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9

Bör ett system med
nystartszoner införas?

Bedömning: Ett system med nystartszoner bör införas. Den
huvudsakliga åtgärden för företag i nystartszonerna bör vara en
lättnad avseende socialavgifter.

9.1

Inledning

Av utredningens direktiv framgår att införandet av ett system där
man inom ett visst område ges t.ex. skattelättnader, s.k. nystartszoner, har som huvudsakliga mål dels att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där sysselsättningsgraden är avsevärt lägre än
det nationella genomsnittet, dels att öka antalet företagsetableringar och ge företag bättre förutsättningar att växa i dessa områden.
Utredningen ska i detta kapitel ta ställning till om dessa mål bedöms
kunna uppnås genom att införa ett system med nystartszoner.
I samband med att utredningen överväger lämpligheten av att
över huvud taget införa ett system med nystartszoner kommer man
oundvikligen in på frågan om vilken eller vilka åtgärder som kan
bedömas mest lämpliga att använda som instrument i ett sådant
system. Utredningen kommer i detta kapitel att redogöra för sin
bedömning i båda dessa frågor.
För att kunna göra dessa bedömningar kommer utredningen till
att börja med att beskriva vilket vetenskapligt underlag som finns
beträffande de olika typer av åtgärder som kan vara aktuella. Då
utredningens uppdrag enligt direktiven är att bedöma möjligheterna till ett stöd på företagsnivå ligger i detta avsnitt fokus på
åtgärder som riktas mot företag inom ett geografiskt begränsat
område, snarare än på åtgärder som riktas mot individer. I det
därpå följande avsnittet, benämnt ”möjligheter och svårigheter”,
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försöker utredningen att, utifrån den problembild som redogjorts
för i kapitel 2, komma fram till vilka behov som finns och vilka
svårigheter som finns med att försöka möta dessa behov med
stödåtgärder. I de därpå följande tre avsnitten dras slutsatser av de
erfarenheter som redovisats i kapitel 5, 6 och 7.
Det är också viktigt att göra klart för sig vad företag och företagare anser utgör de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma ökat
företagande och ökad sysselsättning. I avsnitt 9.7 redogörs därför
för vad Svenskt Näringslivs skattekommission uttryckt och för
resultaten av två enkätundersökningar från Företagarförbundet
respektive Företagarna. Därefter beskriver utredningen olika alternativ som finns och redogör för utredningens överväganden
beträffande dem. Det finns naturligtvis en mängd ytterligare tänkbara alternativ. Utredningen har valt att avgränsa diskussionen
kring alternativa åtgärder till olika typer av ekonomiska stöd. Förutom de nedan redovisade alternativen har utredningen bl.a. övervägt åtgärder inom mervärdesskatteområdet, vilket redan här kan
sägas bedömts som en oframkomlig väg. Det saknas nämligen möjlighet för en EU-medlemsstat att lagstifta om regionalt differentierade mervärdesskattesatser.
Redogörelsen för olika alternativ leder fram till utredningens
bedömning, som redovisas i det avslutande avsnittet.

9.2

Vetenskapliga studier angående stödåtgärder

9.2.1

Inledande kommentarer

Åtgärder inom den svenska arbetsmarknadspolitiken brukar i
vetenskapliga studier delas in i tre huvudsakliga typer: arbetsmarknadsutbildning, förmedlingsåtgärder och subventionerad sysselsättning.1 Alla dessa typer av åtgärder kännetecknas av att de utgår
från den arbetslöse individen. Av utredningens direktiv framgår att
ett system med nystartszoner primärt ska avse lättnader för företag. Även om uppdraget alltså i princip rör andra typer av åtgärder
än nämnda åtgärdssystem anser utredningen att det är relevant att
beakta studier av olika typer av subventionerad sysselsättning och
framför allt regionalt inriktade åtgärder inom detta område. Utredningen avgränsar sig även i detta avsnitt till olika typer av ekono1

Se exempelvis Calmfors m.fl. (2002) eller SOU 2011:11.
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miska stöd. Som presenterats i kapitel 3 kan företagens produktion
av varor och tjänster förenklat sägas använda två huvudsakliga
insatsvaror, nämligen arbetskraft och kapital. Presentationen nedan
kommer därför att inriktas på stöd till dessa två kategorier.
9.2.2

Sammanställningar som gjorts av forskning om
subventionerad sysselsättning

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2002 gavs en översikt av studier av
vissa åtgärders individeffekter respektive effekter på hela ekonomin.2 Syftet med framställningen var att summera vad man lärt sig
av den forskning som bedrivits. De slutsatser som drogs beträffande subventionerad sysselsättning var att sådana åtgärder tycktes
ha medfört betydande undanträngning av reguljär sysselsättning.
Undanträngningen innebär att de arbetssökande som erhållit stödet
fått jobb som annars hade tillfallit andra personer, snarare än att
nya arbetstillfällen skapats. Sammantaget fann man att arbetsmarknadspolitiska åtgärder förmodligen hade bidragit till en lägre arbetslöshet men även att den reguljära sysselsättningen sannolikt blivit
lägre.
Långtidsutredningen diskuterade arbetsmarknadspolitikens
effekter i sitt huvudbetänkande 2011 och hänvisade bl.a. till den
ovan nämnda rapporten. Man redovisade en genomgång av studier,
både beträffande generella effekter av arbetsmarknadspolitik och
mer specifikt beträffande gruppen utrikes födda.3 De slutsatser som
drogs angående subventionerade anställningar i allmänhet var att de
har positiva långsiktiga effekter för deltagarna men verkar ge upphov till betydande undanträngningseffekter. Nedsättningar av
arbetsgivaravgifter i regioner eller för stora grupper har enligt
denna utredning visat sig ha små eller inga sysselsättningseffekter.
Långtidsutredningen menade att man av detta bör dra lärdomen att
subventionerade anställningar är bra åtgärder när de riktas mot
personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Subventioner och nedsättningar av arbetsgivaravgifter ska enligt den
utredningen ses som ett sätt att styra arbetsgivarnas efterfrågan
2

Calmfors m.fl. (2002).
SOU 2011:11. I bilaga 1 ges en översikt över arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet och i bilaga 4 behandlas situationen för utrikes födda på den
svenska arbetsmarknaden.
3
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mot svaga grupper, inte som en generell metod för att skapa
arbetstillfällen. Genom att stärka de svaga gruppernas ställning kan
sysselsättningssubventioner bidra till en bättre lönebildning och
därmed till en minskad jämviktsarbetslöshet. Man poängterade att
om olika typer av subventionerad anställning riktas in mot långtidsarbetslösa behöver undanträngning kanske inte vara ett så stort
problem. Den långtidsarbetslöse står ju långt ifrån arbetsmarknaden och konkurrerar inte i någon större utsträckning om de
befintliga jobben.4
När det gäller inriktningen på den framtida arbetsmarknadspolitiken menade Långtidsutredningen att den, när det gäller utrikes födda, bör prioritera de som är i behov av arbetsmarknadsåtgärder. Som prioriterade grupper lyfte man fram nyanlända
invandrare och de som kommit till Sverige för länge sedan men
som inte har lyckats med sin arbetsmarknadsetablering. Dessa
grupper hade nämligen enligt tidigare studier prioriterats i mindre
utsträckning. Arbetsmarknadspolitiken bör vidare använda de
åtgärder som erfarenheten visar ger de största individeffekterna.
Forskningen visar enligt Långtidsutredningen att det är förstärkta
förmedlingsinsatser och anställningsstöd som har störst individeffekter. Dessa insatser bör i första hand användas för utrikes
födda. Långtidsutredningen påpekade att man givetvis måste ta
hänsyn till eventuella undanträngningseffekter men att dessa är
mindre viktiga om insatserna stärker de utrikes föddas ställning på
arbetsmarknaden 5
9.2.3

Studier angående regionala stödåtgärder i form av
subventionerad sysselsättning

De regionala åtgärder av typen subventionerad sysselsättning som
förekommit i Sverige har framför allt bestått i nedsättning av
socialavgifter. En nedsättning av socialavgifterna kan påverka
sysselsättningen på två olika sätt. Dels kan befintliga företag stimuleras att öka antalet anställda, dels kan incitamenten att starta nya
företag öka.
I en sammanställning av ett flertal internationella studier kring
skattens betydelse för sysselsättningen finner man att en nedsätt4
5

SOU 2011:11, bilaga 1.
SOU 2011:11, bilaga 4.
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ning av skatten med en procentenhet leder till en genomsnittlig
ökning av sysselsättningen med cirka 0,2 procentenheter.6 Detta
baseras dock på jämförelser mellan olika länders skattenivåer och
sysselsättningsnivåer. Denna typ av jämförelse är svår att tolka då
det finns många och stora olikheter mellan länder, olikheter som
inte alltid fångas upp i den ekonometriska modellen. Det är därför
svårt att avgöra hur stor del av en förändring i sysselsättningen som
faktiskt beror på skatteskillnader och hur mycket som beror på
andra skillnader (s.k. utelämnade variabler).
Ett alternativ till att studera skillnader mellan länder är att
använda regionala skillnader i socialavgifterna inom ett land. Detta
ger möjlighet att analysera områden som är relativt lika varandra,
förutom att företag i det ena området erhållit skattelättnader men
inte företag i andra områden. Risken för att resultaten störs av att
väsentliga variabler utelämnas ur studien minskar därmed.
Nedan följer en genomgång av sådana studier. För att öka möjligheterna att göra antaganden om eventuella effekter av ett införande av liknande system i Sverige begränsas presentationen till
utvärderingar i de nordiska länderna.7
Nedsättning av socialavgifter i norra Sverige
Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna har använts som stimulansåtgärd i norra Sverige sedan början av 1980-talet (se avsnitt 7.4.2).
1984 ingick en sänkning med tio procentenheter i det s.k. ”Norrbottenpaketet”. Nedsättningen begränsades till företag inom gruvnäring, turistnäring, tillverkningsindustrin samt vissa tjänstebranscher. Den uppskattade effekten av denna åtgärd var att sysselsättningen inte ökat mer än i jämförbara områden, men att man fann
en något högre löneökningstakt samt en förbättrad lönsamhet och
soliditet för företagen i området.8
År 2001 genomfördes en regional sänkning av arbetsgivaravgiften i stödområde A (norra Sveriges inland). Precis som i den ovan
nämnda nedsättningen fick företagen en nedsättning med tio procentenheter. Denna nedsättning begränsades dock till att gälla
lönebelopp upp till 852 000 kronor, vilket innebar att marginal6

Ökningen ligger mellan 0,1 och 0,3 procentenheter i de olika studierna, se Nickell (2004).
Danmark har dock inga socialavgifter och Island har väldigt låga socialavgifter.
8
Bohm och Lind (1993).
7
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kostnaden för arbetskraft endast påverkades i mycket små företag.
När resultatet av denna sänkning utvärderades jämförde man utvecklingen av sysselsättning och lönenivåer under åren 2002–2004
mellan stödområde A och stödområde B för att i möjligaste mån
undvika problemet med utelämnade variabler. Man fann att sysselsättningseffekterna var mycket små i befintliga företag. När
effekten av nyföretagande togs med i analysen fann man små positiva effekter på sysselsättningen. I studien påpekas dock att det
råder osäkerhet kring effekternas storlek, då det kan finnas faktorer
som antingen leder till att de verkliga effekterna överskattas eller
underskattas. Man fann vidare att nedsättningen av arbetsgivaravgiften ledde till en viss ökning av lönerna. Cirka en fjärdedel av
nedsättningen tillföll arbetstagarna i form av löneökningar, vilket
ledde till slutsatsen att tre fjärdedelar tillföll arbetsgivarna, eftersom inga sysselsättningseffekter kunde påvisas.9
Riksrevisionen har med anledning av de tre stora nedsättningar
av socialavgifterna som genomförts10 granskat om dessa nedsättningar av socialavgifter varit effektiva medel för att öka sysselsättningen.11 De beräkningar som Riksrevisionen låtit genomföra visar
att det inte går att påvisa några sysselsättningseffekter av den
regionala nedsättningen. Den regionala nedsättningen övervältras i
stället i snabb takt och i hög grad på lönerna. Riksrevisionen menar
också att dessa resultat ligger i linje med tidigare utvärderingar av
regionala nedsättningar av socialavgifter i Sverige och Finland.
Den regionala nedsättningen hade däremot enligt Riksrevisionen
en svag positiv effekt på nyföretagandet. Nedsättningens påverkan
på nettoföretagandet (dvs. skillnaden mellan nystartade företag och
avslutade företag) var dock inte signifikant. Riksrevisionens analys
visar vidare att eventuella förändringar på servicenivån i de aktuella
regionerna var marginella. Riksrevisionen konstaterar att riktade
nedsättningar av socialavgifter har begränsade effekter och framför
som sin uppfattning att den regionala nedsättningen är förknippad
med mycket låg grad av träffsäkerhet inom väsentliga områden som
småföretagande, service och sysselsättning. Den regionala nedsättningen är enligt Riksrevisionen därför inte en kostnadseffektiv
9

Bennmarker m.fl. (2009).
Den generella nedsättningen av socialavgifterna för små företag 1997, nedsättningen av
socialavgifterna för stödområde A som beskrivits i kapitel 7 och den nedsättning som
infördes 2007 och som riktas mot ungdomar som fyllt 18 men inte 25 år, se avsnitt 6.9.
11
Riksrevisionen (2008b). Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genomförde delar av analysen., se Bennmarker m.fl. (2008).
10
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åtgärd för att påverka vare sig småföretagande, service eller sysselsättning.
Myndigheten Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att följa
upp stödformen regional nedsättning av socialavgifter. I en promemoria 2010 följer myndigheten upp den utvärdering som låg till
grund för Riksrevisionens rapport från 2008.12 Tillväxtanalys bedömer att Riksrevisionens utvärdering har en väl genomtänkt design
och hög metodologisk kvalité. Man kan enligt Tillväxtanalys konstatera att det, i de studier som myndigheten haft tillgång till och
som valts, finns få indikationer på sysselsättningseffekter av förändringar i socialavgifter. Flera studier visar dock på att uppföljningstiden kan ha varit för kort, vilket kan förklara varför effekter
på sysselsättning och löner saknas. En analys visar att det finns
indikationer på att företagsetableringarna påverkas positivt, varför
det även finns vissa indikationer på positiva sysselsättningseffekter.13 En äldre studie visar på att lönsamheten påverkas positivt.14
Tillväxtanalys noterar emellertid att effekten på sysselsättningen i
denna studie inte skattats direkt utan simulerats fram. Författaren
till den studien har också konstaterat att det behövs fler bevis för
att försvara det studerade systemet med sänkta socialavgifter.
I en senare utkommen rapport analyserar Tillväxtanalys återigen
effekterna av den regionala nedsättningen av socialavgifterna. Rapporten finner att både lönsamhet och omsättning stiger på kort
sikt. Den ökade vinsten leder senare till ökade löner och ökade
egna ägaruttag. En viss långsiktig effekt på investeringar finns
också. I rapporten påpekas särskilt att de kortsiktiga effekterna är
större än de långsiktiga, som dessutom är mer osäkra. Man finner
ingen effekt på sysselsättningen, vilket är i linje med tidigare utvärderingar av samma åtgärd.15

12

Tillväxtanalys (2012).
Bennmarker, m.fl. (2009).
14
Bohm & Lind (1993).
15
Tillväxtanalys (2012).
13
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Nedsättning av socialavgifter i norra Finland
Från och med den 1 januari 2003 undantogs företag i 20 kommuner
i norra Finland från att behöva betala den del av socialavgifterna
som avsåg ålderspensionsavgiften16 Detta innebar en genomsnittlig
sänkning av socialavgifterna med 4,1 procentenheter för berörda
företag.17 I en studie av effekterna av denna nedsättning finner man
inga statistiskt signifikanta sysselsättningseffekter i befintliga
företag, men man påpekar att detta beror på att det statistiska
underlaget är för litet. Däremot finner man att lönerna steg något
snabbare än i jämförbara företag som inte fick lättnaden, vilket
innebar att ungefär hälften av nedsättningen av socialavgifterna
neutraliserades av löneökningar. I studien ingick dock ingen analys
av effekter på nyföretagande.18
En senare och något mer omfattande studie av samma stödåtgärd kommer dock till slutsatsen att nedsättningen inte hade
några statistiskt signifikanta effekter på varken sysselsättning, löner
eller företagens vinster i det berörda området, även om den uppskattade effekten för samtliga tre är positiv.19
Nedsättning av socialavgifter i Norge
I Norge varierar socialavgifterna mellan olika kommuner beroende
på kommunens geografiska läge. Zonindelning och avgiftssatser har
ändrats vid en rad tillfällen. År 2011 var kommunerna indelade i sju
grupper, där arbetsgivare i zoner i nordligaste Norge var helt befriade från socialavgifter. Arbetsgivare i zoner som är mer centralt
belägna betalade en högre avgift och i de kommuner som hade den
högsta socialavgiften uppgick den till 14,1 procent.20
I Norge har en rad studier använt dessa regionala skillnader för
att analysera övervältringen av förändringar av socialavgifterna. I en
studie framförs att sänkningen av socialavgifter haft en betydande
positiv effekt på sysselsättningen.21 I en annan rapport sammanfattas de norska studierna med att de empiriska analyserna av syssel16

Nedsättningen skulle ursprungligen ges i tre år, men i december 2005 beslöts att perioden
skulle förlängas till och med 2009.
17
2002 var den genomsnittliga socialavgiften i Finland 23,86 procent.
18
Korkeamäki och Uusitalo (2006).
19
Korkeamäki (2011).
20
3 § Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011.
21
Östbye (1998). Studien använder data från den norska fiskeindustrin från 1977–1988.
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sättningseffekterna är komplexa och att vissa studier finner positiva
sysselsättningseffekter men att andra inte lyckas påvisa några
sådana.22 Studierna uppvisar också en relativt oenig bild av storleken av övervältringen. Vissa studier visar på en hög grad av övervältring, där mellan 60 och 100 procent av nedsättningen överförs i
form av löneökningar vilket innebär att effekterna på sysselsättningen kan förväntas vara små.23 Andra studier visar på en liten eller
måttlig övervältring.24
Slutsatser om regionalt sänkta socialavgifter
En avgörande faktor för hur stor effekt ett ekonomiskt stöd har på
sysselsättningen är, som presenterats i kapitel 3, hur stor del av
stödet som faktiskt tillfaller arbetsgivaren i form av minskade lönekostnader och hur stor del som går till arbetstagarna i form av
högre lön, den s.k. övervältringen. Ju större del av ett stöd som
överförs till en högre lön desto mindre utrymme finns kvar för att
anställa fler inom företaget.
Om hela sänkningen av socialavgifterna i slutändan övervältrats
på arbetskraften i form av högre löner möter arbetsgivaren samma
lönekostnad som före förändringen och har därför samma efterfrågan på arbetskraft som tidigare. Effekten av socialavgiftsförändringen blir då enbart en förändring i den lön som utbetalas till de
anställda.
Den empiriska litteraturen fokuserar till stor del på skattesänkningar och är långt ifrån enig kring hur stor övervältringen av dessa
är. I en studie sammanställs resultat från en rad utländska och
svenska studier av övervältringseffekter av förändringar av löneskatten.25 Det bör påpekas att denna studie inte gör skillnad på
vilken skatt det är som ändras, utan ser till den ”totala skattekilen”
med vilket menas skillnaden mellan vad arbetsgivaren betalar och
vad arbetstagaren får ut. Det sammanfattande resultatet av denna
genomgång visar på att cirka hälften av en skatteökning övervältras
från arbetsgivaren till arbetstagarna. Liknande resultat framkommer i en senare sammanställning där det dock även påpekas att
”[e]tt problem med de studier som genomförts är att de är baserade på
22

Hervik m.fl. (2001).
se exempelvis Alfsen m.fl. (1996) och Johansen och Klette (1997).
24
Exempelvis Dyrstad (1992), Carlsen och Johansen (2004) eller Johansen (2001).
25
Holmlund (1990).
23
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data med relativt få datapunkter och över korta tidsperioder. Med få
datapunkter kan det vara svårt att skilja mellan varaktiga och temporära effekter” 26.
Den övergripande slutsatsen är att övervältringen är större på
lång sikt än på kort sikt, vilket faller sig naturligt då möjligheterna
till omförhandling av löneavtal är större på längre sikt. På kort sikt
tenderar alltså sänkningar av socialavgifterna att sänka arbetsgivarnas lönekostnader och därigenom stimulera efterfrågan på arbetskraft, men på längre sikt gynnas istället de anställda i form av högre
löner. När lönen stiger minskas kostnadssänkningen för arbetsgivaren och därmed minskar också efterfrågan på arbetskraft.
I en rapport från Kommunal- og regionaldepartementet i Norge
påpekar man också att regionala nedsättningar av socialavgifterna
tillsammans med centrala löneförhandlingar minskar risken för övervältring, då nedsättningen endast sker för en mindre andel av
arbetskraften.27
Det finns också anledning att tro att övervältringen minskat
över tid. Detta beror dels på en ökad mobilitet bland företag och
anläggningar eftersom det i dag är lättare för ett företag att exempelvis flytta sin produktion utomlands ifall lönekraven upplevs som
för höga, dels på att arbetslösheten är högre i dag än den var på den
tid flertalet av de nämnda studierna genomfördes. Detta kan antas
leda till att de anställda inte kräver lika stora löneökningar, då
alternativet att säga upp sig för att söka arbete någon annanstans
blivit mindre attraktivt. Båda dessa faktorer leder till en försämrad
förhandlingsposition för de anställda, vilket i sin tur minskar övervältringseffekten. Det är därför möjligt att sysselsättningseffekterna av en skattesänkning skulle bli större i dag än den var för 20–
30 år sedan.28
Det finns dessutom en annan effekt på sysselsättningen, som
ofta förbises i befintliga studier. Ifall stödet leder till ett ökat
nyföretagande kan detta i sig leda till att fler individer kommer i
sysselsättning. Frånvaron av entreprenörer i den ekonomiska teorin
kring skatter kritiseras ibland, och man hävdar att sysselsättningseffekterna troligen skulle bli mycket större om man innefattade
nyföretagandet i studierna.29 Ett liknande resonemang kan man
26

Wikström (1996) s. 229.
Hervik m.fl. (2001).
28
Hansson (2006).
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Se exempelvis Johansson (2005).
27
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även finna i den empiriska litteraturen, exempelvis i en artikel som
beskriver att det finns två perspektiv på sysselsättningseffekter:
jobbskapande i befintliga företag och jobbskapande genom att nya
företag etablerar sig i området. I studien menar man bl.a. att en
viktig åtgärd för att åstadkomma lokal sysselsättningsökning kan
vara att attrahera nya företag.30
En nedsättning av socialavgifterna som sker selektivt i begränsade områden och främst i små företag borde inte påverka fackens
lönekrav och skulle därmed kunna bevara kostnadsfördelen även på
längre sikt. Detta kan leda till ökad arbetskraftsefterfrågan från
såväl befintliga som nystartade företag och därmed leda till ökad
sysselsättning i området.
9.2.4

Subventioner för kapitalkostnader

I vissa länder har man stimulerat nyföretagande genom att subventionera kapitalkostnader (som t.ex. investeringsbidrag). Såsom
presenterats i kapitel 3 kan effekten på arbetskraftsefterfrågan delas
upp i två olika delar: företagen får minskade kostnader för att utöka
sina anläggningar, vilket i sin tur kan ge upphov till fler arbetstillfällen då företagen växer (skaleffekt). Risken är dock att om möjligheten att byta ut befintlig arbetskraft mot realkapital (substitutionseffekt) är stor så kan den totala effekten bli att antalet arbetstillfällen istället minskar. Studier i Norge har visat på en substitutionselasticitiet31 på 0,432 respektive 0,8 till 1,9 inom tillverkningsindustrin33 Detta innebär att en sänkning av kapitalkostnaderna
med en procentenhet minskar efterfrågan på arbetskraft med
mellan 0,4 till 1,9 procentenheter.
Man har i internationella studier funnit skillnader mellan substitutionselasticiteten för låg- och högutbildad arbetskraft.34 Den
lågutbildade arbetskraften har funnits i hög grad kunna ersättas
med realkapital och därför leder en kostnadsminskning för realkapital till en minskad efterfrågan på lågutbildad arbetskraft. Den
högutbildade arbetskraften ses däremot som en resurs som används
tillsammans med realkapitalet. En sänkning av kapitalkostnaderna,
30

Mayer och Mayneris (2011).
Begreppet substitutionselasticitet förklaras i kapitel 3.
32
Johansen och Klette (1997).
33
Alfsen m.fl. (1996).
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Se exempelvis Bentolila och Saint Paul (1998).
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som i första steget leder till ökad användning av kapital, leder därför till en ökad efterfrågan även på högutbildad arbetskraft.

