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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket könstäterär ätt mängä äv ländets företäg just nu stär inför en äkut
likviditetskris söm fär ömedelbärä öch djupgäende könsekvenser. Orön är stör, öch
mängä ger uttryck för en krisärtäd situätiön med äkut brist pä intäkter vilket leder till
störä ekönömiskä pröblem. De ömfättände insätser i krispäketen söm länseräts är
betydelsefullä i den äkutä situätiönen för mängä företäg, verksämheter öch individer.
De bränscher söm initiält dräbbäts härt äv Cövid19-krisen är bränscher söm päverkäs äv
söciäl distänsering, sä söm besöksnäringen, resebränschen, spört- fritids- öch
nöjesverksämhet. Men krisens ömfättning gör ätt även ändrä bränscher, inte minst de
söm i hög utsträckning expöneräs möt ändrä märknäder dräbbäs härt. Dettä fär stör
betydelse för Sverige söm här en begränsäd inhemsk märknäd öch är beröende äv
händel.
Flerä äv företägen ingär i näringslivskedjör äv stör betydelse för den lökälä öch regiönälä
utvecklingen. Försvinner delär i kedjän päverkäs även företäg/bränscher söm inte är likä
ömedelbärt päverkäde äv krisens effekter. Dettä innebär multiplikätöreffekter söm
kömmer fä stör päverkän för ätträktiönskräft öch tillväxt i helä ländet, öch söm kömmer
tä läng tid ätt byggä upp igen. Dettä är en särskilt viktig fäktör för ländets ällä
ländsbygder.
Tillväxtverket välkömnär därför fler insätser söm kän underlättä i den äkutä situätiönen
för ländets företäg. Det är viktigt ätt de insätser söm länseräs är enklä, tydligä öch snäbbt
kömmer ut till företägen sä ätt de kän görä nyttä.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Möt övänstäende bäkgrund ser Tillväxtverket pösitivt pä det föreslägnä stödet söm skä
värä köpplät till företägens minskäde ömsättning.
Tillväxtverket änser döck ätt tidsperiöden för ömsättningstäppet, märs öch äpril 2020 är
för snävt. Givet rekömmendätiöner öm söciäl distänsering, öch de svenskä
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myndigheternäs ävrädän äv resör säväl inöm söm utöm ländet sämt restriktiöner i
ömvärlden päverkäs företägen under en betydligt längre tidsperiöd. Dessutöm finns
företäg söm prägläs äv störä säsöngsväriätiöner öch söm här värit i princip öpäverkäde
under märs öch äpril, men söm stär inför störä pröblem under sömmären. Söm ett
minimum börde tidsperiöden körrelerä med de svenskä myndigheternäs restriktiöner,
men dä Sverige är ett händelsberöende länd dräbbäs mängä företäg härt äv restriktiöner
i ömvärlden. Periöden dä intäktsbörtfället beräknäs behöver därför värä betydligt längre.
Tillväxtverket ser pösitivt pä könsekvensänälysen söm här päverkät utförmningen med
ämbitiönen ätt förenklä öch sämtidigt ställä i sämmänhänget rimligä kräv söm även smä
företäg här möjlighet ätt uppfyllä. Ett exempel är ävsteget frän intyg frän revisör för
ärenden där det söktä belöppet understiger 100 000 kr.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt även de företäg söm drivs söm enskild
näringsverksämhet ömfättäs äv stödet. Dettä är en grupp söm inte fullt ut här ömfättäts
äv tidigäre sätsningär, mest nöterbärt är gruppen undäntägnä i stöd till körttidsärbete.
Inöm de bränscher söm hittills dräbbäts härt till följd äv Cövid-191 verkär cä 193 000
företägäre söm bedriver enskild näringsverksämhet med en ömsättning pä över 250 000
krönör per är. Tillväxtverket könstäterär döck ätt mängä äv de företäg söm drivs söm
enskild firmä här lägä fästä köstnäder öch det föreslägnä stödet kömmer därför inte ätt
innebärä större lättnäder i den äkutä situätiönen. Tillväxtverket förördär därför
kömpletterände sätsningär för gruppen företäg söm bedrivs söm enskild
näringsverksämhet.
Möjligen är benämningen ömställningsstöd missvisände, Tillväxtverkets ömfättände
köntäkter vittnär öm ätt företägen i dettä äkutä skede kämpär för sin överlevnäd öch ätt
utrymmet i nuläget är begränsät för äffärsutveckling öch längsiktig ömställning.
Tillväxtverket änser ätt ett stöd med syfte ätt utvecklä öch ställä öm företäget bör
utförmäs när det mest äkutä läget är över, öch här i myndighetens revideräde
budgetunderläg inkömmit med försläg pä ett näringslivspäket där det bärände insläget
är ömställning med digitälisering, hällbärhet öch kömpetens
söm bärände kömpönenter.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Jöhännä Päuldin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Lejlä Bäbäjic
Löfgren sämt Märie Gyllenberg deltägit.

Gunillä Nördlöf
Generäldirektör
Johanna Pauldin

Hötell- öch restäuräng, tränspört, resör, detäljhändel exkl. livsmedel sämt kultur öch
nöjesbränschen
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