 
Att en nationell såväl som internationell samverkan etablerats.  
 
Att stärka mångfalden genom att vid anställningar sträva efter att utlandsfödda och personer med 
annan diskrimineringsbakgrund erbjuds arbete. Konkreta exempel skall påvisas. 
 
Att stärka mångfalden genom att i samarbeten och söka kontakter i syfte att företag får tillgång till 
kompetens från utlandsfödda och från personer med annan diskrimineringsbakgrund. 
 
I det aktuella projektet Digital resiliens  i bygg- och fastighetsbranschen är målgrupper företag som 
levererar tjänster och material till; 
1) fastighetsförvaltning i äldreboenden inklusive digitala verktyg för omsorg. Här är en installation 
av 5G-nät i byggnader ett steg som behöver följas av en medvetenhet hos omsorgen om vilka 
utvecklingar man samtidigt får möjligheter till.  
2) Fastighetsägarens effektivitet i förvaltnings- och byggprocessen där sensorer för uppföljning, 
molntjänster med mera sätts i fokus.   
  
I pågående regionalfondsprojekt Cirkulära klimatsmarta flöden centreras arbetet till de lösningar som 
hjälper fastighetsägare och förvaltare att hantera processerna, det vill säga genom att via digitala 
verktyg följa byggnaden och materialflöden. I digitaliseringsprojektet är de verktyg som befinner sig 
mellan förvaltaren och omsorgen i fokus. När omsorgen kräver effektivisering via digitala verktyg ställs 
krav på byggnadens infrastruktur etcetera.  
 
Båda projekten syftar till arbeten med 3D-teknik som ger ökad förståelse i bredare grupper utförare 
och brukare. 
 
 
Aktiviteter 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 
Skr 

Extern 
kommuni-
kation och 
resultat- 
spridning 

En viktig del i varje arbetspaket 2-4 och för respektive 
testbädd är strategisk, medveten och riktad 
kommunikation. Genom att samlas i kommunikation 
om testbäddar knyts verkligheten, de utförda projekten 
samman med projektets mål och processer. I 
testbäddar och pilotprojekt har det mindre företaget 
möjligheten att delta i ett innovativt förändringsarbete 
trots att företagen har små resurser. ByggDialog 

2021-08-01 –  
2023-08-31 

0 
(192 000 
sek. i löne-
kostnad 
samt 
relaterade 
schablon 
kostnader 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 
Skr 

Dalarna har lång erfarenhet av detta strategiskt viktiga 
arbetssätt i sina projekt. Projektet kommer att behöva 
anlita externa reportrar som bland annat författar 
artiklar för bred spridning, baserat på resultat i 
testbäddar. Dessa ingår under extern tjänst med 
budget på 45 000 sek. Total kostnad för denna aktivitet 
ingår i Arbetspaket 1,2,3 och 4, dvs. extern tjänst samt 
kommunikatör. 
Samtliga hållbarhetsdimensioner kommer att beaktas 
på ett konkret sätt. I kommunikation och 
resultatspridning kommer visuella exempel och texter 
att ständigt vara anpassade till att nå ut till en bredd av 
aktörer och individer av skilda bakgrunder.  

ingår i AP1. 
Av 45 000 
sek för 
material är 
dessa 
fördelade 
mellan AP 
2,3 och 4) 

Avsluts-arbete Under projektperiodens två sista månader 
sammanställer projektledaren slutrapport samt mål och 
resultat till en kommunicerbar slutrapport baserat på 
gemensamma erfarenheter samt lärande. 
Arbetstiden för projektledarens avslutande två 
månader är fördelade på AP 1 tom. 4.  

2023-09-01 –  
2023-10-31 

0 (85 666 
löne-
kostnad 
samt 
relaterade 
schablon 
kostnader 
ingår i AP 
1,2,3 och 4) 

Utvärdering 
och lärande 

Utvärdering och lärande kommer att ingå i 
styrgruppens uppföljningsarbete. Erforderlig extern 
utvärderare kommer att kopplas till projektet som 
kommer att direkt rapportera till styrgruppen.  
Extern utvärderare kommer att ha tydliga instruktioner 
att inkludera metoden 3P3N som inkluderar 
hållbarhetsaspekterna på ett tydligt sätt.  