9.3

Möjligheter och svårigheter

I kapitel 2 redogjorde utredningen för den problematik som brukar
betecknas utanförskap. Där tecknades utredningens problembild.
Utredningen konstaterade att många olika faktorer har bidragit till
att skapa de förhållanden som gör vissa storstadsområden särskilt
utsatta. I detta avsnitt kommer utredningen att försöka klargöra
vari problemen, i de delar som gäller arbetsmarknaden, består.
Utredningen avser också belysa de behov som finns för att komma
till rätta med dessa problem samt de eventuella svårigheter som kan
vara förknippade med detta.
9.3.1

Behovet av att skapa nya jobb i de utsatta områdena

I sitt betänkande35 föreslog Storstadskommittén riktlinjer för en
nationell storstadspolitik. Det skulle vara en politik för att ”betona
vikten av att främja en utveckling mot mer rättvisa och jämlika
livschanser i storstäderna”. För att uppnå detta mål ansåg
kommittén att det krävdes ”arbete, utbildning, en bra boendemiljö,
vård och omsorg, god hälsa och möjlighet till en levande och stark
demokrati.”36 Man måste enligt kommittén ta tillvara de resurser
som invånarna i dessa områden förfogar över.
En effekt som studerats länge i USA men betydligt mindre i
Europa är den s.k. spacial mismatch hypotesen. Denna hypotes
grundlades i USA där man såg att jobben flyttade ut i förorterna
samtidigt som den svarta befolkningen i hög grad bodde kvar i
stadskärnan. I Sverige har man sett en i stort sett omvänd utveckling, där förorterna är invandrartäta men med få arbetstillfällen.
Det kan finnas en rad olika förklaringar till att bostadssegregation
leder till sämre utveckling på arbetsmarknaden. Några av dessa kan
vara att den arbetslöse inte vill ta ett jobb som innebär pendling
och att det är svårare att hitta jobb som ligger längre bort. Arbetsgivare kan vara ovilliga att anställa personer som måste pendla
35
36

SOU 1998:25, s. 11.
SOU 1998:25, s. 11.
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eftersom det riskerar att påverka den anställdes effektivitet eller
p.g.a. fördomar mot boende i vissa områden.37 En annan anledning
till att bostadssegregationen kan leda till högre arbetslöshet är att
information om lediga jobb ofta förmedlas genom vänner och
bekanta. Om umgängeskretsen är koncentrerad till den arbetslöses
eget närområde kommer boende i ett område med hög arbetslöshet
ha färre vänner som är sysselsatta och därmed kan förmedla informell information om lediga tjänster.38 Detta är alltså anledningar
som inte direkt har med den arbetslöse att göra utan helt eller delvis går att hänföra till det område han eller hon bor i.
Effekten på arbetslöshet av att bo i ett visst område är generellt
sett mycket svår att uppskatta på ett korrekt sätt eftersom valet av
bostadsområde också kan påverkas av framgång eller motgång på
arbetsmarknaden. En svensk analys har, genom att använda sig av
datamaterial som rör de invandrare som inte själva fick välja
bostadsort, kunnat analysera effekterna av lokala jobbtillfällen. Den
finner att de lokala jobbtillfällena har relativt stor effekt på sannolikheten att en individ ska hitta ett jobb. Den uppskattade effekten
är till och med så stor att artikelförfattarna påpekar att den antagligen överskattats i deras modell.39 En hög arbetslöshet i ett område
kan i sin tur leda till att möjligheterna till arbete minskar.
IFAU har i en rapport40 visat på betydelsen av sociala kontakter
som inkörsportar till arbetslivet. Rapporten visar att framför allt
familjekontakter, men även grannar och skolkamrater är viktiga
instrument i ungdomars arbetssökande. Dessa kontakter är dessutom ännu viktigare om arbetslösheten är hög och för ungdomar
med låg utbildning och dåliga studieresultat. Om en stor andel av
en persons släkt och vänner är arbetslösa utgör de en mindre farbar
väg in i arbetslivet. En ökad sysselsättning i ett område kan därför
tänkas ge ökade möjligheter även för ytterligare individer i området
att få jobb. Även om storleken på effekten av lokala jobb kan diskuteras gör vikten av att det finns jobb i närhet till boendet att det
är särskilt viktigt att skapa jobben just i de utsatta områdena.

37

Gobillon m.fl. (2007a).
Gobillon m.fl. (2007b).
39
Åslund m.fl. (2010).
40
Nordström Skans och Kramarz (2011).
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Behovet av stimulansåtgärder för företag i allmänhet

Vilka behov företag i allmänhet har för att utvecklas är svårt att
göra några generella uttalanden om. En enkätstudie som Tillväxtverket genomfört visar att konkurrens från andra företag är det
största tillväxthindret för de medelstora företagen (50–250 anställda),
medan de allra minsta företagen (färre än 10 anställda) lyfter fram
brist på egen tid som det största tillväxthindret. Brist på lämplig
arbetskraft är det största tillväxthindret i de lite större småföretagen, med 10–49 anställda.
Tillväxtverket har identifierat fyra tillväxthinder som man menar
kan åtgärdas genom politiska beslut och initiativ: Lagar och regler,
kapitalförsörjning för vissa grupper och branscher, brist på lämplig
arbetskraft och speciella behov hos de lite större småföretagen med
10–49 anställda.41
Flera olika typer av beskattningar påverkar incitament för entreprenörskap och tillväxt i företag, vilket gör skattesystemets inverkan
på dessa områden ytterst komplicerat. Det finns förhållandevis lite
empirisk forskning om kopplingen mellan företagande och skattepolitik. Det anses dock stå klart att utformningen av skattesystemet
i hög grad påverkar incitamenten för olika ekonomiska aktiviteter.42
9.3.3

Behovet av särskilda stimulansåtgärder i vissa
stadsdelar

Utredningen har i kapitel 2 pekat på att det finns flera olika anledningar till att vissa områden drabbas av högre utanförskap än andra.
En anledning är att områdena har en hög andel utrikes födda med
en generellt sett svagare ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är, som också redogjorts för i kapitel 2, avgörande för
hur invandrare integreras i sina nya hemländer. Sverige tillhör, tillsammans med bl.a. Danmark och Nederländerna en grupp länder
där invandrades situation på arbetsmarknaden är jämförelsevis svag
sett till förhållandena i övrigt inom OECD.43
De utrikes föddas svaga ställning på arbetsmarknaden förklaras
enligt Långtidsutredningen av ett antal samverkande faktorer, varav
de vanligaste troligen är: brister i språkkunskaper, bristande till41

Tillväxtverket (2011c).
ITPS (2008).
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gång till informella nätverk, höga krav för anställningsbarhet och
etnisk diskriminering. Långtidsutredningen framhåller att alla dessa
faktorer kan påverkas av olika typer av politiskt beslutade åtgärder.44
Ett sätt att öka sysselsättningen i utanförskapsområden är att
försöka öka efterfrågan på lokal arbetskraft. Ett sätt att göra detta
är att minska lönebikostnaderna vid anställning av personer i dessa
områden.
Ett annat sätt kan vara att stimulera nyföretagandet i dessa
områden. Enligt en rapport är utrikes födda överrepresenterade
bland företagare i Sverige, vilket talar för att insatser som generellt
främjar småföretagande, särskilt inom servicenäringar, också kan
förväntas ha god effekt för sysselsättningen bland utrikes födda.45
År 2010 uppgick antalet nyetablerade företag startade av en person
med utländsk härkomst till 13 078, vilket utgjorde 19,6 procent av
det totala antalet nyetablerade.46 Ett ökat nyföretagande i de utsatta
områdena kan ha effekter i två steg. I det första steget kan arbetslösa stimuleras att starta ett eget företag och därmed lämna arbetslösheten. I ett andra steg kan framgångsrika nyföretagare komma
att anställa fler i det växande företaget. Detta leder till en ökad
arbetskraftsefterfrågan på den lokala arbetsmarknaden, något som
ökar möjligheterna till sysselsättning. Ytterligare en faktor är att
man funnit att chefer ofta anställer en individ med en bakgrund
som liknar deras egen.47 Mot bakgrund av den segregation man kan
se i många städer kan det därför vara en dubbel fördel ifall boende i
utsatta områden stimuleras till att starta egna företag och i förlängningen anställa fler.
I områden med utbrett utanförskap är det vanligt att de individer som tar sig ur utanförskapet också lämnar området. En individ
som exempelvis går från arbetslöshet till arbete kan komma att
välja att flytta till ett annat område. De positiva effekterna av ökad
sysselsättning kommer därmed inte att synas i statistiken över det
aktuella området, som därför fortsätter att uppvisa en låg sysselsättningsgrad. Om de som lämnar utanförskapet istället hade bott
kvar hade området med största sannolikhet uppvisat en högre
sysselsättningsgrad. För att området ska utvecklas positivt är det
44
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därför viktigt att stimulera efterfrågan på arbetskraft från dessa
områden, så att nya arbetstillfällen finns tillgängliga i närområdet
för de boende där. Ett stöd som stimulerar ökat företagande, och
därmed ökar utbudet av lokala arbetstillfällen, i området kan vara
en viktig del. Även en åtgärd som stimulerar efterfrågan på arbetskraft i utsatta områden, snarare än arbetskraft generellt, kan bidra
till detta.

9.4

Slutsatser av erfarenheter från utländska system

Av olika anledningar, som diskuterats i avsnitt 5.6, är det svårt att
dra slutsatser från erfarenheter av de utländska system som direkt
kan användas vid utformningen av ett svenskt system med nystartszoner. Man bör dock kunna få vägledning för bedömningen om det
över huvud taget är lämpligt att införa ett sådant system. Såsom
också konstaterats i avsnitt 5.6 har utredningen funnit att det
franska systemet är det som framför allt förtjänar utredningens
uppmärksamhet i fråga om vilka slutsatser som kan dras. Av de
brittiska och amerikanska systemen kan man möjligen dra vissa
slutsatser av mer allmän karaktär. Frågan som utredningen kan
ställa sig i detta kapitel är alltså främst om erfarenheterna från det
franska systemet, ev. även med stöd av erfarenheter från
Storbritannien och USA, talar för att ett system med någon form
av lättnader eller stöd till företag i vissa stadsdelar, nystartszoner,
kan ge önskade effekter om det införs i Sverige.
Den franska myndighet som bevakar och utvärderar utvecklingen i ZFU samt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att utvärdera
systemet har rapporterat att införandet av lättnaderna i ZFU medfört en positiv påverkan på antalet företagsetableringar i ZFU.
Även antalet arbetstillfällen har ökat. Arbetslösheten i ZFU har
dock inte sjunkit till följd av införandet av lättnaderna. Detta förklaras delvis av en negativ samhällsekonomisk utveckling i Frankrike
men också med diskrepansen i fråga om efterfrågad kompetens och
erbjuden kompetens i ZFU. De franska myndigheterna konstaterar
att det krävs utbildningsinsatser för att komma till rätta med detta.
Även i de vetenskapliga studier som utförts beträffande det
franska systemet ser man en positiv utveckling i ZFU när det gäller
företagsetableringar och arbetstillfällen. Utvecklingen sker de första
åren efter det att systemet införs, varefter utvecklingen avstannar.
Antalet etablerade företag och antalet arbetstillfällen ligger emeller-
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tid kvar på en högre nivå än innan området blev ZFU. Områden
som utsetts till ZFU har framför allt lockat små företag; en typ av
företag som särskilt attraherats är byggföretag.
I det franska systemet erbjuds lättnader beträffande vinstbeskattning, särskild schablonskatt för företag, fastighetsskatt, den
särskilda ”contribution économique territoriale” och socialavgifter.
Motsvarigheter i det svenska skattesystemet finns när det gäller
vinstbeskattning, fastighetsskatt och socialavgifter. Det är därför
främst beträffande dessa lättnader som det är intressant att dra
slutsatser.
Det finns dock stora skillnader mellan franska och svenska förhållanden. I Frankrike har man i vissa stadsdelar betydligt allvarligare sociala problem än de som förekommer i Sverige. Detta är
enligt utredningens mening viktigt att betänka när man överväger
vilka typer av lättnader som det svenska systemet ska inbegripa och
vilka nivåer som ska gälla i Sverige. Det är inte säkert att det i
Sverige är lämpligt att vidta så omfattande och därmed kostsamma
åtgärder som man valt i Frankrike.
Ett system utformat enligt fransk modell kan mot bakgrund av
resultaten från de franska utvärderingarna (se avsnitt 5.2.5) förväntas medföra ett ökat antal företagsetableringar och ett ökat antal
arbetstillfällen i de aktuella områdena. De franska erfarenheterna
får dock anses visa att arbetslösheten i de områden där lättnader ges
inte automatiskt går ner vid införande av ett system med skattelättnader. För att åstadkomma detta krävs sannolikt att man även
genomför andra åtgärder, t.ex. utbildning av områdenas invånare
för att kunna matcha efterfrågad kompetens mot kompetensen hos
den tillgängliga arbetskraften. Utifrån utvecklingen i Frankrike kan
man vidare se en risk för att den utveckling som inledningsvis sker i
områdena inte fortsätter i samma takt. I Frankrike har man också
sett en negativ utveckling på företagsetableringar i till ZFU angränsande områden.
Det bör framhållas att de franska myndigheterna själva framfört
uppfattningen att de egentliga effekterna av systemet borde kunna
observeras först efter 15 år. Några oberoende studier av utvecklingen under så lång tid har inte genomförts. Utredningens
bedömning är därför att det ännu inte är möjligt att dra några säkra
slutsatser avseende de långsiktiga effekterna av systemet.
Studier av Storbritanniens system kan sägas bekräfta bilden från
Frankrike, nämligen att ett system med lättnader för företag i vissa
områden i vart fall inledningsvis medför en ökning av antalet före-
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tagsetableringar i dessa områden och att sysselsättningen därmed
ökar. I Storbritannien har man sett undanträngningseffekter på så
sätt att lokala åtgärder har påverkat kringliggande områden. Man
har också sett att det varit svårt att åstadkomma sänkningar av
arbetslöshetsnivån i områdena där lättnader givits.
Den amerikanska erfarenheten är blandad men kan sägas delvis
bekräfta den bild man får av Frankrike och Storbritannien. Man har
sett få effekter på arbetslöshetsnivåerna, förutom i Indiana där
arbetslösheten minskat. I Kalifornien har man inledningsvis sett
företagstillväxt och sysselsättningsökningar som dock avtagit och
till och med vänt efter en längre period.
Sammanfattningsvis drar utredningen slutsatserna att utländska
system med stöd till företag i vissa områden i vart fall givit kortsiktiga positiva effekter på företagsetableringar och på sysselsättning.
Ofta har emellertid den ökade sysselsättningen orsakat undanträngningseffekter i kringliggande områden och man ser oftast inga
effekter på arbetslösheten hos boende i områdena.

9.5

Slutsatser av erfarenheter från befintliga insatser

När det gäller de befintliga åtgärder som utredningen beskrivit i
kapitel 6 har relativt få studier utförts. De erfarenheter som finns
pekar enligt utredningens bedömning på att stödåtgärder som
erbjudits för att underlätta start av näringsverksamhet varit framgångsrika. Även Tillväxtverkets program för företagare med utländsk
bakgrund bedöms som en lyckad insats.
Nystartsjobben har undersökts av IFAU, som kommit fram till
att nystartsjobben gör att de arbetslösa lämnar arbetslösheten fortare än de annars hade gjort och att effekten verkar vara bestående.48 Långtidsutredningen har lämnat synpunkter på förbättringar avseende kvalificeringssystemet.
Den generella sänkningen av arbetsgivaravgifter för personer
under 26 år har mött relativt omfattande kritik. Från flera håll anses
att målgruppen för nedsättningen är alldeles för bred och att
systemet medför stora undanträngningseffekter som inte kan
motiveras. En utvärdering av systemet pågår hos IFAU.
Den slutsats som utredningen anser att man i dagsläget kan dra
är att lättnader avseende arbetsgivaravgifter som ges generellt eller
48

Liljeberg m.fl. (2012).
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avser en större del av befolkningen riskerar att ge stora undanträngningseffekter. Det har framhållits att sådana lättnader bör
riktas så att de avser grupper som annars har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Utöver detta kan man enligt utredningens mening
inte dra några avgörande slutsatser utifrån erfarenheterna av befintliga stödåtgärder.

9.6

Slutsatser av erfarenheter från regionala
stödåtgärder

Liksom beträffande de befintliga åtgärder som behandlats ovan finns
beträffande regionala stödåtgärder relativt få oberoende utvärderingar
av åtgärdernas effekter. Av de studier som gjorts kan följande anses
framgå.
De regionalt nedsatta socialavgifterna har haft svagt positiva
effekter på företagsetablering. Däremot går det inte att visa några
effekter på sysselsättningen i regionerna där nedsättningen tillämpas. Möjligen kan man här hitta ytterligare stöd för den slutsats
som utredningen dragit av vetenskapliga studier av subventionerad
sysselsättning (se avsnitt 9.2 ovan) och effekterna av systemet med
sänkta arbetsgivaravgifter för unga (se avsnitt 6.9), att en lättnad
avseende socialavgifter måste riktas till en grupp för vilken det
finns ett reellt behov av lättnaden. Det kan dock inte uteslutas att
åtgärderna haft effekt på så sätt att arbetslösheten stigit mindre än
den skulle ha gjort om åtgärden inte funnits.
De förhållandevis nya stödtyperna regionalt investeringsstöd
och regionalt bidrag till företagsutveckling rapporteras av Tillväxtverket ha skapat arbetstillfällen i stödområde A och B medan deras
föregångare, det regionala utvecklingsbidraget, enligt ITPS inte
nådde målet att bidra till tillväxt. Den effekt som sysselsättningsbidraget kan ha haft kan troligen inte anses säkerställd. Sammanfattningsvis kan man enligt utredningen se att de undersökta
regionala stöden möjligen givit ökad sysselsättning på kort sikt.

9.7

Företagares uppfattningar

Svenskt Näringsliv tillsatte våren 2008 en skattekommission med
syftet att ”visa hur skattetryck och skattesystem bör se ut för att ge
Sverige bättre möjligheter i den globala ekonomin”, vilket 2009
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resulterade i en slutrapport.49 Förslag om ändringar i skattesystemet lades fram på flera områden. Ägarbeskattningen framhölls som
en nyckelfråga och sänkt kapitalinkomstskattesats gavs av kommissionen hög prioritet. Riktade åtgärder, t.ex. i form av riskkapitalavdrag nämndes som ett första steg mot mer generella sänkningar. Vidare lyfte man fram förslag om sänkt högsta marginalskatt på arbete, åtgärder mot diskriminerande regler för småföretag, ökad tydlighet och transparens samt sänkta arbetskraftskostnader. Ett snabbt steg kunde enligt rapporten vara att sänka egenavgiften för enskilda näringsidkare till motsvarande ålderspensionsavgiften.
Företagarförbundet genomförde 2010 en enkät bland småföretagare i hela Sverige angående förutsättningar för företagande.50
Man frågade bl.a. hur mycket olika förändringar skulle påverka
företagaren och hans eller hennes företags vilja att anställa nya
medarbetare. Den åtgärd som flest svarande (68 procent) angav
skulle påverka ganska eller väldigt mycket var ”arbetsgivaravgifterna sänks”.
På utredningens uppdrag inkluderades ett antal extra frågor i en
enkät som Företagarna genomförde 2011, för att få reda på vad
företagarna själva tror om effekterna av olika former av ekonomiskt
stöd. Bland annat ställdes frågan ”Hur troligt är det att någon av
följande åtgärder skulle leda till att ditt företag ökar antalet
anställda?”. De åtgärder som räknades upp var:
1. Ett fullständigt undantag från bolagsskatten under en begränsad
tid (exempelvis 5–10 år),
2. Ett fullständigt undantag från skatt på inkomst av näringsverksamhet under en begränsad tid (exempelvis 5–10 år) och
3. Ett fullständigt undantag från arbetsgivaravgifter under en
begränsad tid (exempelvis 5–10 år).
Av de svarande angav, när det gällde alternativ 1, 31 procent ”troligt eller ”mycket troligt”. För alternativ 2 var motsvarande siffra
38 procent och för alternativ 3 var den 47 procent. Se även diagram
9.1 nedan.

49
50

Svenskt Näringsliv (2009).
Företagarförbundet (2010).
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Nästan hälften av de svarande företagen ansåg alltså att det var troligt eller mycket troligt att de vid ett fullständigt undantag från
arbetsgivaravgifter under en begränsad tid skulle komma att öka
antalet anställda. Intressant att notera är skillnader beroende på
företagens storlek. 44 procent av svarande företag med 1–4
anställda ansåg att det var ”troligt” eller ”mycket troligt” att de
skulle öka antalet anställda vid ett fullständigt undantag från
arbetsgivaravgifter. Motsvarande siffror för företag med 5–19
anställda och 20–49 anställda var 53 respektive 60 procent.
Den slutsats utredningen drar av dessa uttalanden och enkäter är
att den åtgärd som företagare i allmänhet föredrar är sänkta arbetsgivaravgifter. Vidare förefaller sannolikheten för nyanställningar
öka med företagets storlek.
I samma enkät ställdes också frågor kring hur troligt det är att
företagen skulle välja att flytta sin verksamhet till ett annat område
för att erhålla samma lättnader som ovan. Den inbördes ordningen
mellan de olika stödformerna var samma som vad gäller sannolikheten att öka antalet anställda, men det är betydligt mindre sannolikt att ett företag väljer att flytta sin verksamhet. Se diagram 9.2
nedan.
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Tänkbara åtgärder

Utredningen ska enligt direktiven föreslå ett system med skatteincitament för företag. Om det bedöms ändamålsenligt kan utredningen även föreslå ett system med lättnader i annan form än som
skatteincitament.
Åtgärder inom ramen för ett system med nystartszoner kan
således utgöra en inkomstminskning för staten, i form av nedsättning av skatt, avdrag på skatt eller kreditering av skattekontot.
Dessa åtgärder benämns fortsättningsvis skattelättnader även om
en kreditering av skattekontot formellt sett ligger utanför skattesystemet. Såsom tidigare nämnts omfattas även socialavgifter av
begreppet skatt i detta sammanhang. Men åtgärderna kan alltså
även innebära en utgiftsökning i statsbudgeten, t.ex. i form av ett
bidrag helt utan koppling till skattesystemet. Den senare typen av
åtgärdsmodell benämns för enkelhetens skull ”bidrag” i den följande framställningen. Oavsett vilken av dessa två former av stöd
som bedöms som lämpligast ska stödet enligt direktiven lämnas på
företagsnivå och ett stöd på individnivå är alltså uteslutet som
huvudsakligt förslag.
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Systemet med nystartszoner har som primärt syfte att skapa
arbetstillfällen, öka sysselsättningen och öka antalet företagsetableringar i de aktuella områdena. Utredningen anser därför att stöd
som ges i nystartszoner i så hög utsträckning som möjligt ska tillfalla välskötta företag som har potential att växa och att sysselsätta
fler personer. Skattelättnader har, jämfört med bidrag, den fördelen
att de förutsätter en beskattningsbar verksamhet och därmed en
aktivitet hos den som kommer i åtnjutande av åtgärden. Dessa lättnader riktar sig alltså direkt till aktiva företag.
Skattelättnader har också den fördelen att de ges inom ramen
för det befintliga skattesystemet, för vilket det redan existerar en
väl utvecklad administration. Bidrag kräver å andra sidan omfattande administration. Det får också anses att det generellt föreligger större risk att ett system med bidrag används på ett sätt som
inte avsetts än ett system med skattelättnader.
Utredningen anser att det som nu anförts talar för att en åtgärd i
form av skattelättnad är att föredra som huvudsaklig åtgärd i
systemet med nystartszoner. Detta innebär i praktiken en nedsättning av skatt, ett skatteavdrag eller en kreditering av skattekonto.
Vilken av dessa metoder som ska väljas behandlas i kapitel 11. I de
följande avsnitten övergår utredningen till att analysera olika typer
av skattelättnader.
I utredningens direktiv anges särskilt att det finns möjlighet att
föreslå åtgärder både i form av skatteincitament och i annan form.
Utredningen anser att det finns skäl att överväga om det, utöver en
huvudåtgärd i form av skattelättnad, ska införas andra stöd eller
lättnader som ett komplement. I kapitel 12 kommer utredningen
att återkomma till denna fråga.
9.8.1

