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Dnr Af-2019/0007 0814
Datum: 2019-03-06
Avsändarens referens: Fi2019/00432/S1

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande: Förlängt växa-stöd
Arbetsförmedlingen har tidigare lämnat ett remissyttrande på promemorian: Utvidgat
växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och
handelsbolag, (Af-2017/0015 4744). De synpunkter som framfördes i det yttrandet gäller
även för föreliggande förslag.
Arbetsförmedlingen angav i remissyttrandet över den ursprungliga promemorian att den i
huvudsak innehöll genomtänkta inslag och hade viktiga begränsningar, men att den
saknade stöd från den empiriska litteraturen och tidigare erfarenheter.
Syftet med att nu förlänga stödperioden är att fler enmansföretag ska våga anställa en
första person till verksamheten. Enligt förslaget ska stöd utgå under maximalt 24
månader. Förlängningen ska träda i kraft den 1 augusti 2019 och gälla fram till och med
31 december 2021. Stödet ska, enligt förslaget, även omfatta anställningar som skett från
och med 1 mars 2018.
Arbetsförmedlingen välkomnar förslag som bidrar till att stimulera efterfrågan på
arbetskraft men menar ändå att förslaget inte verkar vara tillräckligt genomarbetat och
att det finns viss godtycklighet i hur stödet kommer att påverka företagens beslut om att
anställa. Dessutom menar myndigheten att kostnadsredovisningen av förslaget inte är
tillräckligt detaljerat och att det vilar på svag empirisk grund från de tidigare genomförda
växa-stöden från 2017 och 2018.
För det första innebär förslaget att endast de enmansföretag som existerar mellan 1
augusti och 31 december 2019 och som har information om stödet har möjlighet att ta del
av det under 24 kalendermånader. Företag som anställer sin första anställda under
perioden därefter kan inte maximalt utnyttja stödet eftersom det enligt förslaget avskaffas
den 31 december 2021. Konsekvensen blir att stödperioden sannolikt kommer att variera
tämligen godtyckligt mellan enmansföretagen beroende på när i tiden som företaget har
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fått information om stödet och därmed har kunnat överväga ett anställningsbeslut.
Arbetsförmedlingen menar att potentiellt kan sysselsättningseffekten bli betydligt större
om längden på stödperioden utformas för att vara 24 kalendermånad för alla företag som
får ta del av stödet. Detta kan göras om datumet för avskaffandet förlängs.
För det andra gör retroaktiviteten i förslaget att företag som anställt efter 1 mars 2018 kan
ta del av den längre stödperioden. Men eftersom förslaget inte tidigare varit känt, är det
inte sannolik att det kommer att påverka dessa företags rekryteringsbeslut. Konsekvensen
av en förlängning av stödet för dessa företag är att sysselsättningseffekten sannolikt blir
mycket begränsad samtidigt som dödsviktskostnaderna kommer att öka (då dessa får stöd
under längre period för de rekryteringar som de ändå har gjort).
Vidare menar Arbetsförmedlingen att det vore önskvärt att förslaget innehöll en mer
detaljerad redovisning av de offentliga kostnaderna för stödet. Arbetsförmedlingen
saknar även en uppföljning av de växa-stöd som betalats ut under åren 2017 och 2018. I
promemorian sägs att det inte går att identifiera de företag som har tagit del av stödet och
heller inte de individer som har anställts under dessa år. Arbetsförmedlingen vill därför
understryka vikten av att införa ett sammanhållet system för registrering och uppföljning
av kostnaderna för växa- stödet.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar
överdirektör

Johnny Zetterberg

Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Maria Mindhammar. Ärendet har
föredragits av Johnny Zetterberg, enheten Utvärdering. I den slutliga
handläggningen av ärendet har direktören för Analysavdelningen Annika Sunden och
sektionschef Marie Gartell deltagit.

