Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014
Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju
frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier.
Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens intressenter
med information inför kommande riksdagsval.
Frågorna sändes den 18 juni 2014 till:









Centerpartiet (c) - svar nedan
Folkpartiet (fp) – svar nedan
Kristdemokraterna (kd) – svar nedan
Miljöpartiet (mp) - svar nedan
Moderaterna (m) – svar nedan
Socialdemokraterna (s) – svar nedan
Sverigedemokraterna (sd) – svar nedan
Vänsterpartiet (v) – svar nedan

Inkomna svar har sammanställts och publiceras på föreningens hemsida
www.uppfinnare.se, i våra nyhetsbrev och i sociala medier.
Svaren speglar respektive partis ståndpunkt och inte Svenska
Uppfinnareföreningens mening.
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Malin Mohr, informationsansvarig, Svenska Uppfinnareföreningen
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Frågor ur Svenska Uppfinnareföreningens programförklaring med partierinas
svar, riksdagsval 2014
1. Innovation för Regional Tillväxt, IRT ett nät av innovationskontor,
som erbjuder fristående uppfinnare och entreprenörer oberoende
rådgivning. Med samma tillgång till stöd och villkor för start,
utveckling och etablering av företag som för individer inom
lärosäten.
Regeringen har satsat på innovationskontor vid landets högskolor och
universitet. Vi anser att det är bra att det finns rådgivning till fristående
C
uppfinnare och entreprenörer. Vi vill också ge en samverkanspeng för att
lärosäten ska samarbeta mer med offentlig sektor och näringsliv. Genom
samarbetet kan nya kunskaper växa fram.
Detta nät är en viktig del i att skapa ett bättre innovationsklimat i
Sverige. Att även uppfinningar som tillkommer utanför den akademiska
Fp
världen erkänns och uppmärksammas är bra. Staten stödjer projeket
genom Vinnova och detta stöd bör vara kvar.
Det är ett initiativ som vi tycker är utmärkt. Genom tätare samarbete
mellan uppfinnare och Innovationskontor kan snabbare och mer träffsäker
Kd
hjälp för t.ex. kommersialisering sättas in. Detta är något som noga bör
följas upp så att programmet blir så effektivt som möjligt.
Miljöpartiet stödjer en utveckling där innovation, uppfinningar och
företagande går hand i hand. Sverige behöver fler innovationsdrivna
företag och fler nya jobb. För att nå innovation krävs ett dynamiskt
samspel där många parter kan och ges möjlighet att komplettera idérika
individer på ett behovsanpassat sätt. Här krävs samspel och stöd genom
Mp rådgivare som har omfattande nätverk, egen erfarenhet och en social
kompetens med förmåga att råda och avråda. Miljöpartiet menar att
Vinnova och Tillväxtverket tillsammans med Svenska
Uppfinnareföreningen och det nätverk av inkubatorer som ges statligt
stöd bör ges i uppdrag att utveckla de traditionella arenorna så att de som
idag faller utanför de primära stödsystemen inkluderas.
Vi är stolta över att Alliansregeringen redan 2009 tog initiativ till att
börja bygga upp innovationskontor vi våra större lärosäten med
M
kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och
kontraktsforskning. Vi ser också mycket positivt på arbetet som sker inom
ramen för IRT och kommer att följa utvecklingen noggrant framöver.
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För att stödja innovationsklimatet i landet vill vi skapa regionala
utvecklingsråd för samverkan kring innovationer, näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik på regional nivå. Arbetsuppgifter för de regionala
utvecklingsråden kan exempelvis handla om att se över behovet av bättre
fungerande samverkan mellan de nationella riskkapitalbolagen och
regionala aktörer eller bidra till hur man kan skapa och utveckla
klusterorganisationer som ett verktyg för att arbeta aktivt med innovation
och företagande i en region. I det sammanhanget skulle Innovation för
Regional Tillväxt, IRT utgöra ett intressant förslag inom ramen för de
regionala utvecklingsråden.
Innovationer är en viktig del i strategin gällande konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning. Vi ser vikten av att stärka det
regionala tillväxtarbetet. Vi ser därmed positivt på stöd gällande
budgetsatsningar till berörda regioner men med betoning på sunda
konkurrensförhållanden.