Skatt på inkomst av näringsverksamhet

En skattelättnad avseende inkomst av näringsverksamhet skulle
kunna öka företagens lönsamhet och därmed stimulera nyföretagande i nystartszonerna. Detta skulle i sin tur stimulera sysselsättningen i dessa områden. Av utredningens direktiv framgår dock
att förslaget så långt som möjligt bör vara likvärdigt oavsett i vilken
form verksamheten bedrivs och att det särskilt ska övervägas hur
nedsättningen kan tillgodoföras enskilda näringsidkare och handelsbolag. En lättnad av den statliga inkomstskatten för juridiska
personer (bolagsskatten) skulle inte gynna alla typer av företag.
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Enskilda näringsidkare är inte juridiska personer och handelsbolag
omfattas inte av de inkomstskatterättsliga bestämmelserna som
gäller juridiska personer. Många små företag drivs av enskilda
näringsidkare eller som handelsbolag och beskattas därmed inte för
bolagsskatt. En exkludering av dessa är enligt utredningen inte
önskvärd. Det kan i och för sig påpekas att en särreglering av den
enskilde näringsidkarens expansionsfondsskatt skulle kunna medföra en skattelättnad för enskilda näringsidkare som i viss utsträckning motsvarar en sänkning av bolagsskatten. Om även denna
skattelättnad inkluderas i systemet skulle alltså skillnaderna mellan
effekten för aktiebolag och för enskilda kunna jämnas ut. Detta
förutsätter dock att särregleringen även omfattar expansionsfondsskatten, vilket ökar regleringens komplexitet och medför ytterligare administration. Det kan också framhållas att nystartade
aktiebolag sällan uppvisar vinst och därför inte i särskilt hög
utsträckning beskattas för bolagsskatt.
Vidare ska det föreslagna systemet specifikt gynna verksamhet i
nystartszonerna. Om ett aktiebolag har verksamhet i flera geografiska områden blir det i många fall svårt att avgöra vilka inkomster
som härrör från ett visst område. Det framstår därför som komplicerat att differentiera bolagsskatten för olika geografiska delar av
ett företags verksamhet. Även detta talar emot lättnad av bolagsskatten som stödform i systemet med nystartszoner.
En lättnad av skatt på inkomst av näringsverksamhet för enskilda
näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag skulle minska de
kommunala skatteintäkterna. Dessa minskade intäkter skulle
visserligen kunna kompenseras av staten. Detta skulle dock medföra omfattande administrativa åtgärder och kostnader. Lättnad
avseende sådan inkomst skulle också kunna påverka företagens
agerande i fråga om avsättningar till expansionsfond, periodiseringsfond m.m.
Sammantaget finner utredningen att övervägande skäl talar mot
en lättnad avseende bolagsskatt och skatt på övrig inkomst av
näringsverksamhet.
9.8.2

Fastighetsskatt

En lättnad avseende fastighetsskatt skulle kunna innebära ökad
lönsamhet för företag som äger sina fastigheter och därmed stimulera nyföretagandet i nystartszonerna. Av flera olika anledningar,
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inte minst p.g.a. statsstödsreglerna, är det dock troligt att ett
system med nystartszoner kommer att riktas till små och medelstora företag. Det kan antas att dessa företag i relativt liten
utsträckning äger de fastigheter som de bedriver sin verksamhet i.
Utredningen har inte tillgång till uppgifter om i vilken utsträckning
små företag taxeras för innehav av näringsfastighet. Däremot finns
uppgifter om i vilken utsträckning enskilda näringsidkare och handelsbolag, vilkas verksamhet oftast är mindre än aktiebolagens,
taxeras för innehav av näringsfastighet. Taxeringsåret 2010 taxerades 3,49 procent av de enskilda näringsidkarna för innehav av
näringsfastighet51. Samma siffra för handelsbolag var 3,80 procent.
Även aktiebolagen taxerades i relativt liten utsträckning (9,38 procent) för sådant innehav.52
Utredningen anser att man mot den bakgrunden kan anta att de
flesta av de företag som systemet avser att stimulera inte taxeras för
fastighetsskatt, varför en lättnad av denna skatt inte skulle komma
dem till del.
Att använda lättnad av fastighetsskatten skulle också innebära
en negativ särbehandling av de företag som inte äger fastigheter,
vilket inte bedöms ligga i linje med målsättningen för ett system
med nystartszoner. Lättnad av fastighetsskatt kan därför sammantaget inte anses utgöra någon lämplig åtgärd i systemet med nystartszoner.
9.8.3

Socialavgifter

En lättnad avseende socialavgifter skulle sänka företagens kostnader för arbetskraft vilket skulle kunna öka efterfrågan på arbetskraft hos befintliga företag och stimulera nyföretagandet i nystartszonerna.
Lättnad av socialavgifter innebär alltså att en anställning subventioneras. Såsom nämnts ovan har det både i vetenskapliga studier och av erfarenheter från utländska system framkommit att
subventionerade anställningar medför undanträngningseffekter. De
arbetstillfällen som skapas innebär i vissa fall att arbetstillfällen
delvis försvinner i andra områden. Av erfarenheter från utländska
51

Utredningen har valt att i denna beräkning endast ta med industrifastigheter och lokaler i
hyreshus. Fastigheter som utesluts är lantbruk, småhus, bostadshyreshus, täkter och kraftverk.
52
Uppgifterna har erhållits från Skatteverket.
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system och av svenska regionala stöd framkommer också att subventionerade anställningar i vissa områden ökar sysselsättningen
och företagandet men sällan leder till någon betydande minskning
av arbetslösheten i de aktuella områdena.
Det har dock från flera olika håll, både av vetenskapliga undersökningar och från myndigheter, framkommit att socialavgiftsnedsättningar som riktas till grupper i samhället som har reella behov
av en subventionerad anställning och annars inte skulle ha förmått
ta sig in på arbetsmarknaden har bättre potential och innebär lägre
risk för undanträngningseffekter. Sänkta arbetsgivaravgifter och
egenavgifter är vidare en åtgärd som pekas ut som önskvärd av
företagare i de rapporter och undersökningar som utredningen
tagit del av.
Utredningen kommer i kapitel 10 att återkomma till de statsstödsrättsliga kraven. Det förtjänar dock redan här uppmärksammas att mycket talar för att en åtgärd i form av socialavgiftsnedsättning kan ha större chanser att undantas från dessa regler än
åtgärder som inte lika direkt riktas mot skapandet av sysselsättning.
I Sverige tillämpas i dag sänkta socialavgifter för företag i stödområde A och B. Det finns därmed en vana hos myndigheter att
hantera en lättnad av denna typ, vilket torde innebära en mindre
ökning av administrativt arbete och administrativa kostnader jämfört med införandet av en helt ny typ av system. Lättnaden i sig är
vidare rent lagtekniskt relativt enkel att genomföra.
En lättnad avseende socialavgifter har enligt utredningens bedömning flera fördelar. Åtgärden riktas direkt mot arbetskraftskostnader och syftar därmed till att främja skapandet av jobb. Den
bedöms också kunna öka incitamenten att starta företag (Se avsnitt
9.2). En sådan lättnad skulle även omfatta alla egenföretagare och
alla arbetsgivare oavsett verksamhetsform och storlek på företaget.
9.8.4

Övriga typer av subventionerad sysselsättning

Man skulle kunna tänka sig att man i nystartszonerna förstärkte
någon av de befintliga åtgärder som ryms inom vad man brukar
beteckna subventionerad sysselsättning, t.ex. nystartsjobben,
instegsjobben eller de s.k. starta eget-bidragen (egentligen stöd till
start av näringsverksamhet). Dessa åtgärder, som beskrivits i
kapitel 6, har alla bedömts relativt lyckade i utvärderingar som
finns tillgängliga. Eftersom systemet med nystartszoner ska utgöra
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ett stöd på företagsnivå är dessa stödformer dock uteslutna. Utredningen bedömer därför det inte som lämpligt att som huvudsaklig
åtgärd i ett system med nystartszoner föreslå en förstärkning eller
en anpassning av någon av dessa insatser. Utredningen vill däremot
framhålla att de alla tre är åtgärder som kan komma att samverka
positivt med en huvudsaklig åtgärd inom nystartszonerna.

9.9

Utredningens bedömning

Nystartszonerna ska enligt utredningens direktiv ha flera syften.
Ett första syfte är att sysselsättningen i nystartszonerna ska öka.
Vidare ska antalet företagsetableringar i nystartszonerna öka och
företagen ska ges bättre förutsättningar att växa. Ett system med
nystartszoner kan enligt utredningen förväntas medföra ett ökat
antal företagsetableringar och ett ökat antal arbetstillfällen i de
områden som omfattas. Att systemet direkt leder till minskad
arbetslöshet i de aktuella områdena framstår visserligen som mer
osäkert. Utredningen finner dock att ett system med nystartszoner
har en potential att, tillsammans med andra åtgärder, även åstadkomma effekter för ökad sysselsättning. Utredningen gör, utifrån
den samlade bild som vetenskapliga studier samt erfarenheter från
befintliga insatser och utländska system ger, bedömningen att ett
system med nystartszoner bör införas. I kapitel 14 redogör
utredningen för behovet av noggrann utvärdering av systemet.
Såsom utredningen redan i avsnitt 9.8.1 redogjort för har en
åtgärd i form av skattelättnad funnits vara den huvudsakliga inriktning som utredningen föredrar. Frågan är då vilken av de skatter
som nu redogjorts för som lättnaden ska gälla.
Utredningen gör, mot bakgrund av de slutsatser som redogjorts
för ovan, bedömningen att syftet med systemet bäst kan uppnås
genom den huvudsakliga åtgärden att man i nystartszonerna erbjuder företag en lättnad avseende socialavgifter.
Utredningen delar de uppfattningar som framförs av IFAU och
Långtidsutredningen, att sysselsättningssubventionernas främsta
uppgift är att styra arbetskraftsefterfrågan och att undanträngningseffekter av åtgärder som den som utredningen nu överväger
därför bör kunna accepteras. En subventionerad anställning bör i
första hand ses som ett sätt att omfördela bördorna av arbetslöshet
och inte som ett sätt att i någon större utsträckning påverka nettosysselsättningen. Utredningen delar därför den på andra håll fram-
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förda åsikten att undanträngningseffekter med detta synsätt kan
anses utgöra ett mindre problem, förutsatt att anställningar faktiskt
går till personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.53 Ett
sätt att påverka nettosysselsättningen är istället att stimulera företagandet i nystartszonerna.
Utredningen anser att användningen av socialavgiftsnedsättning
inom nystartszonerna skulle svara upp mot de krav som måste
ställas på en åtgärd som kan väntas medföra undanträngningseffekter. I de områden som kan tänkas utses till nystartszoner finns
stora problem med utanförskap. Det rör sig enligt utredningens
bedömning om grupper som står långt från arbetsmarknaden och
för vilka subventionerad anställning kan vara motiverad. Utredningen bedömer också att en sådan selektiv tillämpning som det
skulle röra sig om i nystartszonerna minskar riskerna för övervältring av lättnaden till arbetskraften (ett problem som utredningen
belyst i avsnitt 3.2.3).
En regional nedsättning av socialavgiften kan komma att ge
negativa effekter i form av snedvriden konkurrens och dödviktsförluster. Detta då företag inom nystartszonen ges fördelar jämfört
med konkurrenter utanför zonen. Detta kan leda till att verksamheter flyttas från ett område till ett annat enbart för att komma
ifråga för lättnaden. Detta skulle kunna ha negativa effekter på
sysselsättningen i områden som ligger i nystartszonernas närhet.
Utredningen återkommer till detta i konsekvensanalyserna i kapitel
16 och 17.
Utredningen bedömer alltså mot bakgrund av de slutsatser som
dragits ovan att ett system med nystartszoner bör införas och att
den huvudsakliga åtgärden i systemet bör utgöras av en lättnad
avseende socialavgifterna för företag i berörda områden. Utredningen återkommer i kapitel 11 till den närmare utformningen av
den åtgärd som nu föreslås.
Då erfarenheterna av lättnader avseende socialavgifter är blandade och de uppskattade effekterna mycket osäkra är det svårt att
på förhand förutse hur stora sysselsättningseffekter ett system med
nystartszoner skulle kunna få. Utredningen återkommer i kapitel
14 till behovet av utvärdering och möjligheterna till en försöksperiod. Mot bakgrund av den brist som föreligger på empiriska
undersökningar av liknande system bedömer utredningen också att
53

Se exempelvis Forslund och Vikström (2011).
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kriterierna för att ett område ska utses till nystartszon bör sättas
relativt snävt. Om en senare utvärdering visar att systemet är
effektivt kan dessa kriterier relativt enkelt ändras så att fler och
större områden omfattas av systemet med nystartszoner, vilket
innebär att fler företag får rätt till lättnaden i systemet.
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10.1

Är ett system med nystartszoner acceptabelt ur
konstitutionell synvinkel?

Bedömning: Ett system med nystartszoner, som innebär att
företag i ett visst geografiskt avgränsat område ges skattemässiga
fördelar i förhållande till företag i andra områden, kan uppfylla
det krav som Regeringsformen ställer upp avseende generellt
tillämpbar lagstiftning. Även om regleringen inte skulle uppfylla
detta krav får den anses omfattad av det i konstitutionell praxis
etablerade undantaget från generalitetskravet.
Ett system med nystartszoner kan även stå i överensstämmelse med de konstitutionella kraven på likabehandling och den
i skatterätten etablerade principen om likformighet inom beskattningen.

10.1.1

Generell tillämpbarhet

Av redogörelsen i avsnitt 4.2 framgår att Regeringsformen (RF)
ställer krav på att en författning ska vara generellt tillämpbar.
Såsom angetts i förarbetena uppstår därför särskilda gränsdragningssvårigheter då en bindande föreskrift avser ett visst begränsat
geografiskt område.1
På beskattningens område förekommer i dag bestämmelser som
uttryckligen pekar ut vissa enskilda skattesubjekt som adressater,
dvs. att dessa bestämmelser inte omfattar alla. Denna lagstiftningsmetod anses inte i och för sig uppfylla kravet på generell tillämpbarhet men har använts så ofta att man talar om en konstitutionell
1

Jfr prop. 1975/76:112, s. 62 ff.
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praxis som medger avsteg från generalitetskravet. Fastighetsbeskattningskommittén har framfört uppfattningen att en lagreglering som vid namn pekar ut ett visst område i vilket en skattskyldig
ska vara bosatt för att omfattas av lagen måste ifrågasättas. En
eventuell reglering med regional inriktning bör enligt denna utredning istället ges en generell utformning på så sätt att objektiva och
sakliga kvalifikationskriterier används för att fastställa vilka skattskyldiga som ska omfattas.2
Utredningen om regionala stimulansåtgärderkonstaterade å sin
sida att särregleringar på skatteområdet som medför en mer förmånlig behandling av enskilda än vad som följer av huvudregeln har
ansetts utgöra ett uttryck för ett i konstitutionell praxis etablerat
undantag från kravet på generalitet. Den utredningen gjorde bedömningen att ett system med högre grundavdrag för skattskyldiga som
är bosatta i ett visst område skulle uppfylla kravet på generell tillämpbarhet, under förutsättning att den geografiska avgränsningen inte
gjordes allt för snäv. Även om så inte skulle vara fallet menade man
att systemet skulle kunna omfattas av det i konstitutionell praxis
etablerade undantaget för särregleringar som medför en i förhållande till huvudregeln mer förmånlig behandling av enskilda.3
I litteraturen har framförts uppfattningen att en reglering om
stimulans för småföretagande i en viss region ska anses generellt
utformad om den riktar sig till alla arbetsgivare inom stödområdet
som bedriver en sådan verksamhet som anges i lagen.4
Det system som utredningen kommer att föreslå ska avse att
särbehandla företag som är etablerade i vissa geografiskt avgränsade
områden. Detta, i kombination med det faktum att det rör sig om
skattelagstiftning, medför att det finns anledning att vara mycket
noggrann vid utformningen av systemet så att det ska kunna uppfylla kravet på generell tillämpbarhet. Mot bakgrund av det gällande
rättsläget på detta område, som framgår av kapitel 4 och av det
ovan anförda, är det utredningens bedömning att det föreslagna
systemet med nystartszoner kan genomföras med upprätthållande
av kravet på generell tillämpbarhet. Utredningen bedömer dock att
den lagstiftning som ges på detta område i så stor utsträckning som
möjligt måste förhålla sig generellt till den geografiska avgränsningen. Avgränsningen av de områden som ska omfattas måste ske
2

SOU 1999:59.
SOU 2005:68.
4
Se Hultqvist (1995), s. 329, angående lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, nu
ersatt av lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall.
3
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utifrån objektiva och sakliga kvalifikationskriterier. Beslut beträffande vilka områden som ska utgöra nystartszoner får alltså inte
innefatta några skönsmässiga bedömningar. Det torde också vara av
betydelse att de områden som avses omfattas inte är för små.
10.1.2

Likabehandling

Författningsbestämmelser får vara särbehandlande inom de ramar
som RF ställer upp. I det svenska skattesystemet behandlas de skattskyldiga redan i dag olika i beskattningshänseende. Detta anses stå i
överensstämmelse med konstitutionen, så länge som de bestämmelser som tillåter särbehandling inte står i strid med förbudet mot
diskriminering. Diskrimineringsförbudet är, såsom angetts i avsnitt
4.3 begränsat till att avse missgynnande normgivning. Det innebär
att förbudet bara träffar de fall av särbehandling som innebär att en
sådan minoritet som skyddas av diskrimineringsförbudet missgynnas i förhållande till befolkningen i övrigt. Positivt särbehandlande regler, dvs. där en minoritet ges fördelar i förhållande till
majoriteten, är tillåtna.
Det system med nystartszoner som utredningen kommer att
föreslå ska innebära att företag inom vissa geografiskt avgränsade
områden ges skattemässiga fördelar i förhållande till företag i
övriga delar av landet. Det skulle alltså röra sig om en reglering som
positivt särbehandlar en viss grupp av företag. Under förutsättning
att särbehandlingen sker på objektiva och sakliga grunder och att
regleringen inte strider mot diskrimineringsförbudet får den anses
uppfylla kravet på likabehandling. Det får också anses att en sådan
reglering står i överensstämmelse med principen om likformighet
inom beskattningen (se kapitel 4).
10.1.3

Den kommunala likställighetsprincipen

Den kommunala likställighetsprincipen rör enbart sådana beslut
som fattas av kommuner och landsting med stöd av kommunallagen. Ett beslut om att tillerkänna vissa skattskyldiga lättnader
avseende socialavgifter omfattas inte av denna princip. Den kommunala likställighetsprincipen föranleder därför inte något ytterligare övervägande från utredningen.
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Är ett system med nystartszoner acceptabelt ur
EU-rättslig synvinkel?

Bedömning: Under förutsättning att rätten till lättnader i ett
system med nystartszoner inte görs beroende av att det rör sig
om ett inhemskt företag kan det föreslagna systemet med
nystartszoner inte anses stå i strid med reglerna om likabehandling och fri rörlighet som ställs upp i Fördraget om den
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
Det föreslagna systemet innebär att vissa företag ges särskilt
undantag från den allmänna skattebehandlingen. Företag inom
nystartszonerna ges därmed ett statligt stöd som omfattas av
artikel 107.1 FEUF. Ett sådant stöd kan enligt dessa bestämmelser i princip inte anses förenligt med den inre marknaden. Det
aktuella stödet faller inte inom någon av de kategorier av stöd
som genom kommissionens förordningar kan undantas från
förfarandet i artikel 108.3 FEUF. Sverige måste därför underrätta kommissionen om stödet i enlighet med denna bestämmelse och inte får genomföra stödåtgärden innan kommissionen
yttrat sig om planen på att vidta denna åtgärd.
För att kommissionen ska anse att systemet med nystartszoner kan anses förenligt med den inre marknaden krävs sannolikt att det utformas med utgångspunkt i de krav som kan utläsas
ur kommissionens beslut avseende de tidigare undantagna
systemen i Frankrike och Italien.

10.2.1

Likabehandling och fri rörlighet

Att olika medlemsländer sinsemellan har olika skatteregler avseende direkt beskattning strider inte mot EU-rätten. Även om diskrepanserna mellan olika länders skattesystem påverkar den fria
rörligheten och kanske avhåller från gränsöverskridande transaktioner är detta tillåtet. Det är först när personer eller transaktioner med koppling till utlandet missgynnas i förhållande till de
som enbart har nationell koppling som ett otillåtet hinder för den
fria rörligheten anses föreligga.
De friheter som följer av FEUF är inte tillämpliga på rent
interna förhållanden. De kan därför inte åberopas av en medborgare som inte utnyttjat någon av fördragets rättigheter.
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För utländska företag som agerar i Sverige innebär EU-rätten ett
skydd mot diskriminering i förhållande till svenska företag, då
nationella skatteregler inte får särbehandla sådana företag. Ett
utländskt företag som bedriver verksamhet i en nystartszon och
som beskattas för denna verksamhet i Sverige måste alltså komma i
åtnjutande av samma fördelar som svenska företag i samma situation. Rätten till de lättnader som nu föreslås får således inte göras
beroende av om det rör sig om ett inhemskt företag eller ett företag
från ett annat EU-land.
10.2.2

Nystartszonerna och statsstödsreglerna

Slutsatser av behandlingen av befintliga regionala stödåtgärder
ur statsstödsrättsligt perspektiv
Det regionala investeringsstödet och det regionala transportbidraget har godkänts enligt kommissionens förordning om statligt
regionalt investeringsstöd, vilken numera ersatts av bestämmelser
om regionalt stöd i den allmänna gruppundantagsförordningen.
Även den regionalt nedsatta energiskatten anses numera omfattad
av denna förordning. Av bestämmelserna om regionalt stöd i den
allmänna gruppundantagsförordningen framgår kraven för att ett
stöd enligt denna förordning ska anses vara förenligt med den
gemensamma marknaden. Stödet ska avse sådana områden som är
berättigade till regionalstöd enligt den godkända regionalstödskartan för den berörda medlemsstaten för 2007–2013. Dessa områden anges för Sveriges del i kommissionens beslut om regionalstödskarta för 2007–2013. De utgör s.k. NUTS-regioner och kännetecknas av låg befolkningstäthet och antingen en BNP per invånare
som understiger genomsnittet i EU-25 eller en arbetslöshetsgrad
som överstiger 115 procent av det nationella genomsnittet. De kan
också utgöra s.k. angränsande områden.
Ett system med nystartszoner ska enligt utredningens direktiv
omfatta områden där bl.a. sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella genomsnittet.
Utredningens bedömning är att nystartszonerna inte kommer
att kunna uppfylla de krav som man i gruppundantagsförordningen
ställer upp för att ett område ska utgöra ett NUTS-område som i
sin tur utgör en stödberättigad region.5 Det kan alltså enligt utred5

Jfr avsnitt 4.4.4.
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ningen inte bli aktuellt att anmäla nystartszonerna som sådana
permanenta stödberättigade regioner som omfattas av regionalstödskartan.
De regionalt nedsatta socialavgifterna och det regionala bidraget
till företagsutveckling ges enligt kommissionens förordning om
stöd av mindre betydelse.6 För att den ska kunna tillämpas krävs att
det rör sig om s.k. genomsynligt stöd, för vilket det är möjligt att
på förväg beräkna den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att
göra någon riskbedömning. Ett stöd som med tillämpning av förordningen anses vara av mindre betydelse får inte överstiga 200 000
euro under en treårsperiod. Detta belopp innefattar alla stöd som
ett företag mottar enligt förordningen och enligt andra unionsbestämmelser. Det ska också beaktas att moder-dotterföretag
behandlas som ett företag i fråga om dessa stöd. När stöd ges enligt
förordningen åtar sig medlemsstaten att kontrollera att det totala
belopp som företaget erhåller inte överskrider stödtaket, s.k.
kumulationskontroll.
Det stöd som ska ges inom ramen för systemet med nystartszoner kommer enligt utredningens bedömning att kunna överstiga
de belopp som gäller enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (jfr vad som sägs om sådant stöd i avsnitt 4.4.4). Det är därför
inte aktuellt att betrakta stödet som omfattat av denna förordning
och av denna anledning undantaget från anmälningsskyldigheten.
Även om ett stöd skulle kunna beviljas enligt förordningen om
stöd av mindre betydelse måste flera faktorer beaktas. Den stödbeviljande myndigheten måste ta reda på om företaget är verksamt
inom någon bransch där speciella regler gäller enligt förordningen.
Därefter måste en förfrågan ställas till företaget angående stöd som
företaget fått under de senaste två beskattningsåren. Stödåtgärden
måste planeras så att den inte överskrider den övre gränsen. I ett
beslut om beviljande av stödet måste slutligen tydligt anges att det
rör sig om stöd av mindre betydelse, att uppgifter om detta eventuellt måste meddelas andra myndigheter samt att stödet kan återkrävas om det skulle överstiga taket för treårsperioden.

