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Remissvar från Tillväxtverket på Finansdepartementet - 
Jämlikhetskommissionens betänkande (Fi2020/03418) 
En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46  
 
Sammanfattning 
Tillvä xtverket här tägit del äv Finänsdepärtementets remiss äv 
Jä mlikhetskommissionens betä nkände En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). En 
kommitte  fo r o käd ekonomisk jä mlikhet här häft i uppdräg ätt lä mnä fo rsläg som syftär 
till ätt lä ngsiktigt o kä den ekonomiskä jä mlikheten och o kä mo jligheternä till sociäl 
ro rlighet. Kommissionens fo rsläg skä sämmäntäget bidrä till o käd jä mstä lldhet och en 
fo rbä tträd integrätion. 
  
Tillvä xtverket här fokuserät remissväret kring fo ljände stä llningstägänden:  

1. Mångfald i näringslivet 
Fo retägände som en mo jlig vä g in pä  ärbetsmärknäden fo r nyänlä ndä och utrikes fo ddä. 
Tillvä xtverket fo reslä r fo rstä rktä insätser fo r ätt frä mjä nyfo retägände och 
äffä rsutveckling bländ grupper med sväg stä llning pä  ärbetsmärknäden, fo r ätt uppnä  
en mer jä mstä lld och jä mlik fo retägärforä. 

2. Jämställdhet i näringslivet 
Tillvä xtverket hä ller med om de skillnäder som utredningen belyser, bä de mellän mä n 
och kvinnor, men ä ven mellän olikä bränscher och regioner. Kvinnor ä r 
underrepresenteräde som fo retägsledäre och beho ver dä rfo r fortsätt sto d fo r helä 
ländet skä ätt uppnä  en mer jä mstä lld och jä mlik fo retägärforä.    

3. Landsbygdsperspektivet  
Utmäningärnä med den regionäl obälänsen och vikten äv ätt skäpä likvä rdigä 
fo rutsä ttningär och mo jligheter i helä ländet. Bländ ännät genom ätt stäten tär ett 
tydligt änsvär fo r sinä ä tägänden i helä ländet och ägerär utifrä n de utmäningär och 
fo rutsä ttningär som finns lokält och regionält. 

4. Finansieringsinstrument 
Ansväret fo r änälys och utvä rdering äv offentligä investeringär, i dettä fäll sociälä inve-
steringär, bo r sä rkoppläs frä n änsväret fo r och beslut om finänsieringen äv desämmä. 
Tillvä xtverket fo reslä r ätt inventerä existerände fo rvältningslo sningär som svärär mot 
utredningens krävbild.  
 
Beslut 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv o verdirekto r Fränciscä Rämsberg. Mälin Price här 
värit fo redrägände. I händlä ggningen här Henrik Storm Dyrssen, Per Johänsson och 
Lejlä Bäbäjic Lo fgren deltägit. 
 
 
Första ställningstagandet (avsnitt 9.3 och avsnitt 13) 
 

1. Inspel kring mångfald i näringslivet 
SOU 2020:46 tär under ävsnittet 9.3 Inträde, etablering och förankring på arbetsmark-
naden upp utrikes fo ddäs svä righeter ätt etäblerä sig pä  ärbetsmärknäden (s. 361). Mot 
dennä bäkgrund vill Tillvä xtverket lyftä vikten äv ätt sto ttä och ge dennä mä lgrupp 
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mo jligheten ätt vä ljä fo retägände som en vä g in pä  ärbetsmärknäden, nä got som tydli-
gäre kunde hä lyfts främ i dettä betä nkände. Tillvä xtverket änser ätt insätser fo r ätt 
frä mjä nyfo retägände och äffä rsutveckling bländ grupper med sväg stä llning pä  ärbets-
märknäden, nyänlä ndä och utrikes fo ddä kvinnor (och mä n) bo r stä rkäs. Det händlär 
bländ ännät om fo rstä rktä rä dgivningsinsätser, fo rstä rktä mentorskäpsinsätser men 
ä ven direktä sto dinsätser till fo retägen som riktär sig till nyänlä ndä och utrikes fo ddä 
som driver befintligä fo retäg eller ävser ätt stärtä och drivä nyä fo retäg. Nä ringspolitiskä 
verktyg sä  som entrepreno rskäp och fo retägände bidrär till ätt uppnä  effekter ä ven i 
ändrä politikomrä den, frä mst i ärbetsmärknädspolitiken och sociälpolitiken. Fo retä-
gände bo r dä rfo r ses som en sysselsä ttningsmo jlighet fo r en bredäre mä lgrupp ä n i 
dägslä get.  
  
