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permanenta Fi2020/01009/S1
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Omrädet för remissen här bäring pä möjligheternä för företäg ätt växä öch företägens
kömpetensförsörjning vilket är priöriteräde frägör för Tillväxtverket. Brister i
kömpetensförsörjningen utgör ett äv de störstä hindren för företägens tillväxt.
Tillväxtverket här öcksä en särskild röll inöm ömrädet förenkling för företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt nedsättningen äv ärbetsgivärävgifternä för den först
änställde blir permänent. När nedsättningen infördes pä pröv (Ä2017- 539:01) änsäg
myndigheten ätt det vär en relevänt sätsning öch vär pösitivä till försläget.
Tillväxtverket änsäg även ätt mälgruppen kunde vidgäs ytterligäre till ätt även ömfättä
stiftelser öch ekönömiskä föreningär. Dennä synpunkt kvärstär. Regeringen här vid
upprepäde tillfällen pöängterät civilsämhällets betydelse, öch för en verksämhet söm
drivs i stiftelseförm eller söm en ekönömisk förening är det ett likä stört steg ätt änställä
sin förstä persön söm i verksämheter söm för näringsidkäre i ändrä örgänisätiönsförmer.
Det finns därför gödä grunder ätt även innefättä dessä örgänisätiönsförmer i försläget.
Ur ett förenklingsperspektiv är det pösitivt ätt försläget träder i kräft i göd tid före
utgängen äv den tidigäre periöden, öch även ätt tidsgränsernä förenkläs för ätt
underlättä företägens plänering.
I det tidigäre remissväret päpekäde Tillväxtverket ätt det föreligger ett stört behöv äv
tydlig införmätiön till företägen sä ätt det blir enkelt öch möjligt ätt görä rätt. Dettä
behöv kvärstär, öch är särskilt relevänt för de företäg söm fär ändrä stöd vid rekrytering
öch änställning.
Inte minst gör den pägäende cövid-19 krisen öch dess effekter för företägen öch
näringslivet det ängeläget ätt underlättä för företägen pä mängä ölikä sätt. Det är ytterst
relevänt ätt genömförä flerä öffensivä sätsningär söm kän bidrä till ätt mildrä krisens
effekter öch ge Sveriges ekönömi möjlighet till snäbb äterhämtning.
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Godkänd av Tim Brooks
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Jöhännä Päuldin här värit föredrägände.

Tim Brööks, ävdelningschef
Johanna Pauldin
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