6

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.
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Slutsatser av kommissionens behandling av de franska och
italienska systemen
Inledningsvis kan konstateras att både det franska och det italienska
systemet med ZFU bedömts utgöra statsstöd enligt artikel 107
FEUF. Kommissionen har vidare bedömt att ingen av de förordningar som undantar en åtgärd från dessa regler är tillämplig. Inte
heller har vare sig det franska eller det italienska systemet kunnat
undantas med stöd av någon av de riktlinjer eller meddelanden om
tillämpning av statsstödsreglerna som kommissionen själv har
utfärdat. Systemen har således behövt genomgå en fullständig prövning utifrån bestämmelserna i artikel 107.3 c) FEUF.
Utredningen gör bedömningen att ett svenskt system med
nystartszoner skulle anses utgöra statsstöd och därmed måste
genomgå prövning. Den slutsats som utredningen dragit i närmast
föregående avsnitt, att ett system med nystartszoner inte kan
omfattas av varken gruppundantagsförordningen eller förordningen
om stöd av mindre betydelse, vinner alltså stöd av kommissionens
bedömningar av de franska och italienska systemen.
Franska myndigheter har visserligen, vid den senaste förlängningen av det franska systemet beträffande perioden 2012–2014,
bedömt att systemet med ZFU kan falla under tillämpningen av
förordningen om stöd av mindre betydelse (se avsnitt 4.4.4).
Utredningen gör som ovan angetts bedömningen att detta sannolikt inte kommer att gälla för ett system med nystartszoner.
Det bör observeras att kommissionen gör en individuell prövning av alla statliga stöd som prövas och att de, som tidigare lyfts
fram, kan tillämpa ett relativt stort mått av skön i sina bedömningar.7 Det är därför vanskligt att, utifrån kommissionens behandling av utländska system, dra allt för långtgående slutsatser för
svensk del. Samtidigt saknas det möjlighet att på annat sätt få ledning beträffande hur kommissionen kan komma att bedöma ett
system med nystartszoner.
Kommissionens prövning har beträffande det franska och det
italienska systemet med ZFU skett i tre steg. Först har kommissionen bedömt behovet av den notifierade åtgärden utifrån gemenskapens perspektiv. Redan i artikel 3 Fördraget om Europeiska
unionen (FEU) stadgas att unionen ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd.
EU bedriver vidare genom strukturfonderna och socialfonden ett
7

C-730/79, Philip Morris. Se avsnitt 4.4.5.
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omfattande arbete för dessa syften, t.ex. genom gemenskapsinitiativet URBAN. Mot denna bakgrund har kommissionen, både
när det gäller det franska och det italienska systemet bedömt
åtgärderna som behövliga.
De problem som finns i Sverige (se kapitel 2) är delvis av annan
karaktär än de som de franska och italienska systemen är avsedda
att råda bot på. Problemen måste sannolikt konkretiseras och
beskrivas väl för att kommissionen ska anse att ett svenskt system
med nystartszoner motiverat för att bekämpa de problem som
finns här. Utredningen gör dock bedömningen att utanförskapet i
utsatta områden är ett prioriterat område för vilket kommissionen
skulle kunna godkänna åtgärder som innebär statligt stöd.
I sina beslut angående ZFU har kommissionen i ett andra steg
sett till den föreslagna åtgärdens proportionalitet. När det gäller
systemet med ZFU har man därvid beaktat att de aktuella områdena valts ut på basis av bl.a. att arbetslöshetsnivån och utbildningsnivån hos invånarna i området är väsentligen lägre än den
nationella.
Vid valet av de områden som ska utses till nystartszoner måste
man alltså se till objektiva kriterier, varav arbetslöshetsnivån och
utbildningsnivån hos områdets invånare bör vara två. Kommissionen pekar också på att invånarna i ZFU inte utgör mer än en
liten del av den totala befolkningen, i Italien 0,58 procent och i
Frankrike 2,6 procent. De svenska nystartszonerna måste med stor
sannolikhet begränsas på motsvarande sätt. Sett till utformningen
av kommissionens beslut angående det franska systemet och dess
utveckling framstår det enligt utredningens mening som troligt att
man, beträffande ett nytt system som införs, kan komma att kräva
en begränsning som ligger mellan den italienska nivån och den
nuvarande franska.
Beträffande de italienska ZFU påpekar kommissionen vidare att
de föreslagna villkoren ryms inom de tidigare gällande rambestämmelserna för statligt stöd till företag i missgynnade storstadsområden som kommissionen beslutat.8 Om de svenska stödåtgärderna i
nystartszoner håller sig inom ramen för dessa bestämmelser framstår utsikterna för att kommissionen ska anse nivåerna lämpliga
som goda.

8
Rambestämmelser för statligt stöd till företag i missgynnade storstadsområden. Se avsnitt
4.4.4.
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I ett sista steg har kommissionen bedömt åtgärdens påverkan på
handeln mellan medlemsstaterna. Vid prövningen har kommissionen särskilt framhållit några punkter som man beaktat.
När det gäller utformningen av ett system med nystartszoner
framstår det, mot bakgrund av dessa uttalanden, som fördelaktigt
att ett system med nystartszoner har som uttalat syfte att bekämpa
utanförskap i områden som är särskilt utsatta. Det svenska systemet bör utgöra en del av en större strategi med flera åtgärder som
alla syftar till det ovan sagda, t.ex. andra lättnader eller stöd, åtgärder inom ramen för gemenskapsinitiativen URBAN eller åtgärder i
den regionala programverksamheten inom EU:s strukturfonder.
Nystartszonerna bör, som tidigare påpekats, vara områden med
en strikt avgränsad geografisk utbredning och ett begränsat antal
invånare som väljs ut med beaktande av objektiva kriterier. Endast
mikroföretag och små företag enligt den EU-rättsliga definitionen
bör erbjudas lättnader enligt systemet. Vissa sektorer bör undantas
och lättnaderna som erbjuds företag i nystartszonerna bör gälla
under en begränsad tid. Slutligen bör en myndighet eller något
annat organ ansvara för att bevaka samt utvärdera och rapportera
om utvecklingen i nystartszonerna. Kommissionen kommer troligen att kräva årlig rapportering.
Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis kommer systemet med nystartszoner enligt
utredningens bedömning inte att kunna omfattas av någon av de
förordningar som undantar stödordningar från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 FEUF. Systemet med nystartszoner kommer
alltså att behöva anmälas till kommissionen enligt denna bestämmelse. Något genomförande av stödordningen kan då inte påbörjas
förrän kommissionen fattat beslut om att stödordningen är förenlig
med den inre marknaden.
Ett system med nystartszoner skulle enligt utredningens bedömning heller inte omfattas av några av de rambestämmelser, riktlinjer
eller meddelanden om statligt stöd som för närvarande är i kraft.
Det är därför utredningens bedömning att ett system med nystartszoner måste genomgå ett s.k. fullständigt förfarande hos kommissionen, där hela systemet prövas direkt mot bestämmelserna i
artikel 107 FEUF.
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De tidigare gällande rambestämmelserna om statligt stöd till
företag i missgynnade storstadsområden9 samt kommissionens beslut
om det franska och det italienska systemet med ZFU10 bör enligt
utredningen kunna tjäna som ledning för hur systemet med nystartszoner ska utformas för att kunna anses förenligt med den inre
marknaden och därmed kunna undantas från statsstödsreglerna.

9

Rambestämmelser för statligt stöd till företag i missgynnade storstadsområden.
Aide d’Etat N 159/96, Aide d’Etat N 766/2002, Aide d’Etat N 211/2003, Aide d’Etat N
70/A/2006 samt Aiuto di Stato N 346/2009.
10
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11.1

Inledning

Utredningen har i kapitel 9 gjort bedömningen att ett system med
nystartszoner bör införas och konstaterat att en lättnad beträffande
socialavgifter bör utgöra den huvudsakliga åtgärden i detta system.
I kapitel 10 har utredningen konstaterat att ett sådant system kan
genomföras med hänsyn till svensk grundlag och EU-rätten.
I detta kapitel kommer utredningen inledningsvis att lämna förslag till hur områden som ska utgöra nystartszoner ska väljas ut
samt hur de ska avgränsas geografiskt. Därefter föreslår utredningen de krav som bör ställas upp för att företag ska kunna omfattas av systemet med nystartszoner och vad som ska ske vid ett
företags periodvisa brister i uppfyllelse av kraven. I det därpå
följande avsnittet ges förslag om den närmare utformningen av
systemet när det gäller det sätt som lättnaden ges på och vilka
begränsningar som ska sättas upp för lättnaden i omfattning och i
tid. Därefter föreslås hur systemet ska administreras och vilken
myndighet som ska ansvara för detta.
Avslutningsvis beskrivs hur systemet med nystartszoner kan
komma att samverka med de befintliga insatser och regionala
stödåtgärder som utredningen tagit upp i kapitel 6 och 7.
Utredningen vill redan här framhålla att den geografiska avgränsningen av nystartszonerna är helt avhängig utformningen av de
kriterier som föreslås utgöra grunder för zonindelningen och av
den statistik på vilka dessa kriterier grundas. Detta innebär att om
nivåerna på de kriterier som utredningen utgått från förändras
kommer såväl den geografiska avgränsningen som antalet områden
som uppfyller kriterierna att ändras. De områden som ges som
exempel på nystartszoner baseras på de av utredningen föreslagna
kriterierna samt den senast tillgängliga statistiken. Vid ett eventu-
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ellt genomförande kommer nyare statistik att finnas tillgänglig,
vilket kan resultera i att andra områden definieras som nystartszoner. I den meningen bör utredningens förslag ses som en modell
för hur ett system för att utse nystartszoner kan utformas.

11.2

Områden som kan utgöra nystartszoner

Förslag: Nystartszoner utgörs av ett eller flera SAMS-områden
(Small Area Market Statistics) som tillsammans har 4 000
invånare eller fler och där följande (vid användning av 2009 års
statistik) gäller beträffande den del av befolkningen som är 2064 år gamla.
- Andel sysselsatta understiger 44,5 procent
- Andel som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger
6,8 procent
- Andel utan gymnasieexamen överstiger 31,3 procent
Tillväxtverket beslutar utifrån dessa kriterier, som anges i lag,
vilka områden som utgör nystartszoner. Sådana beslut fattas var
femte år och kan inte överklagas.

11.2.1

Geografisk avgränsning av nystartszonerna

Enligt utredningens direktiv kräver ett förslag om inrättande av
nystartszoner tydliga och väl genomtänkta regler för avgränsning
av zonerna. Det är därför viktigt att de områden som föreslås bli
nystartszoner har väl definierade gränser samt att det på ett tydligt
sätt går att mäta huruvida dessa områden uppfyller de objektiva
kriterierna. Det är även viktigt att indelningen inte förändras över
tid, då det skulle kunna leda till att områden som i ett skede är
definierade som nystartszoner inte längre är det, trots att inga reala
förändringar skett. Utredningen bedömer det därför som viktigt att
den geografiska gränsdragning som används för att definiera nystartszonerna är stabil och därmed förutsägbar över tid.
En utgångspunkt bör också vara att det för de områden som
väljs ut finns befintlig statistik på vilka de objektiva kriterierna kan
appliceras. Detta minskar också den administrativa bördan i sam-
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band med en senare utvärdering av systemet med nystartszoner.
Förbättrade möjligheter till objektiv utvärdering är också något
som tidigare efterfrågats, bl.a. i Välfärdsrådets rapport.1 Båda dessa
aspekter talar för att en befintlig geografisk indelning bör användas.
Den indelning som används måste också täcka ett område av
lämplig storlek såväl vad avser befolkningsmängd som geografisk
utbredning. Eftersom nystartszoner enligt direktiven ska omfatta
stadsdelar med utbrett utanförskap, är det enligt utredningens
mening inte möjligt att använda kommungränser som indelningsgrund eftersom kommunerna i regel är för stora och det inom
kommunerna oftast finns områden där utanförskapet inte kan sägas
vara utbrett. En mindre geografisk enhet skulle kunna vara församlingar, men även dessa täcker i vissa fall för stora områden. Vidare
förekommer att gränserna mellan församlingar dras om och därför
utgör inte heller församlingarna någon lämplig indelningsgrund.
SCB har, i samråd med kommunerna, för statistikändamål delat
in landet i s.k. SAMS-områden (Small Area Market Statistics). De
utgör de minsta geografiska enheterna för vilka det finns befintlig
statistik och som skulle kunna utgöra en indelningsgrund. SAMSindelningen syftar till att identifiera relativt homogena områden,
närmast motsvarande vad som i dagligt tal benämns bostadsområden.2 Det är också en indelning som relativt ofta används inom
forskningen.3 Dessa cirka 9 200 områden utgör en indelning av hela
landet i relativt små områden, vilket kan vara till fördel eftersom
det möjliggör stor precision i den lättnad som föreslås ges genom
systemet med nystartszoner. SAMS-områdena har i genomsnitt
1 000 invånare, men antalet invånare varierar stort, vilket framgår
av tabell 11.1.

1

Dahlberg m.fl., 2008.
SCB (2007).
3
Stjärne m.fl. (2007), se även Ungdomsstyrelsen (2008), Integrationsverket (2004), SCB
(2008), SCB (2011).
2
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källa: SCB (2011)

En ytterligare fördel med denna indelning är att den, med undantag
för mindre justeringar, behållits intakt sedan den ursprungliga
indelningen 1994 och därmed förefaller relativt stabil. Då dessa
områden redan är definierade av SCB finns goda möjligheter att
utföra en noggrann utvärdering av effekterna av ett system med
nystartszoner. Utförlig statistik över tid avseende de kriterier som
utredningen förslår finns även att tillgå, men också över en rad
andra faktorer, vilket ytterligare underlättar analys och utvärdering
av effekterna av de föreslagna nystartszonerna. Exempelvis kan
nämnas att Brottsförebyggande rådet kan redovisa statistik avseende brottslighet på SAMS-områdesnivå.
Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet (se kapitel 8) har
man bl.a. identifierat områden som ska omfattas av detta arbete. I
utredningens direktiv anges att det särskilt ska övervägas om dessa
områden, eller några eller delar av dessa, kan vara lämpliga som
nystartszoner. Dessa områden utgörs av stadsdelar som i sin tur
utgörs av ett eller flera SAMS-områden. Dessa stadsdelar, med
minst 4 000 invånare, har av de medverkande kommunerna och
regeringen genom SCBs prövning avgränsats och definierats som
utsatta områden. Detta skulle kunna utgöra skäl för att låta dessa
områden också utgöra nystartszoner. Härigenom skulle framför
allt den fördelen uppnås att man slipper för många olika områdesindelningar. Urvalet av områdena är dock ett resultat av att kommuner anmält stadsdelar till det urbana utvecklingsarbetet. Stadsdelar som inte anmälts av kommunerna har därför inte kommit
ifråga, vilket innebär att det kan vara så att vissa stadsdelar inte
ingår i dessa områden trots att de enligt de objektiva kriterier som
utredningen förslår har ett lika stort behov av stöd som stadsdelar
som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Områden som inte ingår
i det urbana utvecklingsarbetet får inte del av det stöd som
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utvecklingsarbetet innebär och riskerar därmed att bli ännu mer
utsatta än de som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Det är
också enligt utredningens mening tveksamt om en skatteåtgärd
som avser ett område som förutsätter att det anmälts av en kommun kan sägas uppfylla de konstitutionella kraven på generalitet
och likabehandling (jfr avsnitt 4.2).
Då nystartszonernas utformning ska baseras på objektiva kriterier finner utredningen att de områden som omfattas av det urbana
utvecklingsarbetet inte är lämpliga att också bilda nystartszoner.
Det är dock troligt att dessa områden och nystartszoner till stor del
kan komma att överlappa varandra.
En annan existerande indelning, som delvis ligger till grund för
SAMS-indelningen, är det s.k. nyckelkodsystemet (NYKO). Detta
system baseras på fastighetsindelningen och kan göras mycket
detaljerad. I regel är indelningen gjord så att de avgränsade
områdena kan användas för att bygga upp större områden. NYKOsystemet revideras dock årligen, vilket leder till stor osäkerhet om
vilka fastigheter som i framtiden kan komma att ingå i respektive
NYKO-delområde. Denna osäkerhet kan inte minst orsaka problem för företagen, som inte kan vara säkra på om de i framtiden
kommer att vara belägna i områden som definieras som nystartszoner, samt vid utvärdering och analys av systemets effekter på
lång sikt.
Utredningen anser med anledning av ovanstående att nystartszonerna bör baseras på befintliga SAMS-områden. Det finns dock
ett relativt stort antal SAMS-områden med så få invånare att de
knappast kan anses utgöra lämpliga områden, varför det i många
fall blir nödvändigt att lägga ihop flera SAMS-områden till större
områden. Hur detta föreslås gå till beskrivs utförligt i Bilaga 2.
Kortfattat kan det beskrivas så att områden läggs ihop till dess att
endast områden med fler än 4 000 invånare återstår. En tilläggsregel
rör de SAMS-områden som direkt angränsar till ett område som
definierats som nystartszon och som i sig själva uppfyller samma
kriterier som ställs på de aggregerade områdena. Ett sådant SAMSområde läggs till den angränsade nystartszonen. Vidare ska SAMSområden som efter aggregering kommit att tillhöra en nystartszon
men som inte gränsar till ett aggregerat område som innehåller ett
kärnområde och som inte i sig uppfyller kriterierna undantas. Detta
resulterar i områden som beskrivs i tabell 11.12.
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Det är på dessa aggregerade områden som de objektiva kriterier
som anges nedan appliceras. Om ett aggregerat område uppfyller
kriterierna utgör det en nystartszon.
11.2.2

Kriterier för nystartszoner

De områden som kan bli aktuella som nystartszoner ska enligt
utredningens direktiv utmärkas av ett utbrett utanförskap, ett
begrepp vars definition diskuterats i kapitel 2. Utredningen har
mot bakgrund av denna diskussion valt ut tre kriterier som samtliga
måste uppfyllas för att ett område ska kunna omfattas av ett system
med nystartszoner.
Ett område ska enligt utredningens mening karaktäriseras av att
- en låg andel av befolkningen är sysselsatt,
- en hög andel av befolkningen erhåller långvarigt försörjningsstöd, samt att
- en hög andel av befolkningen saknar gymnasieexamen.
Samtliga kriterier föreslås utgå från den del av befolkningen som är
20–64 år. Skälet till denna begränsning är att systemet med nystartszoner har till syfte att skapa åtgärder som stimulerar arbetsmarknaden. De delar av befolkningen som befinner sig utanför detta
åldersspann är generellt sett inte aktiva på arbetsmarknaden i någon
högre utsträckning och bör därför inte beaktas i detta sammanhang.
Andel sysselsatta
Vid definition av andelen sysselsatta bör SCB:s definition av sysselsättning användas. Den innefattar de som har utfört arbete eller
haft en anställning under perioden. Som sysselsatta räknas därför
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även individer som exempelvis är föräldralediga eller sjukskrivna
från en anställning. Detta innebär att även de som under kortare
eller längre perioder är frånvarande från arbetet ändå räknas som
sysselsatta om de innehar en anställning. Detta är rimligt och
stämmer väl in i utredningens syfte då en frånvaro p.g.a. t.ex. sjukdom primärt inte återspeglar problem på arbetsmarknaden.
Ett alternativt kriterium skulle kunna vara andelen arbetslösa i
området. Användning av det kriteriet innebär dock att man fokuserar på de som aktivt söker arbete, då det är dessa som i statistiken
definieras som arbetslösa. Med detta kriterium missar man därför
de som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, i den
meningen att de inte aktivt söker arbete. Detta blir problematiskt
eftersom det föreligger en risk för att individer utan arbete i de
utsatta områden som nystartszonerna syftar till att hjälpa i högre
grad står utanför arbetsmarknaden och därmed inte syns i arbetslöshetsstatistiken. Detta kan ha många orsaker, exempelvis grannskapseffekter och att arbetslöshet kan vara mindre stigmatiserande
i sådana områden, såsom diskuterats i avsnitt 9.3. Vid användning
av andelen arbetslösa som kriterium riskerar man därför att inte
fånga upp dessa individer, vilket skulle kunna medföra att syftet
med nystartszoner inte till fullo kan uppnås. Utredningen anser
därför att andelen sysselsatta är ett lämpligare urvalskriterium och
föreslår att detta kriterium används.
Andel med långvarigt försörjningsstöd
Den andel av befolkningen i ett SAMS-område som erhåller långvarigt försörjningsstöd bör användas som en komplettering till
kriteriet avseende andelen sysselsatta. De icke sysselsatta kan utgöras av en mängd olika grupper, varav vissa enbart är utan sysselsättning en kortare period. Dessa individer erhåller i många fall ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Alla är dock inte berättigade
till detta stöd och kan då vara i behov av försörjningsstöd. Ytterligare en kategori är personer som har ett arbete men med en så låg
arbetsinkomst att de ibland är i behov av försörjningsstöd. Kriteriet
rörande försörjningsstöd fångar därför delvis upp hur ekonomiskt
utsatta invånarna i området är.
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Att en person behöver försörjningsstöd enbart under kortare
perioder kan tyda på att personen står närmare arbetsmarknaden än
den som under en längre period erhåller försörjningsstöd.4 För att
undvika att personer som haft försörjningsstöd under kortare perioder räknas med har utredningen därför valt att föreslå att endast
de personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd räknas, dvs.
andelen av befolkningen som erhållit försörjningsstöd under minst
10 månader. Detta är den sedvanliga definitionen av långvarigt försörjningsstöd.
Andel med låg utbildningsnivå
Det har i många studier visats att en låg utbildningsnivå är förknippat med en högre risk för arbetslöshet. Exempelvis hade cirka 15
procent av befolkningen högst förgymnasial utbildning 2008.
Samma år hade drygt 20 procent av de arbetslösa samma utbildningsnivå och bland de långtidsarbetslösa var andelen så hög som
26 procent.5 En hög andel boende med låg utbildningsnivå kan därför leda till problem på den lokala arbetsmarknaden. Utredningen
föreslår därför att även denna aspekt tas med som ett kriterium för
att ett område ska bli nystartszon. Det finns olika sätt att definiera
låg utbildningsnivå. Utredningen föreslår att det definieras som
andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som inte har gymnasieexamen.
Bestämning av nivåer för kriterierna
För att identifiera de områden som är mest utsatta har ovanstående
tre kriterier analyserats för samtliga aggregerade områden som
skapats utifrån SAMS-områden på det sätt som beskrivits ovan.
Målet har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt välja ut de
områden som är de mest utsatta. Utredningen har därvid valt att
för respektive kriterium sätta ett gränsvärde så att tre procent av
alla aggregerade områden uppvisar värden som är sämre än detta
gränsvärde. Med andra ord sätts gränsvärdet vid den tredje percentilen. Det senaste år som statistik avseende samtliga tre kriterier
4
5

Se exempelvis Mörk (2011) eller Dahlberg m.fl. (2008).
Se exempelvis SCB (2009) eller Grannas och Olofsson (2006).
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finns redovisad för var 2009 och detta år har därför satts som referensår för samtliga kriterier, även om senare uppgifter finns tillgängliga för vissa kriterier.
För att illustrera hur förslaget till utformning kan falla ut
använder utredningen kriterier som innebär att för att ett område
ska ses som nystartszon måste området år 2009 haft en sysselsättningsgrad som understeg 44,5 procent, en andel av befolkningen
som haft långvarigt försörjningsstöd som översteg 6,8 procent samt
en andel av befolkningen utan gymnasieexamen som översteg 31,3
procent (se tabell 11.3).

Ett system baserat på 2009 års data även för de aggregerade områdena skulle omfatta 73 SAMS-områden i totalt 18 nystartszoner.
Dessa områden hade 2009 cirka 138 000 invånare, vilket motsvarade cirka 1,5 procent av Sveriges befolkning. Utredningen bedömer detta vara en rimlig andel av befolkningen med hänsyn bl.a.
tagen till statsstödsregler och kommissionens tidigare yttranden i
samband med godkännande av de italienska och franska systemen
(se avsnitt 4.4 respektive 5.2 och 5.3). För en närmare beskrivning
av dessa områden, se Bilaga 3.
11.2.3

Alternativa gränsvärden

Utredningen har som ovan beskrivits valt att omfatta de områden
som är mest utsatta genom att föreslå att nystartszoner ska utgöras
av de aggregerade områden som uppvisar värden som motsvarar de
mest utsatta tre procenten av områdena. Om man vill omfatta fler
eller färre invånare än vad som blir resultatet av dessa gränsvärden
bör detta göras genom att man justerar vid vilken percentil gränsen
dras snarare än genom att justera själva gränsvärdena direkt. En
justering av exempelvis kriteriet för enbart sysselsättning skulle
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leda till att ett visst mått av godtycke uppstår i valet av procentandel som ska utgöra kriteriet.
Om andra percentiler omfattas kommer systemet med nystartszoner att omfatta antingen fler eller färre invånare beroende på i
vilken riktning kriteriet ändras, se tabell 11.4 nedan.

