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Avskrift

Hej Marie-Anne!
Tack för ditt brev till Mikael Damberg,
Jag är politisk sekreterare till Mikael och då han är mitt uppe i valrörelsen och ständigt på resande
fot så jag besvarar ditt brev i hans ställe.
När det gäller det statliga riskkapitalsystemet så är det en riktig djungel.
(Http://www.expressen.se/nvheter/socialdemokraterna-anm aler-annie-loof/)
Det är ineffektivt organiserat och behöver struktureras om. Det består av ett flertal aktörer som
bitvis överlappar och konkurrerar med varandra. På grund av snäva låsningar till bransch eller
geografiskt område används stora delar av kapitalet inte alls. Vi vill se över den statliga
riskkapitalförsörjningen. Vi föreslår också att det inrättas en marknadskompletterande fond för
finansiering i tidiga skeden. För att öka den kommersiella utdelningen på satsade resurser avsätts
två miljarder kronor i den nya fonden. Fonden kapitaliseras genom att outnyttjade resurser hos
Fouriertransform förs till den nya fonden Befintliga investeringar inom Fouriertransform berörs inte.
Samverkan är centralt för att se till att forskning och utveckling (F o ll) blir till kommersiella
produkter. En viktig förklaring till att alltför få idéer blir till kommersiella svenska produkter och
tjänster är brister i samordningen av offentliga och privata resurser till FoU och riskkapital. Därför
är det nödvändigt att utveckla modeller för en bättre strategisk samverkan mellan politik, akademi
och näringsliv. Vi vill utveckla samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och
tillväxten av företag.
Vi frigör drygt 2 miljarder kronor till investeringar för innovationer, genom att omdisponera det
statliga riskkapitalet. Vi avsätter därutöver 2 miljarder under fyra år - 500 miljoner årligen - för att
stärka Sveriges
konkurrenskraft genom Samverkansprogram. Syftet med dessa satsningar är att främja
investeringar som väntas stärka svensk konkurrenskraft. Vi avskaffar också den andra
sjuklöneveckan, investerar i exportfrämjande och bana väg för innovationsupphandling.
När det gäller detta enskilda fall har vi inte alla fakta och avstår därför att kommentera det.
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