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Svar på remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta
århundradet (SOU 2016:72)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet”, SOU 2016:72.
Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 28 februari
2017.
Regeringen lämnade i februari 2015 i uppdrag till en särskild utredare att lämna
förslag till en utredning om hur Utveckling av innovations- och entreprenörskapet
i Sverige (Dir. 2015:10) kan utformas utifrån fem tematiska områden; (1)
Ramvilkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga;
(2) Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans; (3)
Samordning och effektivisering av det innovations- och företagsfrämjande stödet;
(4) Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av forskningsresultat; (5)
Förmågan att möta samhällsutmaningar.
Utredningen, som presenterades i oktober 2016, är i många stycken mycket
välskriven och innehåller flera bra inslag, bla. ökat fokus på
“kunskapsomvandlande” åtgärder med fokus på entreprenören/innovatören samt
fokusering på de tre för Sverige mest relevanta målen inom FNs 17 globala
hållbarhetsmål kopplat till Agenda 2030.
Vi kan konstatera att Region Jämtland Härjedalen på de flesta områden
utredningen diskuterar ligger i absolut framkant med ett innovations- och
entreprenörskapsprogram fokuserat på att skapa ett tillitsfullt innovationssystem
fokuserat på kreativa miljöer, digitalt samskapande, cirkulär ekonomi samt
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distansoberoende tjänste- och produktutveckling inom hälso- och sjukvården
mm. utifrån det mycket starka entreprenörskap och småföretagande som
kännetecknar Region Jämtland Härjedalens näringsliv och dess innevånare.
Utredningens stor problem är det uttalade starka fokus på urban stadsutveckling
och urbanisering som genomsyrar många av de förslag som läggs, med minimalt
beaktande av det regionala landsbygdsperspektivets styrkor, möjligheter och
attraktionskraft. Detta är en svaghet som vi bemöter i sak i vårt remissyttrande.
Betänkandet ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet”, SOU 2016:72
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2016/10/sou-201672/

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Svar på remiss skickas till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.
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Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

