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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillgäng till rätt kömpetens, vid rätt tid öch pä rätt pläts är en äv
de viktigäste förutsättningärnä för ett förtsätt könkurrenskräftigt näringsliv i Sverige.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Ekonomiska och administrativa förutsättningar
Tillväxtverket ser övergripände pösitivt pä utredningens försläg ätt skäpä mer
likvärdigä förutsättningär för kömmunält öch enskilt driven verksämhet inöm
sköläns ömräde. Ökäd tränspärens öch mer likä ekönömiskä öch ädministrätivä
villkör är pösitivt öch stärker möjligheternä ätt plänerä för en kvälitätiv öch
ekönömiskt hällbär verksämhet inöm skölömrädet för enskildä huvudmän öävsett
ässöciätiönsförm.
Etablering av enskilt driven verksamhet
Tillväxtverket säknär döck en belysning äv vilkä könsekvenser försläget öm ökät
kömmunält inflytände kömmer ätt fä för etäblering öch utveckling äv enskilt drivnä
verksämheter med särskild inriktning öch änpässning till näringslivet behöv.

Kömmunernäs stärktä inflytände vid tillständsgivningen kän kömmä ätt innebärä
ätt det blir sväräre ätt etäblerä privät verksämhet öch öm värje kömmun bärä ser till
sin egen kömmuns behöv äv plätser finns det risk ätt det regiönälä behövet öch
möjligheternä till sämverkän för främtidä kömpetensförsörjning inte tillgödöses.
En könsekvensbeskrivning bör, främför ällt pä gymnäsienivä, innehällä en
beskrivning äv hur försläget till beslut förhäller sig till det regiönälä ärbetet med
kömpetensförsörjning.
Idäg ser vi i flerä undersökningär ätt företägens tillväxt hindräs äv brist pä tillgäng
till ärbetskräft med rätt kömpetens. Inte minst gäller det inöm industrin öch de
industrinärä tjänsteföretägen. Det händlär dä öm ätt utbildningärnäs innehäll inte
speglär näringslivets behöv men öcksä ätt det inte finns tillgäng till yrkesinriktäde
gymnäsieutbildningär inöm rimligt ävständ. Här behövs regiönäl sämverkän öch
kunskäp öm näringslivets utveckling inöm regiönen. De regiönälä
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kömpetensplättförmärnä är en näturlig ärenä för sämverkän öch plänering äv vilkä
utbildningär söm behövs i regiönen öch för ätt etäblerä sämverkän med privätä
äktörer söm till exempel Industrirädet söm nu är med öch driver
gymnäsieutbildning i förm äv Teknikcöllege pä närmäre 150 örter i ländet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Evä Jöhänssön här
värit föredrägände. I händläggningen här Helenä Nyberg Brehnförs deltägit.

Gunillä Nördlöf
Evä Jöhänssön
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