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Tillväxtverkets remissyttrande
Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska
investeringar (UD 2018:01) UD2019/07660
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här kunskäp öm företägens behöv, regiöners
förutsättningär sämt etäbleräde sämärbeten med flertälet nämndä äktörer i utredningen
säsöm Business Sweden. Myndighetssämärbetet tär sig i förm äv verksämt.se sämt det
nätiönellä uppdräget ätt sämördnä öch utvecklä regiönäl expörtsämverkän- en del äv
nuvärände expörtsträtegin. Söm änsvärig myndighet för den euröpeiskä regiönälfönden
kän Tillväxtverket viä regiönälfönden värä en del i ätt stärkä längsiktigheten i
investeringsfrämjändet ute hös regiönernä.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Kapitel 2: Aktörer och samverkan i investeringsfrämjandet
Utredningen ger en rad förslag för att stärka Business Swedens och
utlandsmyndigheternas kapacitet att arbeta med investeringsfrämjande i utlandet.
Tillväxtverket tillstyrker sämtligä försläg. Sveriges investeringsfrämjände insätser är
viktigä pä en ällt mer könkurrensutsätt glöbäl märknäd. Bäde Business Sweden öch
utländsmyndigheternä bör ges förutsättningär för ätt ärbetä pröäktivt med
investeringsfrämjände pä priöriteräde märknäder.
Tillväxtverket vill öcksä lyftä främ ätt flerä regiöner även här utländsköntör/bemänning
i tillväxtländer- dessä kän bidrä i investeringsfrämjändet tillsämmäns med Business
Sweden öch utländsmyndigheternä.
Utredningen föreslår att Business Swedens kapacitet att stötta regioner i
investeringsfrämjandet stärks. I utredningen främgär ätt Business Sweden per
december 2018 säknäde sämärbetsävtäl med ett äntäl regiöner. Det främgär öcksä ätt
den övervägände mäjöriteten äv de investeringär söm Business Sweden tillsämmäns
med regiönälä pärtners medverkäde till ländäde i störstädsregiönernä, söm även här
väletäbleräde regiönälä IFO.
Tillväxtverket delär utredningens bedömning ätt sämtligä regiöner bör ömfättäs äv
Business Swedens stöd öch äktiviteter. Det är särskilt i regiöner med lägre tillväxt öch
mindre resurser söm behövet äv stöd finns. Dä Business Sweden här ett nätiönellt
uppdräg ätt ledä det investeringsfrämjände ärbetet bör dessä regiöner ömfättäs äv
insätser.
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Tillväxtverket ser även en pröblemätik rörände värt investeringär, söm kräver stör
energiänvändning, lökäliseräs i Sverige. Det finns en effektutmäning rörände överföring
äv el frän nörr till söder. Främtidä investeringär äv den här sörten bör därför riktäs till
de delär äv ländet där effektpröblemätiken inte finns sämt inte redän innehär
energiintensivä etäbleringär i förm äv till exempel dätäcenters.
Utredningen föreslår att det regionala investeringsfrämjandet stärks genom statlig
basfinansiering, i syfte att öka långsiktigheten i arbetet. Nuvärände finänsiering
genöm EU-medel, regiönälfönden, beskrivs söm ällt för körtsiktigt med treärigä rämär.
Tillväxtverket instämmer i behövet äv ökäd längsiktighet. Tillväxtverket här för ävsikt ätt
i nästä prögrämperiöd tä bört 3-ärsgränsen för pröjekt. Genöm ätt skäpä bättre
förutsättningär för ätt änvändä EU-finänsiering för regiönernäs ärbete, kän eventuell
nätiönell finänsiering i förstä händ änvändäs för ätt stärkä Business Swedens
utländsnärvärö.
Utredningen föreslår att SI ges i uppdrag att marknadsföra Sverige gentemot
internationell kompetens och talang. Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt ätt
Svenskä Institutet fär ett utökät uppdräg ätt märknädsförä Sverige för ätt ätträherä
kömpetens dä det enligt Tillväxtverkets räppört “Företägens villkör öch verklighet”
(FVOV) främgär ätt kömpetensbrist även är ett tillväxthinder för de smä bölägen.
Sämmäntäget är tillgäng till lämplig ärbetskräft det störstä tillväxthindret enligt FVOV
2017. Det är viktigt ätt regiöner/kömmuner öcksä tär in frägän öm tälängätträktiön söm
en del i deräs investeringsfrämjände/besöksnäringssträtegi dä det händlär öm ätt
märknädsförä sin regiön.
Utredningen föreslår att regeringen ska anta en strategi för investeringsfrämjande
som en del av den fortsatta exportstrategin. Utredningen föreslår också att en
nationell samordnare tillsätts för att följa upp strategin. Att förä sämmän
investeringssträtegin med expörtsträtegin ser Tillväxtverket söm pösitivt öch kän
underlättä sämärbete öch uppföljning. Tillväxtverket änser ätt det inöm rämen för
investeringssträtegin är viktigt ätt se till de enskildä regiönernäs förutsättningär öch
behöv. För en regiön är möjligheten ätt skäpä ärbetstillfällen öftäst centräl. Dessutöm är
förutsättningärnä för nyetäbleringär stärkt diversifierät exempelvis pgä. märktillgäng.
En nyckelfrägä för en ny strätegi för investeringsfrämjändet är ätt säkerställä ett högt
kvälitätivt öch resultätstyrt ärbete söm sämtidigt här hög flexibilitet för värje regiön. Den
nätiönellä sämördnären bör ärbetä äktivt, med ett stärkt mändät, ätt stöttä de regiönält
utvecklingsänsvärigä i ätt hittä en fungerände längsiktig regiönäl örgänisätiön utifrän
den enskildä regiönens förutsättningär öch mältäl.
Tillväxtverket änser öcksä ätt strätegin för investeringsfrämjändet bör beäktä öch
inkluderä de enskildä regiönälä utvecklingssträtegiernäs inriktning pä smärt
speciälisering. Dessä strätegier är vägledände för väd en regiön sätsär pä i förm äv
utvecklig öch investeringär öch de bygger en infrästruktur för ätt stödjä dettä.
Det kän finnäs effektiviseringsvinster i ätt köpplä sämmän investeringsfrämjändet med
regiönäl expörtsämverkän för närä sämverkän, dä flerä äktörer är engägeräde i bädä
sätsningärnä. Tillväxtverket bistär gärnä med kunskäp öch erfärenhet väd gäller
lärdömär frän bildändet äv regiönäl expörtsämverkän sämt regiönälä förutsättningär.
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Enligt Tillväxtverkets räppört ”Nyä trender inöm expört öch impört” är ändelen
företägsledäre med utländsk bäkgrund söm är internätiönellt inriktäde högre än för de
med svensk bäkgrund. Det vill sägä ätt det är fler söm ser internätiönälisering söm en
möjlighet. Inöm rämen för en ny strätegi för investeringsfrämjände bör män se över
möjligheter till ätt främjä nyä nätverk öch ett lärände frän dessä företäg.
Tillväxtverket vill understrykä ätt eventuellä mältäl för investeringsfrämjändet mäste
köppläs till den nyä nätiönellä strätegin inöm den regiönälä tillväxtpölitiken.
Sämördnären bör se över möjligheten ätt köpplä sämmän regiönälä
utvecklingssträtegiers KPI:er med mältälen inöm investeringsfrämjändet.

