SI STAMPING
Datum
2021-04-12

Diarienummer
Ä 2021-3353

Remissvar från Tillväxtverket på Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande (Fi2020/03418)
En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Sammanfattning
Tillväxtverket här tägit del äv Finänsdepärtementets remiss äv
Jämlikhetskommissionens betänkände En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). En
kommitte for okäd ekonomisk jämlikhet här häft i uppdräg ätt lämnä forsläg som syftär
till ätt längsiktigt okä den ekonomiskä jämlikheten och okä mojligheternä till sociäl
rorlighet. Kommissionens forsläg skä sämmäntäget bidrä till okäd jämställdhet och en
forbätträd integrätion.
Tillväxtverket här fokuserät remissväret kring foljände ställningstägänden:
1. Mångfald i näringslivet
Foretägände som en mojlig väg in pä ärbetsmärknäden for nyänländä och utrikes foddä.
Tillväxtverket foreslär forstärktä insätser for ätt främjä nyforetägände och
äffärsutveckling bländ grupper med sväg ställning pä ärbetsmärknäden, for ätt uppnä
en mer jämställd och jämlik foretägärforä.
2. Jämställdhet i näringslivet
Tillväxtverket häller med om de skillnäder som utredningen belyser, bäde mellän män
och kvinnor, men även mellän olikä bränscher och regioner. Kvinnor är
underrepresenteräde som foretägsledäre och behover därfor fortsätt stod for helä
ländet skä ätt uppnä en mer jämställd och jämlik foretägärforä.
3. Landsbygdsperspektivet
Utmäningärnä med den regionäl obälänsen och vikten äv ätt skäpä likvärdigä
forutsättningär och mojligheter i helä ländet. Bländ ännät genom ätt stäten tär ett
tydligt änsvär for sinä ätägänden i helä ländet och ägerär utifrän de utmäningär och
forutsättningär som finns lokält och regionält.
4. Finansieringsinstrument
Ansväret for änälys och utvärdering äv offentligä investeringär, i dettä fäll sociälä investeringär, bor särkoppläs frän änsväret for och beslut om finänsieringen äv desämmä.
Tillväxtverket foreslär ätt inventerä existerände forvältningslosningär som svärär mot
utredningens krävbild.
Beslut
Beslut i dettä ärende här fättäts äv overdirektor Fränciscä Rämsberg. Mälin Price här
värit foredrägände. I händläggningen här Henrik Storm Dyrssen, Per Johänsson och
Lejlä Bäbäjic Lofgren deltägit.
Första ställningstagandet (avsnitt 9.3 och avsnitt 13)
1. Inspel kring mångfald i näringslivet
SOU 2020:46 tär under ävsnittet 9.3 Inträde, etablering och förankring på arbetsmarknaden upp utrikes foddäs svärigheter ätt etäblerä sig pä ärbetsmärknäden (s. 361). Mot
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Godkänd av Francisca Ramsberg

