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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, det gör myndigheten genom att skapa bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag
inom området kompetensförsörjning. Tillväxtverket arbetar aktivt med nyföretagande genom att stötta organisationer i främjande systemet och har som uppgift att
ta fram kunskap som sedan kan spridas till myndigheter och näringslivsorganisationer. Tillväxtverket arbetar även med att ständigt förbättra samverkan med andra
myndigheter för att på så sätt säkerställa att företagens kompetensförsörjningsbehov tillgodoses.
Remissvaret ar skrivet utifran dessa utgangspunkter öch berör utredningens förslag
till lagandring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva naringsverksamhet samt förslag till förördning (2018:000) öm utvecklingsledighet.

Tillväxtverkets synpunkter
Svenska företag har idag störa utmaningar att hitta kvalificerad arbetskraft öch mer
an vart fjarde företag upplever kömpetensförsörjningen söm ett tillvaxthinder. Störa
öch medelstöra företag upplever kömpetensförsörjningen söm annu större hinder
dar cirka halften av företagen ser detta söm den största utmaningen1. Sverige
behöver fler företag söm sakerstaller att Sverige förblir ett könkurrenskraftigt land
öch Tillvaxtverket tillstyrker utredningens förslag öm lagandring i lagen
(1997:1293).
För att fler företag ska startas kravs strukturella förandringar likt lagandringen öm
ratten till ledighet eller förkörtning av arbetsdag för att bedriva naringsverksamhet.
Da företagen upplever en stör kömpetensbrist kan aven detta vara pösitivt för
arbetsgivare söm pa detta satt delvis kan behalla kömpetent persönal söm annars
hade varit tjanstlediga pa heltid. En andring i lagen kan aven göra det möjligt för fler
att starta naringsverksamhet.
Enligt Tillvaxtverkets rappört ”Framtidens företagare” Entreprenörskapsbarometern
fran 2016 har antalet svenskar söm kan tanka sig starta eget företag minskat med
tiö pröcentenheter mellan 2004–2016. Samtidigt visar samma rappört att det aven
skiljer sig tiö pröcentenheter mellan man öch kvinnör dar man i större utstrackning
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sa geratt de kan ta nkasig starta eget fö retag2. En a ndring i lagen kan ge kvinnör
stö rre mö jligheter att starta öch driva fö retagda den ekönömiska tryggheten blir
sa krad.
Utvecklingsledigheta r i linje med regeringensstrategi fö r det livsla ngala randetöch
Tillv a xtverket ser att en fö rördning kan bidra till att fler va garta steget öch prö vapa
nya yrken eller studera. Tillva xtverket ser döck fö rslagettill fö rördningen söm ett
första steg möt ett stö rre arbete fö r att lö saframtiden s kömpetensfö rsörjningsbehöv.Utredningen tar a venupp vikten fö r kvinnör att kunna sta lla öm
sin kömpetens fö r att pa sa satt bidra till ja mstalldhet. Tillva xtverket ser fö rslagsöm
bidrar till att kvinnör utbildar sig till icke traditiönella ”kvinnöyrken” söm pösitivt.
För att sa kerstalla att utvecklingsledighet anvandspa ba stasatt kra vsdet att
arbetsmarknadensparter a r ö verensöm satsningenöch att ba de
Arbetsfö rmedlingen öch fö retagenhar köntinuerliga dialöger öm hur en
utvecklingsplan ska se ut samt hur vikarier pa ba stasatt kan kömma in pa
fö retagen.För att arbetsgivarepa kört sikt ska se nyttan av utvecklingsledighet
kra vsdet a venatt beslutande myndighet (Arbetsfö rmedlingen) pa ba stasatt
sa kerstaller att den administrativa bö rdan fö r arbetsgivarna a r hanterbar.
Tillva xtverket ser utveckling av strukturerna fö r ömsta llning söm nö dvandig fö r att
Sverigeska ha en arbetsmarknad öch ett na ringsliv söm a r könkurrenskraftigt i
framtiden. Tillva xtverket ser det söm pösitivt att utredningen lyfter vikten av att
utvecklingsledighetenanvandsfö r att mö ta behöven i de sa kallade bristyrkena .
Beslut i detta a rendehar fattats av sta llfö retra dandegeneraldirektö r Lena Carlssön.
Filmön Tumizghi har varit fö redragande.

Lena Carlssön
Filmön Tumizghi
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