Ett bra initiativ som vi helhjärtat stödjer.

2. Skattesystemet ska förändras så att anställda privatpersoner
stimuleras att investera i sina nya utvecklingsprojekt, genom att
utvecklingskostnader får dras av mot tjänsteinkomster
Det är viktigt att små entreprenörer och innovatörer får bra
förutsättningar för sin verksamhet och sina idéer. Därför har vi infört det
C
så kallade investeraravdraget som kommer att stärka enskilda
entreprenörer. Centerpartiet vill även se över reglerna kring
personaloptioner.
Alliansregeringen har nyligen infört ett investeraravdrag, som innebär
att personer som investerar i nystartade bolag eller deltar i
nyemmissioner får göra avdrag för hälften av betalningen. Regeringen har
även infört ett FoU-avdrag, som innebär en rabatt på arbetsgivaravgiften
fp
för personer som jobbar med forskning och utveckling. Folkpartiet vill nu
noga följa hur dessa nya avdragsmöjligheter fungerar i praktiken och är
öppna för justeringar och förändringar om de inte visar sig fungera väl
när det gäller att stötta små innovativa företag i deras utveckling och
expansion.
År 2013 införde regeringen ett investeraravdrag. Avdraget innebär att
personer köper andelar i ett mindre företag i samband med företagets
bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av
betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst
kd 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för
1,3 miljoner kronor.
Vidare har vi genom den nya sparformen investeringssparkonton
förbättrat möjligheterna att på ett enkelt och skattemässigt attraktivt sätt
investera i svenska bolag.
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Miljöpartiet vill gärna se ett system som är mer gynnsamt för
personaloptioner. Miljöpartiet stödjer också föreslaget om riskkapital
avdrag och vi är generellt positiva till att stimulera småskaligt privat
riskkapital i form av tex affärsänglar.
Vi har inget sådant förslag just nu, men har under de senaste två
mandatperioderna genomfört flera reformer för att fler ska våga ta steget
från anställning till entreprenörskap. Sedan 2006 genomfört nära 600
regelförenklingar för att göra vardagen lättare för företagen. Vi har också
slopat revisionsplikten för små företag, sänkt egenavgifterna och infört ett
investeringsavdrag. Under 2014 fortsätter vi att sänka företagens
administrativa kostnader genom minskade krav på uppgiftslämnande och
förenklade myndighetskontakter. Vi vill också se över hur vi kan
underlätta ägarskiften i fåmansbolag och sänka sjuklönekostnaderna med
ett nytt högkostnadsskydd.
Vi har inga sådana förslag. Givet de stora behoven som ligger framöver
och de mycket stora skattesänkningar som gjorts de senaste åren är vi
väldigt tveksamma till fortsatta skattesänkningar.
Sverigedemokraternas avser göra det billigare och enklare för framförallt
småföretag att anställa genom bl.a. arbetsgivaravdrag, reformera
sjuklöneansvaret och på starta eget-bidrag samt att satsa på
yrkesutbildning och på högre utbildning. Vi ser positivt på nya förslag
som stimulerar utveckling och tar förslaget i beaktning gällande framtida
budgetar.
Vi har i dagsläget inga sådana förslag.

3. En rättsskyddsförsäkring med statlig garanti som täcker
immaterialrättstvister.
Regeringen gör en hel del för att förbättra och förenkla förutsättningarna
för dem som söker patent. Förutom att föreslå en ny patent- och
marknadsdomstol för att göra processerna mer överblickbara liksom
arbetandet av en ny patentlag så handlar insatser om att höja
c
rådgivningskompetensen. Dvs att öka medvetenheten hos de innovativa
företagen men det handlar också om ekonomiskt stöd där piloter med s.k
immaterialrättscheckar för att kunna testa arbetsprocessen mellan företag,
rådgivare och immaterialrättsspecialister. Det behövs gemensamma avtal
mellan länder som ger ett starkt immaterialrättsligt skydd.