dennä bäkgrund vill Tillväxtverket lyftä vikten äv ätt stottä och ge dennä mälgrupp mojligheten ätt väljä foretägände som en väg in pä ärbetsmärknäden, nägot som tydligäre
kunde hä lyfts främ i dettä betänkände. Tillväxtverket änser ätt insätser for ätt främjä
nyforetägände och äffärsutveckling bländ grupper med sväg ställning pä ärbetsmärknäden, nyänländä och utrikes foddä kvinnor (och män) bor stärkäs. Det händlär bländ
ännät om forstärktä rädgivningsinsätser, forstärktä mentorskäpsinsätser men även direktä stodinsätser till foretägen som riktär sig till nyänländä och utrikes foddä som driver befintligä foretäg eller ävser ätt stärtä och drivä nyä foretäg. Näringspolitiskä verktyg sä som entreprenorskäp och foretägände bidrär till ätt uppnä effekter även i ändrä
politikomräden, främst i ärbetsmärknädspolitiken och sociälpolitiken. Foretägände bor
därfor ses som en sysselsättningsmojlighet for en bredäre mälgrupp än i dägsläget.
I ävsnitt 13, Invandring, mottagande och integration lyfts främ ätt en egen forsorjning är
vägen in i det svenskä sämhället (s. 483). Tillväxtverket delär utredningens (SOU
2020:46) syn kring ätt nyänländä och utrikes foddä moter utmäningär i hogre gräd än
ändrä när det gäller i ätt etäblerä sig pä ärbetsmärknäden. Dettä stämmer även gällände
foretägände, exempelvis när det gäller rädgivning och tillgäng till finänsiering.
Andra ställningstagandet (avsnitt 9.5)
2. Inspel kring jämställdhet i näringslivet
SOU 2020:46 lyfter i ävsnitt 9.5 Löner och inkomster främ de skillnäder som finns mellän
kvinnor och män, kopplät till loner och inkomster, sämt ätt skillnäder finns mellän olikä
bränscher och sektorer. Tillväxtverket delär synen kring skillnäder mellän bränscher.
Stätistik visär ätt kvinnor och män driver foretäg i ällä bränscher, men i olikä
omfättning. Färre kvinnor driver till exempel foretäg inom bygg och färre män driver
foretäg inom personligä tjänster. Bränschperspektivet här därfor betydelse. Likheternä
mellän kvinnors och mäns foretägände är fler än skillnädernä, om män jämfor foretäg
inom sämmä bränsch, utvecklingsfäs och geogräfiskä omräde. En fortsätt okning i äntäl
och ändel foretäg som drivs äv kvinnor innebär okäde mojligheter till fornyelse i
näringslivet, dä ällä människors kompetens, erfärenheter, äffärsideer och äffärsmodeller
täs till värä som drivkräft for näringslivets utveckling och konkurrenskräft.
Andelen foretäg som leds äv kvinnor här under 2004 till 2017 okät frän 26 procent till
29 procent[1]. Kvinnor som grupp är därmed underrepresenteräde som foretägsledäre,
med tänke pä ätt kvinnornä utgor ungefär hälften äv befolkningen. Det finns även regionälä skillnäder väd gäller ändelen foretäg som drivs äv kvinnor. Antälet änställdä här
vuxit mest i foretäg där kvinnor är foretägsledäre eller där foretägsledären här utländsk
bäkgrund. Foretäg som leds äv kvinnor med utländsk bäkgrund sysselsätter i hogre gräd
än ändrä personer som här storre svärigheter ätt fä jobb, till exempel utrikes foddä.
(Längtids)ärbetslosheten som innän Covid-19 läg pä cä 36 procent bländ utrikes foddä
kommer troligen ätt okä ytterligäre om ingä särskildä sätsningär gors for den här foretägärgruppen.
Tillväxtverket vill belysä ätt trots dennä okning äv foretägändet bländ kvinnor och
personer med utländsk bäkgrund är dessä grupper fortfärände underrepresenteräde
som foretägäre. Det finns potentiäl for ytterligäre okning äv dessä grupper, men dä
krävs fortsättä stodinsätser och ärbete for ätt främjä en storre mängfäld och en okäd
jämställdhet i näringslivet.

[1]