11.2.4

Normgivning, beslut och information om nystartszoner

De kriterier som utredningen ovan föreslagit kommer att bestämma vilka områden som utgör nystartszoner. De kommer därmed att vara avgörande för huruvida ett företag omfattas av den
föreslagna möjligheten till lättnad avseende socialavgifter eller inte.
Utredningen bedömer att kriterierna därför måste ges i lag (jfr vad
som i avsnitt 4.2 anges om normgivning på skatteområdet). Utredningen bedömer vidare att Riksdagen bör överlåta till Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att, utifrån de kriterier som anges i lag, besluta vilka områden som utgör nystartszoner.
Utredningen anser att man regelbundet bör revidera vilka områden som ska utgöra nystartszoner med tillämpning av den vid varje
tidpunkt senaste tillgängliga statistiken. Fem år framstår enligt
utredningen som en lämplig giltighetstid för ett beslut om nystartszoner. Införandet av systemet med nystartszoner kan på denna tid
få viss effekt för områdets utveckling, som efter denna tid kan
mätas och analyseras.
Beslut att utse nystartszoner bör alltså enligt utredningen fattas
var femte år. Det kan då inträffa att ett område som inte tidigare
varit nystartszon blir det och att ett område som tidigare varit
nystartszon upphör att vara det. Områden kan också komma att på
nytt utses till nystartszoner. Det bör observeras att ett företags rätt
till fortsatt lättnad inte är direkt beroende av att området fortsätter
att vara nystartszon.
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Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser
som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i
företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt
nationell, regional och lokal konkurrenskraft. Myndigheten har
lång erfarenhet av informationstjänster för nyföretagare och företagare. Den har tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket
utvecklat och driver webbplatsen verksamt.se. Utredningen anser
att Tillväxtverket är den mest lämpade myndigheten för att besluta
om nystartszoner och informera om dessa. Regeringen bör därför i
sin tur bemyndiga Tillväxtverket att fatta dessa beslut. Det bör
också ankomma på Tillväxtverket att, tillsammans med Skatteverket, informera om nystartszonerna. Konsekvenserna för Tillväxtverket till följd av detta förslag analyseras i avsnitt 20.2.
Tillväxtverkets beslut om vilka områden som utgör nystartszoner bör enligt utredningen inte kunna överklagas. Beslutet får
anses ha s.k. positiv rättskraft i den meningen att det kan läggas till
grund för senare beslut i fråga om rätt till lättnad och skulle därför
utan särskilda bestämmelser anses överklagbart. Det måste därför
enligt utredningens bedömning regleras särskilt att beslutet inte får
överklagas.
Talan kommer dock att kunna föras mot ett senare beslut att
inte ge lättnad, se avsnitt 11.6.3. Utredningen anser att de enskilda i
och med detta är tillförsäkrade tillräckliga möjligheter att få rätten
till stöd prövad. Det krav på rätt till domstolsprövning av civila
rättigheter eller skyldigheter som följer av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen) anses enligt Europadomstolen i princip inte tillämpligt på den rena skatteprocessen
utan endast på frågor om sanktioner som har samband med den.6
Oavsett detta får det också anses följa av Europadomstolens praxis
att rätten till domstolsprövning är tillgodosedd när den klagande
får en prövning av bestämmelsernas tillämpning på just dennes sak,
även om det saknas rätt till en mer abstrakt prövning av bestämmelsernas tillämpning.7 Ett överklagandeförbud rörande Tillväxtverkets beslut bedöms mot den bakgrunden stå i överensstämmelse
med Europakonventionen.

6
7

Ferrazzini mot Italien, dom den 12 juli 2001.
Truhli mot Kroatien, dom den 28 juni 2001.
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Företag som omfattas av systemet

Förslag: Alla arbetsgivare som uppfyller kraven omfattas av
systemet med nystartszoner, oavsett associationsform. Vidare
omfattas enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
delägare i handelsbolag som ska betala egenavgifter på avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet.
Befintliga företag, företag som flyttar in i nystartszon och
nybildade företag omfattas på lika villkor.
Systemet gäller endast mikroföretag och små företag enligt
den EU-rättsliga definitionen.
Från systemets tillämpning undantas verksamhet som avser
jordbruk, fiskeri och vattenbruk. Vilka verksamheter i övrigt
som eventuellt måste undantas bör avgöras efter samråd med
kommissionen.

11.3.1

Oberoende av associationsform

I utredningens direktiv framhålls att utredningens förslag så långt
som möjligt bör vara likvärdigt oavsett i vilken form verksamheten
bedrivs. Små företag bedrivs ofta i annan form än aktiebolag. Även
t.ex. stiftelser och trossamfund kan bidra till att skapa sysselsättning i en nystartszon. Att inte låta alla verksamhetsformer omfattas
skulle enligt utredningens mening motverka syftet med systemet.
Möjligheterna att erhålla lättnader bör därför erbjudas såväl fysiska
personer som bedriver näringsverksamhet som juridiska personer i
alla associationsformer. De begränsningar som utredningen anser
bör förekomma följer enligt utredningens bedömning istället av de
krav som föreslås avseende verksamhet och boende och som
behandlas nedan.
Det kan möjligen anses omotiverat att vissa typer av verksamheter ges möjlighet att erhålla lättnad, eftersom lättnad för dessa
verksamheter typiskt sett medför stor risk för att lättnader ges för
personer som även utan lättnad skulle ha sysselsatts, då detta ger
upphov till dödviktsförluster. Privatbostadsföretag, även kallade
äkta bostadsrättsföreningar, är enligt utredningens bedömning ett
exempel på en sådan företagstyp. Deras löneutbetalningar består
ofta av ersättningar till anställda som måste finnas och som helt
eller delvis saknar koppling till sysselsättningen i området. Att utesluta enstaka associationsformer skulle emellertid medföra ökad
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administration samt vissa oönskade effekter. När det gäller bostadsföreningar skulle t.ex. en skillnad uppkomma mellan de ”äkta”
bostadsrättsföreningarna och de ”oäkta”, som inte är privatbostadsföretag. Samtidigt konstaterar utredningen att dödviktsförlusterna
som följer av att dessa omfattas troligen blir mycket begränsade.
Utredningen stannar därför vid förslaget att alla arbetsgivare som
motsvarar de krav som utredningen föreslår nedan ska kunna
omfattas av systemet med nystartszoner, oavsett associationsform.
Med arbetsgivare avses här och fortsättningsvis den som enligt
socialavgiftslagen (2000:980, SAL) ska betala arbetsgivaravgifter,
dvs. den som utger avgiftspliktig ersättning.
Även enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska enligt utredningen omfattas av systemet
med nystartszoner. Alla som enligt SAL ska betala egenavgifter är
dock inte enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Vissa
andra avgiftsskyldiga kan nämligen, trots att de inte är näringsidkare, också vara skyldiga att själva betala egenavgifter. Exempel
på sådana personer är de som är anställda av en utländsk arbetsgivare och överenskommit med denne att de själva ska betala socialavgifterna på ersättningen. Dessa personer bör enligt utredningens
mening inte omfattas av systemet med nystartszoner. Definitionen
av de som ska omfattas bör därför vara att de ska betala egenavgifter på avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet (jfr 3 kap.
3 § SAL).
Utredningen kommer fortsättningsvis att använda begreppet
företag för att beskriva de verksamheter som kan omfattas av systemet
med nystartszoner. Med detta avses även andra associationsformer
enligt vad som nu angetts.
11.3.2

Befintliga företag, nyetablerade företag och nya företag

En viktig fråga är vad som ska gälla för de företag som i dag är
verksamma i de områden som blir nystartszoner. Man kan tänka sig
utformningen att sådana företag inte skulle ha rätt till lättnad eller
endast ha rätt till begränsad lättnad. Att inte låta dessa företag ta
del av åtgärden i systemet på samma villkor som andra företag
skulle dock enligt utredningens mening innebära en oönskad negativ särbehandling av de företagen.
För att minska dödviktseffekter kan man tänka sig att det för
befintliga företag skulle gälla strängare villkor för att erhålla lätt-
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nad, t.ex. avseende verksamhet i zonen. Man skulle också för
befintliga företag kunna tänka sig en begränsning till nyanställda.
Utredningen har emellertid stannat vid förslaget att alla företag ska
behandlas lika. Flera argument talar enligt utredningen för detta.
Differentierade krav kan bl.a. öka risken för snedvridning av den
lokala konkurrensen och motverka enhetligheten i skattesystemet.
Sannolikt kan differentierade krav också leda till tillämpningssvårigheter.
11.3.3

Mikroföretag och små företag

Behovet av en begränsning
I avsnitt 5.6 har utredningen konstaterat att kommissionen, när det
gäller de franska och italienska systemen har ställt krav på att endast mikroföretag och små företag ska omfattas och att detta krav
sannolikt även skulle komma att gälla beträffande ett system med
nystartszoner. Även i de numera upphävda rambestämmelserna för
statligt stöd till företag i missgynnade storstadsområden (se avsnitt
4.4.4) framhålls begränsningen till små företag. Det kan mot denna
bakgrund betecknas som högst sannolikt att kommissionen, när
det gäller ett svenskt system med nystartszoner, kommer att kräva
en sådan begränsning.
Begränsningen till mikroföretag och små företag föranleds dock
enligt utredningens uppfattning inte enbart av kommissionens förväntade krav. Att låta även medelstora och stora företag omfattas
av systemet skulle innebära mycket stora lättnader för vissa företag,
vilket i sin tur skulle medföra stora kostnader för staten. Även av
denna anledning framstår det som rimligt att begränsa förslaget till
att avse små företag.
Definitionen av mikroföretag och små företag
Definitionen av mikroföretag och små företag framgår av en rekommendation från kommissionen.8 I denna rekommendation uppställs
trösklar för personalstyrkans storlek och finansiella trösklar. Ett
mikroföretag ska sysselsätta färre än 10 personer och varken om8

Kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
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sättning eller balansomslutning får överstiga 2 miljoner euro per år.
Små företag ska enligt definitionen sysselsätta färre än 50 personer
och dess omsättning eller balansomslutning får inte överstiga
10 miljoner euro per år. Med antal sysselsatta menas antalet årsarbetskrafter, vilket motsvarar antalet heltidstjänster i företaget
eller för företagets räkning under hela referensåret. Det arbete som
utförs av personer som inte har arbetat hela året eller som arbetat
deltid ska beräknas som delar av årsarbetskrafter.
Företag som på olika sätt är kopplade till ett eller flera andra
företag, och därmed enligt definitionen inte anses vara ”fristående”,
ska lägga till uppgifter om personalstyrka och finanser, helt beträffande direkt eller indirekt anknutna företag och delvis (i proportion till andelen av kapitalet eller rösträtten) när det gäller de företag som i rekommendationerna betecknas ”partnerföretag”. Franchiseföretag kan anses fristående eller inte, beroende på hur franchiseavtalet ser ut avseende franchisegivarens inflytande över franchisetagaren.
Uppgifterna om personalstyrka och finanser ska hämtas från
redovisningen avseende det senast godkända räkenskapsåret. Om
uppgifterna, beräknade på årsbasis, vid datum för bokslut överstiger eller understiger trösklarna erhåller eller förlorar företaget
sin status av mikroföretag eller litet företag först om detta inträffar
under två på varandra följande år (den s.k. tröghetsregeln). När det
gäller nyetablerade företag som ännu inte fått bokslut godkänt ska
uppgifterna grunda sig på en skälig uppskattning som görs under
räkenskapsåret.
Definitionen som tagits fram av kommissionen är mycket
detaljerad och framgår som ovan nämnts av den rekommendation
som utredningen tidigare hänvisat till9. Den har också inkluderats
som bilaga i den tidigare gällande förordningen om statligt stöd till
små och medelstora företag10 och den nu gällande s.k. gruppundantagsförordningen11. Den torde därmed ha erhållit rättslig status
som en förordning.
Man skulle kunna tänka sig ett förslag på en begränsning till små
företag enligt en egen definition som följer kommissionens definition, men utan att exakt återge de kriterier som ställs upp av
kommissionen. Ett sådant förslag till definition av små företag har
9

Kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001.
11
Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008.
10
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t.ex. lämnats av företagsskattekommittén, som föreslår att denna
införs i inkomstskattelagen (1999:1229).12 Fördelen med en sådan
reglering är att den, i förhållande till kommissionens rekommendation, blir mer lättillgänglig och att man inte behöver använda sig
av de delar av kommissionens definition som man inte anser tillämpliga på det förevarande systemet.
Det vanligaste torde dock vara att man i fråga om EU-rättsliga
definitioner av detta slag hänvisar direkt till det EU-rättsliga källdokumentet. En grundläggande EU-rättslig princip är att en förordning varken ska eller får inkorporeras i eller transkriberas till
nationell rätt för att bli gällande, såvida detta inte är särskilt stadgat
i förordningen. Finansdepartementet gjorde också i samband med
kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa
delar av tjänstesektorn bedömningen att det inte fanns något
utrymme för att i materiellt hänseende förändra, förenkla eller på
något annat sätt justera definitionen. Den svenska lagstiftningen
borde enligt Finansdepartementet knytas direkt till kommissionens
definition.13 En nackdel med att i förslaget införa en definition av
små företag är också att den skulle tynga författningstexten med
fler paragrafer.
Utredningens bedömning är mot denna bakgrund att en hänvisning bör göras direkt till den EU-rättsliga definitionen av små
företag. Frågan är då vilket dokument som bestämmelsen bör hänvisa till, kommissionens rekommendation eller bilagan till kommissionens förordning. Utredningens bedömning är som ovan
angetts att definitionen torde ha erhållit rättslig status som förordning i och med att den togs in som bilaga till en sådan. Rekommendationen har, även om den utgör den ursprungliga källan till definitionen, betydligt lägre rättslig status. Hänvisning bör därför ske
till förordningens bilaga.
Effekter av en begränsning till små företag
När kommissionen år 2007 godkände den av Sverige anmälda åtgärden
att sänka socialavgifterna för vissa delar av tjänstesektorn14 ställde
kommissionen som villkor att nedsättningen av socialavgifterna,
12

SOU 2012:3.
Finansdepartementet (2008).
14
Prop. 2007/08:29.
13
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för de delar av tjänstesektorn som omfattades, bara skulle omfatta
små och medelstora företag enligt den EU-rättsliga definitionen.15
Kommissionens beslut innebar att förslaget i propositionen
behövde kompletteras med regler som inskränkte tillämpningsområdet innan riksdagen kunde fatta beslut. I februari 2008 remitterade Finansdepartementet en promemoria med kompletteringar
till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn.16 I promemorian lämnades förslag till justeringar av det
ursprungliga förslaget för att åtgärden skulle överensstämma med
kommissionens beslut. Som sysselsättningseffekter av en begränsning till små och medelstora företag angavs bl.a. att åtgärdens
effekter sannolikt skulle bli något mindre än utan en sådan begränsning. Begränsningen skulle också skapa en tröskeleffekt och
ett incitament för företagen att hålla sig under ett visst antal
anställda eller att minska antalet anställda för att komma i åtnjutande av avgiftssänkningen. Man gjorde dock bedömningen att det
i de aktuella branscherna fanns få stora företag som riskerade att
uteslutas. Sammantaget bedömde man att åtgärden, även med
begränsningen, skulle påverka sysselsättningen positivt. När det
gällde konkurrensen gjorde man bedömningen att det i vissa
branscher fanns risk för en märkbar konkurrenspåverkan och att
det på lokala marknader fanns en betydande risk för konkurrenssnedvridning. En begränsning bedömdes också kunna leda till förändrade företagsstrukturer i vissa fall, i syfte att minska antalet
anställda. Begränsningen kunde enligt Finansdepartementet också
komma att motverka omstruktureringar till större enheter. Tröghetsregeln i definitionen (se närmast ovan) kunde dock väntas
motverka dessa effekter till viss del.
De problem och nackdelar i form av konkurrenssnedvridning,
försämrad sysselsättningseffekt och ett krångligt regelverk som i
Finansdepartementets promemoria ansågs förknippade med en
begränsning av förslaget till små och medelstora företag bekräftades av de flesta remissinstanserna. Med hänsyn till de negativa
effekterna gjorde regeringen bedömningen att ett regelverk med en
sådan begränsning inte var acceptabelt och beslutade därför att
återkalla propositionen. Som en alternativ åtgärd aviserades istället
15

Medelstora företag ska enligt definitionen sysselsätta färre än 250 personer och får inte ha
en omsättnings om överstiger 50 miljoner euro per år eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
16
Finansdepartementet (2008).

253

Utformningen av ett system med nystartszoner

SOU 2012:50

ytterligare sänkning av socialavgifterna för personer under 25 år. 17
Detta genomfördes också senare.18
Denna bakgrund föranleder utredningen att överväga om en
begränsning till små och medelstora företag även beträffande
systemet med nystartszoner skulle orsaka sådana problem och
nackdelar som regeringen lyft fram. Utredningen gör bedömningen
att de slutsatser om negativa effekter av en begränsning till små och
medelstora företag som drogs i den aktuella promemorian i vissa
delar är aktuella även för systemet med nystartszoner, där ju
begränsningen föreslås gälla små företag. Sysselsättningseffekterna
blir troligen mindre med begränsning än utan och begränsningen
medför en viss risk för konkurrenssnedvridning på den lokala
marknaden. En begränsning medför i viss mån också ytterligare
administration och risk för tillämpningsproblem.
Samtidigt bör det lyftas fram att arbetsgivare med färre än
19 anställda uppvisat högre benägenhet att erbjuda anställningar
som de erhåller subvention för,19 vilket kan innebära att de även
skulle vara mer intresserade av att anställa med den lättnad som
föreslås kunna erbjudas i nystartszonerna. Det bör också beaktas
att systemet med nystartszoner kommer att ställa flera krav på
företag för att de ska erhålla de lättnader som erbjuds. Dessa krav
avser att öka systemets sysselsättningseffekter. Utredningen gör
sammanfattningsvis bedömningen att en begränsning av systemet
till att endast omfatta små företag inte kommer att medföra sådana
negativa effekter att systemet sammantaget anses oacceptabelt. De
behov av begränsningen som angetts inledningsvis i detta avsnitt
kvarstår oavsett effekterna och de positiva effekterna överväger
enligt utredningens mening de negativa. En begränsning till små
företag är sannolikt också oundviklig med hänsyn till kommissionens förväntade krav.
Det kan naturligtvis inträffa att ett företag under perioder
kommer att överstiga det tak för antalet anställda som följer av
definitionen. Med hänsyn till den s.k. tröghetsregeln som beskrivits
finns dock ingen risk för att en tillfällig personalökning leder till
oförutsedda konsekvenser.

17

Regeringens skrivelse 2007/08:133.
Prop. 2008/09:7.
19
Statskontoret (2011), s. 115.
18
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Undantagna verksamhetsgrenar

Skäl för att undanta vissa verksamheter
I de flesta stödordningar, såväl i Sverige som utomlands, undantas
vissa branscher eller verksamhetsgrenar från möjligheten att erhålla
stöd. Vilka verksamhetsgrenar som undantas varierar och definitionerna av olika verksamheter framstår inte alltid som enhetliga.
För att avgöra om några verksamhetsgrenar ska undantas från möjligheten att erhålla lättnader i systemet med nystartszoner bör man
enligt utredningen primärt se till den juridiska grunden för undantag av respektive verksamhet. Det bör redan nu påpekas att exakt
vilka verksamheter som ska undantas bör avgöras slutligt efter att
kommissionen redogjort för sin uppfattning i denna fråga. I allmänhet kan dock följande resonemang föras.
Vissa marknader har en särställning i den EU-rättsliga regleringen. Redan av artikel 38–40 FEUF framgår t.ex. att det för att
uppnå en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik upprättas en
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (vilket innefattar
fiskerisektorn). De jordbruksprodukter för vilka särskilda bestämmelser gäller räknas upp i bilaga 1 till FEUF. När det gäller verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn omfattas vissa produkter enligt en särskild förordning.20 För fiskerisektorn och sektorn för jordbruksprodukter gäller också särskilda förordningar om
stöd av mindre betydelse.21
Av EU-domstolens fasta praxis framgår att när gemenskapen
med stöd av artikel 40 FEUF har antagit bestämmelser om inrättande av en gemensam organisation av marknaden i en viss sektor,
är medlemsstaterna skyldiga att avstå från alla åtgärder som kan
utgöra avsteg från den eller skada den.22 Detta utgör grunden för
att jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksverksamhet så gott som
alltid undantas från stödordningar som innebär statsstöd. Utredningen finner mot denna bakgrund att jordbruks- och fiskeri- och
vattenbruksverksamhet ska undantas även från systemet med
nystartszoner. De definitioner som gäller i andra stödordningar ska
gälla även i detta sammanhang.
20

Rådets förordning (EG) nr 104/2000.
Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 samt Kommissionens förordning (EG)
nr 875/2007.
22
Se t.ex. mål C-113/00.
21
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När det gäller undantag för andra verksamhetsgrenar saknas det
uttryckliga stöd som gäller för undantaget av jordbruksverksamhet
enligt ovan. Det resonemang som EU-domstolen för beträffande
jordbruk, fiskeri och vattenbruk bör dock enligt utredningens bedömning kunna överföras på andra verksamheter. Även i de andra
fall där det inrättats en gemensam organisation av marknaden torde
medlemsstaternas åtgärder som kan medföra avsteg från denna
organisation alltså stå i strid med EU-rätten.
Utredningen konstaterar att det förutom avseende verksamhet
inom jordbruk, fiskeri och vattenbruk även föreligger särskilda
stödordningar avseende t.ex. verksamhet inom stål- och kolindustrin och varvsindustrin. Dessa riskerar att störas av ett system med
nystartszoner och verksamheterna har av den anledningen undantagits från tillämpningen av den allmänna gruppundantagsförordningen23 och riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.
Huruvida de ska undantas från systemet med nystartszoner bör
avgöras i samråd med kommissionen.
Särskilda undantag för företags exportverksamhet och gynnande
av inhemska varor framför importerade torde framför allt vara
aktuellt när det gäller investeringsstöd och stödordningar som riktar sig direkt mot export. Utredningen gör bedömningen att det i
detta sammanhang saknas behov av sådana särskilda undantag.
När det gäller undantag för verksamhet med bilkonstruktion
och syntetfiber samt transport, vilket gäller i vissa stödordningar,
framstår grunden för undantag som oklar. Mot bakgrund av att
dessa verksamheter undantagits från tillämpningen av flera riktlinjer samt att de undantagits från det franska systemet med ZFU
kan det dock antas att kommissionen anser att de generellt bör
undantas. Även dessa verksamhetsgrenar kan därför behöva undantas från systemet med nystartszoner. Utredningen vill dock, som
inledningsvis påpekats, framhålla att frågan om vilka verksamhetsgrenar som ska undantas från systemet med nystartszoner får
avgöras definitivt i samband med ett förfarande hos kommissionen.
Säkert är enligt utredningens bedömning att fiskeriverksamhet,
vattenbruksverksamhet och sådan jordbruksverksamhet som avser
produkter som anges i bilaga 1 till FEUF ska undantas.
Även andra skäl än de EU-rättsliga skulle kunna föranleda att
vissa branscher inte bör komma i åtnjutande av de lättnader som
23

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008.
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erbjuds i systemet med nystartszoner. Utredningen finner dock
inte att några andra verksamhetsgrenar än de som bör undantas
enligt EU-rätten bör undantas av andra skäl.
Regleringen av undantaget för vissa verksamheter
Undantaget för vissa verksamheter bör enligt utredningens bedömning regleras på så sätt att de nu föreslagna bestämmelserna
inte ska tillämpas på verksamhet som stöd inte får ges till. I underlaget för de avgifter som avdrag görs på får alltså inte ingå avgiftspliktig inkomst från den typen av verksamhet. I fråga om avdrag på
arbetsgivaravgifter får avdrag då inte ske på underlag hänförligt till
anställda som är sysselsatta med någon sådan verksamhet. När det
gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag kan det bli aktuellt att skilja ut viss inkomst från
avgiftsunderlaget. Så sker redan i dag när det gäller stöd i form av
regionalt avdrag i stödområde enligt lagen om särskilda avdrag.
Utredningen bedömer att detta i praktiken bör förekomma relativt
sällan och att det i de fallen inte bör orsaka några större svårigheter.