För att uppfinnare (upphovsmän) ska få ett immaterialrättsligt skydd värt
fp
namnet måste staten träda in med lagstiftning som kan vara någon form
av rättsskydd eller rättshjälp.
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Vi är öppna för att se över systemet för rättsskydd, men kan inte i
dagsläget utlova några statliga garantier som täcker
immaterialrättstvister. Vi har drivit på för ett patentskydd som ska gälla
hela EU och föreslagit en ny domstol som ska hantera patent- och
marknadsfrågor.
Företag och innovatörer måste ha möjlighet att få betalt för det arbete de
lägger ned med att utveckla en idé till en efterfrågad produkt. Genom
globaliseringen ökar kravet på hantering av immateriella tillgångar bland
aktörer i innovationssystemet. Om det är svårt eller brister i
möjligheterna att kunna värna sina rättigheter leder det till att
kommersialiserade innovationer blir färre. Små och medelstora, nya och
innovativa företag har ofta i jämförelse med stora etablerade företag sämre
förutsättningar att värna immateriella förutsättningar. Ett mål måste
därför vara att det ska vara enkelt att registrera och hantera immateriella
tillgångar, att rättighetsinnehavare ges förutsättningar att försvara sina
rättigheter och på förhand bedöma sina möjligheter att lyckas oberoende
företagets storlek och var företaget befinner sig i sin livscykel.
Miljöpartiet menar därför att det finns skäl för regeringen att återkomma
till riksdagen med förslag som stärker uppfinnare, innovatörer och de små
och medelstora företagens möjligheter att skydda sina patent.
Vi har tagit ett antal steg inom patentskyddsområdet för att förbättra
förutsättningarna för uppfinnare och entreprenörer. Vi har tillsatt en
utredning som ska föreslå en ny och enklare patentlagstiftning, infört nya
civilrättsliga sanktionsbestämmelser som ger patenthavare möjlighet att
ingripa innan ett intrång begås eller att få fram mer information om ett
intrång, vi har varit drivande i processen att inrätta en enhetlig
patentdomstol i EU och vill att en ny domstol formas i Sverige för att
stärka processen nationellt.
Gällande en rättskyddsförsärkring tror vi att det är bättre att
försäkringsbolagen får utforma ett sådant skyddsnät i stället för att staten
går in på området.
För att små och medelstora företag bättre ska kunna värna sina rättigheter
behöver ett bättre skydd mot patentintrång utvecklas. Därför är vi
intresserad av att diskutera förslag och möjligheter som kan förverkliga ett
effektivt patentskydd för Sveriges uppfinnare och innovatörer. Vi har
därför föreslagit att Patent- och registreringsverket (PRV) ska få i
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en bättre fungerande
försäkring mot patentintrång.
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Det immateriella skyddet för innovatörer är av största vikt, särskilt för
små företag och privatpersoner med obefintliga ekonomiska resurser.
Sverigedemokraterna ser behovet av att våga släppa innovativa lösningar
utan att riskera t.ex. ett kapat patent och efterföljande immateriella
rättstvister. Vi ser positivt på förslaget men med betoning på
konkurrensneutralitet. Internationellt samarbete bör också utvecklas i
större grad.
Vi har inte tagit ställning i denna fråga.

4. Det statliga riskkapitalet bör omorganiseras för att blir mer effektivt det vill
säga att fler idéer finansieras i tidiga skeden och att samarbetet med
engagerade privatfinansiärer ökar.
Det råder idag ingen brist på offentligt riskkapital, vår utmaning handlar
istället om att få det statliga riskkapitalet att effektivt komplettera det
privata. För att stärka det statliga riskkapitalets effektivitet har
regeringen de senaste åren gjort en rad förbättringar på området. Vi har
slagit ihop Almi och Innovationsbron för att bidra till en mer fokuserad
c
aktörsstruktur och för att göra ägarkapital i tidiga faser tillgängligt i hela
landet. Dessutom har vi breddat investeringsmandatet för
Fouriertransform och Inlandsinnovation. Vi kommer nu att ta ytterligare
steg i att se över aktörsstrukturen så att kapitalet används på mest
effektiva sätt.