I ävsnitt 13, Invandring, mottagande och integration lyfts främ ätt en egen fo rso rjning ä r 
vä gen in i det svenskä sämhä llet (s. 483). Tillvä xtverket delär utredningens (SOU 
2020:46) syn kring ätt nyänlä ndä och utrikes fo ddä mo ter utmäningär i ho gre gräd ä n 
ändrä nä r det gä ller i ätt etäblerä sig pä  ärbetsmärknäden. Dettä stä mmer ä ven gä llände 
fo retägände, exempelvis nä r det gä ller rä dgivning och tillgä ng till finänsiering.  
 
 
Andra ställningstagandet (avsnitt 9.5) 
 

2. Inspel kring jämställdhet i näringslivet 
SOU 2020:46 lyfter i ävsnitt 9.5 Löner och inkomster främ de skillnäder som finns mellän 
kvinnor och mä n, kopplät till lo ner och inkomster, sämt ätt skillnäder finns mellän olikä 
bränscher och sektorer. Tillvä xtverket delär synen kring skillnäder mellän bränscher.  
Stätistik visär ätt kvinnor och mä n driver fo retäg i ällä bränscher, men i olikä 
omfättning. Fä rre kvinnor driver till exempel fo retäg inom bygg och fä rre mä n driver 
fo retäg inom personligä tjä nster. Bränschperspektivet här dä rfo r betydelse. Likheternä 
mellän kvinnors och mä ns fo retägände ä r fler ä n skillnädernä, om män jä mfo r fo retäg 
inom sämmä bränsch, utvecklingsfäs och geogräfiskä omrä de. En fortsätt o kning i äntäl 
och ändel fo retäg som drivs äv kvinnor innebä r o käde mo jligheter till fo rnyelse i 
nä ringslivet, dä  ällä mä nniskors kompetens, erfärenheter, äffä rside er och äffä rsmodeller 
täs till värä som drivkräft fo r nä ringslivets utveckling och konkurrenskräft.  
 
Andelen fo retäg som leds äv kvinnor här under 2004 till 2017 o kät frä n 26 procent till 
29 procent[1]. Kvinnor som grupp ä r dä rmed underrepresenteräde som fo retägsledäre, 
med tänke pä  ätt kvinnornä utgo r ungefä r hä lften äv befolkningen. Det finns ä ven reg-
ionälä skillnäder väd gä ller ändelen fo retäg som drivs äv kvinnor. Antälet änstä lldä här 
vuxit mest i fo retäg dä r kvinnor ä r fo retägsledäre eller dä r fo retägsledären här utlä ndsk 
bäkgrund. Fo retäg som leds äv kvinnor med utlä ndsk bäkgrund sysselsä tter i ho gre gräd 
ä n ändrä personer som här sto rre svä righeter ätt fä  jobb, till exempel utrikes fo ddä. 
(Lä ngtids)ärbetslo sheten som innän Covid-19 lä g pä  cä 36 procent bländ utrikes fo ddä 
kommer troligen ätt o kä ytterligäre om ingä sä rskildä sätsningär go rs fo r den hä r fo re-
tägärgruppen.  
 
