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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket har en särskild roll inom arbetet med att förenkla för företag. Det ska
vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De lagar och regler som omger
företagande ska vara ändamålsenliga och tillämpas på ett sätt som minskar krångel
och håller nere företagens kostnader. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket har inga synpunkter på förslaget. Tillväxtverket anser dock att de
kostnader som förslaget medför inte är tillräckligt utredda vilket gör det svårt för
lagstiftaren att veta om skyldigheten är proportionerlig mot det syfte man vill uppnå
med regeln. Tillväxtverket anser även att effekterna för små företag bör belysas
ytterligare.

Tillväxtverkets detaljerade synpunkter
Leverantörer av beställ-tv ska omfattas av en skyldighet att spela in och bevara
program (5.2)
Förslaget som presenteras i promemorian kommer enligt förslagsställaren att
innebära en ökad börda för företagen. Det anges att förslaget berör 43 företag som
idag är registrerade i Sverige som leverantörer av beställ-tv. Tillväxtverket saknar en
bild som tydligt visar på vilka kostnader som kan uppkomma till följd av skyldigheten
att spela in program från beställ-tv. Leverantörer av beställ-tv omfattas redan idag av
en skyldighet att spela in material som rör svenska förhållanden som ska överlämnas
till Kungliga biblioteket. Den föreslagna skyldigheten utökas till att spela in även
sådana program som inte anses röra svenska förhållanden. Till detta ändamål kan
tillgänglig teknik användas vilket visserligen antyder att de ekonomiska
konsekvenserna för företagen blir något begränsade. Exakt hur betungande förslaget
kan antas bli för företagen är dock utifrån det lämnade underlaget svårt att bedöma.
Om kostnader inte beräknas är det svårt för lagstiftaren att veta om skyldigheten är
proportionerlig mot det syfte man vill uppnå med regeln.
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I promemorian förklaras att inspelningskostnaderna inte kommer att bli högre för små
företag än för större företag. Det framgår dock inte hur små företag påverkas av den
kostnad som ändå uppstår. En viss kostnad kan ha stor betydelse för ett litet företag
men liten betydelse för ett stort. Eftersom reglers effekter för små företag ofta skiljer
sig från konsekvenserna för större företag anser Tillväxtverket att regelgivaren bör
utgå från de små företagens förutsättningar när man utreder effekter av nya förslag.
Det som fungerar bra för små och medelstora företag fungerar ofta bra för stora
företag men inte alltid tvärtom.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har avdelningschef Anna Bünger, enhetschef Stefan Ernlund och Lejla Babajic Löfgren
medverkat. Den sistnämnda som föredragande.
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