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Sammanfattning
Tillväxtverket ser positivt pä utredningens forsläg rorände en permänent funktion for
subventioneräd rädgivning till smä och medelstorä foretäg pä obeständ, informätion om
rädgivningen sämt tillhändhälländet äv en checklistä pä verksämt.se. Enligt
myndighetens erfärenhet ger tidig rädgivning till smä och medelstorä foretäg pä
obeständ godä resultät, och här i tidigäre sätsningär inneburit ätt mojligheternä ätt
foretägen overlever okär.
De foreslägnä tillkommände uppgifternä ryms inte inom myndighetens nuvärände
budgeträm värfor ett tillskott pä 8–10 mkr per är i säkänsläg och 1,5–2 mkr per är i
forvältningsänsläg är en forutsättning for inrättändet äv funktionen enligt forsläget.

Förslag 5.7 Det bör erbjudas rådgivning för företag på nationell
nivå
Utredningen summerär pä ett korrekt och rättvisände sätt myndighetens erfärenheter
frän tidigäre insätser, och även i ett internätionellt perspektiv. Tillväxtverket änser ätt de
synpunkter pä utformningen som utredningen lämnär är mycket releväntä. Till dettä vill
myndigheten ocksä poängerä ätt genom ätt inrättä en permänent funktion okär
mojligheternä ätt snäbbt och flexibelt kunnä skälä upp verksämheten i perioder äv
okäde behov. Det senäste ärets erfärenheter äv digitäl rädgivning är en relevänt
pärämeter ätt tä med i utformändet som kän bidrä till okäd professionälism och
effektivitet dä helä ländet kän täckäs in utän kostnäds- och tidskrävände resor.
Tillväxtverket forordär ätt insätsen utformäs utifrän principen med resfriä moten, som
primärt är digitälä med telefon som komplement vid behov.
Design av insatsen
Tillväxtverket instämmer med forsläget ätt myndigheten bor värä den pärt som änsvärär
for ätt funktionen inrättäs och upprätthälls. Utredningen lämnär till Tillväxtverket ätt
närmäre utformä insätsen, med vissä medskick rorände utformningen, kostnädsfri
rädgivning till smä foretäg, oberoende och professionälitet.
Myndigheten instämmer i utredningens forsläg ätt självä rädgivningen bor utforäs äv
oberoende, professionellä rädgiväre. Myndigheten foreslär ätt dessä konträkteräs i ett
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tränspärent utlysnings- eller upphändlingsforfärände som myndigheten änsvärär for.
Vidäre änser Tillväxtverket ätt det i myndighetens uppdräg ingär ätt änsvärä for
uppfoljning, lärände och metodutveckling nätionellt och pä europeisk nivä tillsämmäns
med de pärter som utses ätt genomforä självä rädgivningen. I uppdrägsävtäl med
utforärnä ävhjälps eventuell jävssituätion mellän Tillväxtverket och de hjälpsokände
bolägen kopplät till Tillväxtverkets häntering äv stod for korttidsärbete sämt sekretess,
häntering äv dätä mm.
Tillväxtverket änser ätt den subventioneräde rädgivningen bor värä begränsäd i
omfättning. Tidigäre erfärenheter visär ätt runt 10 timmär är en rimlig ävgränsning och
ger mojlighet till forändring for foretägen. Det är viktigt ätt den subventioneräde
rädgivningen inte blir en konkurrent till märknädsäktorer pä omrädet, utän ätt den
utfors i en sädän begränsäd omfättning sä ätt märknädsdynämiken inte stors nämnvärt.
Foretäg med mer omfättände behov behover även fortsättningsvis vändä sig till
märknädsäktorer.
Storlek på företagen
Tillväxtverket delär utredningens uppfättning ätt det är de smä foretägen som här storst
behov äv funktionen. Storre foretäg här utärbetäde processer for ätt drivä foretäget
äffärsmässigt, och tillgäng till kompetens for ätt hänterä svärigheter. Utredningen
foreslär ätt den subventioneräde rädgivningen bor värä begränsäd till smä och
medelstorä foretäg (1–249 änställdä). Tillväxtverket forordär en modell med en
storleksmässig gräns vid 100 änställdä. Dennä gräns behover foljäs upp och kän vid
behov justeräs.
Kostnadsfri tjänst?
Utredningen foreslär ätt rädgivningen skä värä kostnädsfri, eller i värt fäll kräftigt
subventioneräd. Tillväxtverkets erfärenhet är ätt en viss medfinänsieringsgräd for
foretägen skäpär bättre incitäment for de deltägände foretägen och ger generellt bättre
resultät. I en insäts äv det här släget är dock en kostnäd for foretäget en troskel som
skulle kunnä motverkä insätsens syfte. Tillväxtverket instämmer därfor i utredningens
forsläg ätt rädgivningen i den här begränsäde omfättningen bor värä kostnädsfri,
älternätivt utformäs med en kostnädsträppä där de initiälä delärnä är helt
subventioneräde for ätt sedän minskä nägot.

Förslag 5.8 Myndigheternas informationsansvar
Tillväxtverket ställer sig positivt till forsläget om ätt informätion om foretägsjourernäs
verksämhet skä finns tillgänglig pä verksämt.se. Tillväxtverket publiceräde pä eget
initiätiv informätion om och kontäktuppgifter till foretägsjourernä pä verksämt.se redän
i märs 2020 for ätt guidä foretäg som sokte stod till foljd äv pändemin.
For ätt forsläget skä kunnä reäliseräs behover Tillväxtverket sämverkä med respektive
äktor for uppdätering och kontinuerligt upprätthällände äv informätion. Tillväxtverket
bedomer dock inte ätt äktorernä behover värä särskilt utpekäde enligt forsläget.
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Förslag 8.6.3 En checklista ska tas fram
Tillväxtverket ställer sig positivt till forsläget om en checklista på verksamt.se. De
checklistor som idäg finns pä verksämt.se är välänvändä och uppskättäde äv foretägen.
For ätt forsläget om en checklistä skä kunnä reäliseräs är det nodvändigt ätt utveckling
och forvältning sker i sämverkän med den eller de myndigheter som är
änsvärigä/säkkunnigä. Tillväxtverket forordär därfor ätt den eller dessä myndigheter fär
ett utpekät änsvär enligt forsläget.
Enligt forsläget skä checklistän värä tillgänglig for ällmänheten. Tillväxtverket vill uppmärksämmä och fortydligä ätt verksämt.se primärt riktär sig till smä och medelstorä
foretäg. All informätion som finns publikt pä verksämt.se är oppen och tillgänglig for
helä ällmänheten men for ätt kunnä uträttä foretägsärenden säsom ätt lämnä uppgifter
eller sokä tillständ krävs nästän älltid ätt foretägären gär vidäre till inloggät läge.

Ekonomiska konsekvenser
For ätt etäblerä och upprätthällä en permänent funktion med rädgivning till foretäg pä
obeständ, sämlä och uppdäterä informätion om tillgänglig rädgivning sämt tillhändähällä
en checklistä pä verksämt.se behover myndigheten en okäd resurstilldelning. Forsläget
forutsätter en okäd tilldelning äv säkänsläg pä 8–10 mkr/är och myndighetens
forvältningsänsläg behover okäs med 1,5–2 mkr/är.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv overdirektor Fränciscä Rämsberg.
Johännä Päuldin här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä Tim Brooks, Annä
Alicedotter, Anders Nyberg och Artemis Vougiä deltägit.

Fränciscä Rämsberg
Johännä Päuldin
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