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*Sveriges Ingenjörer tillstyrker förslaget att Fondinvest skapas genom en
omstrukturering av Fouriertransform och Inlandsinnovation och får ett kapital
på 3 miljarder kr från dessa.
*Vi anser också att det är en god idé att skapa en underliggande fond för
demonstrationsanläggningar.
*Ett garantisystem som stödjer bankernas utlåning till små företag är en
lämplig metod för att bryta utvecklingen där bankerna blir alltmer obenägna att
ta den typen av risker.
*Vi har redan tidigare argumenterat för en förstärkning av Almis resurser
varför vi välkomnar ökade anslag att användas till innovationslån.
*När det gäller förslaget om ökade verifieringsmedel till Vinnova så har vi
inget emot en resursförstärkning i detta syfte. Vi menar dock att dessa resurser
inte uteslutande bör gå till befintliga innovationskontor och inkubatorer utan
istället till en ny stödjande verksamhet som fokuserar på innovatörer utan
koppling till den akademiska miljön. En sådan modell har med vårt stöd
utvecklats i detalj av Svenska Uppfinnareföreningen (Innovation för regional
tillväxt, IRT).
Vi vill verkligen understryka utredningens övergripande ambition, att stärka
den statliga marknadskompletterande finansieringen i tidiga skeden. Behovet
gäller både kapital och kvalificerad rådgivning. Att få mer statliga resurser i
tidiga skeden är en väldigt viktig komponent för att fler idéer ska kunna
realiseras och leda till nya verksamheter och jobb. Våra medlemmar,
ingenjörerna, ligger ofta bakom innovationer med ett högt teknikinnehåll och
en långsiktigt hög tillväxtpotential men med låg eller obefintlig intjäning de
första åren. För den typen av innovationer är också den samhälleliga
avkastningen ofta hög.
Det finns flera undersökningar som visar privatinvesterares viktiga roll. Därför
är det oroande att internationella jämförelser pekar mot att de 3,5-4 miljarder
som årligen satsas av affärsänglar i Sverige skulle behöva adderas med 5
miljarder för att vi ska nå samma nivå i relation till BNP som Storbritannien,
Kanada och USA. Ett av de viktiga syftena med Fondinvest bör därför vara att

öka de privata investeringarna. Ett sätt att uppnå detta kan vara att den så
kallade mikrofonden får en större kapitalbas.
Sveriges Ingenjörer har under många år varnat för att flera länder är på väg att
ta ifatt det försteg inom miljöteknikområdet som vi hade. Utvecklingen har
tyvärr visat sig ge oss rätt men vi har fortfarande stor kunskap inom viktiga
delar av miljöteknikområdet. Därför är tillkomsten av den gröna fonden positiv.
Det var inte i utredningens uppgift att behandla skattefrågor men vi vill gärna
understryka att det är viktigt att se hela strukturen för innovation och tillväxt i
ett sammanhang. Vi anser att beskattningen av personaloptioner måste ändras
så att det blir lättare att rekrytera och belöna personal med nyckelkompetens.
Förstärk personaloptionerna genom att skjuta fram beskattningstidpunkten till
det tillfälle då aktierna säljs och beskatta dem då som kapitalinkomster och inte
som arbetsinkomst.
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