Tillvä xtverket vill belysä ätt trots dennä o kning äv fo retägändet bländ kvinnor och 
personer med utlä ndsk bäkgrund ä r dessä grupper fortfärände underrepresenteräde 
som fo retägäre. Det finns potentiäl fo r ytterligäre o kning äv dessä grupper, men dä  
krä vs fortsättä sto dinsätser och ärbete fo r ätt frä mjä en sto rre mä ngfäld och en o käd 
jä mstä lldhet i nä ringslivet.   
 
 

 
[1] Mångfald i näringslivet - rapport 0310, Tillväxtverket 2020 
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Tredje ställningstagandet (avsnitt 21) 
 

3. Inspel kring landsbygdsperspektivet  
Nedän fo ljer inspel utifrä n de punkter som SOU 2020:46 lyfter främ i sämmänfättningen 
äv ävsnitt 21, Regionala frågor (s. 46).  
 
Den regionälä obälänsen som nä mns, obälänsen mellän städ och länd i Sverige ä r 
utgä ngspunkten i slutbetä nkändet äv den pärlämentäriskä ländsbygdskommitte n frä n 
2017. Betä nkändet ä r grunden fo r den ”nyä ländsbygdspolitiken” - Fo r Sveriges 
ländsbygder – en sämmänhä llen politik fo r ärbete, hä llbär tillvä xt och vä lfä rd dä r 
Tillvä xtverket bländ ännät här ett sämordnände och uppfo ljände uppdräg. Det 
o vergripände mä let med politiken ä r ”En livskräftig ländsbygd med likvä rdigä 
mo jligheter till fo retägände, ärbete, boende och vä lfä rd.”  
 
Regeringen beskriver i propositionen 2017/18:179 ätt Sveriges lä ngsiktigä tillvä xt och 
utveckling ä r beroende äv levände ländsbygder. Stäten och den nätionellä 
sektorspolitiken här inte älltid fullt ut bidrägit till ätt skäpä tillrä ckligä fo rutsä ttningär 
fo r olikä äkto rer ätt tä tillvärä mo jligheter till hä llbär utveckling och tillvä xt sämt 
hänterä de utmäningär som delär äv Sveriges ländsbygder stä r info r. I remissväret till 
SOU 2020:8 ”Stärkäre kommuner – med käpäcitet ätt klärä vä lfä rdsuppdräget” 
konstäterär Tillvä xtverket ätt det ä r viktigt ätt stäten tär ett tydligt änsvär fo r sinä 
ä tägänden i helä ländet pä  ett bä ttre sä tt ä n idäg. Lokälisering ä r viktig till exempel viä 
lokälä servicepunkter men det händlär ä ven om funktion och service. Det ä r centrält ätt 
de insätser och uppdräg som nätionellä myndigheter här och genomfo r ger 
konsekvenser i en territoriell kontext. Det ä r viktigt ätt äkto rer, som myndigheter, fä r en 
fo rstä else fo r det territoriellä perspektivet. Med territoriell menäs hä r inte bärä geogräfi 
utän ä ven ätt behov, mottägärkäpäcitet och fo rutsä ttningär fo r genomfo rände ä r oerho rt 
värierände o ver ländet. Dettä medfo r ätt resultäten och effekternä äv myndigheters 
insätser och verksämhet ger och här värierände utfäll, effekt och betydelse i olikä delär 
äv ländet. En fo rutsä ttning fo r ett lyckät regionält utvecklingsärbete ä r ätt kunnä 
änpässä politiken utifrä n utmäningär och fo rutsä ttningär som finns lokält och regionält. 
Tillvä xtverket änser ätt en tydlig stätlig nä rväro i sto rre delär äv ländet skäpär bä ttre 
fo rutsä ttningär fo r ätt det regionälä utvecklingsärbetet skä kunnä bli främgä ngsrikt.   
 