2021-10-01 –  
2023-08-31 

0 (90 000 
sek inom 
AP1) 

Arbetspaket 1  
Projektmanag
ement, 
styrning och 
ledning 

Här ingår projektledarens arbete med övergripande 
styrning av projektet samt planering och genomförande 
med styrgruppen. Även gemensam kostnad för 
styrgrupp samt personalkostnader. Projektets 
kommunikatör och administratör ingår i AP1 och 
kommer att ledas av en styrgrupp. Under Q3-21 
kommer gruppen att skapa mer formella former för sitt 
åtagande som Styrgrupp. Administration och 
projektledning genomförs av ByggDialog Dalarna som 
har lång och djup erfarenhet av externfinansierade EU-
projekt och samhandling med näringslivets företag. 
Projektledning och styrgrupp är benämnt Arbetspaket 
1 (AP1).  
 
Hållbarhetsaspekterna kommer att genomsyra all 
verksamhet: konkret arbete med jämställt deltagande 
på workshops, lärandeinsatser, testmiljöer, 
konsultinsatser med mera. Projektledningen kommer 
även att aktivt arbeta för ett kraftigare deltagande av 
personer med annan etnisk bakgrund. 

2021-10-01 –  
2023-10-31 

776 000 

Arbetspaket 2  
 
Digitalisering i 
förvaltning och 
effektivare 

Koppla BIM (byggnadsinformationsmodeller) i hela 
processen för att stärka förvaltaren i sitt arbete. En 
digitalisering skulle innebära, ett robust system som 
underlättar det interna arbetet och samarbetet med 
entreprenörer samt ökar kundvärdet. Ur 

2021-10-01 –  
2023-08-31 

1 212 365 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 
Skr 

bygg-
processer   

klimatsynpunkt så ger det ett bättre digitaliserat flöde 
genom processen och underlättar för återbruk. 
Underhåll kan optimeras för att öka livslängden på 
produkter inom fastigheterna. Digitaliseringen 
underlättar hanteringen av kunderna och deras behov 
då saker kan skötas på distans eller minimera antal 
besök till lägenheten. 
 
Testbädd etableras: BIM - 
Byggnadsinformationsmodeller i förvaltning.  
Fastighetsförvaltning, entreprenör och konsult 
samarbetar i en test för att minska glappet mellan 
förvaltning och produktion.  
 
Hur ska man göra för att ta vara på den viktiga 
informationen som finns med i projektering och 
byggfasen så att det följer med till förvaltningen.  
Förvaltningen blir mer effektiv och lär sig hantera data, 
och kompetens höjer hela organisationen. Samtidigt 
utvecklar konsulten och entreprenören system för att 
minska gapet och kan använda det i genomförandet av 
andra projekt. 
 
SMF kommer att bli inblandade inom frågorna för olika 
styrsystem, underhållsplaner och delar av service. 
Även titta på möjlighet att lära och utveckla sina 
digitala system tillsammans med fastighets- 
förvaltningarna. Exempel på SMF: Konsultbolag, styr 
och regler, byggare, VVS, elektriker, och andra under- 
entreprenörer.  
 
Hållbarhetsaspekterna kommer att genomsyra all 
verksamhet: konkret arbete med jämställt deltagande 
på workshops, lärandeinsatser, testmiljöer, 
konsultinsatser med mera. Projektledningen kommer 
även att aktivt arbeta för ett kraftigare deltagande av 
personer med annan etnisk bakgrund. Projektet vet av 
erfarenhet att detta är svårare för dem att nå, därför 
kommer intensifierade insatser att genomföras i 
samband med testbäddarnas utveckling i projektet. 
Varje testbäddsstruktur kommer att få redogöra i 
projektets tidiga fas för hur insatser skall intensifieras 
under projektets löptid. 

Arbetspaket 3  
 
3D och 
modell-
baserad 
projektering 
och 
produktion 

Inom AP 3 ska projektet hjälpa förvaltare med vad som 
finns i befintliga byggnader med hjälp av 3D teknik för 
att skanna in och få koll på produkter och system som 
finns i byggnaden. Det leder till att lättare fatta beslut 
om vilka åtgärder som är bäst ur energi och 
resurseffektivisering. Även bidra till att lättare öka sitt 
återbruk då vetskapen om vilka produkter som finns i 
byggnaden. Skapa en modellbaserad byggprocess 
görs genom att utgå från en modell av byggnaden där 
all önskad info läggs in. Genom att införa denna metod 
så kan alla från projektledare till montör gå in i 

2021-10-01 –  
2023-08-31 

1 147 569 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 
Skr 

modellen och se hur och vad som ska utföras. Det sker 
lätt via mobiltelefoner eller surfplattor direkt på 
arbetsplatsen. Det leder till en effektivare byggprocess, 
minskar resursanvändningen och ett väldokumenterat 
underlag som i sin tur kan tas över av förvaltare där 
service, återbruk och kommunikation förbättras 
avsevärt.  
 