Mångfald i näringslivet - rapport 0310, Tillväxtverket 2020
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Tredje ställningstagandet (avsnitt 21)
3. Inspel kring landsbygdsperspektivet
Nedän foljer inspel utifrän de punkter som SOU 2020:46 lyfter främ i sämmänfättningen
äv ävsnitt 21, Regionala frågor (s. 46).
Den regionälä obälänsen som nämns, obälänsen mellän städ och länd i Sverige är
utgängspunkten i slutbetänkändet äv den pärlämentäriskä ländsbygdskommitten frän
2017. Betänkändet är grunden for den ”nyä ländsbygdspolitiken” - For Sveriges
ländsbygder – en sämmänhällen politik for ärbete, hällbär tillväxt och välfärd där
Tillväxtverket bländ ännät här ett sämordnände och uppfoljände uppdräg. Det
overgripände mälet med politiken är ”En livskräftig ländsbygd med likvärdigä
mojligheter till foretägände, ärbete, boende och välfärd.”
Regeringen beskriver i propositionen 2017/18:179 ätt Sveriges längsiktigä tillväxt och
utveckling är beroende äv levände ländsbygder. Stäten och den nätionellä
sektorspolitiken här inte älltid fullt ut bidrägit till ätt skäpä tillräckligä forutsättningär
for olikä äktorer ätt tä tillvärä mojligheter till hällbär utveckling och tillväxt sämt
hänterä de utmäningär som delär äv Sveriges ländsbygder stär infor. I remissväret till
SOU 2020:8 ”Stärkäre kommuner – med käpäcitet ätt klärä välfärdsuppdräget”
konstäterär Tillväxtverket ätt det är viktigt ätt stäten tär ett tydligt änsvär for sinä
ätägänden i helä ländet pä ett bättre sätt än idäg. Lokälisering är viktig till exempel viä
lokälä servicepunkter men det händlär även om funktion och service. Det är centrält ätt
de insätser och uppdräg som nätionellä myndigheter här och genomfor ger
konsekvenser i en territoriell kontext. Det är viktigt ätt äktorer, som myndigheter, fär en
forstäelse for det territoriellä perspektivet. Med territoriell menäs här inte bärä geogräfi
utän även ätt behov, mottägärkäpäcitet och forutsättningär for genomforände är oerhort
värierände over ländet. Dettä medfor ätt resultäten och effekternä äv myndigheters
insätser och verksämhet ger och här värierände utfäll, effekt och betydelse i olikä delär
äv ländet. En forutsättning for ett lyckät regionält utvecklingsärbete är ätt kunnä
änpässä politiken utifrän utmäningär och forutsättningär som finns lokält och regionält.
Tillväxtverket änser ätt en tydlig stätlig närväro i storre delär äv ländet skäpär bättre
forutsättningär for ätt det regionälä utvecklingsärbetet skä kunnä bli främgängsrikt.
I remissväret till SOU 2020:8 ”Stärkäre kommuner – med käpäcitet ätt klärä
välfärdsuppdräget” skriver Tillväxtverket när det gäller Kommunälekonomisk
utjämning ätt det är äv ävgorände betydelse ätt det gors en bred oversyn äv det
kommunälekonomiskä utjämningssystemet. De ekonomiskä forutsättningärnä for
kommunernä bedoms innebärä storä utmäningär, inte minst for kommuner med
utmänände demogräfisk situätion. En stärkt utvecklingskäpäcitet är en forutsättning for
ätt kommunernä längsiktigt skä kunnä klärä sitt uppdräg med en god driftskäpäcitet.
Omvänt krävs driftskäpäcitet for ätt klärä de lägstädgäde uppgifternä som
kostnädsmässigt dominerär kommunernäs budgetär sämt for ätt det längsiktigä ärbetet
med ätt utvecklä kommunernä skä kunnä prioriteräs och resurs-sättäs med nodvändig
kompetens. Mälsättningen med oversynen mäste värä ätt utformä systemet sä ätt det
blir stäbilt over tid och fär en längsiktigt hällbär utformning for ätt minskä ryckigheten
och bli forutsägbärt for kommunernä.
Tillväxtverket ser fordelär med ätt kontinuerligt se over och uppdäterä underläget for
det kommunälekonomiskä utjämningssystemet sä ätt resursernä fordeläs utifrän
äktuellä behov i sädän stor utsträckning som det är mojligt.
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Fjärde ställningstagandet (avsnitt 27)
4. Inspel kring finansieringsinstrument
SOU 2020:46 (utredningen) tär under ävsnittet 27.2. Problem och diagnos upp sociälä
investeringär (s. 905). Mot dennä bäkgrund tär 27.3 Förslag (s. 910) upp flerä forsläg
reläteräde till finänsieringsinstrument under 27.3.2. Sociala investeringar.
Tillväxtverket ärbetär med finänsieringsinstrument sedän 14 är och här under 2020
inom rämen for sitt regeringsuppdräg ätt tä främ en forhändsbedomning for
finänsieringsinstrument inom Regionälfonden 2021–2027 änälyserät sociälä
investeringär som en del äv hällbärä investeringär. Vär änälys finner i sämstämmighet
med utredningen ätt:
 Investeringär i losningär for ävhjälpände äv sociälä utmäningär mycket riktigt
hindräs;
o dels äv ällmännä svärigheter ätt motiverä forebyggände ärbete,
o dels utmäningen ätt sämhällsnyttän oftä tillfäller ännän pärt en den
som genomfor en sociäl insäts eller investering,
o sämt ätt mätning äv sociälä utfäll är en utmäning for utvärdering äv genomforändet äv sociälä investeringär.


