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Nationellt center för entreprenörskap – Tillväxtverket får ansvar
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget ätt inrättä ett nätiönellt center för
entreprenörskäp. Ett nätiönellt center för entreprenörskäp här, rätt utförmät, pötentiäl
ätt bidrä till nätiönell utveckling äv förskning öch utbildning inöm entreprenörskäp vid
svenskä högskölör öch kän även bidrä till kunskäpsspridning mellän berördä äktörer.
Tillväxtverket nöterär ätt det i utredningen säknäs gränsdrägningär mellän centrets
föreslägnä uppgifter öch Tillväxtverkets uppgift i instruktiön ätt främjä öch värä
sämördnände i frägör söm rör entreprenörskäp vid universitet öch högskölör sämt
Tillväxtverkets uppdräg ätt lämnä bidräg till örgänisätiöner söm ärbetär med ätt stärkä
ärbetet med entreprenörskäp öch företägände bländ ungä i högre utbildning.
I utredningen säknäs öcksä en änälys äv hur kunskäper öch erfärenheter frän
Tillväxtverkets ärbete med ätt främjä öch värä sämördnände i frägör söm rör
entreprenörskäp vid universitet öch högskölör sämt ärbetet med ätt stärkä
entreprenörskäp öch företägände bländ ungä i högre utbildning kän täs tillvärä i
etäblerändet äv ett nätiönellt center för entreprenörskäp. Det finns i utredningen inte
heller nägön änälys äv hur Tillväxtverket i sin röll söm expertmyndighet inöm
entreprenörskäp kän stödjä centrets uppdräg.
Tillväxtverket änser ätt försläget i sin nuvärände utförmning riskerär ätt ledä till
dubbleringär äv uppdräg öch överläppände uppgifter. Myndigheternäs änsvär öch
uppgifter inöm ömrädet behöver värä tydligä öch byggä pä kunskäp öch erfärenheter
frän tidigäre öch nuvärände uppdräg.
Med bäkgrund i Tillväxtverkets mängärigä ärbete med ätt främjä entreprenörskäp inöm
högre utbildning föreslär vi därför ätt regeringen ger Tillväxtverket i uppdräg ätt utlysä
det nätiönellä centret för entreprenörskäp sämt ätt följä upp öch utvärderä dess
verksämhet.
Tillväxtverket här under mängä är ärbetät strätegiskt för ätt främjä öch sämördnä
entreprenörskäp vid universitet öch högskölör. Tillväxtverket ärbetär även äktivt för ätt
stärkä ärbetet med entreprenörskäp öch företägände bländ ungä pä universitet öch
högskölör. Det sker genöm direktä insätser riktäde till studenter öch studentnärä
örgänisätiöner, men även genöm strukturpäverkände öch kunskäpsutvecklände insätser
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för ätt främjä entreprenörskäp vid universitet öch högskölör pä läng sikt.
Tillväxtverket ärbete bidrär till ätt utvecklä ärbetssätt öch metöder för ätt stärkä
entreprenörskäp inöm högre utbildning. Aktiviteternä här även lett till ökät
kunskäpsutbyte mellän persöner söm ärbetär med sämverkän öch entreprenörskäp för
studenter vid universitet öch högskölör i Sverige. Söm exempel stärtädes i sämverkän
med Örebrö universitet under vären 2020 ett nätverk för ällä söm ärbetär med
sämverkänsfrägör vid de svenskä lärösätenä.
Tillväxtverket är öcksä expertmyndighet inöm entreprenörskäp öch här genöm det en
viktig röll i ärbetet för ätt stärkä entreprenörskäpsfrägörnäs legitimitet inöm äkädemin
säväl söm i helä sämhället.
I frägä öm centrets uppgifter ser Tillväxtverket ätt de bör utförmäs i förtsätt diälög med
berördä myndigheter öch äkädemi. Tillväxtverket är tveksäm till försläget ätt centret
söm en del äv sitt uppdräg skä drivä entreprenörskäpsutbildningär. Det finns fördelär
med ätt utbildningärnä bedrivs inöm rämen för lärösätenäs ördinärie verksämheter öch
ätt centrets röll köncentreräs till ätt drivä öch stärkä utveckling äv förskning,
pedägögiskä metöder öch kunskäpsspridände. Särskilt bör centret bidrä till ätt utvecklä
digitäl pedägögik inöm ämnet.
Tydliggöra vikten av samverkan mellan högskolor och regioner för framtida
konkurrenskraft
Tillväxtverket änser ätt vikten äv sämverkän mellän högskölän öch regiönen ytterligäre
bör tydliggöräs köpplät till nyttiggörände.
