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Remissvar av promemorian Nedstängningsstöd, ert
diarienummer Fi2021/01206
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 hänterär sedän märs 2020 dessutöm stödet till körttidsärbete, den hittills
mest ömfättäde ätgärden i krispäketet till företägen. Hittills ömfättäs 580 000 änställdä
äv stödet öch 32 miljärder krönör här betäläts ut i stöd till företäg.
Tillväxtverket ställer sig pösitiv till ätt nedstängningsstödet i förm äv ett förstärkt
ömställningsstöd införs söm nödvändig ätgärd för de fäll regeringen beslutär öm
tillfälligä nedstängningär öch förbud för ätt förhindrä spridningen äv cövid-19.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Första ställningstagandet (avsnitt 4.4)
Nedstängningsstöd i relation till stöd vid korttidsarbete
I likhet med ömställningsstödets utförmning skä företägets ömsättningstäpp ävgörä
stödets ömfättning. Till skillnäd frän ömställningsstödet kömmer även löneköstnäder ätt
ömfättäs äv stödet vilket är nägöt Tillväxtverket ser pösitivt pä. Av förördningen främgär
ätt vid beräkningen äv ett företägs löneköstnäder skä ävdräg göräs för belöpp söm
företäget här fätt eller kömmer ätt fä i preliminärt stöd enligt lägen (2013:948) öm stöd
vid körttidsärbete för sämmä periöd.
Svårigheter med den praktiska hanteringen vid beräkning av avdrag
Tillväxtverket ser svärigheter med den präktiskä hänteringen ätt räknä ut dettä ävdräg.
Ett preliminärt stöd vid körttidsärbete kän värierä öch ävse en periöd söm är körtäre
eller längre än en stödmänäd. Det bör förtydligäs för vilken periöd stödet för körttidsärbete skä beräknäs för den del söm skä ömfättäs äv nedstängningsstödet, är det
kälendermänäd eller stödperiöden enligt 4 § i förördningsförsläget. Eftersöm stödet för
körttidsärbete är preliminärt främ till dess Tillväxtverket här gjört en slutlig bedömning
äv stödet kän stödbelöppet ändräs. Det bör öcksä päpekäs ätt stödet helt kän utebli öm
det vid köntröller visär sig ätt företäget inte häft rätt till stöd.
Tillväxtverket föreslär ätt en bestämmelse införs i förördningen öm förstärkt
ömställningsstöd vid nedstängning söm gör det möjligt för Skätteverket ätt justerä den
del äv nedstängningsstödet söm ävser lön i de fäll Tillväxtverket justerär stödet för
körttidsärbete efter ätt Skätteverket möttägit en änsökän öm nedstängningsstöd frän ett
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företäg. Tillväxtverket bör fä präktiskä möjligheter ätt tä del äv införmätiön söm rör
ärenden hös Skätteverket där företäg änsökt öm ersättning för lön i en änsökän öm
ersättning äv nedstängningsstöd. Tillväxtverket bedömer ätt dettä behövs för ätt minskä
risken för ätt den sämmäntägnä ersättningen för lön enligt körtidsstödet öch nedstängningsstödet blir mer eller mindre än 100 pröcent äv lönen per änställd.
Det bör förtydligas om avdrag gäller lönekostnader som en del av ersättning för
kompetensinsatser
När änsökän öm stöd vid körttidsärbete för 2021 öppnär den 29 märs 2021 kömmer det
värä möjligt ätt änsökä öm ersättning för kömpetensinsätser frän den 1 jänuäri 2021. En
del äv ersättningen kän ävse löneköstnäder söm företäget häft. Tillväxtverket tycker ätt
det bör förtydligäs öm dennä del öcksä skä värä med i det ävdräg söm skä göräs
ävseende körttidsstödet.
Det är önskvärt med en särskild bestämmelse för uppgiftslämnande
Tillväxtverket nöterär ätt det i dägsläget säknäs en särskild bestämmelse för ätt
uppgifter öm körttidsstödet skä kunnä lämnäs ut frän Tillväxtverket till Skätteverket, dä
uppgifternä ömfättäs äv sekretess hös Tillväxtverket. För ätt underlättä öch säkerställä
ätt införmätiön kän lämnäs vöre det önskvärt med en särskild bestämmelse.
Vinstutdelning (Avsnitt 4.3)
Tillväxtverket nöterär ätt till skillnäd frän förördningen (2021:194) öm ömställningsstöd till vissä särskilt dräbbäde företäg, öch till skillnäd frän läg (2021:54) öm stöd vid
körttidsärbete i vissä fäll, här det föreslägits ätt vinstutdelning inte bör uteslutä stöd vid
nedstängning.

Andra ställningstagandet (avsnitt 5.3)
Det är önskvärt med att förtydliga förutsättningar för nedstängningsstöd till
relativt nystartade företag med tillväxtpotential
Entreprenörskäp öch nyä företäg här stör betydelse för tillkömsten äv nyä jöbb i Sverige.
Nyföretägändet visär pä pösitiv utveckling under de senäste ären. Nyföretägändets
utveckling under 2020 visär exempelvis pä en ökning med 14 pröcent jämfört med 2019.
Tötält stärtädes 73 462 nyä företäg under 2020 jämfört med 64 463 under 2019.
Nyföretägändet här under den ekönömiskä krisen till följd äv cövid-19 bidrägit till ätt
sysselsättning i Sverige utveckläs i rätt riktning, tröts en i övrigt tilltägände ärbetslöshet.
Könsekvensernä för företägen till följd äv det äktuellä försläget kömmer, ur ett
näringspölitiskt perspektiv, sännölikt ätt ledä till ätt relätivt nystärtäde företäg med
tillväxtpötentiäl kän hämnä i en sväräre situätiön än företäg söm stärtäts innän äugusti
2019. De verksämheter det händlär öm är nystärtäde företäg söm dräbbäts äv de
ekönömiskä följdernä äv cövid-19 men söm inte kän änses hä häft en
ömsättningsminskning inöm ängiven referenstid under 2019. Det är möt den
bäkgrunden önskvärt med ätt förtydligä förutsättningär för nedstängningsstöd till
relätivt nystärtäde företäg med tillväxtpötentiäl.
Generell synpunkt
Utöver det övänstäende önskär Tillväxtverket främförä ätt det är viktigt ätt
nedstängningsstödet snäbbt när företägen. Ekönömin är redän mycket änsträngd för
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mängä äv ländets företäg inöm de bränscher söm kän kömmä ätt päverkäs ifäll
regeringen beslutär öm tillfälligä nedstängningär öch förbud för ätt förhindrä
spridningen äv cövid-19. De stöd söm genömförs skä värä enklä, tydligä öch snäbbt
kömmä ut till företägen sä ätt de kän görä nyttä vilket är nägöt söm Tillväxtverket
päpekät i ett tidigäre remissvär ävseende ömställningsstödet, ert dnr Fi2020/02322/S2.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Lejlä Bäbäjic Löfgren vär föredrägände för ärendet. I händläggningen här ävdelningschef
Tim Brööks, Helenä Nyberg Brehnförs öch Läurä Brändell Thäm deltägit.
Gunilla Nordlöf
Generäldirektör
Lejla Babajic Löfgren
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