Testbädd etableras: Modellbaserat byggande WSP 
tillsammans med en entreprenör startar en test med ett 
helt digitalt bygge, som utgår från en digital modell. 
Här kommer samtliga testbäddsföretag att bli 
inblandade för att delta i den nya processen. Syftet är 
att lära varandra att utgå från samma modell och 
arbeta med den. Det kommer skapa ett bättre 
samarbete och alla aktörer som är inblandade kommer 
kompetens höjas inom digitalisering.SMF 
kommer involveras i de digitala byggprocesser som 
kommer lyftas fram i testbäddar. De kommer stöttas 
och få ta del av den kunskap som kommer 
fram. Exempel på SMF: Konsultbolag, styr och 
regler, byggare, VVS, elektriker, och andra under- 
entreprenörer.  
 
Hållbarhetsaspekterna kommer att genomsyra all 
verksamhet: konkret arbete med jämställt deltagande 
på workshops, lärandeinsatser, testmiljöer, 
konsultinsatser med mera. Projektledningen kommer 
även att aktivt arbeta för ett kraftigare deltagande av 
personer med annan etnisk bakgrund.  

Arbetspaket 4  
Digitalisering i 
offentliga 
byggnader - 
omsorgerna 

Digitalisering av offentliga byggnader är viktigt då ofta 
är känsliga grupper som inte kan styra sin egen 
innemiljö. För att skapa en bra innemiljö krävs det i 
tidigt skede kunna skapa en visuell miljö där 
verksamheten kan uppleva och tycka till om miljöerna 
innan de byggs vilket skapar en tydligare och enklare 
byggprocess. Det ökar chanserna att beställaren får 
det den efterfrågar och att fastigheten kan användas 
optimalt. Genom det här kan man skapa en bättre 
innemiljö för barn och äldre som ökar livskvalité och 
produktivitet. Sensorer i förvaltningssystemet hjälper till 
att styra byggnadens innemiljö i realtid och datorplattor 
används av lokalvård i syfte att genomföra en ständig 
bevakning av byggnadens status. Forskning visar att 
en mer anpassad innemiljö för den verksamheten som 
ska bedrivas ökar förutsättningen för de som befinner 
sig i lokalerna.  
 
Testbädd etableras: 3D Scanning Skanna av 
byggnad åt ett fastighetsbolag och visa på nyttan med 
att använda den tekniken. Skapa vetskap om 
fastigheten och skapa en data grund som kan 
implementeras i förvaltningens system kommer bidra 
till effektivare och driftsäkrare förvaltning. Minska 

2021-10-01 –  
2023-08-31 

909 416 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 
Skr 

besök i fastigheten. Klimat: minskade antal resor, 
mindre materialanvändning och längre hållbarhet 
tekniska komponenter. Samtidig öppnar det upp för 
möjligheten till återbruk och hitta farliga material som 
kan bytas.  
 
Testbädd etableras: Äldreboenden  
Vikten av att fortsätta skapa virtuella miljöer där 
tekniken ska utvecklas för att lyfta in ljud och ljus in i 
modellen för att öka känslan och säkerställa en bättre 
innemiljö och välmående hos de boende. Exempel 
på SMF: Ljus- och ljuddesigners, konsultbolag, styr 
och regler, byggare, VVS, elektriker, och 
andra underentreprenörer.  
 
Hållbarhetsaspekterna kommer att genomsyra all 
verksamhet: konkret arbete med jämställt deltagande 
på workshops, lärandeinsatser, testmiljöer, 
konsultinsatser med mera. Projektledningen kommer 
även att aktivt arbeta för ett kraftigare deltagande av 
personer med annan etnisk bakgrund.  

 
Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Kostnad: 1 500 000 kr (Av budgeterade kostnader för AP2,3 och 4 uppskattas att 45% går till 
aktivitetskostnad för SMF:s, i samband med deltagande i testbädd). 
 
Projektet bekostar insatser som i sin tur involverar och engagerar SME. SME, projektets 
målgrupp, kommer att lägga egen tid på att ta tillvara kunskapshöjande moment som utförs i 
projektet som till exempel i testbäddar, workshops, frukostmöten och studiebesök. 
Det innebär att enskilda företag inte kommer få några bekostade insatser. Inga projektinsatser 
kommer heller att göras riktade mot enskilda SME:s, utan detta är breda aktiviteter som involverar 
grupper av flera företag med relevans för valt tema.   
 
