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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.
Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket anser att det är viktigt att främja EU:s inre marknad och bidra till
ökad konkurrenskraft, inte minst för svenska företag som då lättare kan exportera sina tillgängliga varor och tjänster. En väl fungerande gränsöverskridande
handel är positiv för såväl företag som konsumenter med behov av tillgänglighetsanpassade varor och tjänster. Mot denna bakgrund tillstyrker Tillväxtverket
förslagen i utredningen, men vi anser att det krävs insatser framöver för att tydligt kommunicera till berörda företag hur de nya reglerna kommer att påverka
förutsättningar för att erbjuda varor och tjänster som är tillgänglighetsanpassade.
Utredningens förslag syftar till att bidra till att förbättra den inre marknadens
funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster. Tillväxtverket välkomnar detta och hoppas kunna se att förslaget leder till en europeisk marknad för dessa produkter på ett annat sätt än tidigare. Harmoniserade regler kan ge upphov till större marknader vilket särskilt
kan gynna svenska företag som ligger i framkant på området rörande digitala innovationer. Samtidigt kan en ökad europeisk marknad leda till att svenska företag motiveras och inspireras till att tillgänglighetsanpassa sina varor och tjänster
ytterligare. Tillväxtverket välkomnar även särskilt att förslaget lyfter upp flertalet
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varor och tjänster som har kopplingar till digitalisering då det är ett område med
stor tillväxtpotential i Sverige.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Anna Nyström har varit föredragande. I handläggningen har även Stefan Ernlund deltagit.

Gunilla Nordlof
Anna Nystrom
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