Utbildningsdepartementet

Datum
2021-12-17

Diarienummer
Ä 2021–8932

Remissvar
- SOU2021:65Stärktfokuspå
framtidensforskningsinfrastruktur
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagenskonkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapabättre förutsättningar för företagandeoch attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas.Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnadlandsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för
riksintresse industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring.Vårt
arbete syftar till att stärka sambandenmellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling.
Remissvaretär skrivet utifrån dessautgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverkets förslag:
Ökadsamverkanmed regionen vad gäller forskningsinfrastruktur och
framtida konkurrenskraft.
Tillväxtverket håller med om att svenskt näringsliv har en viktig roll i
uppbyggnad och användning av forskningsinfrastruktur.
Forskningsinfrastruktur bör ta hänsyn till regionens prioriteringar i enlighet
med smart specialisering vid uppbyggnad av forskningsinfrastruktur
Inkludera ERUFsom en viktig finansiär vad gäller forskningsinfrastruktur
Utökad samverkanmellan flera aktörer krävs för att etablera större
satsningar av nationellt intresse.

Tillväxtverketskommentarer
Tillväxtverket har följande kommentarer till Remissenang.stärkt fokus på framtidens
forskningsinfrastruktur:
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Godkänd av Patrik Sällström

Stärk förutsättningarna för samverkan om forskningsinfrastruktur (rubrik i
utredningen)
Tillväxtverket anser att vikten av samverkanmellan universitet och högskolor är
avgörande för framtida konkurrenskraft.
Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Här spelar
universitet och högskolor en viktig roll. Universitetens roll är avgörandevad gäller för
regionens framtida konkurrenskraft i fråga om kunskapsförsörjning. Samtidigt är det
lokala näringslivet en viktig vägvisare för behovsmotiverad forskning. Därför är det
viktigt att högskolan och regionen har ett gemensamtfokus och går hand i hand vad
gäller forskningsinfrastruktur för att uppnå regional och nationell konkurrenskraft
Tillväxtverket förslag:Ökadsamverkanmed regionen vad gäller
forskningsinfrastruktur och framtida konkurrenskraft.

Näringslivets medverkan beträffande uppbyggandeoch användning av
forskningsinfrastruktur.
Historiskt sett är Sverigebland de länder som investerat mest i forskning men det är
en liten andel som leder till kommersialisering. Därför behöver forskning
tillgängliggöras för framför allt små – och medelstora företag. Att få företagen att ta del
av och an-vända forskningsresultat sker inte av sig själv utan det måste till gedigna
insatser och kanaler för att detta ska ske.Därför är det viktigt att det också finns ett
fungerandeinnovationsstödssystem.Bland annat måste forskning i allt högre grad
utformas, testas och implementeras i samverkanmed företagen.
Tillväxtverkets förslag:Tillväxtverket håller med om att svenskt näringsliv har en
vik-tig roll i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastruktur.

Smart specialiseringvisar framtida konkurrenskraft.
I stort sett samtliga regioner har idag en strategi för smart specialisering eller
motsvarande.Smart specialisering handlar om att kraftsamla inom de mest lovande
områdena för bland annat innovation och entreprenörskap. Detta innebär att
regionerna har prioriterat för framtida konkurrenskraft. Inom ramen för detta bör
högskola,universitet och näringslivet samverka för att forskning skabli tillväxt. Detta
innebär att forskningsinfrastruktur samt testbäddar, demonstrationsanläggningar
med mera bör ligga linje med de prioriteringar som regionen tillsammans med
universitet, näringsliv med flera tagit fram för att uppnå högsta effektivitet.
Tillväxtverket förslag:Forskningsinfrastruktur bör ta hänsyn till regionens
prioriteringar i enlighet med smart specialisering vid uppbyggnad av
forskningsinfrastruktur
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ERUFviktig aktör och finansiär
Vad gäller finansiering till forskningsinfrastruktur är Regionalfonden(ERUF)en viktig
aktör och finansiär. Under programperioden 2014–2020 en dryg miljard svenska
kronor (siffran är från dagensdatum -programperioden är förlängd till 2023) till
universitet och högskolor exklusive medfinansiering. Då har vi inte tagit med
universitetsnära aktörer såsomholdingbolag. Finansieringen från Regionalfondenhar
bland annat gått till samverkanmed näringslivet inom olika sektorer.
Tillväxtverket förslag:Inkludera ERUFsom en viktig finansiär vad gäller
forskningsinfrastruktur

Utökad samverkan nästa programperiod
Vad gäller nästa programperiod (2021–2027) planerar Tillväxtverket att arbeta för
större och mer strategiska projekt inom ramen för ERUFgenom att etablera så kallade
samverkansplattformar. Detta innebär att regioner och myndigheter tillsammans ska
komma överens om finansiering av större strategiska satsningar som alla eller flera
regioner kan ställa sig bakom. Här är forskningsinfrastrukturen av största vikt
eftersom det är denna är nödvändig för att forskning skaleda till tillväxt.
Tillväxtverkets förslag:Utökad samverkanmellan flera aktörer krävs för att etablera
större satsningar av nationellt intresse.
Beslut i detta ärende har fattats av Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef,
avdelning Regioner.
Alexander AlcazarJönssonhar varit föredragande.

Patrik Sällström
Alexander Alcazar Jönsson
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