11.4

Krav på företag för att erhålla lättnad

Förslag: För att ett företag ska komma i åtnjutande av den lättnad som erbjuds i nystartszoner krävs
- att företaget bedriver verksamhet vid ett fast driftställe i en
nystartszon eller vid en plats i en nystartszon som motsvarar
ett fast driftställe (verksamhetskravet) och
- att minst en fjärdedel av arbetad tid ska ha utförts av personal
som är bosatt på en adress i en nystartszon (boendekravet).
Även den som inte uppfyller boendekravet men som för mindre
än sex månader sedan uppfyllt det är avdragsberättigad. Rätt till
avdrag då kravet inte uppfylls gäller längst under en period som
motsvarar den längsta period under vilken kravet var uppfyllt
och som avslutats högst sex månader tidigare.
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Verksamhet i nystartszon

Systemet med nystartszoner har som mål att skapa jobb och öka
sysselsättningen i nystartszonerna. För att detta mål ska uppnås
bör de företag som kommer i åtnjutande av lättnaden i systemet
bedriva verksamhet av en viss omfattning i nystartszonen.
För att säkerställa viss omfattning av verksamheten i nystartszonen bör det krävas att företaget har ett fast driftställe för näringsverksamhet i nystartszonen. Med fast driftställe för näringsverksamhet avses enligt 2 kap. 29 § IL en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Enligt
samma bestämmelse innefattar uttrycket fast driftställe särskilt
vissa platser, bl.a. plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik och
verkstad. Ett företag kan ha flera fasta driftställen. Det bör då
krävas att ett av dem ligger i en nystartszon. Med detta avses att det
fasta driftstället har adress i en nystartszon.
När det gäller verksamhet som bedrivs av en association vars
verksamhet inte kan anses omfattas av definitionen i 2 kap. 29 § IL
bör det krävas att verksamhet bedrivs vid en plats i nystartszonen
som motsvarar ett fast driftställe. Denna plats ska då ligga på en
adress i en nystartszon. Den svenska definitionen av fast driftställe
är utformad i enlighet med definitionen i OECD:s modellavtal men
överensstämmer inte helt och hållet med denna. I vissa skatteavtal
finns också definitioner av fast driftställe som inte fullt överensstämmer med den svenska definitionen.24 Utredningen bedömer
dock att detta inte bör orsaka några större problem.
Kravet på verksamhet vid fast driftställe används i dag i fråga om
stöd till företag i stödområde enligt lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall (se avsnitt 7.4.2). I samband med tillämpningen av
denna reglering har man bl.a. diskuterat frågan om fast driftställe
när det gäller verksamhet med personlig assistens, byggnads- och
anläggningsarbete, konsultarbete och skogsarbete. Högsta förvaltningsdomstolen har t.ex. ansett att företag som bedriver verksamhet på egen skogsfastighet ska anses ha fast driftställe på fastigheten oberoende av om företaget på den fastigheten har någon av
de anordningar som räknas upp i 2 kap. 29 § IL.25. I ett ställningstagande avseende frågan om företagsstöd och fast driftställe i den

24
25

Jfr t.ex. RÅ 1998 not 188.
RÅ 2001 ref. 38.
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nämnda regleringen26 har Skatteverket gjort bedömningen att det
arbete en personlig assistent utför hos en funktionshindrad person
bosatt inom ett stödområde kan anses som arbete vid företagets
fasta driftställe i stödområdet även om arbetsgivaren har sitt säte
utanför stödområdet. Arbetsgivaren kan således ha rätt till avdrag
från arbetsgivaravgifterna om övriga krav är uppfyllda. Detta bör
enligt Skatteverket gälla även om assistentens arbete innebär att
han eller hon under dagtid är tillsammans med den funktionshindrade på dennes utbildnings- eller arbetsplats eller liknande. En förutsättning för att kunna anse den funktionshindrades bostad som
företagets fasta driftställe är enligt Skatteverket att det är fråga om
stadigvarande arbete. Skatteverkets bedömning är att arbete som är
avsett att pågå under minst sex månader bör anses uppfylla kravet
”stadigvarande”. Även när det gäller byggnads- och anläggningsarbete på en plats i stödområdet, konsulters arbete för en viss kund
i stödområde och skogsarbete på en viss fastighet i sådant område
har Skatteverket ansett den tid som verksamhet vid platsen är
avsedd att pågå som avgörande.
11.4.2

Anställda som är bosatta i en nystartszon

Enligt utredningens direktiv bör förslaget utformas så att effekterna på sysselsättningen blir stora och att åtgärderna genomförs på
ett kostnadseffektivt sätt. Systemet med nystartszoner syftar bl.a.
till att minska arbetslösheten bland invånare i nystartszonerna. Ett
sätt att åstadkomma detta är, som nämnts i kapitel 2, att försöka
öka efterfrågan på dessa personer på arbetsmarknaden genom att
minska lönebikostnaderna vid anställning av dem. Utredningen
anser att dessa överväganden motiverar ett krav på företagen att en
viss andel av personalstyrkan ska vara bosatt i en nystartszon.
Frågan är då hur högt ett sådant krav ska ställas dvs. hur stor
andel av personalstyrkan som ska vara bosatt i nystartszonen.
Systemet med nystartszoner måste, som tidigare lyfts fram, på ett
effektivt sätt bidra till att minska arbetslösheten i nystartszonerna
samtidigt som det innehåller tillräckligt attraktiva villkor för företagen. Utredningen har i kapitel 2 berört problematiken kring
skillnaden mellan den kompetens företag behöver och den kompetens som erbjuds. Omfattningen av denna problematik medför
26

Skatteverket (2006).
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enligt utredningens uppfattning att inte alltför höga krav bör ställas
upp beträffande anställdas bosättning i nystartszonerna.
I utvärderingar av det franska systemet med ZFU har det krav
på ett antal boende som infördes där år 2003 lyfts fram som en
anledning till att man inte tidigare sett effekter på arbetslösheten
hos boende i områdena. Det har emellertid också ansetts utgöra en
bidragande orsak till att den nationella sysselsättningen inte påverkats mer av systemet. Det får därför anses angeläget att kravet
på antal boende läggs på en väl avpassad nivå.
Utredningen finner mot bakgrund av vad som nu anförts lämpligt att minst en fjärdedel av personalstyrkan ska vara bosatt i en
nystartszon. Det bör observeras att det enligt utredningens förslag
saknar betydelse i vilken nystartszon den anställde är bosatt.
Med att vara bosatt i en nystartszon avses i detta sammanhang
att vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481) på en
adress i en nystartszon. Tillämpningen av ett boendekrav med
koppling till folkbokföringen kan i vissa särskilda fall möta svårigheter. Det kan t.ex. dröja innan folkbokföringen uppdateras och en
person som nyligen flyttat till en adress i en nystartszon kanske
ännu inte anges som folkbokförd där. En särskild situation som
också kan nämnas är den att en anställd har skyddade personuppgifter. Det kan röra sig om s.k. sekretessmarkering, som medför att
adressen inte framgår av folkbokföringsregistret eller om s.k. kvarskrivning, vilket innebär att en annan adress än den personen faktiskt bor på framgår av registret. Utredningens bedömning är dock
att dessa problem inte kommer att bli allt för vanligt förekommande. I de fall sådana problem faktiskt hindrar ett företag från att
erhålla lättnad som det annars skulle ha rätt till bör företaget ges
möjlighet att på annat sätt visa att den anställde är bosatt i en
nystartszon.
Kravet att ha anställda som är bosatta i en nystartszon kan formuleras på flera olika sätt. Man skulle t.ex. kunna tänka sig ett krav
att var fjärde anställd ska vara folkbokförd i nystartszon. Det skulle
dock innebära att anställning av en person på deltid, t.ex. 20 procent, skulle räcka. Utredningen har kommit fram till att kravet i
praktiken bör ställas så att en viss andel av den arbetade tiden i
verksamheten ska ha utförts av personal som är bosatt på en adress
i en nystartszon.
Eftersom kravet inte bör kunna uppnås genom att en anställd
som är boende i nystartszon arbetar mycket mer än andra anställda,
istället för att två boende anställs, bör ett företag högst få räkna
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200 timmar per månad som arbetad tid för var och en av personalen. Nedan följer två exempel som är avsedda att illustrera tillämpningen av boendekravet.
Exempel 1:
Aktiebolaget Tandstenen driver en tandläkarpraktik i en
nystartszon. Arya äger bolaget och är själv anställd som tandläkare, men bor inte i nystartszon. Tandstenen har två deltidsanställda tandsköterskor: Bachir, som bor i nystartszon och
Christine, som inte bor i nystartszon. Tandstenen har också en
städare anställd på deltid: David, som inte bor i nystartszon.
Under januari arbetar de enligt följande.
Arya: 160 timmar
Bachir: 80 timmar
Christine: 80 timmar
David: 20 timmar
Den totala arbetade tiden i verksamheten är under januari 340
timmar. Den ende som bor i nystartszon är Bachir och även då
Tandstenen har en av fyra anställda boende i nystartszon är
kravet då inte uppfyllt eftersom 80 timmar inte är en fjärdedel
av 340 (80/340 = 0,2353 < ¼). Om fördelningen av arbetad tid
mellan Bachir och Christine istället hade varit 85 timmar
respektive 75 timmar hade Tandstenen precis nått upp till kravet,
eftersom Bachirs arbetstid då hade utgjort exakt en fjärdedel av
den totala arbetstiden i företaget (85/340 = 0,25 = ¼).
Exempel 2:
Den enskilde näringsidkaren Anna driver en butik i en nystartszon men bor själv utanför zonen. Hon har fyra anställda: Bert,
som bor i nystartszon samt Carla, Dennie och Erika, som inte
bor i nystartszon. Under februari arbetar Bert många övertidstimmar och kommer upp i 220 arbetade timmar. Carla,
Dennie och Erika arbetar 130 timmar var. Anna arbetar själv 190
timmar. Av Berts 220 arbetade timmar får 200 räknas som arbetade. Tillsammans har de alltså arbetat 780 timmar. och företaget når då upp till boendekravet (200/780 = 0,2564 > ¼).
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Periodvisa brister i uppfyllelse av kraven

Det kommer naturligtvis inträffa att förhållandena beträffande
såväl verksamhet som anställda förändras för ett företag. Att de
krav som nu angetts skulle behöva vara uppfyllda vid varje given
tidpunkt vore enligt utredningens mening att kräva för mycket
eftersom det skulle kunna leda till orimliga konsekvenser för företagen, särskilt eftersom efterlevnaden av kraven till viss del kan
ligga utom företagets kontroll. Man kan t.ex. föreställa sig situationen att en anställd väljer att flytta från en nystartszon till ett
område som inte definieras som nystartszon, med påföljd att företaget brister i boendekravet och därmed förlorar rätten till lättnad.
Att kraven endast skulle behöva uppfyllas vid ett tillfälle och att
lättnaden därefter kunde beviljas under en hel lättnadsperiod kan å
andra sidan anses allt för generöst. Man skulle då riskera att företag
som endast tillfälligt uppfyller kraven för rätt till lättnad ändå
erhåller lättnad under lång tid.
Att genomföra löpande kontroll av att företagen uppfyller
boendekravet skulle också kräva omfattande administration. För att
ändå undvika att oförutsedda händelser leder till att ett företag som
anpassat sig till ett förändrat kostnadsläge förlorar lättnaden med
kort varsel anser utredningen att ett företag, även om det inte
uppfyller boendekravet, ska kunna behålla rätten till lättnad under
de sex månader som följer på en månad då kravet varit uppfyllt.
Detta innebär att företagen ges möjligheter att återigen uppfylla
kravet eller att anpassa sitt kostnadsläge till de nya förutsättningarna. Utredningen föreslår att rätten till avdrag utan att uppfylla
kraven också begränsas till att gälla under en period som motsvarar
den längsta period som företaget uppfyllt boendekravet och som
avslutats högst sex månader tidigare, dock längst under sex månader. Om ett företag under endast två månader uppfyllt kravet gäller
rätten till lättnad utan att uppfylla det alltså längst under två månader.
Om ett företag först uppfyllt kravet under fyra månader, därefter under en månad inte uppfyller det, för att nästa månad uppfylla det igen kan det, för det fall kravet redan därpå följande månad
återigen inte uppfylls, ha rätt till avdrag under så lång period som
motsvarar den längsta perioden då kravet varit uppfyllt och som
avslutats högst sex månader tidigare, dvs. i detta fall fyra månader
tidigare, se exemplet i tabell 11.5. Om regeln hade utformats så att
företaget hade rätt till lättnad under en period motsvarande den
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som företaget senast uppfyllde kravet skulle företaget hamna i en
sämre situation än med nuvarande utformning. I ovanstående
exempel skulle rätten till lättnad utan att uppfylla kravet då endast
gälla under juli medan företaget, om det inte uppfyllt kravet i juni,
skulle haft rätt till lättnad även för augusti.
Man kan tänka sig situationer där ett företag p.g.a. oförutsedda
händelser inte har möjlighet att uppfylla andra krav. Det skulle t.ex.
kunna inträffa att ett företag p.g.a. brand eller annan olycka förlorar möjligheten att nyttja sina lokaler i nystartszonen och inte
kan hitta nya lokaler i en nystartszon. Att föreskriva rätt till lättnad
under en begränsad tid i dessa situationer skulle enligt utredningens bedömning föranleda allt för komplicerade regler om undantag.
Det får enligt utredningen anses att risken för att p.g.a. olyckor
eller andra oförutsedda händelser bli av med rätten till lättnad är så
liten att någon särskild reglering för dessa fall inte bör stadgas. I
och med den s.k. tröghetsregeln enligt definitionen av små företag
finns enligt utredningens bedömning inte heller någon risk att en
tillfällig personalökning leder till oförutsedda konsekvenser (se
avsnitt 11.3.3 ovan).

X = Företaget uppfyller kraven och har rätt till lättnad
Y = Företaget uppfyller inte kraven men har rätt till lättnad enligt regeln om rätt till lättnad utan att uppfylla kraven.

Kontroll av att företagen uppfyller kraven för att erhålla lättnad bör
enligt utredningens mening ske inom ramen för Skatteverkets
ordinarie kontrollverksamhet. Om det vid revision visar sig att ett
företag som erhållit lättnad inte uppfyller kraven eller inte uppfyllt
kraven under en viss period ska företaget återbetala ett belopp motsvarande lättnaden som erhållits för den månaden. I de fall företaget lämnat oriktig uppgift kan det också bli aktuellt med skattetillägg enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL).
Uppsåtligt lämnande av oriktiga uppgifter kan också utgöra skattebrott för vilket stadgas straff i skattebrottslagen (1971:69).
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Den närmare utformningen av
socialavgiftslättnaden

Förslag: Det stöd som ges i systemet med nystartszoner består
av lättnad från allmän löneavgift samt från arbetsgivaravgifter
respektive egenavgifter utom ålderspensionsavgiften. Hel lättnad ges under fem år och därefter ges halv lättnad under två år.
Den månadsvisa lättnaden begränsas för arbetsgivare till att avse
ett belopp som för varje anställd högst motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift som belöper på en bruttolön om ett halvt inkomstbasbelopp per månad. För enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag begränsas den till att avse ett belopp som högst motsvarar
de egenavgifter och den allmänna löneavgift som belöper på en
avgiftspliktig inkomst om sex inkomstbasbelopp per år.
Lättnaden ges för arbetsgivare avseende de anställda som är
verksamma vid ett fast driftställe i en nystartszon och för
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag avseende de inkomster som är hänförliga till ett
fast driftställe i en nystartszon.
Lättnaden ges i form av ett avdrag från socialavgifterna.

11.5.1

Lättnaden avser den verksamhet som bedrivs i en
nystartszon

För vilka anställda ska stöd ges?
En avgörande fråga för utredningen är vilka anställda som ska
komma ifråga för lättnaden. De företag som omfattas av utredningens förslag har sannolikt vanligen bara ett fast driftställe där företagets anställda är verksamma. I dessa fall uppstår inte någon fråga
om vilka anställda som ska omfattas. När ett företag har flera fasta
driftställen, belägna såväl i en nystartszon som utanför, uppstår
dock fråga om vilka anställda respektive vilken verksamhet som
lättnad ska ges för.
Ett alternativ är att lättnaden av socialavgifter ges för samtliga
anställda i de företag som kommer att omfattas av systemet med
nystartszoner, alltså även för de anställda som har sitt arbetsställe
vid ett eventuellt annat driftsställe utanför nystartszonen. Med en
sådan utformning skulle systemet med nystartszoner bli attraktivt
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för företag och locka till etablering i nystartszonerna. En lättnad
för alla anställda skulle också enligt utredningens bedömning
medföra administrativa fördelar, då inga anställda behöver skiljas ut
som lättnadsberättigande. Den uppenbara nackdelen med detta
alternativ är att den medför höga kostnader för staten. De kostnader som blir hänförliga till anställda som inte är verksamma i
nystartszonen kan betecknas som dödviktskostnader. Lättnaden
för dessa anställda bidrar ju inte direkt till att öka sysselsättningen i
nystartszonerna. En enligt utredningen oönskad konsekvens av en
sådan utformning skulle också vara att företag som redan är etablerade i nystartszonerna skulle kunna få lättnad för personal som
anställs vid nyetablerade driftställen utanför nystartszonerna. Att
företag som är etablerade eller har möjlighet att etablera sig i en
nystartszon skulle få avsevärt lägre kostnader även för anställda
utanför nystartszonerna skulle också enligt utredningens bedömning innebära en orimligt stor snedvridning av konkurrensen. En
ytterligare nackdel med denna generösa utformning är att man då
enligt utredningens bedömning måste ställa upp ett krav att en viss
andel av de anställda ska vara verksamma i nystartszonen.
Ett mer lämpligt alternativ är enligt utredningen att lättnad ges
enbart för de anställda som är verksamma i nystartszonen. Detta
alternativ kan väntas ge avsevärt lägre kostnader för staten och
större effekter på nyanställningar vid befintliga arbetsplatser inom
nystartszoner. Samtidigt kommer denna utformning sannolikt att
innebära mindre effekt på inflyttning av företag till nystartszonerna
och möjligen mer administration, både för Skatteverket och för
företagen. Utredningens sammanvägda bedömning är dock att
nackdelarna med att ge lättnad för samtlig personal överväger fördelarna och att lättnad därför endast bör ges avseende de anställda
som är verksamma vid ett fast driftställe i en nystartszon.
En ytterligare begränsning av stödets omfattning skulle kunna
göras genom att lättnad gavs enbart avseende de personer som både
är verksamma i en nystartszon och bor i en nystartszon. Utredningen bedömer dock att en sådan begränsning skulle medföra att
systemet inte blir tillräckligt attraktivt för företagen och att det
därmed inte kan bli lika effektivt. En annan sak är att utredningen
ovan föreslagit som villkor för avdragsrätt att en viss andel av personalstyrkan ska vara boende i nystartszon.
Lättnad bör alltså, när det gäller arbetsgivare, ges för de
anställda som är verksamma vid ett fast driftställe i en nystartszon
och för enskilda näringsidkare avseende de inkomster som är hän-
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förliga till ett fast driftställe i en nystartszon. När det gäller diskussionen om vad som ska anses utgöra fast driftställe, se 11.4.1
ovan.
Vilka anställda anses verksamma vid det fasta driftstället?
I systemet med nystartszoner föreslås underlaget för beräkning av
avdrag från arbetsgivaravgifter vara den lönekostnad som belöper
på anställda som är verksamma i en nystartszon. Som verksamma i
en sådan zon bör enligt utredningens mening anses de anställda
som har sitt tjänsteställe vid det fasta driftsstället i nystartszonen.
Med tjänsteställe avses enligt 12 kap. 8 § IL den plats där en person
utför huvuddelen av sitt arbete. En anställd kan endast ha ett
tjänsteställe i en och samma anställning. Utförs arbetet under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar gäller i regel
den plats där personen hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Om arbetet pågår under
en begränsad tid på varje plats, t.ex. i byggnads- och anläggningsbranschen, anses bostaden som tjänsteställe. Även i andra fall kan
tjänstestället anses vara i bostaden.27 Skatteverket har i olika ställningstaganden bedömt frågan om tjänsteställe för vissa specifika
yrkesgrupper och deras olika arbetsförhållanden. En avgörande
faktor vid bedömningen av vilken plats som anses vara tjänsteställe
är frekvensen av den anställdes resor till arbetsgivarens lokaler.
Enligt Skatteverkets uppfattning bör den som besöker arbetsgivarens lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan för att t.ex.
hämta material eller för förberedelser anses ha sitt tjänsteställe
där.28 Annars bedöms tjänstestället vanligen vara i bostaden.
Att lättnad i systemet med nystartszoner görs beroende av
tjänstestället för en anställd medför att utformningen av verksamheten kan påverka rätten till lättnad. En taxiverksamhet där de
anställda dagligen lämnar sina bilar i ett garage i en nystartszon kan
t.ex. vara berättigad till lättnad för förarna, som då anses ha tjänsteställe i garaget. En taxiverksamhet där förarna aldrig lämnar sin bil
får däremot inte rätt till lättnad, eftersom förarna då anses ha sina
tjänsteställen i respektive bostad.

27
28

Se t.ex. RÅ 2007 ref. 72.
Se t.ex. Skatteverket (2010).
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Var en viss anställd har sitt tjänsteställe kan kontrolleras genom
att det i kontrolluppgiften från arbetsgivaren för varje anställd ska
anges arbetsställenummer. Sådan kontrolluppgift ges f.n. in årligen.
Skatteverket kan alltså bara jämföra uppgifterna om anställdas
arbetsställe med lättnaden som givits vid ett tillfälle under året.
Månadsuppgiftsutredningen29 har som ovan nämnts föreslagit att
dessa uppgifter ska lämnas månatligen. Om detta förslag skulle leda
till lagstiftning kommer Skatteverkets möjligheter att kontrollera
uppgifter om tjänsteställe att avsevärt förbättras.
När det gäller användningen av arbetsställenummer bör det påpekas att den som inte kan knytas till ett arbetsställe istället får ett
särskilt nummer som är gemensamt för alla arbetsgivare. Detta
gäller t.ex. anställda som normalt inte ska infinna sig vid något av
arbetsgivarens fasta redovisade arbetsställen för att börja sitt
arbete. Det gäller även personer som ständigt befinner sig på olika
arbetsplatser, t.ex. resande försäljare, byggarbetare, resemontörer,
lokalvårdare, fastighetsskötare och bevakningspersonal. I dessa fall
måste en arbetsgivare på annat sätt visa att en viss person ska anses
ha sitt tjänsteställe vid det fasta driftstället i nystartszonen.
Exempel 3:
VVS AB bedriver verksamhet i VVS-branschen och har ett
kontor i en nystartszon. Bolaget, som uppfyller kraven för lättnad, har också ett lager för VVS-artiklar. Lagret ligger på en
annan plats i nystartszonen. Kontoret anses utgöra företagets
fasta driftställe och utgör även tjänsteställe för Anna och
Bachar, som huvudsakligen utför sitt arbete på kontoret. VVS
AB har då rätt till lättnad avseende de avgifter som avser löner
till Anna och Bachar.
VVS AB har också serviceteknikerna Camilo och Dena
anställda. De utför arbete på många olika och varierande platser
under korta tidsperioder. De hämtar och lämnar dock material
vid lagret flera gånger i veckan och anses därför ha sitt tjänsteställe där. Lagret anses också utgöra ett fast driftställe och
eftersom det ligger i nystartszonen har VVS AB rätt till lättnad
avseende de avgifter som avser löner till Camilo och Dena. Om
lagret hade legat utanför nystartszon hade företaget inte haft
rätt till avdrag för dessa anställda.
29

SOU 2011:40.
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Företaget har även Eva anställd som resande säljare. Hon
besöker endast kontoret en eller ett par gånger i månaden för att
få information om arbetet. Evas tjänsteställe får därför anses
vara i bostaden och VVS AB har alltså inget eget arbetsställenummer att redovisa på hennes kontrolluppgift. VVS AB har då
inte rätt till lättnad avseende de avgifter som avser Evas lön.
För vissa branscher görs särskilda överväganden i fråga om personalens tjänsteställe. En sådan bransch är bemanningsbranschen.30
Exempel 4:
Bemanningsföretaget Personal AB har ett kontor som utgör fast
driftställe och som ligger utanför en nystartszon. Bolaget uppfyller i övrigt kraven för lättnad avseende verksamhet i nystartszon. De anställda Ahmed och Bertil är huvudsakligen verksamma vid kontoret, dvs. utanför nystartszonen och för de
avgifter som avser deras löner har Personal AB inte rätt till lättnad.
De flesta anställda hyrs emellertid ut till flera olika företag.
Av dessa anställda är Cecilia och Dawit anställda för att mer varaktigt bemanna en viss position hos en specifik kund till
Personal AB, Kund AB. För Cecilia och Dawit är tjänstestället
då Kund AB:s lokaler. Under förutsättning att Personal AB har
anställda i Kund AB:s lokaler under mer än sex månader anses
det utgöra ett fast driftställe för Personal AB (se angående fast
driftställe 11.4.1 ovan). Om Kund AB är beläget i nystartszon
har Personal AB rätt till lättnad för de avgifter som avser
Cecilias och Dawits löner.
För två andra anställda hos Personal AB, Erik och Fatima,
växlar arbetsplatserna ofta och för dem anses bostaden utgöra
tjänstestället. Även om Erik och Fatima bor i en nystartszon får
Personal AB inte lättnad för de avgifter som belöper på deras
löner. Deras bostäder utgör nämligen inte fast driftställe eller
motsvarande (se 11.4.1).

