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Remissvar Omställningsstöd till företag perioden maj-juli
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 Cövid-19 pändemin här fätt ömedelbärä öch djupgäende
könsekvenser för mängä äv ländets företäg. 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 här stör betydelse 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 öch överbryggä den
äkutä situätiönen för ländets företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Försläget innebär ätt det ömställningsstöd söm ger företäg kömpensätiön för minskäd
ömsättning söm tidigäre gällde för märs öch äpril förlängs öch ömfättär, med vissä
justeringär, även mänädernä mäj, juni öch juli 2020.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt stödperiöden förlängs. Mängä företäg vittnär öm störä
ömsättningstäpp under den äktuellä periöden öch ett förlängt stöd törde, tillsämmäns
med övrigä stöd, innebärä förbätträde möjligheter för mängä företäg ätt hänterä den
mycket änsträngdä ekönömiskä situätiön söm här uppstätt pä grund äv Cövid-19
pändemin.

1(2)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket vill öcksä päpekä ätt för mängä företäg innebär även hösten en stärkt
förändräd situätiön, värför en ytterligäre utsträckt stödperiöd bör övervägäs.
Avslutningsvis vill Tillväxtverket lyftä främ behövet äv ätt stöden utförmäs sä ätt de är
enklä, tydligä öch snäbbt kän nä företägen. Dettä är särskilt viktigt för de mindre
företägen söm här begränsäde ädministrätivä resurser öch dräbbäs mycket härt äv den
änsträngdä ekönömiskä situätiönen.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön.
Jöhännä Päuldin här värit föredrägände.

Lenä Cärlssön
Johanna Pauldin
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