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Fi 2016/01152/S1 
Promemorian – Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda 
näringsidkare  
 
 
Förbundet har tagit del av innehållet i promemorian. Mot bakgrund av utredarens olika synpunkter, lämnas 
här följande kommentarer. 
 
Att avskaffa begreppet enskild firma/näringsidkare och ersätta detta med till exempel ”enpersonsbolag” 

skulle skapa enklare och mer likställda regler. Enskild firma, med organisationsnummer lika med 

personnummer, skapar onödiga risker för de tilltagande identitetskapningarna. Det verkar därför inte 

genomtänkt av regeringen att genom reduceringar av arbetsgivaravgifter för enbart enskild firma, stimulera 

fler att bedriva verksamhet i denna form. 

 

För att få fler enmansföretag att anställa sin förste medarbetare hade det varit bättre att ta bort 

sjuklöneansvaret samt att stödet skulle gälla alla företagsformer. Detta förslag anges, avseende effekter på 

sysselsättningen, storleken på effekten är osäker. 

 

Att införa sänkningar av arbetsgivaravgiften är bra, men inte med de begränsningar och undantag som 

föreslås här. Att införa en temporär nedsättning för enbart enskild firma som redovisas bedrivas aktivt 

skapar snedvridning av konkurrens visavi andra företagsformer och risker för missbruk av regeln. Det 

senare kan t.ex. ske genom upprepade provanställningar på mer än 3 månader under hela den temporära 

perioden 2017-21, om än av olika personer.  
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Kontrollerna av Skatteverket kommer att bli mycket svåra och extra byråkratiska utan månadsrapportering, 

vilken inte finns i dagens regler. Under punkt 3.6 på sid 12-13 i promemorian beskrivs utförligt hur många 

ändringar som genomförts under senare år avseende arbetsgivaravgifter för ungdomar. Att införa en ny 

temporär sänkning för endast en avgränsad grupp företag skapar ytterligare förvirring och krångel. Det finns 

t.ex. inget som tyder på att den nu föreslagna sänkningen ska finnas kvar vid ett regeringsskifte. 

I §4 beskrivs vilka begränsningar som ska gälla, men där andra stycket skapar stora svårigheter och 

sannolikt både dyra och oproportionerliga insatser. 

 

I §6 beskrivs närståendekretsen på ett diffust och svårtolkat sätt. Att den enskilde näringsidkaren inte ska ha 

haft någon anställd 1 januari 2016 innebär inte att personen varit anställd 31 december 2015, t.ex. 

säsongsanställd.  

 

Vad händer med sänkningen av arbetsgivaravgiften inom stödområden (2001:1170)? Behöver stödområden 

inte längre denna subvention och hjälp? 

 

Att genomföra en längre analys av EUs regler om statsstöd men ingen riktig konsekvensanalys av 

förväntade effekter på antal nya anställningar eller konkurrenssnedvridningen verkar tveksamt prioriterat. 

EUs statsstödsregler tillåter inte stöd över 200 000 €, vilket motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor när det 

maximala stödet i detta förslag maximeras till 63 630 kr/år. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

Under punkt 4.1 medger man i vart fall att det blir nya administrativa rutiner och utbildning av den 

nyanställde. Med ett riktigt lärlingssystem skulle detta redan funnits, men med den här föreslagna 

nedsättningen täcker knappast dessa kostnader. I synnerhet som stödet riktar sig till i första hand oerfarna 

företagare (gärna utrikes födda på sid 27) samtidigt som man ger Skatteverket stora befogenheter att kräva 

redovisningar (sid 27-28, 33). Att Skatteverket ska ha dessa kontrollmöjligheter och möjligheter att begära 

redovisningar blir ju märkligt när man anger att arbetsgivaren inte ska behöva betala tillbaka stöd om 

anställningen blir kortare än 3 månader. Inte heller några andra sanktioner anses nödvändiga (sid 20). 

 

Motivet till att enbart vända sig till enskild firma visar väl bristen på kunskap om företagande (punkt 4.2.1.). 

Att den företagsform med lägst omsättning skulle ha bäst utrymme att anställa någon verkar lite 

ogenomtänkt. Dessutom skapar det väl en otrygghet för den anställde om företagaren har låg lön för (man  

anger inte om denna understiger 25 000 kr/mån eller ej). 

 

Att spekulera över hur underleverantörsrelationer skulle påverkas (sid 19) verkar tämligen ointressant. 

 

Förbundet menar att förslaget är dåligt underbyggt och ett av de mest ogenomtänkta som man tagit del av 
hittills. Utan tankar och med analyser av felaktiga effekter. 
 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och advokaten Wiggo Lindgren, varit 

föredragande. 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Leif Svensson 
Förbundsordförande  