I den projektlogik som ligger till grund för genomförandet beskrivs hur den vanligen förekommande 
processen läggs upp. Här pekas offentligheten, oftast kommuner, ut som plattform för den digitala 
utvecklingen. Hos dessa upprättas så kallade testbäddar som normalt fokuserar utvecklingen till 
fysiska platser. I dessa testbäddar beställer kommunen tjänster och leveranser av material. Bakom 
dessa beställningar står företag som säljer kompetens och digitalt material.    
 
ByggDialog och projektet förväntas introducera nya digitala verktyg, metoder och arbetssätt som 
”hakar på” utveckling till testbäddarna via en “matchmaking” där projektet bekostar de ev. extra 
insatser som kan behövas i utbyte att insatserna får spridas till branschen. Det innebär att projektet 
inte erbjuder direkt ekonomiskt stöd utan köper tjänster för att utveckla, följa upp och framför allt sprida 
resultaten till branschen.  
 
De minimis: I AP2,3 och 4, kan det bli aktuellt med användandet av de minimis relaterade insatser hos 
medverkande företag i projektet. Detta är kopplat till de testbäddar som finns beskrivna i 
aktivitetsbeskrivningen. SME:s och andra bolag kommer att vara direkt involverade i planerade 
aktiviteter. Projektet vill vara öppna för möjligheten att kunna fördjupa samverkan med vissa bolag 
genom de minimis stöd, om behov uppkommer. Projektet kan dock idag ej säga vilka bolag eller om 
detta kommer att utnyttjas 
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Indikatorer 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 
Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 15 Företag Projektet ger inget ekonomiskt stöd, 

erbjuder aktivitetsdeltagande i rena 
projektaktiviteter kopplade till 
testbäddarna och spridningsaktiviteter. 

Antal företag som får bidrag 0 Företag  
Antal företag som får annat 
stöd än ekonomiskt stöd 

15  Företag Projektet ger inget ekonomiskt stöd, 
erbjuder aktivitetsdeltagande i rena 
projektaktiviteter kopplade till 
testbäddarna och spridningsaktiviteter.  

Antal organisationer som får 
stöd 

8 Organisationer Offentliga organisationer i Dalarna 

 
 
Tidsplan för ansökan om utbetalning och rapportering  
Stödmottagaren ska lämna in ansökan om utbetalning och lägesrapport - Varje kvartal alternativt var 
sjätte månad med första inlämning senast 2022-01-30. Ansökan om utbetalning kan omfatta högst 6 
månaders stödberättigade utgifter och minst 1 månad. Slutrapport ska lämnas in i samband med sista 
ansökan om utbetalning av stöd. Slutredovisning ska inkomma senast slutdatum för projektet  
2023-10-31. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 
 
Sista datum för Slutrapport 
Slutrapport ska inkomma till Tillväxtverket senast datum för projektavslut 2023-10-31. 
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Budget 

Projektperiod: 2021-09-01 - 2023-10-31 
  
Kostnader 
Kostnadsslag 2021 2022 2023  Totalt 
Personal 233 733 701 200 553 134  1 488 067 
Externa tjänster 170 000 455 000 320 000  945 000 
Resor och logi 5 000 65 000 50 000  120 000 
Schablonkostnader 156 662 469 986 370 743  997 391 
Summa kostnader 565 395 1 691 186 1 293 877  3 550 458 
Projektintäkter    
      
Summa faktiska kostnader 565 395 1 691 186 1 293 877  3 550 458 
Bidrag annat än pengar     
Offentligt bidrag i annat än 
pengar 39 877 132 925 93 048  265 850 
Privat bidrag i annat än pengar 34 356 114 520 80 164  229 040 
Summa bidrag i annat än 
pengar 74 233 247 445 173 212  494 890 
Summa totala kostnader 639 628 1 938 631 1 467 089  4 045 348 
 
 
Medfinansiering 
Finansiär 2021 2022 2023  Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar     
Leksands kommun 3 067 10 225 7 158  20 450 
Orsa bostäder 3 068 10 225 7 157  20 450 
Borlänge kommun 6 135 20 450 14 315  40 900 
Vansbro kommun 3 067 10 225 7 158  20 450 
Avesta kommun 6 135 20 450 14 315  40 900 
Mora kommun 6 135 20 450 14 315  40 900 
Falu kommun 6 135 20 450 14 315  40 900 
Gagnefs kommun 6 135 20 450 14 315  40 900 
Total offentligt bidrag annat än 
pengar 39 877 132 925 93 048  265 850 
Offentlig kontantfinansiering     
Region Dalarna 50 000 150 000 100 000  300 000 
      
