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Utbildningsdepartementet

Remissvar betänkandet Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga då små och medelstora företag anger att
svårigheterna att hitta rätt kompetens är det största hindret för tillväxt. Tillväxtverket
arbetar för att tydliggöra och förstärka näringslivsperspektivet i
kompetensförsörjningsfrågorna. Utbildningssystemet behöver anpassas efter
näringslivets behov och präglas av kvalitet på alla nivåer för att Sverige långsiktigt ska
kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Det är också angeläget att attrahera personer med
kompetens som är avgörande för svenska företagsutveckling och konkurrenskraft till
Sverige.
Världens ekonomier flätas samman allt mer. Sveriges företag behöver i högre
utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en
konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv. Tillväxtverket arbetar också
för ökad internationalisering i svenska företag. Exempelvis genom att ta fram och sprida
kunskap om företagens behov av internationalisering.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket är positiv till de förslag som ges i utredningen. En ökad
internationaliseringen för att därigenom nå högre kvalitet i forskning och utbildning är
viktigt och stärker Sveriges konkurrenskraft. En ökad fokusering på att attrahera
forskare och stundeter att söka sig till Sverige är positivt. Om dessa väljer och har
möjlighet att stanna för arbete i landet kan det bidra positivt till Sveriges
kompetensförsörjning. Åtgärder som leder till det bör prioriteras. Tillväxtverket vill
särskilt betona vikten av delar av utredningens förslag.

Ökad samverkan för förbättrad kompetensförsörjning (Kap.5.5)
Utredningens förslag: Ett närmare partnerskap mellan lärosäten och
arbetslivsföreträdare.
Tillväxtverkets ställningstagande: Tillväxtverket tillstyrker förslaget då det kan bidra
positivt till sysselsättningen och kompetensförsörjningen i Sverige genom ett större
inflöde av internationella studenter, doktorander och forskare. Myndigheten vill särskilt
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betona vikten av att arbeta med insatser för att öka utländska studenters kontakter med
arbetslivet och det omgivande samhället för en ökad arbetsmarknadsanknytning och
förbättrad kompetensförsörjning. Ämnesområden där det råder kompetensbrist bör då
prioriteras.

Avdragsrätt för donationer (Kap.8.4.6)
Utredningens förslag: Regeringen bör utreda hur en avdragsrätt för utgifter till
utbildning som har koppling till ett företags kärnverksamhet kan utformas, i syfte att
möjliggöra för donationer för stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.
Tillväxtverkets ställningstagande: Tillväxtverket instämmer i utredningens
problembeskrivning och förslaget. En sådan avdragsrätt kan stimulera näringslivet att
bidra till att lösa kompetensförsörjningsbehov.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Annä Mänhem Läurin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Therese
Wällqvister deltägit.

Nämn Beslutände
Anna Manhem Laurin
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