Folkpartiet instämmer i att användningen av statligt riskkapital behöver
fortsätta att bli mer effektivt. Det statliga riskkapitalet måste fokusera mer
än i dag på att möta marknadsmisslyckanden. Utvärdering och
fp
uppföljning måste också bli bättre, för att säkerställa att de statliga
resurserna hamnar där de gör störst nytta. De olika statliga insatserna
behöver också renodlas och bli mer lättöverskådliga. Det är möjligt att det
också behövs mer samarbete med privata finansiärer.
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Kristdemokraterna vill:
 Styr om delar av det statliga riskkapitalet – inklusive delar av
Sjätte AP-fondens investeringar - till en fond-i-fond där statliga
medel investeras parallellt med minst hälften privata pengar i olika
riskkapitalfonder. De statliga företrädarnas viktigaste uppgift blir
att välja ut de bästa riskkapitalfonderna och kontinuerligt
utvärdera det arbete som görs, medan ledning och styrning av
företagen lämnas till de bästa privata aktörerna.
 Öka det statliga anslaget till s.k. företagsinkubatorer, som
exempelvis Innovationsbrons inkubatorverksamhet.
 Utred om nystartade arbetsintensiva företag under en uppstartsfas
ska kunna kvitta förlustavdrag mot inbetalning av andra skatter,
som exempelvis arbetsgivaravgifter.
 Samverkan mellan näringslivet och universitet, högskolor och
forskningsinstitut måste stärkas.
 Gemensamma forskningsprogram som återspeglar näringslivets
behov bör initieras, där staten deltar som en betydande finansiär.
Innovationer och tillgång till riskvilligt kapital är en grundförutsättning
för att skapa nya företag och få befintliga företag att växa. Sverige har en
väl utbyggd sektor för riskkapitalförsörjning för företag som behöver
omstruktureras eller utvecklas. Tillgången till kapital för företag i tidiga
skeden är dock ett ofta omvittnat problem. De fonder som specialiserat sig
på kapitalförsörjning i tidiga skeden har i många fall en dålig ekonomisk
utveckling. Detta gör att få privatpersoner och institutioner vill riskera
pengar i företag som ännu inte etablerat en fullskalig affärsverksamhet.
Det finns därför en marknadskompletterande roll för staten att fylla, men
på ett annat sätt än i dag. Det finns en mängd statliga insatser på
området, som delvis tränger undan det privata kapitalet eller verkar som
direkta konkurrenter. Vi vill strama upp det statliga riskkapitalet,
inklusive det som placeras genom AP-fonderna, så att det alltid investeras
parallellt med privat kapital och i syfte att generera mer privat kapital.
Det statliga riskkapitalet bör också kanaliseras till investeringar i
välmeriterade privata fonder riktade mot investeringar i tidiga skeden.
Miljöpartiet är positiva till att utveckla det statliga riskkapitalet så att det
verkar mer effektivt och bättre når sina mål. Statligt riskkapital ska verka
marknadskompletterande.
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För att skapa en tydligare aktörsstruktur för statens
marknadskompletterade finansiering i tidiga skeden slog vi år 2013 ihop
Almi och Innovationsbron. Inom ramen för den nystartade
Entreprenörskapskommittén vill vi nu utvärdera sammanslagningen.
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Kommittén ska också se över det offentliga innovationsstödet, de statliga
insatserna för företagsfrämjande samt vissa frågor om samverkan mellan
näringsliv och forskning och redovisa sina slutsatser senast i augusti
2016.
Sverige behöver öka kommersialiseringen av innovationer. Ett innovativt
tillväxtföretag går normalt igenom en fas där behovet av kapital är så
stort att privata investerare har svårt att fylla det. Studier har visat att
Sverige i jämförelse med flera andra jämförbara länder har sämre tillgång
till kapital till de allra tidigaste faserna där behovet av finansieringsstöd
är som störst. Därför vill vi avsätta en miljard kronor i en ny fond för
investeringar i tidiga skeden.
Sverigedemokraterna ser behovet av en omorganisation samt avser
kraftigt öka resurser till en statlig marknadskompletterande
riskkapitalfond, där fonden prioriterar de företag som har små möjligheter
att söka kapital på den ordinarie riskkapitalmarknaden. En ökad tillgång
på riskkapital samt en optimering av de redan befintliga fonderna,
bedömer vi vara av vikt för att stärka landets konkurrenskraft.