I remissväret till SOU 2020:8 ”Stärkäre kommuner – med käpäcitet ätt klärä 
vä lfä rdsuppdräget” skriver Tillvä xtverket nä r det gä ller Kommunälekonomisk 
utjä mning ätt det ä r äv ävgo rände betydelse ätt det go rs en bred o versyn äv det 
kommunälekonomiskä utjä mningssystemet. De ekonomiskä fo rutsä ttningärnä fo r 
kommunernä bedo ms innebä rä storä utmäningär, inte minst fo r kommuner med 
utmänände demogräfisk situätion. En stä rkt utvecklingskäpäcitet ä r en fo rutsä ttning fo r 
ätt kommunernä lä ngsiktigt skä kunnä klärä sitt uppdräg med en god driftskäpäcitet. 
Omvä nt krä vs driftskäpäcitet fo r ätt klärä de lägstädgäde uppgifternä som 
kostnädsmä ssigt dominerär kommunernäs budgetär sämt fo r ätt det lä ngsiktigä ärbetet 
med ätt utvecklä kommunernä skä kunnä prioriteräs och resurs-sä ttäs med no dvä ndig 
kompetens.  Mä lsä ttningen med o versynen mä ste värä ätt utformä systemet sä  ätt det 
blir stäbilt o ver tid och fä r en lä ngsiktigt hä llbär utformning fo r ätt minskä ryckigheten 
och bli fo rutsä gbärt fo r kommunernä.  
 
Tillvä xtverket ser fo rdelär med ätt kontinuerligt se o ver och uppdäterä underläget fo r 
det kommunälekonomiskä utjä mningssystemet sä  ätt resursernä fo rdeläs utifrä n 
äktuellä behov i sä dän stor utsträ ckning som det ä r mo jligt.  
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Fjärde ställningstagandet (avsnitt 27) 
 

4. Inspel kring finansieringsinstrument  
SOU 2020:46 (utredningen) tär under ävsnittet 27.2. Problem och diagnos upp sociälä 
investeringär (s. 905). Mot dennä bäkgrund tär 27.3 Förslag (s. 910) upp flerä fo rsläg 
reläteräde till finänsieringsinstrument under 27.3.2. Sociala investeringar.  
 
Tillvä xtverket ärbetär med finänsieringsinstrument sedän 14 ä r och här under 2020 
inom rämen fo r sitt regeringsuppdräg ätt tä främ en fo rhändsbedo mning fo r 
finänsieringsinstrument inom Regionälfonden 2021–2027 änälyserät sociälä 
investeringär som en del äv hä llbärä investeringär. Vä r änälys finner i sämstä mmighet 
med utredningen ätt: 

• Investeringär i lo sningär fo r ävhjä lpände äv sociälä utmäningär mycket riktigt 
hindräs;  

o dels äv ällmä nnä svä righeter ätt motiverä fo rebyggände ärbete,  
o dels utmäningen ätt sämhä llsnyttän oftä tillfäller ännän pärt en den 

som genomfo r en sociäl insäts eller investering, 
o sämt ätt mä tning äv sociälä utfäll ä r en utmäning fo r utvä rdering äv ge-

nomfo rändet äv sociälä investeringär.   
 

• Nätionell finänsiering som ersä tter kommuner och regioner fo r positivä utfäll äv 
sociälä investeringär änvä nds i ändrä lä nder fo r ätt skäpä incitäment till sä dänä 
insätser och rigoro s utvä rdering dä räv.  

 
Tillvä xtverkets finner i konträst med utredningen ätt: 

• Ansväret fo r änälys och utvä rdering äv offentligä investeringär bo r sä rkoppläs 
frä n änsväret fo r och beslut om finänsieringen äv desämmä. Tillvä xtverket fo re-
slä r ätt det ä r god ordning ätt skiljä pä  rollernä finänsiä r och änälys och utvä r-
dering. En myndighet bo r inte utvä rderä sitt eget ärbete eller värä den endä ex-
pertkompetens som fo rstä r ärbetet ifrä gä. 
 

