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REMISSVAR 

2018-04-18  Dnr: Fi2018/00130/K 

Finansdepartementet 

Avdelning för offentlig förvaltning, Kommunenheten 

103 33 Stockholm 

 

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering 

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans till förslaget om vissa ändringar om tillstånd att ta 
emot offentlig finansiering. Förslaget bygger på Välfärdsutredningens betänkandet SOU 2016:78 
Ordning och reda i välfärden. I förbundets remissvar till SOU 2016:78 var förbundet redan då starkt 
kritiska till de presenterade förslagen som av förbundet ansågs bygga på en ogrundad hypotes att 
hög lönsamhet är liktydigt med bristande kvalitet. Förbundet påpekade utredningen bristande 
förståelse för de mekanismer som omgärdar en etablering av mindre företag samt ansåg förbundet 
att ett genomförande av förslagen i Ordning och reda i välfärden skulle ge allvarliga konsekvenser för 
utvecklingen av svensk välfärd. Småföretagarnas Riksförbund avvisade förslagen om vinstreglering på 
konkurrensutsatta marknader och avstyrkte med bestämdhet presenterade förslag. Olyckligtvis har 
regeringen fortsatt sin ambition att begränsa vinster i välfärden som fått till följd att denna 
lagrådsremiss nu är presenterad.  

I lagrådsremissens ställningstagande 3.4 står det Att begränsningen av rörelseresultat i genomsnitt 
påverkar små aktörer mer än större aktörer riskerar att minska nyföretagandet och viljan att driva 
vidare små företag och organisationer i sektorn. Detta kan i sin tur få negativa effekter på 
mångfalden och aktörernas möjlighet att verka på lika villkor. Detta ställningstagande i sig borde vara 
skäl nog att inte gå vidare med förslaget. Detta blir uppenbart då det i avsnitt 3.5 står följande Mot 
bakgrund av att särskild hänsyn ska tas till små företag vid regelgivning, Välfärdsutredningens 
kommittédirektiv och den kritik som framförts av remissinstanserna avseende förslagen i 
betänkandet finns behov av ytterligare analys av vilka effekter som lagrådsremissens förslag får för 
små företag och organisationer.  
Småföretagarnas Riksförbund delar denna uppfattning och anser att lagrådsremissens förslag bör 
läggas åt sidan under tiden som utredning tillsätts för att belysa de konsekvenser angivna förslag får 
för små företag och organisationer.  
 

Ganska tidigt i lagrådsremissen framförs den vällovliga tanken att regeringens näringspolitik [ska] 

bl.a. skapa förutsättningar för fler och växande företag. Även att Ett syfte med de senaste 

decenniernas reformer i välfärden har varit att öka mångfalden bland utförarna. Av dessa ansatser 

återfinns inte mycket i de förslag som beskrivs.  

Förslaget är helt enkelt onödigt, både för sin bristande måluppfyllelse och betydelse. Förbundet 

anser att lagrådsremissen snarare speglar en okunskap och oförståelse för företagandets villkor. 

Attityden avspeglas väl i uttrycket drivkraften att öka vinsten genom att dra ned på kvaliteten. Med 

dålig kvalitet kan ett företag inte sälja sina tjänster eller produkter, ifall upphandlaren inte 

uttryckligen begär dålig kvalitet. 
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Det just nu pågående misstänkliggörandet av svenska företagare avspeglas i utredningens negativa 

syn på de mindre företagen att ägarna i företag med låg omsättning oftare är aktiva i företagen, 

vilket ska bestraffas. Varför ska passiva ägare gynnas på aktiva och risktagande företagare? 

Mycket lovvärt beskrivs det övergripande syftet att stoppa stora läckage av skattemedel som 

används för annat än välfärdsverksamhet. Häri borde en jämförelse göras med det stora slöseriet av 

skattemedel i välfärden som orsakas av krångliga regelverk och svag styrning från politiker och 

tjänstemän. Köer till vård och dagisplatser, segregerade skolresultat, ojämna vårdkostnader och 

annat borde vara den primära diskussionen istället för resonemang om vinstbegränsningar. För 

gemene medborgare är säkert kvalitet, valfrihet och tillgänglighet betydligt väsentligare frågor. 

Att sätta en fast gräns för rörelseresultat till ett prisbasbelopp oberoende av insats kommer bara att 

skapa incitament för att kringgå ett sådant regelverk i stället för att utveckla verksamheten och skapa 

god kvalitet för våra skattepengar. Många skattejurister tillförsäkras arbetsuppgifter, men det borde 

inte vara det huvudsakliga syftet?  

Även utredningen verkar förstå att nivån, ett prisbasbelopp, är för lågt genom att konstatera att 

Kostnaden för att starta, söka tillstånd för och driva en juridisk person bedöms i de flesta fall 

överstiga ett prisbasbelopp. Här kanske man i stället borde föreslå en modell för att kostnaderna för 

tillstånd och att driva företag, skulle bli billigare. 

Att bara få ta med rörelseresultatet under tre år tyder på okunskap eller nonchalans för 

företagandets villkor i landet. Nästan oberoende av verksamhet så krävs det väldigt mycket arbete 

och pengar för att få en verksamhet att bli vinstdrivande under de tre första årens 

uppbyggnadsskede. 

Vid jämförelser av fyra företag (sid 41) framgår att redan den högsta förväntade rörelsemarginalen 

för det minsta av de jämförda företagen blir 4,5 %. För övriga företag blir rörelsemarginalen betydligt 

lägre. Med låg vinstmarginal blir riskerna med företagandet betydande, vilket riskerar att uthållighet, 

utveckling och kvalitet för våra gemensamma skattepengar försvinner. Lagrådsremissen påpekar 

trots allt att det är en icke-fråga genom att konstatera I genomsnitt hade 24 procent av företagen 

negativa rörelseresultat eller nollresultat redan utan någon begränsning av rörelseresultatet. 

Insikten om risken för det administrativa krånglet avseende idéburna organisationer är bra, men man 

borde tänkt tanken något längre. Inom idéburna organisationer finns i allmänhet någon form av 

avdelad administration, vilket det mycket sällan gör i småföretag. Förslaget skulle gälla för 

mikroföretag, enligt EU:s definition, på samma vis som för idéburna organisationer. 

En ytterst naiv tilltro återspeglas i formuleringen Införande av en lägsta nivå, som är oberoende av 

det operativa kapitalet, kan gynna investeringsviljan och nyföretagandet. Insikten dyker däremot upp 

några meningar längre ner Förslaget kan dock i viss mån minska incitamenten att växa för små 

organisationer som närmar sig den övre gränsen av lägsta nivån, där hade man kunnat sätta 

gränserna högre. 

Avslutningsvis vill Småföretagarnas Riksförbund markera att förbundet avstyrker förslagen i 

lagrådsremissen då förbundet anser att det behövs en bättre och mer välgrundad utredningen kring 

de effekter som lagrådsremissens förslag får för små företag och organisationer. En sådan 

utredningen skulle med stor säkerhet belägga det faktum att de ideologiska tankar som framförs i 



 
 

3 
 

SOU 2016:78 enbart kan utgöra ett underlag för en politisk debatt men att ett reellt verkställande 

skulle ge förödande konsekvenser för samtliga välfärdsaktörer.   

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 


