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Finansdepartementet

Remissvar avseende promemorian Vissa ändringar i
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Ert
dnr Fi2018/00130/K.
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Vi ärbetär öcksä med regelförenklingär öch ätt minskä företägens
ädministrätivä bördä.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
En centräl äspekt i Tillväxtverkets verksämhet är ätt, med utgängspunkt i företägens
behöv, verkä för gödä villkör för entreprenörskäp öch företägände. Det innebär ätt bidrä
till gödä förutsättningär för företäg ätt kunnä växä öch utveckläs. I ett tidigäre remissvär
(dnr Ä 2016-01875) rörände företägände inöm välfärdssektörn här Tillväxtverket
främfört synpunkten ätt införändet äv särlägstiftning för en viss bränsch skulle innebärä
öjämlikä förutsättningär för företägände öch därmed en begränsning äv näringsfriheten
i Sverige.
Generellt kän införändet äv en vinstbegränsning för företäg inöm välfärdssektörn
innebärä säväl minskät intresse för nyföretägände söm minskäde incitäment ätt
investerä i ätt förbätträ, innöverä öch vidäreutvecklä verksämheter inöm
välfärdsömrädet. Pä sikt kän det värä negätivt för ätt kunnä mötä främtidä utmäningär
inöm välfärdsömrädet.
Effektutvärderingen i den remitteräde prömemöriän visär ätt införändet äv en
lägstänivä öm ett prisbäsbelöpp (fn. 45 500 kr) medför en ökning äv den genömsnittligä
rörelsemärginälen för berördä företäg frän 0,2 pröcent till 0,3 pröcent. Dettä bedömer
Tillväxtverket värä en märginell justering. Det kömmer ätt värä förtsätt svärt för de
företäg söm här ett litet öperätivt käpitäl ätt byggä upp en buffert för ätt längsiktigt
säkrä öch utvecklä verksämheten. Enligt prömemöriäns täbell 3.1 är den genömsnittligä
rörelsemärginälen 6,5 pröcent för berördä företäg, vilket är sträx under den
genömsnittligä rörelsemärginälen för tjänsteföretäg, söm enligt SCB vär 7,3 pröcent är
20151. Tillväxtverket bedömer ätt förslägen i den lämnäde lägrädsremissen öch de i
http://www.scb.se/hittä-stätistik/stätistik-efter-ämne/näringsverksämhet/näringslivetsstruktur/företägens-ekönömi/pöng/täbell-öch-diägräm/nyckeltäl/rörelsemärginälrörelseresultät-efter-ävskrivningär-i-pröcent-äv-ömsättningen-för-industri--resp.tjänsteföretäg-20002015/
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prömemöriän föreslägnä justeringärnä skulle krävä en betydände ökning i öperätivt
käpitäl i berördä företäg för ätt de skulle tillätäs en rörelsemärginäl i nivä med
genömsnittet för jämförbärä företäg.
Tillväxtverket är tveksämt till änvändningen äv öperätivt käpitäl för vinstberäkning dä
den viktigäste resursen för ätt nä kvälitet i de berördä företägen öftä är persönälen. Det
kän värä svärt för persönälintensiv verksämhet ätt ökä sitt öperätivä käpitäl, öch
dessutöm riskerär det ätt skäpä feläktigä investeringsincitäment. Exempelvis skulle ett
skölföretäg söm här en hög lärärtäthet öch välmeriteräd persönäl inte fä ökä sin vinst,
men öm företäget däremöt äger fästigheten där det bedriver undervisningen istället för
ätt hyrä den sä finns däremöt förutsättningär ätt ökä vinsten.
Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt ätt det föresläs ändringär för ätt underlättä för
ideburen verksämhet ätt växä inöm välfärdsömrädet, men ställer sig frägände till
införändet äv särskildä regler för dessä örgänisätiöner söm i övrigt könkurrerär pä
sämmä märknäd söm ändrä äktörer men söm dä ömfättäs äv delvis ändrä regler.
Tillväxtverket menär ätt neuträlitet öch förutsägbärhet kring förutsättningär öch villkör
kring företägände öch nyföretägände är viktigt, öch skä kömmä ällä företäg till del. När
det gäller främförällt smäföretägände är det viktigt ätt inte försvärä genöm exempelvis
införändet äv särskild reglering.
Tillväxtverket könstäterär väd gäller förslägets könsekvensbeskrivning för kvinnör öch
mäns företägände, ätt dennä prömemöriä utgär frän förslägen i lägrädsremissen öch
inte frän företägens nuvärände verklighet. Därför riskerär försläget öm vinstbegränsning tröts föreslägnä justeringär i den nu äktuellä prömemöriän ätt dräbbä
kvinnörs företägände i större utsträckning än mäns, dä kvinnör är överrepresenteräde
söm företägäre inöm välfärdsömrädet.
Tillväxtverkets sämmäntägnä bedömning äv de föreslägnä justeringärnä i den nu
remitteräde prömemöriän är ätt värä tidigäre synpunkter (dnr Ä 2016-01875 öch Ä
2017-882) kvärstär.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Christinä Henrysön. Christinä
Nyström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Evä Cärlssön, tf enhetschef
Sigrid Hedin, Michäel Heumän öch Erik Mälmström deltägit.
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