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Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, i samråd med
Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter,
branschorganisationer samt andra relevanta privata och offentliga
aktörer, utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att
underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i
Sverige. Syftet ska vara att tillvarata kompetensen hos nyanlända med
erfarenhet av företagande.
I uppdraget ingår att:
− Ge förslag på en modell för att identifiera nyanlända kvinnor och
män med företagarbakgrund som vill starta företag i Sverige, med
beaktande av sekretessregler gällande utbyte mellan myndigheter.
− Utlysa medel till projekt vad avser snabbspår för nyanlända till
företagande. I den del som avser identifiering av potentiella
projektdeltagare ska dessa projekt ska utgå från ett samarbete
med bl.a. lokala arbetsförmedlingar men även andra relevanta
aktörer såsom flyktingguider, studieförbunden, Svenska för
invandrare (SFI) och kommunernas samhällsorientering.
Projekten ska kunna komma nyanlända i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag till del.
− Sprida lärdomar genom myndighetens etablerade kanaler.
Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket beakta andra
relevanta aktörers erfarenheter från arbetet med snabbspår för
nyanlända. I den mån det krävs åtgärder från regeringen för att skapa
bättre förutsättningar för företagande bland nyanlända ska sådana förslag
framgå av myndighetens slutredovisning.
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För genomförandet av uppdraget får Tillväxtverket rekvirera 18 000 000
kronor för 2016 från Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska inkomma till
Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2016. Tillväxtverket får avsätta
högst 10 procent av medlen för programanknutna kostnader. Utgiften
ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del till
Kammarkollegiet. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till detta besluts
diarienummer. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 30 april 2017.
Tillväxtverket ska senast den 30 april 2017 lämna en delredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Slutrapport av
uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 31 augusti 2017.
Bakgrund

Regeringen aviserade i vårändringsbudgeten 2016 (prop. 2015/2016:99)
att anslaget 1:5 Näringslivsutveckling bör ökas med 18 000 000 kronor
för ett snabbspår för företagare.
Under 2015 sökte knappt 163 000 personer asyl i Sverige och en stor del
av dessa förväntas få uppehållstillstånd i landet. Det är angeläget att
tillvarata den potential och kompetens som finns bland nyanlända. I dag
drivs 15 procent av Sveriges företag av företagare med utländsk
bakgrund1. Av dessa är 28 procent kvinnor och 72 procent män. Detta
kan jämföras med könsfördelningen bland företagare med svensk
bakgrund, där 32 procent är kvinnor och 68 procent är män.2 Företagare
med utländsk bakgrund uppger i något högre grad än företagare med
svensk bakgrund att de vill låta företaget växa, både vad gäller omsättning
och vad gäller antalet anställda, och att företagets huvudsakliga marknad
finns utanför Sverige.3
Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom eget
företagande, och dels indirekt genom växande företag som anställer. Att
underlätta för företagande bland nyanlända kvinnor och män kan bidra
till att förbättra integrationen, jämställdheten, stärka företagens
konkurrenskraft och på sikt kan det också bidra till ökad
internationalisering av svenskt näringsliv. Snabbspåret för företagare ska
bidra till att bättre och snabbare tillvarata den kunskap och kompetens
samt erfarenhet av företagande som finns hos nyanlända.
Regeringen har initierat samtal med arbetsmarknadens parter kring
snabbspår för nyanlända. Snabbspåren bygger på att Arbetsförmedlingen,
tillsammans med arbetsmarknadens parter, ska hitta former och insatser
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”Statistik över operativa företagsledare”, Tillväxtverket (2012).
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för att på bästa sätt tillvarata värdefull kompetens hos nyanlända med
utbildning eller erfarenhet i bristyrken så att dessa snabbare kan matchas
mot branschers och företags behov.
Snabbspår för nyanlända att starta företag i Sverige skiljer sig i flera
aspekter från de snabbspår som regeringen initierat samtal med
arbetsmarknadens parter kring, men ligger i linje med regeringens mål
för näringspolitiken om ett stärkt näringslivsklimat som leder till att fler
startar företag och att befintliga företag och potentiella företag kan växa,
exportera och anställa fler, och regeringens mål om snabbare etablering
på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av de utmaningar som finns särskilt
rörande nyanlända kvinnors arbetsmarknadsetablering är det viktigt att
snabbspåret för nyanlända genomförs på ett sätt som bidrar till en
jämställd arbetsmarknad.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg
Filippa Axencrantz
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Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

