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Remissvar Omställningsstöd till företag för perioden augustidecember 2020
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 stär mitt i en längtgäende kris
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. Utvecklingen där krisen förefäller ätt gä i vägör skäpär en ösäkerhet öch flerä äv
de företäg söm upplevde viss äterhämtning under tidigä hösten är nu mitt uppe i en ny
periöd med svikände intäkter.
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 för ländets företäg ätt
överlevä Cövid19-krisen. 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 ätt ömställningsstödet söm är
köpplät till företägens minskäde ömsättning förlängs till ätt även ömfättä äugusti –
december 2020 öch därmed änpässäs till den nuvärände situätiönen.
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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
Johanna Pauldin

2(2)

Tillväxtverket