30

Se Skatteverket (2005).
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Hur ska stödet begränsas för enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är delägare i handelsbolag?
Utredningen anser att det även för enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag bör gälla en begränsning avseende verksamhet i nystartszon. Utan någon begränsning
skulle de enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som har flera fasta driftställen kunna erhålla
avdrag även för inkomster som härrör från verksamhet vid ett sådant
driftställe utanför nystartszon. Detta skulle innebära en fördel i
förhållande till de som enbart är avgiftsskyldiga för arbetsgivaravgifter. En sådan diskrepans mellan bolagsformer är enligt utredningens mening inte lämplig.
Frågan är då hur en begränsande regel för egenavgifter bör
utformas. När det gäller avdraget för verksamhet i stödområde
föreskrivs i 6 § andra stycket lagen (2001:1170) om särskilda avdrag
i vissa fall att det i avgiftsunderlaget för beräkning av detta avdrag
endast ska ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet. Bedrivs verksamheten från flera fasta driftställen blir det
då aktuellt att ange närmare i vilken utsträckning inkomsten
kommer från ett driftställe i stödområdet. Om verksamheten vid
driftstället inte särredovisas och det inte heller på annat sätt kan
klarläggas hur stor inkomsten är från driftstället i stödområdet får
en uppskattning göras om fördelningen av inkomsten. Så sker i dag
beträffande avdraget för verksamhet i stödområde.31 Enligt utredningens bedömning bör beräkningen av vilket underlag som är
hänförligt till verksamhet i nystartszon ske på samma sätt som för
verksamheten i stödområde enligt vad som nu beskrivits.
11.5.2

Lättnaden avser allmän löneavgift samt
arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter
utom ålderspensionsavgiften

Arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna utgörs enligt socialavgiftslagens definition av sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift och ålderspensionsavgift (2 kap. 26 § och 3 kap. 13 §
SAL). År 2012 är arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 22,21
31

Prop. 2001/02:45, s. 56.
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respektive 19,74 procent av avgiftsunderlaget.32 Som tidigare
nämnts är detta den lagtekniska definitionen. När man talar om
arbetsgivaravgifter och egenavgifter inkluderar man vanligen också
den allmänna löneavgiften som regleras i lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift (och som för år 2012 är 9,21 procent av avgiftsunderlaget). Det totala avgiftsuttaget 2012 är alltså 31,42 procent
respektive 28,97 procent. Utredningen kommer i fortsättningen att
använda de definitioner som framgår av SAL. Begreppen arbetsgivaravgifter och egenavgifter används alltså om de avgifter som tas
ut enligt socialavgiftslagen och när även de allmänna löneavgifterna
avses anges detta. När begreppet socialavgifter används avses samtliga nu nämnda avgifter. Lättnad ska enligt utredningens förslag
även ges för den allmänna löneavgiften.
I utredningens direktiv anges att det inkomstgrundande ålderspensionssystemet är ett fristående försäkringssystem vid sidan av
statsbudgeten där kopplingen mellan avgifterna och förmånerna
ska bevaras. Det kan därför inte bli tal om att undanta företag från
att betala in ålderspensionsavgift. Den lättnad som erbjuds i systemet med nystartszoner ska således gälla arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter samt allmän löneavgift utom ålderspensionsavgiften.
Ålderspensionsavgiften 2012 är 10,21 procentenheter, dvs.
nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna med allmän löneavgift
och drygt en tredjedel av egenavgifterna med allmän löneavgift.
Den lättnad som enligt utredningens förslag ska erbjudas i systemet med nystartszoner skulle alltså för år 2012 utgöra 21,21 procent av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter respektive 18,76
procent av avgiftsunderlaget för egenavgifter.
Till följd av begränsningen till förmån för ålderspensionsavgiften kommer det faktiska avdraget för avgifter som belöper på kostnader för unga enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) bara
att utgöras av den resterande fjärdedel av arbetsgivaravgifter utom
ålderspensionsavgift som återstår efter den generella lättnaden i
2 kap. 28 § socialavgiftslagen. För närvarande skulle avdraget i
dessa fall utgöra 5,49 procent för avgifter upp till takbeloppet.
32

Den som betalar egenavgift har enligt 27 kap. 29 § socialförsäkringsbalken rätt att anmäla
till Försäkringskassan att han eller hon vill ha sjukpenning med en längre karenstid. Då
betalas sjukförsäkringsavgiften enligt 3 kap. 17 § SAL efter en lägre procentsats på inkomster
upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet. Alla beräkningar i detta kapitel bygger på den
ordinarie sjukförsäkringsavgift som gäller då sådan anmälan inte gjorts.
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En annan sak är att stöd som ges utanför skatteområdet kan påverka lönekostnaderna så att dessa i praktiken understiger kostnaden som motsvarar ålderspensionsavgiften. Den valda regleringen
innebär, som utredningen redogör för i avsnitt 11.7 nedan, att flera
sådana stöd inte påverkas av det nu föreslagna avdraget. Utredningen har dock bedömt detta som den lämpligaste lösningen, se
avsnitt 11.7.4 nedan.
Att ålderspensionsavgifterna inte omfattas innebär alltså att
lättnaden blir avsevärt mindre än om den hade inkluderats. Detta
medför troligen att incitamentet för företag att etablera verksamhet
i nystartszonen blir mindre. Utredningen gör dock bedömningen
att en lättnad av socialavgifter utom ålderspensionsavgiften ändå är
ett tillräckligt incitament i systemet med nystartszoner.
I skatteförfarandelagens (2011:1244, SFL) definition av arbetsgivaravgifter (3 kap. 3 § SFL) inkluderas skatt enligt 1 § lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Denna
särskilda löneskatt betalas på vissa i lagen angivna typer av ersättning, t.ex. vissa typer av avgångsersättning. Det bör påpekas att
utredningen inte föreslår någon lättnad avseende denna skatt. Inte
heller beträffande den särskilda löneskatten på kostnader för pensionsutfästelser (tjänstepension) enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader föreslås någon lättnad.
11.5.3

Lättnaden begränsas till ett visst belopp

Nedsättningen av socialavgifter ska enligt utredningens förslag
omfatta de socialavgifter som belöper på ersättning för arbete som
utförts vid ett fast driftsställe i en nystartszon, eller för annan likvärdig verksamhet. Ett obegränsat undantag från socialavgifter
riskerar dock att uppgå till mycket stora belopp och skapa stora
kostnader för staten, som på något sätt måste kompenseras för,
antingen genom minskning av andra utgifter eller ökade skatteintäkter. Medelinkomsten i de områden som kan tänkas vara aktuella som nystartszoner är visserligen låga, men det kan ändå anses
ineffektivt att ge skattelättnader åt företag som betalar ut höga
löner. För att minska denna risk föreslår utredningen att nedsättningen av socialavgifterna begränsas till att baseras på en lönesumma som ungefärligen motsvarar en normalinkomst. Medianvärdet för månadslönen i Sverige 2009 (det senaste år för vilket
aktuell information finns) uppgick till knappt 25 000 kronor, vilket
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då motsvarade ett halvt inkomstbasbelopp. För 2012 motsvarar ett
halvt inkomstbasbelopp en månadslön på 27 300 kronor, eller en
årslön uppgående till 327 600 kronor.
Utredningen föreslår därför att avdraget begränsas till det
belopp som för varje anställd högst får motsvara de avgifter som
belöper på en bruttolön som uppgår till ett halvt inkomstbasbelopp
per månad. Exempel på avdragets storlek ges i tabell 11.6.
Rätten till avdrag från egenavgifter bör begränsas i motsvarande
mån. Inkomsterna för dessa personer redovisas årligen och det är
därför inte lämpligt att ange begränsningsbeloppet som ett månatligt belopp. Det motsvarande årliga beloppet är sex inkomstbasbelopp och utredningen finner lämpligt att detta belopp används
för egenavgifterna.
I fråga om egenavgifter sammanfaller beskattningsåret normalt
med kalenderåret, men inte alltid. Rätten till avdrag bör inte vara
beroende av detta förhållande. För att rätten till avdrag för egenföretagare och enskilda delägare i handelsbolag som av någon
anledning har ett beskattningsår som inte överensstämmer med
kalenderåret ska motsvara rätten för den vars beskattningsår motsvarar ett kalenderår bör en särskild regel gälla. Begränsningsbeloppet bör i dessa fall justeras i förhållande till beskattningsårets längd.
Justeringen bör enligt utredningen i praktiken innebära att det
maximala beloppet ska svara mot det normala begränsningsbeloppet för ett kalenderår på samma sätt som det aktuella beskattningsåret svarar mot ett kalenderår. Det bör dock finnas utrymme för
den avgiftsskyldige att visa att ett annat förhållande ska gälla, t.ex.
då inkomsterna huvudsakligen förvärvats under en viss del av
beskattningsåret.

1

Med lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. Från eventuella andra kostnader såsom
semesterersättning eller försäkringar bortses då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag
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Lättnaden begränsas i tid och fasas ut

Ett stöd som är avsett att minska stödmottagarnas normala löpande
kostnader och som utgår utan tidsbegränsning anses utgöra driftsstöd (jfr avsnitt 4.4.6 och kommissionens uttalanden om nedsättningen av socialavgifter i stödområde A och B). Stöd som innebär
driftsstöd får enligt kommissionen endast lämnas i undantagsfall,
eller annars inom ramen för stöd av mindre betydelse. Lättnaden i
systemet med nystartszoner kommer, som konstaterats i kapitel
10.2.2 inte att rymmas inom ramen för sådant stöd.
Av utredningens direktiv framgår också att syftet med nystartszonerna ska vara att ge ett stöd som låter företag etablera sig och
växa. I möjligaste mån ska det undvikas att systemet med nystartszoner direkt subventionerar olönsamma företag och därmed motverkar nödvändig strukturomvandling.
Vidare kan påpekas att många befintliga stödformer är tidsbegränsade. Exempelvis ges stöd i form av nystartsjobb beträffande
personer mellan 20 och 26 år i högst ett år, för nyanlända invandrare i högst tre år och för personer över 26 år i fem år. För personer
över 55 år kan stödet ges i tio år eller till den månad då individen
fyller 65 år.
Enligt utredningens mening står det mot den bakgrunden klart
att det stöd som erbjuds i systemet med nystartszoner måste vara
tidsbegränsat. Frågan är då under hur lång tid stöd ska ges.
I det franska systemet med ZFU (se avsnitt 5.2) ges helt
undantag av de i systemet aktuella skatterna under fem år. Därefter
minskas lättnaden stegvis enligt olika system, ibland ges stöd upp
till ytterligare tio år. Franska myndigheter har gjort bedömningen
att fem år är en lämplig tid för att ge företag möjlighet att utveckla
potential att kunna klara sig även utan lättnad.33
Det är, som tidigare angetts, angeläget att ett system med
nystartszoner blir tillräckligt attraktivt för att företag ska etablera
sig och nyanställa i nystartszonerna samt att befintliga företag ska
kunna växa. En allt för kort period av lättnad riskerar att avskräcka
från detta. Utredningen gör bedömningen att socialavgiftslättnaden
inom systemet med nystartszoner bör ges som hel nedsättning av
avgifterna (utom ålderspensionsavgiften) under en sammantagen
tid av maximalt fem år. Det bör observeras att man, vid beräkningen av denna tid enligt utredningens förslag ska räkna med tid
33

Information som framkommit i möte med SGCIV den 6 december 2011.
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under vilken ett företag varit utan lättnad till följd av bristande
uppfyllelse av kraven.
De ovan nämnda tidsbegränsade stödformerna har ingen utfasningsperiod. Den lättnad som föreslås ges genom nystartszonerna
avser helt undantag från socialavgifter och allmänna löneavgifter
(utom ålderspensionsavgiften), varför omställningen för ett företag
vars stödperiod löpt ut skulle bli stor om stödet omedelbart upphör att utgå fullt ut. Att efter fem år med helt undantag från socialavgifter få betala fulla avgifter kan innebära en svår omställning för
ett företag. För att företagen ska kunna anpassa sin verksamhet till
förändringar i stödet över tid är det viktigt att tidsbegränsningen är
både tydlig och lättöverskådlig. För att inte svåröverstigliga tröskeleffekter ska uppkomma för en företagare bör det enligt utredningens mening också införas en stegvis avtrappning av lättnaden
för att underlätta övergången.
I det franska systemet med ZFU erbjuder man som nämnts en
relativt lång utfasningsperiod beträffande många av de lättnader
som ges. Vissa av lättnaderna fasas stegvis ut under så lång tid som
tio år. Ur företagens perspektiv är detta naturligtvis fördelaktigt.
Utredningen bedömer dock att en så lång utfasningsperiod kommer
att innebära orimliga kostnader för staten. En lång utfasningsperiod riskerar också att medföra höga administrativa kostnader.
Utredningen förslår därför att lättnaden i systemet med nystartszoner fasas ut på så sätt att halv lättnad ges under två år efter de
fem åren med helt undantag. En utfasningsperiod på två år skapar,
tillsammans med tydliga regler, enligt utredningens mening tillräckligt utrymme för omställning i företagen.
Det bör observeras att företagens rätt till lättnad inte är beroende av att området utgör nystartszon. Det räcker alltså att området utgör nystartszon när lättnadsperioden påbörjas.
11.5.5

Lättnaden ges i form av ett avdrag från socialavgifterna

Det finns olika alternativ för hur lättnad ska ges
Utredningen har i kapitel 9 kommit till slutsatsen att lättnaden i
systemet med nystartszoner bör utformas som en inkomstminskning för staten genom att systemet med nystartszoner erbjuder en
lättnad avseende socialavgifter. Detta kan som redan nämnts ske på
olika sätt. Enligt direktiven bör förslaget utformas så att effekterna
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på sysselsättningen blir stora och att åtgärderna genomförs på ett
kostnadseffektivt sätt. Utifrån detta står det utredningen fritt att
välja den utformning den finner lämpligast.
Utredningen anser att det får anses angeläget att systemet kan
tas i bruk så snart som möjligt. Det är, bl.a. av denna anledning,
lämpligt att använda sig av befintliga rutiner. Detta medför sannolikt också mindre administration och lägre administrativa kostnader
för att sätta systemet i kraft. Mot den bakgrunden finns enligt
utredningens bedömning tre tänkbara alternativ. Lättnaden kan ges
som en kreditering av skattekontot, som ett avdrag från socialavgifterna eller som en nedsättning av skatt, dvs. i detta fall som en
nedsättning av socialavgifterna. Dessa tre former för lättnad av
socialavgifter används i dag i olika befintliga åtgärder och regionala
stöd. De framstår alla som beprövade och ur den aspekten väl lämpade att användas i systemet med nystartszoner. Det finns dock
fördelar och nackdelar med respektive metod. Utredningen övergår
nu till att beskriva metoderna för att sedan göra övervägandet
vilken som är bäst lämpad för systemet med nystartszoner.
Kreditering av skattekonto (krediteringsmetoden)
I vissa stödordningar har man av skattetekniska och administrativa
skäl valt att använda metoden att kreditera stödmottagarnas skattekonton i stället för att hantera stöden via skattelagstiftningen. För
närvarande finns det två typer av stöd för vilka man använder denna
metod, sjöfartsstöd och nystartsjobb. Krediteringarna är kopplade
till nivån på de skatter som arbetsgivaren betalar för sina anställda
och är tänkta att vara ett substitut för en skattelättnad genom att
kompensera för enskilda arbetsgivares kostnader för löneskatter.
Det kan anmärkas att dessa krediteringar, eftersom de anses ha en
stark anknytning till skattesystemet, redovisas på budgetens inkomstsida även om det rent faktiskt rör sig om en utgift. 34
I samband med att utformningen av det utvidgade sjöfartsstödet
behandlades hos regeringen menade Riksskatteverket att skattekontosystemet skulle bli svåröverskådligt om olika stöd skulle
hanteras där. Regeringen angav i propositionen att man hade för-

34

Prop. 2011/12:1, s. 677.
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ståelse för dessa synpunkter men att det i det fallet inte fanns
någon bättre lösning.35
I förarbetena till regleringen om nystartsjobb framhölls som
angeläget att subventionen skulle kunna komma arbetsgivarna till
del så snart som möjligt. Man fann därför nödvändigt att använda
sig av administrativa rutiner som redan fanns hos myndigheterna
eller som relativt enkelt kunde byggas upp. Metoden med kreditering av arbetsgivarens skattekonto användes redan för bl.a. arbetsmarknadsstöd och rederistöd. Mot den bakgrunden ansåg regeringen att stödet skulle betalas ut genom att krediteras på skattekontot.36 Av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av
stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb framgår nu att stimulans
till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter
utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Arbetsförmedlingen, som enligt förordningen
(2006:1481) om stöd för nystartsjobb fattar beslut om stödet, ska
lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.
Underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp
som ska krediteras skattekontot lämnas av arbetsgivare inom sextio
dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Beslut om sjöfartsstöd fattas av Trafikverket enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd.
Lättnaden av socialavgifter i systemet med nystartszoner skulle
kunna ges genom en kreditering av skattekontot för de arbetsgivare
som omfattas. Lättnaden skulle då ges i form av en kompensation
för de socialavgifter som ska betalas upp till takbeloppet enligt vad
som angetts ovan (avsnitt 11.5.3). En fördel med en sådan konstruktion är att det är lätt att styra stödets nivå. Arbetsgivarna kan
också erhålla lättnad avseende ålderspensionsavgiften genom att
kompensation ges motsvarande hela det belopp som skulle ha
betalats in för socialavgifter. Ur arbetsgivarens perspektiv är krediteringen en enkel metod. Denne behöver inte betala in de avgifter
som belöper på löner.
Den stora nackdelen med kreditering av skattekontot är enligt
utredningens bedömning den administration som en sådan metod
kräver. När det gäller nystartsjobben fattar arbetsförmedlingen
35
36

Prop. 2000/01:127, s. 5 ff.
Prop. 2006/07:7, s. 12.

276

SOU 2012:50

Utformningen av ett system med nystartszoner

beslut om stöd för en viss arbetstagare som då i någon mån räknas
som programdeltagare hos denna myndighet. I systemet med
nystartszoner ska stödet inte ges på personnivå utan på företagsnivå. Det skulle då krävas att en myndighet beslutar att ett visst
företag omfattas av systemet med nystartszoner och kan erhålla
kreditering. Den myndighet som ska besluta om krediteringen
skulle då varje månad behöva uppgifter om alla anställda för vilkas
avgifter kreditering ska ske. Även om en sådan ordning inte möter
några principiella hinder anser utredningen att den omfattande
administration som kreditering av skattekontot skulle medföra
talar emot användningen av denna metod.
Beslutet om rätt till stöd fattas när det gäller nystartsjobb och
sjöfartsstöd av olika myndigheter. Även i ett system med nystartszoner skulle ett sådant beslut behövas. Det skulle i så fall antingen
fattas av Skatteverket eller av en annan myndighet. Att besluta om
rätt till lättnad är en uppgift som i dag inte åligger Skatteverket i
något sammanhang. Troligen skulle en sådan verksamhet föranleda
stora administrativa kostnader för myndigheten. Möjligen skulle
det också kunna skada förtroendet för Skatteverket att denna myndighet, vid sidan om beskattningsverksamheten, beslutar om rätt
till stöd i form av lättnad. En myndighet som redan i dag fattar
beslut i fråga om företagsstöd i andra sammanhang är Tillväxtverket. Utredningen anser därför att Tillväxtverket är den myndighet som skulle ligga närmast till hands för uppgiften att besluta
också om rätten till lättnad i systemet med nystartszoner. Att
blanda in ytterligare en myndighet för detta beslut medför emellertid stora kostnader och omfattande administration, vilket talar
emot en sådan lösning. Att en myndighet på förhand skulle besluta
om rätten till lättnad innebär, oavsett vilken myndighet som hanterar detta, ett tidskrävande och för staten kostsamt förfarande.
Att använda kreditering av skattekontot som metod i systemet
med nystartszoner skulle också innebära vissa svårigheter när det
gäller samordning med andra stödformer, särskilt nystartsjobben.
En arbetsgivare som har anställda med nystartsjobb kan i dag, när
det gäller personer över 25 år, erhålla ett belopp som motsvarar den
dubbla arbetsgivaravgiften. Ett företag som omfattas av systemet
med nystartszoner ska enligt utredningens förslag undantas från att
betala socialavgifter. Om samma företag skulle anställa en person
med nystartsjobb skulle en kreditering ske för lönekostnader som
företaget inte haft. Företaget skulle då överkompenseras till en
sådan nivå att negativ lönekostnad skulle uppkomma. Om kredite-

277

Utformningen av ett system med nystartszoner

SOU 2012:50

ring används måste således krediteringen för nystartsjobb på något
sätt särregleras i förhållande till systemet med nystartszoner. Även
andra avgifter skulle behöva undantas eller regleras särskilt, då de
annars skulle baseras på avgifter som företaget erhåller kreditering
för och alltså egentligen inte betalat.
Nedsättning av socialavgifterna (nedsättningsmetoden)
Nedsättningen av socialavgifter för personer som inte fyllt 26 år
(unga) regleras i socialavgiftslagen (2000:980, SAL) och i lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift (LAL). I 2 kap. 28 § SAL anges
att på ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt
26 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de
övriga arbetsgivaravgifterna betalas. I 3 § andra stycket LAL anges
att för dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften
ut med en fjärdedel av procenttalet.
En motsvarande konstruktion som för unga skulle kunna göras
för personer som är anställda i företag som omfattas av systemet
med nystartszoner. Fördelarna med denna konstruktion är att man
kan åstadkomma den huvudsakligen genom ändringar i socialavgiftslagen och i lagen om allmän löneavgift, vilket innebär en
lättöverskådlig reglering. Att regleringen sker i socialavgiftslagen
innebär också fördelar avseende samordning med andra stödformer. Till exempel kan nämnas att det särskilda anställningsstödet (se avsnitt 6.7) beräknas på bl.a. avgiftsunderlaget enligt
socialavgiftslagen. Även stödet för nystartsjobb, som erhålls i form
av kreditering på skattekontot, baseras på arbetsgivaravgiften enligt
socialavgiftslagen. Alla de befintliga stöd som baseras på avgifterna
enligt socialavgiftslagen kommer med denna metod att anpassas till
den reella avgiften (se vidare angående samordning med andra
stödformer, avsnitt 11.7 nedan).
En nackdel med nedsättningsmetoden är att ytterligare procentsatser för socialavgifter måste användas. Detta innebär en administrativ insats för Skatteverket, framför allt i samband med att systemet införs. Ytterligare procentsatser innebär också ökad risk för fel
vid deklarationen. En ytterligare nackdel är, liksom för avdragsmetoden, att kompensation för ålderspensionsavgiften, för det fall
sådan skulle anses önskvärd, inte kan ges enligt denna metod. En
sådan kompensation måste i så fall åstadkommas genom en kom-
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pletterande konstruktion, vilket framstår som otympligt och administrativt krävande.
Avdrag från socialavgifterna (avdragsmetoden)
Ett generellt avdrag från socialavgifterna kan i dag ske vid beräkningen av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen ska, efter begäran i självdeklarationen, göras avdrag
med 5 procent av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst med 10 000 kronor per år. Som förutsättning för avdraget gäller att avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kronor och att den avgiftsskyldige vid årets ingång har fyllt 26 men
inte 65 år samt att avdraget uppfyller villkoren för stöd av mindre
betydelse. Avdraget vid beräkningen av egenavgifterna hanteras av
Skatteverket inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet.37
Bestämmelser om regional differentiering av socialavgifter finns
i dag på ett område, nämligen när det gäller särskilda avdrag vid
avgiftsberäkningen för näringslivet och viss ideell verksamhet i
Norrland. Bestämmelserna finns i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [lagen om
särskilda avdrag]. Innebörden av dessa regler har beskrivits i avsnitt
7.4.2. Rent tekniskt innebär regleringen att vid beräkning av den
allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna görs ett särskilt
avdrag, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning
för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som
motsvarar ett fast driftställe. Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna görs ett särskilt avdrag, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget (2 § nämnda lag).
Lättnaden i systemet med nystartszoner kan enligt utredningens
bedömning konstrueras som ett avdrag från socialavgifterna. Arbetsgivare skulle då i sin månatliga deklaration av arbetsgivaravgifter
37

Prop. 2009/10:78.
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dra av det belopp som inte avser ålderspensionsavgiften upp till det
maximala belopp som angetts ovan (avsnitt 11.5.3).
För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare utgör
avgiftsunderlaget summan av positiva resultat i enskild näringsverksamhet respektive andel i resultatet i ett eller flera handelsbolag. På detta underlag ska egenavgifter beräknas. Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare skulle vid användning av avdragsmetoden ange nedsättning av egenavgifter utom ålderspensionsavgift i sin preliminära inkomstdeklaration och därmed erhålla lägre
månatlig debitering av preliminär skatt. Även här skulle det angivna
takbeloppet gälla (se avsnitt 11.5.3). Vid den årliga deklarationen
skulle den slutliga debiteringen ske efter avdrag.
Ett avdrag är enligt utredningens bedömning betydligt enklare
att administrera än en kreditering. En företagare kan själv redovisa
underlaget i form av ett lönebelopp på skattedeklarationen och
själv räkna fram det belopp som de aktuella avgifterna ska minskas
med varje månad. Möjligheterna att kontrollera riktigheten i varje
avdrag är naturligtvis begränsad och detta kan anses utgöra en
nackdel med avdragsmetoden. Sannolikt får kontroll ske inom
ramen för Skatteverkets ordinarie kontrollverksamhet. Även i förhållande till nedsättningsmetoden framstår avdragsmetoden som
enklare att administrera. Begränsningen till ett visst belopp blir
t.ex. lättare att reglera med avdrag än med nedsättning.
För det fall man skulle vilja erbjuda ett stöd som även omfattar
ålderspensionsavgiften har avdragsmetoden den nackdelen att en
sådan kompensation inte kan ske genom denna metod. En sådan
kompensation måste i så fall åstadkommas genom en kompletterande konstruktion. Ett system med en konstruktion för lättnad
och en annan konstruktion för kompensation, t.ex. genom kreditering, framstår som otympligt och administrativt krävande.
Avdragsmetoden kräver också viss samordning för att ålderspensionsavgiften ska inbetalas. Om ett helt avdrag sker från arbetsgivar- respektive egenavgifter kommer varje ytterligare avdrag att
tas från ålderspensionsavgiften. Såsom utredningen redogjort för
ovan kan det inte bli tal om att undanta företag från att betala in
ålderspensionsavgift. För att undvika att underlaget minskas för
mycket måste därför vissa möjligheter till lättnad uteslutas från att
ges samtidigt som lättnaden i systemet med nystartszoner. Lättnaden i systemet med nystartszoner är ju förmånligare och bör
därför ha företräde. Samordningen diskuteras vidare nedan i avsnitt
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11.7. I det avsnittet diskuteras också hur samordningen med andra
stödformer påverkas beroende på hur avdraget regleras.
Utredningen föreslår att lättnaden ges i form av ett avdrag från
socialavgifterna
Utredningen har ovan konstaterat att systemet med nystartszoner
inte kan utformas så att ålderspensionsavgiften inte inbetalas. Även
utan kompensation för ålderspensionsavgiften erbjuder dock systemet
med nystartszoner enligt utredningens uppfattning tillräckliga
incitament. Någon kompensation avseende ålderspensionsavgiften
behöver alltså enligt utredningens mening inte erbjudas för att
systemet ska kunna fungera. Detta innebär att en av de fördelar
som utredningen lyft fram avseende kreditering av skattekonto
faller bort. Sammantaget framstår då denna metod som den minst
lämpliga p.g.a. den omfattande administration som metoden kräver
och de svårigheter beträffande samordning med nystartsjobben
som kan förväntas.
Det förhållande att utredningen förordar ett system där kompensation inte ges för ålderspensionsavgiften medför också att man
kan bortse från en av de nackdelar som lyfts fram avseende såväl
avdragsmetoden som nedsättningsmetoden dvs. att kompensation
för denna avgift då skulle behöva ges med ett kompletterande system.
Avdragsmetoden och nedsättningsmetoden innebär sannolikt
ungefär lika mycket administration för företagen. Med båda dessa
metoder kommer företagen att behöva ta fram underlaget för de
avgifter som belöper på lönekostnader för anställda i nystartszon.
Antingen för att ange underlag för avdraget för verksamhet i
nystartszon eller för att ange det underlag som ska undantas från
avgift under fem år och sättas ned till hälften under de två följande.
Avdragsmetoden kan möjligen från företagens synpunkt anses mer
lättadministrerad än nedsättningsmetoden. Med nedsättningsmetoden finns t.ex. en viss risk att en företagare p.g.a. missförstånd
för upp lönekostnad för unga som är verksamma i nystartszon på
två ställen i deklarationen, både som underlag för den lägre arbetsgivaravgiften enligt 2 kap. 28 § SAL (se avsnitt 6.9 ovan) och som
underlag för undantag respektive senare nedsättning av avgift enligt
utredningens förslag. Detta skulle kunna leda till felaktigheter som
drabbar företaget.
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Med beaktande av de fördelar och nackdelar med de respektive
metoderna som lyfts fram ovan finner utredningen att avdragsmetoden är den mest lämpliga.