Ja vi håller med. För ett dynamiskt näringsliv är en väl fungerande
kapitalförsörjning av avgörande betydelse. Vänsterpartiet föreslår att de
statliga insatserna på området slås ihop till ett nytt bolag med uppgift att
stimulera kapitalförsörjningen i de riktigt tidiga faserna.

5. Optioner är ett effektivt sätt att stimulera tillväxten hos innovativa företag.
Beskattningsreglerna bör utvecklas.
Skatten bör lättas på delägarskapet för dem som avstår lön för sitt arbete
för att omvandla till ett risktagande genom långsiktig kapitalinsats i
c
företaget, så kallade personaloptioner. Personalens långsiktiga direkta
ägande och risktagande i det egna företaget kan inte beskattas högre än
passivt fondsparande.
Folkpartiet anser att optioner kan vara ett viktigt verktyg för att växande
företag ska kunna rekrytera rätt kompetens. Alliansregeringen har också
fp
tillsatt en utredning som ska se över reglerna kring optioner, med
avsikten att förbättra dagens regelverk.
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Frågan om personaloptioner är något som Kristdemokraterna drivit länge
och vår hållning är att personaloptioner kan skapa drivkrafter för experter
och andra nyckelpersoner att verka i unga och lovande företag. En
utvecklad användning av optioner skulle därför kunna spela en viktig roll
för företag som befinner sig i specifika skeden. Det handlar om
tillväxtföretag som ännu inte har några intäkter, utan måste finansiera
löner från det kapital som ägarna satt in i verksamheten.
För att vi ska fortsätta stärka det svenska företagsklimatet krävs
förändringar, förenklingar och förtydliganden av regelverket kring
personaloptioner. Det tydliga syftet måste vara att förenkla användningen
av optioner som instrument för att attrahera och behålla kompetens,
särskilt i innovativa och växande företag.
Ja, Miljöpartiet stödjer en sådan utveckling full ut. Miljöpartiet har lagt
fram konkreta förslag på hur ett sånt system kan utformas.
Vi vill se över hur vi kan förenkla reglerna för optioner och om
beskattningen eller värderingen av optioner behöver förändras så att
snabbväxande och innovativa företag får det lättare att rekrytera och
behålla nyckelkompetens.
Vi har inga sådana förslag.
Optioner är ett effektivt sätt att bibehålla nyckelpersoner i företaget och
det bör stimuleras. Liksom frågan gällande ”avdrag för
utvecklingskostnader” är det av största vikt. Sverigedemokraterna satsar
stort på småföretagen och avser att se över det skattetekniska regelverket i
sin helhet.
Vi har i dagsläget inga sådana förslag.

6. Det finns lika många idérika kvinnor som män. Ser man på statistiken över
patentinnehavare eller över vilka som får finansiellt stöd skulle man kunna tro
att det inte är så. Främjande av kvinnors innovationer är fortsatt viktig.
Centerpartiet anser att det är viktigt att män och kvinnor har samma
förutsättningar att starta och driva företag och att attityderna till
kvinnors företagande inte skiljer sig från mäns företagande. För att
motverka den nuvarande skevheten har vi i regeringen initierat särskilda
c
främjandeprogram för kvinnors företagande som haft stort genomslag. Så
småningom är målsättning att alla insatser som är riktade mot att främja
kvinnors företagande blir en del av den ordinarie rådgivningen,
finansieringen och i myndigheters verksamhet.
Ja folkpartiet anser att det är viktigt att kvinnors innovationer får fortsatt
fp
stöd.
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 Vidareutveckla satsning på företagarlotsar/mentorsstöd mellan
nyföretagande kvinnor och erfarna företagare.
 Satsningen på s.k. mikrolån och affärsrådgivning via statliga Almi
bör ges utökade resurser.
 Fortsätt utveckla möjligheterna till entreprenörskap inom
välfärdsverksamheter.
Alliansen har fört en medveten politik för att öka kvinnors företagande.