Total offentlig 
kontantfinansiering 50 000 150 000 100 000  300 000 
Total offentlig finansiering 89 877 282 925 193 048  565 850 
Privata bidrag annat än pengar     
WSP 7 362 24 540 17 178  49 080 
Sweco 7 362 24 540 17 178  49 080 
Byggpartner 7 362 24 540 17 178  49 080 
Tyrens 7 362 24 540 17 178  49 080 
Dala Byggsamverkan AB 4 908 16 360 11 452  32 720 
Total privat bidrag annat än 
pengar 34 356 114 520 80 164  229 040 
Privat kontantfinansiering     
Byggdialog Dalarna 40 000 103 200 75 000  218 200 
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Finansiär 2021 2022 2023  Totalt 
Total privat kontantfinansiering 40 000 103 200 75 000  218 200 
Total privat finansiering 74 356 217 720 155 164  447 240 
 
 
 
Stöd 
 
 
Finansiering 2021 2022 2023  Totalt 
EU-medel 475 395 1 437 986 1 118 877  3 032 258 
 
 
 
 
Sammanställning 
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader    85.40 % 
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering 74.96 % 
Stödandel (EU-medel) av total finansiering 74.96 % 
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 13.99 % 
Andel privat finansiering 11.06 % 
 
 
 
 
Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Annika Westerberg efter föredragning av Britt-Marie Lindström. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
 
Britt-Marie Lindström 
Handläggare 
Telefon: 08-681 92 67 
E-post: britt-marie.lindstrom@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 
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Allmänna villkor  
1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar och 
förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 
2019:1) (nedan kallad Tillväxtverkets föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-
2020. Texter i handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 5.3 av handboken som ska tillämpas (nedan kallad 
Tillväxtverkets handbok).  
  
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se.  
  
2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande görs i 
samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. Stödmottagaren ansvarar för att 
kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är stödberättigande.  
  
3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som tas upp i en 
ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.    
  
4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet.  
  
5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att informera om 
projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.   
  
6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, vilseledande eller 
ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit mot de villkor som gäller för stödet 
eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. Om stödmottagare inte är berättigad till ett 
stödbelopp som betalats ut ska detta återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år 
från det att beloppet betalades ut.  
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Särskilda villkor  
 
Offentlig upphandling och andra köp   
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande fall, 
lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).  

Förenklade redovisningsalternativ 
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för 
indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas. 
För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för 
sociala avgifter mm) varvid en schablonsats på 45,24 % ska tillämpas. 
 
Statsstöd 
Projekt där stödmottagare genomför insatser till förmån för företag i nästa led, s.k. försumbart stöd: 
I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora 
företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektets delaktiviteter såsom AP 
2,3 och 4 förväntas värdet av insatsen per företag vara mycket liten, dvs inget värde påförs respektive 
företags intyg om försumbart stöd. Dock ska värde påföras intyg om företaget beräknas nyttja 
”fördjupade insatser” enligt inkommen med ansökan. Projektet erbjuder stöd för konsultinsatser ett så 
kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av 
mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1-8). 
 
Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får information 
om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att företagen kan anses 
vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje företag 
blankett om försumbart stöd, se nedanstående länk. Innan projektets aktiviteter inleds ska begärda 
uppgifter ha fyllts i och stödmottagaren ha återsänt blanketterna till Tillväxtverket för kontroll.  
 
Blanketten om försumbart stöd finns publicerad på https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-
rapportera/rapportera.html 
 
Utvärdering  
Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen Stödmottagare ska redovisa resultatet från 
den externa utvärderingen i rapporteringen till Tillväxtverket. Stödmottagaren ska beskriva hur man 
har använt sig av utvärderingsresultaten när det gäller lärande och utveckling av projektet samt extern 
kommunikation. Vid projektets slut ska stödmottagaren beskriva utvärderingsarbetet mer ingående i 
projektets slutrapport. Den aktör som gör utvärderingen ska inte bara rapportera till projektet, utan 
också vara med och sprida utvärderingsresultaten.   
  
Aktören ska dessutom delta i aktiviteter som gynnar lärandet mellan andra projekt som också är 
finansierade av Regionala utvecklingsfonden. Lärandet ska ske på programnivå eller 
programövergripande nivå.  
  
 
Krav på dokumentation 
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets handbok, 
hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, 
tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person, fram till den 31 december 10 år efter att 
stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning. 
 
 
 
 
 
 