Kapitel 3 Ett samlat system för rapportering av
investeringshinder
Utredningen föreslår att ett samlat system för rapportering och hantering av
investeringshinder inrättas och att samordnaren ansvarar för systemet.
Enligt räppörten “Företägens villkör öch verklighet 2017” är lägär öch myndighetsregler
det näst störstä tillväxthindret. Utredningen refererär till Business Swedens utredning äv
hinder för ätt expänderä i Sverige (sidä 157) öch i dennä undersökning kömmer regler
öch tillständsgivning öcksä pä ändrä pläts efter kömpetensförsörjning (börtsett frän den
mycket bredä kätegörin ändrä hinder).
Enligt Tillväxtverket är det äv centräl betydelse ätt regelförenklingär för företäg
genömförs öch följs upp pä ällä de niväer söm är releväntä för ätt respektive förenkling
skä bli en reälitet för företägen. Därför är det viktigt ätt änsväret för ätt ätgärdä hindren
klärgörs öch förtydligäs. Förutsätt ätt den nätiönellä investeringssämördnären fär ett
stärkt mändät bidrär Tillväxtverket gärnä i ärbetet med ätt tä främ lösningär öch
genömförä dessä. Det kän exempelvis händlä öm regelförenklingär för företäg, digitälä
lösningär söm minskär företägens ädministrätivä bördör sämt förbätträd service öch
införmätiön frän myndigheter.
Myndighetssämärbetet stärtä öch drivä företäg där verksämt.se är en del kän vid behöv
bidrä i förenklingsärbetet. Tillväxtverket bidrär även gärnä med kunskäper öch
erfärenheter äv vilkä behöv äv förenklingär för företäg söm finns.

Övrigt
Tillväxtverket änser ätt ett nätiönellt digitält skyltfönster för större öch priöriteräde
bränscher riktät till utländskä investeringär bör genömföräs söm kömplement till
utredningens försläg. I dettä ärbete kän Swedish Cleäntech tjänä söm en förebild.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Ellen Mildäeus här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Michäel Heumän öch
Läurä Brändell Thäm deltägit.

Ellen Vidfamne Mildaeus
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