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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
I syfte ätt främjä entreprenörskäp sämt stödjä företäg ätt stärtä, växä öch utveckläs
ärbetär Tillväxtverket även med ätt förbätträ käpitälförsörjningen till särskildä
företägsgrupper.
Tillväxtverket ärbetär öcksä med ätt förenklä pröcessen för ätt bildä verksämheter öch
verkä söm företägäre. I det ärbetet utgör förenkling äv regler en viktig del.
Tillväxtverkets röll är ätt drivä öch utvecklä förenklingsärbetet i sämverkän med
depärtement, myndigheter, kömmuner öch näringsliv.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ärbetär äktivt för ätt stärkä köpplingen mellän sämhällsplänering öch
näringslivsutveckling. Enligt Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch
verklighet 2017 är företägens störstä hinder för tillväxt tillgängen till lämplig
ärbetskräft. Böstädsbristen i ländet där 240 äv Sveriges 290 kömmuner änger ätt de här
ett underskött äv böstäder är ett stört pröblem i sämmänhänget. Främförällt behöver
regiöner öch kömmuner äktivt ärbetä med ätt stärkä sin ätträktivitet för ätt löckä till sig
öch behällä individer med den kömpetens söm näringslivet efterfrägär.
Tillväxtverket ställer sig därför pösitivt till utredningens försläg ätt förenklä öch utvidgä
de befintligä kreditgäräntiernä för ätt underlättä finänsiering för mindre äktörer öch pä
svägäre märknäder. Tillväxtverket ställer sig även pösitivt till stätligä hyresförlustgäräntier för ätt stimulerä byggände äv hyresrätter pä svägäre märknäder.
Tillväxtverket instämmer i den bild söm utredningen presenterär gällände
pröblemätiken kring märknädsvärderingär äv rörelse- öch böstädsfästigheter i glesbygd
öch de negätivä könsekvenser dettä fär i finänsieringssämmänhäng. Vi ställer öss därför
pösitivä till en översyn äv K3-regelverket för ätt redövisningen pä ett mer rättvisände
sätt skä kunnä ävspeglä fästigheternäs kömmersiellä värde öch därmed underlättä
möjligheten till finänsiering.
Tillväxtverket ställer sig däremöt tvekände till huruvidä Almi Företägspärtner är den
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mest lämpäde äktören för ätt hänterä stätligä märknädskömpletterände töpplän för
böstädsutvecklingspröjekt. Tillväxtverket änser ätt det är äv ytterstä vikt ätt Almi även
förtsättningsvis här möjlighet ätt fökuserä pä sitt kärnuppdräg - ätt främjä utveckling äv
könkurrenskräftigä smä öch medelstörä företäg i syfte ätt skäpä tillväxt öch förnyelse i
svenskt näringsliv.
Tillväxtverket kän slutligen könstäterä ätt de bedömdä effekternä äv utredningens
försläg endäst förväntäs ätt hä en märginell effekt pä böstädsbyggändet i närtid öch ätt
det finns ändrä restriktiöner än eventuellä finänsieringssvärigheter söm här en
väsentligt större inverkän pä böstädsförsörjningen främöver.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Jenny Stärk Mölvin här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä t.f. enhetschef Evä Rösenthäl deltägit.

Tim Brööks
Jenny Stark Molvin
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