• Utredningen fo reslä r en myndighet med enbärt fokus pä  sociäl hä llbärhet i kon-
träst till regeringens strätegi fo r hä llbär utveckling dä r ekonomisk, sociäl och 
miljo mä ssig hä llbärhet skä beäktäs sämfä llt. Utredningens fo rsläg riskerär ätt 
skäpä stupro r inom ärbetet fo r hä llbär utveckling. Genomgä ende fo r ärbete 
med hä llbärhetsmä l ä r ätt sociäl, ekonomisk och miljo mä ssig hä llbärhet ä r 
odelbärä delmä ngder.  

 
Tillvä xtverket finner i komplement till utredningen ätt: 

• Investeringär fo r sociäl hä llbärhet ä r nä rä beslä ktäde med investeringär fo r 
miljo mä ssig hä llbärhet. Utmäningär med fo rebyggände investeringär som syf-
tär till mer ä n ekonomiskä utfäll skäpär liknände behov äv utvä rdering och änä-
lys. Exempelvis ä r fo rebyggände gro nä investeringär i V/A eller energieffektivi-
tet i bostädsbestä nd liknände i sinä utmäningär med fo rebyggände investe-
ringär kring psykisk hä lsä i skolän eller sociälä insätser inom ä ldreomsorgen. 
Investeringärnä kostär mycket pä  kort sikt, lo när sig sämhä llsekonomiskt pä  
lä ngre sikt och beho ver rigoro s utvä rdering fo r ätt synliggo rä vilkä sociälä eller 
miljo mä ssigä vinster som uppstä r o ver tid fo r olikä delär äv sämhä llet.  

 
• Europeiskä sociälfonden (ESF) och Europeiskä regionälä utvecklingsfonden 

(ERUF) ä r exempel pä  strukturer med god fo ränkring i Sveriges regioner och 
kommuner, existeräde genomfo rändekäpäcitet och extern genomlysning äv exi-
sterände änälysmyndigheter. Ro rände sociälä investeringär här ESF mo jlighet 
ätt änvä ndä äv EU struktureräde och vä l bepro väde finänsieringsinstrument fo r 
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sociälä investeringär. Pä  sämmä sä tt här ERUF kompetens och fo rmä gor kring 
miljo mä ssigä investeringär, exempelvis inom hä llbär städsutveckling.  
 

• Tillvä xtänälys utvä rderär offentligä insätser reläteräde till hä llbärhet, till exem-
pel Tillvä xtverkets och regioners insätser. Att uto kä Tillvä xtänälys mändät ätt 
ä ven belysä sociälä och miljo mä ssigä investeringär i offentlig regi kunde värä 
en kostnädseffektiv lo sning fo r ätt inrä ttä en nätionell änälyskompetens. 
  

Tillvä xtverket fo reslä r ätt ett mändät fo r nätionell finänsiering äv sociälä investeringär 
med fo rdel, mot dennä bäkgrund, utformäs som nätionell medfinänsiering till EU:s 
strukturfonder i Sverige. Exempelvis som en sämverkänsinsäts mellän ESF och ERUF, 
utvä rderät äv Tillvä xtänälys. En sä dän fo rvältningsmodell skulle drä nyttä äv 
existerände resurser, kompetenser och processer sämt sä krä en utveckling äv sociälä 
investeringär i sämfä llt beäktände äv ekonomisk och miljo mä ssig hä llbärhet. Dennä 
modell skulle ä ven mo jliggo rä sämverkän mellän sociäl politik, regionäl 
utvecklingspolitik, nä ringspolitik (inklusive ide buren sektor) och käpitälfo rso rjning 
genom finänsieringsinstrument. 
 
 
 
 
 
 
Fränciscä Rämsberg 

Mälin Price 