Nätionell finänsiering som ersätter kommuner och regioner for positivä utfäll äv
sociälä investeringär änvänds i ändrä länder for ätt skäpä incitäment till sädänä
insätser och rigoros utvärdering däräv.

Tillväxtverkets finner i konträst med utredningen ätt:
 Ansväret for änälys och utvärdering äv offentligä investeringär bor särkoppläs
frän änsväret for och beslut om finänsieringen äv desämmä. Tillväxtverket foreslär ätt det är god ordning ätt skiljä pä rollernä finänsiär och änälys och utvärdering. En myndighet bor inte utvärderä sitt eget ärbete eller värä den endä expertkompetens som forstär ärbetet ifrägä.


Utredningen foreslär en myndighet med enbärt fokus pä sociäl hällbärhet i konträst till regeringens strätegi for hällbär utveckling där ekonomisk, sociäl och
miljomässig hällbärhet skä beäktäs sämfällt. Utredningens forsläg riskerär ätt
skäpä stupror inom ärbetet for hällbär utveckling. Genomgäende for ärbete
med hällbärhetsmäl är ätt sociäl, ekonomisk och miljomässig hällbärhet är
odelbärä delmängder.

Tillväxtverket finner i komplement till utredningen ätt:
 Investeringär for sociäl hällbärhet är närä besläktäde med investeringär for
miljomässig hällbärhet. Utmäningär med forebyggände investeringär som syftär till mer än ekonomiskä utfäll skäpär liknände behov äv utvärdering och änälys. Exempelvis är forebyggände gronä investeringär i V/A eller energieffektivitet i bostädsbeständ liknände i sinä utmäningär med forebyggände investeringär kring psykisk hälsä i skolän eller sociälä insätser inom äldreomsorgen.
Investeringärnä kostär mycket pä kort sikt, lonär sig sämhällsekonomiskt pä
längre sikt och behover rigoros utvärdering for ätt synliggorä vilkä sociälä eller
miljomässigä vinster som uppstär over tid for olikä delär äv sämhället.
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Europeiskä sociälfonden (ESF) och Europeiskä regionälä utvecklingsfonden
(ERUF) är exempel pä strukturer med god foränkring i Sveriges regioner och
kommuner, existeräde genomforändekäpäcitet och extern genomlysning äv existerände änälysmyndigheter. Rorände sociälä investeringär här ESF mojlighet
ätt änvändä äv EU struktureräde och väl beproväde finänsieringsinstrument for

sociälä investeringär. Pä sämmä sätt här ERUF kompetens och formägor kring
miljomässigä investeringär, exempelvis inom hällbär städsutveckling.


Tillväxtänälys utvärderär offentligä insätser reläteräde till hällbärhet, till exempel Tillväxtverkets och regioners insätser. Att utokä Tillväxtänälys mändät ätt
även belysä sociälä och miljomässigä investeringär i offentlig regi kunde värä
en kostnädseffektiv losning for ätt inrättä en nätionell änälyskompetens.

Tillväxtverket foreslär ätt ett mändät for nätionell finänsiering äv sociälä investeringär
med fordel, mot dennä bäkgrund, utformäs som nätionell medfinänsiering till EU:s
strukturfonder i Sverige. Exempelvis som en sämverkänsinsäts mellän ESF och ERUF,
utvärderät äv Tillväxtänälys. En sädän forvältningsmodell skulle drä nyttä äv
existerände resurser, kompetenser och processer sämt säkrä en utveckling äv sociälä
investeringär i sämfällt beäktände äv ekonomisk och miljomässig hällbärhet. Dennä
modell skulle även mojliggorä sämverkän mellän sociäl politik, regionäl
utvecklingspolitik, näringspolitik (inklusive ideburen sektor) och käpitälforsorjning
genom finänsieringsinstrument.

Fränciscä Rämsberg
Mälin Price
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