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Yttrande över promemorian Förlängt växa-stöd
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förlängt växa-stöd.
Riksrevisionen har i tidigare remissyttranden lämnat synpunkter på promemoriorna
Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare
och Utökat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivargifter för aktiebolag och
handelsbolag. De båda remissyttranden har baserats på tidigare granskningar som Riksrevisionen har genomfört och som har bedömts vara relevanta för växa-stödet. I detta
remissyttrande lämnar Riksrevisionen synpunkter på promemorians konsekvensanalys.

Offentligfinansiella effekter
Det framgår av promemorian att ca 13 000 företag bedöms vara aktuella för växa-stöd
2019 men inte hur många av dessa företag som bedöms få växa-stöd till följd av
förlängningen. Dessa företag kan i sin tur delas in i två kategorier, dels de företag som går
från 12 månaders stöd till stöd under en längre period, dels de stödberättigade företag
som med nuvarande regler inte söker stöd men som förväntas göra det till följd av att
stödet förlängs.

Effekter för företagen
Det framgår av promemorian att knappt 7 000 företag fick växa-stöd under 2018.
Riksrevisionen noterar att detta är betydligt färre än vad regeringen tidigare har bedömt.
I förslaget om växa-stöd för enskilda näringsidkare bedömdes att ca 10 000 enskilda
näringsidkare skulle få växa-stöd (prop. 2016/17:1, s. 223) och i förslaget om växa-stöd för
aktiebolag och handelsbolag bedömdes att ca 38 000 aktiebolag och ca 2 000 handelsbolag skulle få växa-stöd (prop. 2017/18:1, s. 329). Dessa bedömningar baserades på hur
många företag som skulle ha varit berättigade till växa-stöd om det funnits 2013

RIKSREVISIONEN
NYBROGATAN 55
114 90 STOCKHOLM
08-5171 4000 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE

1(2)

DNR: 5.1.1-2019-0227
DATUM: 2019-02-28

respektive 2014. Grovt räknat är det således omkring 14 procent av de företag som är
berättigade till växa-stöd som också har fått stödet. Vad denna låga upptagningsprocent
beror på är för Riksrevisionen inte känt. Oavsett orsak har växa-stödet medfört att vissa
företag fått lägre kostnader än andra jämförbara företag. En konsekvens av detta är, enligt
Riksrevisionen, att konkurrensen har snedvridits till nackdel för de företag som inte fått
växa-stöd trots att de är berättigade till stödet. Riksrevisionen anser att regeringen bör
överväga att undersöka orsakerna till den låga upptagningsprocenten och konsekvenserna av detta.

Effekter på sysselsättningen
Riksrevisionen noterar vidare att promemorians avsnitt om effekter på sysselsättningen
inte redogör för bedömda effekter av en förlängning av växa-stödet, utan i stället av det
förlängda växa-stödet som helhet. Riksrevisionen anser att det hade varit önskvärt med
en analys av vilka effekter själva förlängningen kan tänkas ha på sysselsättningen.
Riksrevisionen noterar avslutningsvis att stödet upphör 2021. Det är osäkert att uttala
sig om hur arbetsmarknaden ser ut så pass långt fram i tiden. Konjunkturinstitutet och
andra prognosmakare bedömer dock att arbetslösheten kommer att öka de närmaste
åren. Det talar för att sysselsättningseffekterna av förlängningen av växa-stödet kommer
att vara som störst 2021, vilket är det sista året som stödet kan erhållas.
Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Anna Brink
har varit föredragande. Enhetschef Håkan Jönsson har medverkat i den slutliga
handläggningen.

Stefan Lundgren
Anna Brink

2(2)

