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Promemorian Förlängt växa-stöd 

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Finansdepartementets promemoria angående 

förlängt växa-stöd 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. Förslaget om förlängt växa-

stöd är ett förslag med stor inriktning mot våra medlemmar.  

Att inse att de höga arbetsgivaravgifterna i allmänhet och den allmänna löneavgiften i synnerhet är 

begränsningar för mindre företag att anställa är gott och väl. Tyvärr inser man inte behovet av att 

förenklingar i regelverk och minskat sjuklöneansvar är väl så viktigt. Inte heller verkar man förstå 

behovet av stabila regler. Att under en tid när de flesta bedömare inser att vi är på väg mot en 

konjunktursvacka med ökande arbetslöshet sätta undantagsregeln till enbart utgången av 2021 

verkar ogenomtänkt, i synnerhet som resultaten av det första året med växa-stöd fick så dålig 

uppslutning. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften hade helt säkert varit en mer lyckad reform. 

Promemorian anger att Större företag har normalt sett lättare att hantera de risker som är 

förknippade med att anställa, vilket ju är alldeles riktigt. Vad som fattas är någon form av analys 

utifrån denna insikt. Vad behöver Sveriges mindre företag för att få det lika enkelt att anställa som de 

stora företagen? 

Konsekvensanalysen har en del övrigt att önska. Beräkningarna utgår vanligtvis från att beteendet 

hos individer och företag inte ändras till följd av förändringarna i skattereglerna . Hur rimmar det 

med syfte med höjd tobaksskatt för att minska rökning eller höjd dieselskatt för att minska körandet? 

Syftet med växa-stödet måste väl ändå vara ett försök att få fler enmansföretagare att anställa sin 

första medarbetare? Människor med arbete och säker lön har en tendens att konsumera mer, 

investera i boende och annat, vilket borde innebära att t.ex. mervärdesskatteinbetalningarna ökar, 

liksom kostnader för a-kassa minskar. 

I konsekvensanalysen framkommer Finansdepartementets bristande insikter i företagandets villkor, i 

synnerhet de allra minsta. Att växa-stödet skulle medföra ökade vinster för små företag som anställer 

sin första person är väl magstarkt. Hade små företag haft den vinstmarginal som antyds, så hade väl 

inget bidrag i form av växa-stöd behövts? Förhållandet konstateras trots det i uttrycket De flesta 

företag som erhöll växa-stöd under 2018 hade relativt låg omsättning. 
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Att prognostisera att enmansföretag i byggbranschen skulle börja anställa sin förste medarbetare i en 

period med alltfler företag i byggbranschen går i konkurs är fantastiska profetior, men tyvärr inte 

verklighetsförankrade. Att därtill dra slutsatsen att Detta förväntas leda till ökad efterfrågan på 

arbetskraft bland dessa företag helt i avsaknad av analys blir väl vidlyftigt. I synnerhet som tydligen 

ändrade skatteregler inte ska ändra företags beteenden. 

Man saknar sammanställning av vilka kostnader växa-stödet medför för de enmansföretagare som är 

målgruppen. Enmansföretagare har sällan någon väl utbyggd administration, vilket innebär att det 

tar längre tid än för HR-avdelningar att hantera Skatteverkets allt mer röriga tjänster. Även om de 

antagna uppgifterna skulle stämma (men de är antagligen underskattade) skulle den årliga 

administrativa kostnaden bli över 3 miljoner kronor (13 000 företag x 12 månader x 20 kr). Sannolikt 

är mängden företag överskattad och kostnaden underskattad, så det kanske blir en rimligt avvägd 

administrativ kostnad trots allt. Väsentligare hade kanske varit att fundera över hur administrationen 

kunde förenklas och vilka andra faktorer som gör det svårt för mindre företag att anställa? 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten Erik Sjölander 

varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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