Ett nationellt program har sjösatts med bl. a information och rådgivning
till kvinnor som vill starta företag, ett forskningsprogram och en satsning
på ambassadörer för kvinnors företagande.
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Ja, Miljöpartiet stöder det.
Vi har gett både Tillväxtverket och Almi i uppdrag att främja kvinnors
företagande. Bland annat ska Tillväxtverket prioritera främjandeinsatser
för kvinnor som arbetar med att kommersialisera innovativa affärsidéer. I
våra nya riktlinjer för Almis verksamhet görs klart att bolaget ska ge
högre andel lån till kvinnor (och utrikes födda) än den procentuella andel
som gäller för befintliga företag och nyföretagandet bland dessa grupper.
En annan grupp som vi speciellt satsar på är unga entreprenörer. Dels
vill vi höja och permanenta anslagen till Ung Företagsamhet och
Stiftelsen Drivhuset, så att fler kan få utbildas och testa på
entreprenörskap och företagande. Vi vill också sänka starta-eget-bidraget
så att även unga under 20 år ska kunna ta del av det. Till sist vill vi se
över möjligheten att sänka kravet på aktiekapital och därmed sänka
trösklarna för att starta aktiebolag.
Vi håller med om att det är viktigt att stötta innovatörer och uppfinnare,
särskilt kvinnor.
Sverigedemokraterna ser betydandet av att kvinnor är representerade
gällande svensk innovation och att den finansiella urvalsprocessen är och
förblir könsneutral.
Vi håller med. Det är en viktig fråga.

10
Frågeställningar med svar
inför riksdagsvalet 2014

7. En stor del av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet finansieras genom
program- och projektanslag med offentliga medel. Förutsättningarna för en
effektiv och hållbar verksamhet ökar om det finns en offentligt
finansierad basorganisation att utgå ifrån.
Centerpartiet sätter stort värde på det arbete Svenska
Uppfinnareföreningen utför. Vad gäller offentliga medel är det primärt en
fråga för berörda myndigheter att hantera. När de fattar beslut om stöd
c
till enskilda aktörer i form av t.ex. verksamhetsbidrag är det viktigt att det
finns tydliga och förutsägbara kriterier och ett långsiktigt
förhållningssätt.
Det är viktigt att det finns offentliga medel till uppfinnar- och
fp
innovationsverksamhet. Hur det utformas i praktiken är då mindre
viktigt, huvudsaken är att det finns pengar avsatta.
Det arbete som Svenska Uppfinnarföreningen gör är mycket viktigt och vi
kd ser positivt på den utredning som Tillväxtverket initierat om förbättrade
rutiner och uppföljning av verksamhetsbidrag.
Miljöpartiet är positiva till både uppfinningar och innovation och anser
mp
att staten bör göra mer för att stimulera dessa områden.
Det är bra att Svenska Uppfinnareföreningen kan finansieras genom
m
programanslag från bland annat Tillväxtverket och Vinnova. Hur dessa
medel specifikt fördelas är upp till respektive myndighet att bestämma.
Det är naturligt alltid intressant att titta på lösningar som främjar
s
uppfinnares intressen. En omfördelning av statligt stöd för att bättre ta
tillvara uppfinnares kompetens är ett förslag vi vill titta närmare på.
Sverigedemokraterna värnar om små företag och innovationer genom bl.a.
sd ökad finansiering i ett tidigt skede. Vi avser kraftigt öka resurser till en
statlig marknadskompletterande riskkapitalfond.
v
Ja, det håller vi med om.
För Centerpartiet (c) svarade: Anna Sandström den 18 aug
För Folkpartiet (fp) svarade: Tobias Setterborg den 8 aug
För Kristdemokraterna (kd) svarade: Inger Strömbom den 15 aug
För Miljöpartiet (mp) svarade: Fredrik Lann den 19 aug
För Moderaterna (m) svarade: Peter W den 14 aug
För Socialdemokraterna (s) svarade: Ingela Nylund Watz genom Camilla Frick
den 19 aug
För Sverigedemokraterna (sd) svarade: Anna Hagwall genom Christian Staf
den 19 aug
För Vänsterpartiet (v) svarade: Jan Gustafsson den 19 aug
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