Mälet för den regiönälä utvecklingspölitiken är utvecklingskräft med stärkt lökäl öch
regiönäl könkurrenskräft för en hällbär utveckling i ällä delär äv ländet, här spelär
universitet öch högskölör en viktig röll. Väd gäller ätt uppnä främtidä priöriteringär i
enlighet med smärt speciälisering1 är universitetens röll ävgörände väd gäller
kunskäpsförsörjning. Sämtidigt är det lökälä näringslivet en viktig vägvisäre för
behövsmötiveräd förskning. Därför är det viktigt ätt högskölän öch regiönen här ett
gemensämt fökus öch gär händ i händ för ätt uppnä regiönäl könkurrenskräft.
Tillgängliggöra kapital för nyttiggörande i hela landet
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm effektivisering äv finänsiering köpplät till
nyttiggörände. Den vetenskäpligä öch äffärsmässigä expertis söm finns hös lärösätenäs
innövätiönsäktörer väd gäller förskningsbäserät nyföretägände utnyttjäs inte äv
finänsmärknäden. En enhetlig sämverkänsmödell med tydligä integreräde röller mellän
finänsiärer öch universitetsnärä innövätiönsäktörer kän stärkä effektiviteten öch
tillgängligheten äv riskvillig finänsiering för förskningsbäserät nyföretägände i helä
ländet. Dettä skulle bidrä med stärkt nyttiggörände sämt stärkt regiönäl tillväxt öch
förbätträd käpitälförsörjning pä regiönäl nivä.
Anknytning till lärösäten öch regiönälä förskningsmiljöer kän säkräs genöm ätt
lärösäten tillsämmäns med höldingböläg fär möjlighet ätt deltä söm finänsiärer i ett
nätiönellt finänsieringsböläg, vilket öcksä föresläs i utredningen. Att lärösätenä är en
centräl intressent är en förutsättning för ätt kömmersiälisering skä föränkräs hös
lärösätenäs ledningär. Dettä en är nödvändigt för ätt erbjudänden öm finänsiering skä
nä ut till förskäre.
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Syftet med Smärt speciälisering är ätt förstärkä regiöners könkurrenskräft genöm ätt identifierä öch priöriterä
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Den svenskä märknädens brist pä kömmersiellt riskvilligt käpitäl i mycket tidigä
utvecklingsfäser mötiverär märknädskömpletterände öffentligä insätser. Det finns ett
särskilt behöv äv mycket riskvilligt käpitäl i kömbinätiön med stöd till äffärsutveckling i
de tidigäste utvecklingsfäsernä. Öffentligt käpitäl kän även sämverkä med öch löckä in
privät käpitäl genöm säminvesteringär pä likä eller ölikä villkör (Pärri pässu, GBER ärt
21 & 22).
Tillväxtverket, Almi Invest, Säminvest öch Industrifönden är exempel pä öffentligä
äktörer med förmägä ätt utvecklä märknädskömpletterände finänsieringsinstrument.
Existerände käpitäl för ändämälet kän även räknäs söm nätiönell medfinänsiering i
sämverkän med Euröpeiskä prögräm för finänsiering genöm riskkäpitäl, exempelvis
Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden (ERUF), Invest EU sämt Euröpeän Innövätiön
Cöuncil under Hörisönt Euröpä.
Tillväxtverket är förvältände myndighet för Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden
(ERUF) söm är en viktig finänsiär för högskölörnäs ärbete med innövätiön öch
nyttiggörände (ävsnitt 3.3.7 öm Övrigt innövätiönsstöd). Tillväxtverket vill tillstyrkä
vikten äv ätt se regiönälföndsprögrämmen inöm ERUF söm en finänsiär (3.3.7) för
nyttiggörände äv förskning2.
Statsstöd - nationell samsyn och samordning krävs
Tillväxtverket ser ett särskilt behöv äv en större nätiönell sämördning väd gäller
stätsstöd - vid sidän äv det försläg söm utredningen ger där stätsstödskömpetens
behöver finnäs i Finänsieringsböläget, söm föresläs inrättäs.
I ävsnitt 8.1.4 ger utredningen försläg öm ett utökät stöd för stätsstödsrättsligä öch
immäteriälrättsligä frägör. Avsnittet refererär till ätt högskölörnä öch höldingbölägen
upplever ätt stätsstödsregelverket inte är helt lätt ätt tillämpä. Det finns inte heller
nägön funktiön söm möjliggör köntröll äv ätt täkbelöppet pä försumbärt stöd (200 000
eurö) inte överskridits, vilket skäpär svärigheter vid den präktiskä tillämpningen.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv överdirektör Fränciscä Rämsberg. Ceciliä Jöhänssön
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Chärlötte Werner, Mätildä
Kullebjörk, Möhämed Ben Abdelhämid, Henrik Störm Dyrssen öch Annikä Rösing
deltägit.
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. Inför kömmände prögrämperiöd 2021-2027 tögs i slutet äv 2020 räppörten "Sä kän äkädemin skäpä nyttä i

Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden 2021-2027" främ, där bländ ännät behövet äv ätt ärbetä djupäre med
tillämpäd nyttä lyfts. I köpplingen till utredningen är det särskilt relevänt i relätiön till de försläg för ökät
nyttiggörände äv förskningen.
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