11.6

Administration av avdraget

Förslag: Avdraget för verksamhet i nystartszon administreras av
Skatteverket. Kontroll av att företagen lever upp till kraven sker
inom ramen för Skatteverkets ordinarie kontrollverksamhet.

11.6.1

Administration av socialavgifter och avdrag

Debitering och uppbörd av socialavgifter hanteras i dag av Skatteverket som också administrerar de lättnader som i dag förekommer. Skatteverket föreslås också hantera avdraget i systemet med
nystartszoner.
Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter ska enligt
7 kap. 1 och 2 §§ Skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL) anmäla
sig för registrering hos Skatteverket. Vid registreringen anges i dag
bl.a. företagsform och huruvida företagets verksamhet bedrivs på
flera adresser. När det gäller arbetsgivare anges bl.a. första datum
för löneutbetalning, beräknat antal anställda och beräknad lönesumma under året. Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen
inträffade (7 kap. 4 § SFL).
Den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter (eller göra
skatteavdrag) ska också lämna en arbetsgivardeklaration. I arbetsgivardeklarationen ska skatteavdrag och arbetsgivaravgifter redovisas. Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration
för varje redovisningsperiod, vanligen varje månad (26 kap. 3 §
SFL). Med registreringen som underlag utfärdar Skatteverket förtryckta deklarationsblanketter för respektive kalendermånad.
Deklarationerna ska för de flesta arbetsgivare vara avlämnade senast
den 12:e i månaden efter redovisningsperioden med undantag för
deklarationerna avseende juli och december som ska vara avlämnade senast den 17:e i månaden efter redovisningsperioden. Redovisade arbetsgivaravgifter liksom avdragen skatt ska vara inbetald
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till Skatteverket den 12:e i månaden efter redovisningsperioden,
dvs. samma dag som deklarationen ska vara avlämnad.
I arbetsgivardeklarationen redovisas för arbetsgivaravgifter samtliga avgiftspliktiga löner, förmåner och kostnadsavdrag. Därefter
fördelas dessa på underlag för fulla arbetsgivaravgifter och reducerade avgifter, t.ex. p.g.a. att personal har fyllt 65 år. Den deklarationsskyldige räknar själv fram sina avgifter genom att multiplicera sina respektive underlag med tillämplig avgifts- eller löneskattesats och summerar resultaten. Från summan kan den avgiftsskyldige i vissa fall vara berättigad till särskilda avdrag, f.n. det
regionala stödet för verksamhet i vissa branscher i stödområde (se
avsnitt 7.4.2).
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag redovisar inte sina egenavgifter i arbetsgivardeklarationer. Egenavgifterna beräknas på verksamhetens skattemässiga
resultat, som inte kan bestämmas förrän efter räkenskapsårets
utgång. Underlaget för egenavgifterna redovisas därför först i
näringsidkarens självdeklaration och debiteras i form av slutlig
skatt. Egenavgifterna ingår dock i de preliminärskattebetalningar
som sådana skattskyldiga normalt är skyldiga att göra månatligen.
Dessa baseras på den preliminära inkomstdeklaration som den
enskilde näringsidkaren lämnat in. Vid förändringar i verksamheten
som orsakar ändrad preliminär beräkning ska en ny preliminär
deklaration ges in.
Vissa andra avgiftsskyldiga kan, trots att de inte är näringsidkare, också vara skyldiga att själva betala socialavgifter. Exempel
på sådana personer är de som är anställda av en utländsk arbetsgivare och överenskommit med denne att de själva ska betala
socialavgifterna på ersättningen. Dessa personer betalar avgifterna
som egenavgifter. Sådana personer föreslås enligt vad som ovan
angetts (se avsnitt 11.3.1 ovan) undantas från möjlighet till lättnad i
systemet med nystartszoner. Det kan anmärkas att dessa personer
knappast heller kommer att kunna uppfylla verksamhetskravet.
11.6.2

Administration av avdraget i systemet med
nystartszoner

Utredningen har ovan kommit fram till att lättnaden i systemet
med nystartszoner bör ges i form av en möjlighet till avdrag från
socialavgifterna och den allmänna löneavgiften. För arbetsgivare
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innebär detta att underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter redovisas i den månatliga arbetsgivardeklarationen där uträkning också
sker av avdraget som direkt dras från de avgifter som ska betalas.
De enskilda näringsidkarna och delägarna i handelsbolag kan, i
sin preliminära inkomstdeklaration, redovisa nedsättning av arbetsgivaravgifter i form av nedsättningsbelopp för nedsättningsberättigad verksamhet i nystartszon upp till ett maxbelopp enligt vad
utredningen angett ovan (se avsnitt 11.5.3 ovan). Den månatliga
preliminära debiteringen av egenavgifter sker sedan enligt den
beräkning som gjorts i den preliminära deklarationen. I inkomstdeklarationen, som är underlag för den slutliga debiteringen,
beräknas fulla egenavgifter, men i självdeklarationen kan företagaren ange nedsättningsbelopp avseende verksamhet i nystartszon.
De inbetalda beloppen och de deklarerade avgifterna stäms då av
hos Skatteverket. Utredningen har ovan förslagit att rätten till
avdrag, även om kraven inte är uppfyllda, ska gälla även under de
sex månader som följer på en månad då kraven var uppfyllda, längst
under en period som motsvarar den under vilken företaget senast
uppfyllde kraven och som avslutades för senast sex månader sedan.
11.6.3

Beslut, omprövning, överklagande m.m.

Utredningen anser, som angetts ovan, att Skatteverket bör administrera det föreslagna avdraget för verksamhet i nystartszon. När det
gäller beslut om arbetsgivaravgifter och egenavgifter finns bestämmelser i 53 respektive 56 kapitlet skatteförfarandelagen (2011:1244,
SFL). Utredningen finner ingen anledning att föreslå tillämpning
av andra bestämmelser för det nu föreslagna avdraget. Även i övrigt
bör reglerna i SFL som gäller beslut, omprövning och överklagande
tillämpas. Utredningen bedömer därför att det inte behövs några
ändringar i skatteförfarandelagen till följd av förslaget.
Ovan har framhållits att kontrollen av riktigheten i de avdrag
som yrkas med stöd av den föreslagna lagen om nystartszoner får
ske inom ramen för Skatteverkets ordinarie kontrollverksamhet.
Om det vid kontroll framkommer att ett företag erhållit avdrag
utan att ha varit berättigad till sådant ska ett belopp motsvarande
det erhållna avdraget återbetalas. I de fall företaget lämnat oriktig
uppgift kan det också bli aktuellt med skattetillägg enligt
49 kap. 4 § SFL. Uppsåtligt lämnande av oriktiga uppgifter kan
också utgöra skattebrott för vilket stadgas straff i skattebrottslagen
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(1971:69). Konsekvenserna för Skatteverket till följd av förslaget
behandlas i avsnitt 20.1.
Överklagande av Skatteverkets beslut kan ske enligt bestämmelserna i 67 kapitlet SFL. Konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna till följd av detta förslag behandlas i avsnitt 20.4.

11.7

Samordning med övriga system och insatser

Förslag: Avdraget i systemet med nystartszoner regleras så att
det inte påverkar arbetsmarknadsstöd.

11.7.1

Inledning

Det ska enligt utredningens direktiv beaktas att systemet med
nystartszoner ska kunna samordnas med övriga system som medger skattelättnader till vissa grupper. Lättnaderna i detta system får
inte, i kombination med andra stöd leda till en allt för låg eller
t.o.m. negativ beskattning. Det ska också säkerställas att förslaget
om nystartszoner samordnas med befintliga insatser inom näringspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken
och integrationspolitiken. Samordningen mellan den nu föreslagna
lättnaden och andra stöd har i vissa delar diskuterats i avsnittet som
behandlar metoden för lättnaden (se avsnitt 11.5.5 ovan). I de följande avsnitten kommer utredningen att göra en genomgång av de
möjliga kombinationer som föreligger för att utreda i vilken mån
sådana kombinationer medför risk för allt för låga lönekostnader
eller t.o.m. negativ beskattning. Utifrån de slutsatser som dras i
dessa avseenden kommer utredningen att ta ställning till hur avdraget från socialavgifterna ska regleras. Detta har nämligen, såsom
utvecklas nedan, betydelse för effekten då olika stöd kombineras.
Utredningen har valt att studera stöd och lättnader som direkt
avser lönekostnader och som i kombination med lättnaden i systemet med nystartszoner kan förväntas medföra subvention av lönekostnader till en nivå som i praktiken motsvarar negativ beskattning eller t.o.m. åstadkommer negativ lönekostnad. Samtliga de
stöd och lättnader som nu studeras har beskrivits i kapitel 6 och 7.
Med negativ beskattning avses i detta sammanhang att den
avgiftsskyldige inte betalar några sociala avgifter eller löneavgifter
och att en viss subvention av lönekostnaden avseende bruttolönen
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dessutom erhålls. Med negativ lönekostnad avses att hela den faktiska lönekostnaden subventioneras och att den avgiftsskyldige
dessutom kompenseras ytterligare. I princip får den avgiftsskyldige
då betalt av staten. Det bör observeras att utredningen i detta
sammanhang inte tar hänsyn till att den totala beskattningen, där
man t.ex. också räknar in den enskildes inkomstskatt och den mervärdesskatt som denne betalar, kan bli positiv även om den, avseende socialavgifter och löneavgifter, är negativ.
Av den genomgång som utredningen redovisar i avsnitt 6.10
framgår att vissa befintliga stöd, t.ex. nystartsjobben, i dag kan ge
subventioner som motsvarar negativ beskattning. Även vid kombination av vissa arbetsmarknadsstöd och skattelättnader kan subventioner motsvarande negativ beskattning uppnås. Utredningen
tolkar mot denna bakgrund direktiven så att det inte råder något
hinder för utredningen att föreslå ett system som, i kombination
med andra stöd, kan medföra subvention ner till en nivå som motsvarar negativ beskattning. Utredningens bedömning är dock att
negativ lönekostnad måste undvikas.
Inledningsvis redogör utredningen för hur olika stöd och lättnader påverkar varandra och varför. Därefter illustreras med tabeller vilka effekter på lönekostnaden som olika tänkbara kombinationer av stöd och lättnader ger. Mot bakgrund av vad utredningen
därvid kan observera gör utredningen slutligen bedömningen hur
avdraget ska regleras för att bäst samverka med andra stöd.
11.7.2

Olika former av stöd och deras påverkan på varandra

Såsom utredningen redogjort för i kapitel 6 och 7 förekommer
i dag en mängd olika typer av stöd och insatser för företag. Vissa av
dessa syftar till att öka efterfrågan på arbetskraft genom att på olika
sätt sänka företagens lönekostnader. Detta sker i dag huvudsakligen på två olika sätt. Ett sätt är att ge stöd i form av bidrag för att
företaget sysselsätter personer. Sådana stöd förekommer i dag
framför allt i form av särskilt anställningsstöd och lönebidrag.
Utredningen har i detta sammanhang valt att för dessa stöd
använda den gemensamma beteckningen arbetsmarknadsstöd. Det
andra sättet är att ge lättnader inom ramen för skattesystemet,
såsom nedsättning av socialavgifterna i vissa fall för de som inte
fyllt 26 år och de som fyllt 65 år. Sådana skattelättnader administreras av Skatteverket, som ju ansvarar för debitering och uppbörd av
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socialavgifter medan arbetsmarknadsstöd främst administreras av
Arbetsförmedlingen. Stöd för nystartsjobb kan i detta sammanhang anses utgöra en särskild stödform, ett mellanting mellan
arbetsmarknadsstöd och skattelättnad. Stödet utgörs av en återbetalning till arbetsgivaren i form av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto. I detta sammanhang kommer stödet för nystartsjobb att behandlas som ett arbetsmarknadsstöd.
En annan särskild stödform är sjöfartsstödet som enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt
på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Det lämnas under vissa förutsättningar för arbete ombord på svenskregistrerade last- och passagerarfartyg. Sjöfartsstödet beräknas för sjömän med ett belopp som
motsvarar det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för
arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och
allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
på dessa inkomster. Det tillgodoförs, liksom stödet för nystartsjobb, arbetsgivaren genom kreditering på dennes skattekonto. I
detta kapitel kommer sjöfartsstödet inte att behandlas ytterligare.
Det bör enligt utredningens bedömning bli sällsynt förekommande
att detta stöd kombineras med stöd för verksamhet i nystartszon. I
de fall kombination skulle förekomma behandlas samordning som i
fråga om stödet för nystartsjobb.
Beroende på hur ett stöd regleras kommer det antingen att
påverka andra stöd eller inte. I 19 § anställningsförordningen, som
innehåller bestämmelser om de särskilda anställningsstöden, anges
att den lönekostnad som ska läggas till grund för anställningsstöd
är kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter
som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift. När det gäller lönebidraget
anges på samma sätt i 28 § förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga att den bidragsgrundande lönekostnaden är kontant
bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön, avgifter som ska
betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift samt premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar. Detta medför att
de generella skattelättnader som regleras på så sätt att de direkt
förändrar dessa avgifter, t.ex. nedsättningen för unga och äldre
kommer att påverka dessa arbetsmarknadsstöd. Krediteringen för
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nystartsjobb påverkas inte på samma sätt av den generella skattelättnaden för unga (och personer över 65 år kan inte få
nystartsjobb). Enligt 12 a § förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb beräknas krediteringen nämligen på den arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren skulle ha
betalat enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift om personen vid årets ingång fyllt 26 år.
Krediteringen kan dock påverkas av andra stöd, förutsatt att avgifterna enligt socialavgiftslagen påverkas.
De olika formerna av stöd är i allmänhet utformade så att de tar
hänsyn till, alternativt utesluter, andra stöd av samma form. Ett
företag som får nedsättning av socialavgiften för både ungdom och
stödområde kan t.ex. inte få full nedsättning inom båda systemen,
då detta skulle leda till att avgiften understeg ålderspensionsavgiften. På samma sätt kan en arbetsgivare i allmänhet inte tillgodogöra
sig två arbetsmarknadsstöd samtidigt. Ett företag kan exempelvis
inte erhålla anställningsstöd samtidigt som annat bidrag erhålls från
Arbetsförmedlingen. Stöd som innebär att en person har en s.k.
sökandekategori hos Arbetsförmedlingen kan inte kombineras med
ett annat stöd som medför en sådan sökandekategori.
Andra skattelättnader än de som generellt sätter ner socialavgifterna påverkar i allmänhet inte arbetsmarknadsstöd och arbetsmarknadsstöden påverkar inte heller skattelättnader. Skatteverket
får inte uppgifter från Arbetsförmedlingen om vilka arbetsmarknadsstöd som ett visst företag erhållit och Arbetsförmedlingen har
inte tillgång till uppgifter om skattelättnader. Detta medför att en
skattelättnad och ett arbetsmarknadsstöd i princip kan kumuleras
och tillsammans medföra en subvention som motsvarar negativ
beskattning eller till och med orsakar negativ lönekostnad. I praktiken regleras emellertid stöd och lättnader för att undvika oönskade
effekter.
När det gäller avdrag från socialavgifterna beror dess påverkan
på arbetsmarknadsstöd på om avdraget regleras på så sätt att det får
direkt påverkan på avgifterna enligt socialavgiftslagen eller inte. I
praktiken blir det avgörande huruvida avdraget regleras i socialavgiftslagen eller i en annan lag. Om avdraget regleras i socialavgiftslagen påverkar det direkt avgifterna enligt denna lag och
följaktligen även de stöd som beräknas på dessa. Om ett avdrag
däremot regleras i en annan lag kommer det i praktiken inte att
påverka avgifterna som arbetsmarknadsstöd beräknas på.
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11.7.3

Utformningen av ett system med nystartszoner

Avdrag för verksamhet i nystartszon i kombination med
andra stöd

Utredningen har ovan föreslagit att stödet för företag i nystartszon
ska ges i form av en lättnad avseende socialavgifter och allmän
löneavgift. Lättnad föreslås i form av ett helt avdrag från avgiftsunderlaget under fem år och därefter halvt avdrag under två år.
Dock ingår inte ålderspensionsavgiften, som utgör 10,21 procent av
bruttolönen, i denna nedsättning. Detta medför att lönekostnaden
som belöper på en ordinarie bruttolön som inte uppgår till mer än
det föreslagna takbeloppet och för vilka inga andra lättnader ges
kommer att uppgå till 110,21 procent av bruttolönen under de
första fem åren och 120,815 procent under de följande två åren.
Utöver denna lönekostnad kan andra kostnader tillkomma, såsom
kostnader för semesterersättning och försäkringar. Utredningen
har dock valt att bortse från dessa, då de varierar från företag till
företag och därmed är svåra att ge någon generell bild av.
Ovanstående gäller utan kombination med andra stöd. Att ett
företag tillgodogör sig andra avdrag eller nedsättningar av arbetsgivaravgiften, exempelvis för unga eller för personer över 65 år,
föreslås inte medföra att möjligheten till avdrag för verksamhet i
nystartszon utesluts. Även det generella avdraget på 5 procent av
egenavgiften som nämnts ovan (se avsnitt 11.5.5) kommer att
kunna göras samtidigt som stöd tas emot för verksamhet i nystartszon. Hänsyn måste alltså tas till detta vid utformningen av förslaget.
Kombination med andra stödformer inom skattesystemet under
de första fem åren
När fullt avdrag för verksamhet i nystartszon görs under de första
fem åren har andra avdrag och nedsättningar av socialavgifterna
ingen effekt. Detta då avdraget inom systemet med nystartszoner
som mest ger rätt till avdrag av socialavgifter ned till 10,21 procent
av avgiftsunderlaget, motsvarande ålderspensionsavgiften. Har
andra liknande nedsättningar eller avdrag gjorts leder detta till att
avdraget för verksamhet i nystartszon minskar i motsvarande grad.
Andra avdrag, exempelvis det för verksamhet i stödområde, blir
onödiga om avdrag för verksamhet inom nystartszon kan göras, då
detta avdrag ensamt leder till lägsta möjliga socialavgift. I tabell
11.7 åskådliggörs hur avdraget för verksamhet inom nystartszon
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samvarierar med andra stöd inom skattesystemet. Det blir också
tydligt hur den faktiska lönekostnaden för arbetsgivaren är densamma oavsett om arbetsgivaravgiften minskats enbart inom systemet
med nystartszoner eller med hjälp av flera stöd. Exempelvis leder
avdraget för verksamhet i nystartszon till att avdraget för verksamhet i stödområde minskas till noll.

1

Enligt utredningens förslag ska avdrag för verksamhet i nystartszon göras före avdrag för verksamhet i stödområde .

2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

På samma sätt ger det generella avdraget för egenavgifter inte
någon ytterligare lättnad för företagare som är verksamma i en
nystartszon, då rätten till avdrag för verksamhet i nystartszon är
mer generös än det generella avdraget vid beräkning av egenavgiften, vilket visas i tabell 11.8.
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Inget ytterligare avdrag kan ges utan att egenavgiften understiger ålderspensionsavgiften

2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Kombination med arbetsmarknadsstöd under de första fem åren
Stöd i nystartszonerna kommer enligt utredningens förslag inte att
ha någon koppling till Arbetsförmedlingens program och innebär
alltså inte att en anställd omfattas av någon ”sökandekategori” hos
denna myndighet. Det innebär att stödet i nystartszonerna
kommer att kunna kombineras med arbetsmarknadsstöd, t.ex. stödet för nystartsjobb, instegsjobb och det särskilda anställningsstödet. Som tidigare påpekats leder förändringar av arbetsgivaravgiften till att andra stöd inom samma system ändras och därmed
undviks risken att avdraget blir för stort. För arbetsmarknadsstöd
finns inte denna kontroll, då detta stöd beräknas på de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift. Om avdraget för verksamhet
inom nystartszon inte regleras på ett sätt som medför att detta
hindras kommer därför stödet att beräknas baserat på en lönekostnad som är högre än den arbetsgivaren faktiskt har och stödet
riskerar därmed att bli för stort, vilket kan leda till en negativ lönekostnad.
En fråga för utredningen är då om möjligheten till negativa
lönekostnader ska accepteras eller om dessa kombinationer måste
hindras av en undantagsregel, alternativt om avdraget för verksamhet i nystartszon bör inskränkas om stödmottagaren redan erhåller
stöd inom något av Arbetsförmedlingens program. Detta beror
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enligt utredningens mening framför allt på om den sammantagna
lättnadsnivån vid kombination kan anses lämplig eller inte.
Kombination med nystartsjobb under de första fem åren
Nystartsjobb ger ett stöd till arbetsgivaren, i form av en kreditering
på skattekontot, som baseras på de socialavgifter som ska betalas in
enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stödet är dock större än de faktiska socialavgifterna
vilket leder till att en del av bruttolönen också täcks av stödet.
Eftersom avdrag för verksamhet i nystartszon avsevärt minskar de
socialavgifter som ska betalas in kommer en större del av bruttolönen att täckas av stödet när detta stöd kombineras med stödet för
nystartsjobb.
Om avdraget för verksamhet i nystartszon inte regleras på så
sätt att denna effekt undgås kommer stödet för nystartsjobb inte
att påverkas av nystartszonerna. Detta illustreras i tabell 11.9.

1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Om istället nystartsjobben regleras så att storleken på krediteringen som ges på skattekontot påverkas, blir effekten den som
visas i tabell 11.10.
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1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Det bör påpekas att i fall avdraget för verksamhet i nystartszon
regleras så att krediteringen för nystartsjobb påverkas blir stödet
för den enskilde arbetstagaren lägre i kombination med nystartszonsavdrag än utan detta avdrag. Med enbart stöd i form av
nystartsjobb har arbetsgivaren en faktisk lönekostnad på antingen
17 145 kronor eller 21 020 kronor beroende på vilken kategori
arbetstagaren tillhör. Oavsett vilken av dessa kostnader som belastar arbetsgivaren så understiger den faktiska lönekostnaden vid en
kombination av nystartszonsavdrag och stöd inom systemet för
nystartsjobb, 22 448 respektive 25 000 kronor. Det är dock omöjligt att ge en generell bild av hur en arbetsgivare påverkas av detta,
då arbetsgivaren kan ha flera anställda för vilka nystartszonsavdraget kan komma att vara aktuellt, vilket skulle kunna göra att företaget som helhet ändå får lägre kostnader av att utnyttja avdraget
för verksamhet i nystartszon.
Kombination med särskilt anställningsstöd under de första fem
åren
Stödformen särskilt anställningsstöd förekommer i två olika utformningar, särskilt anställningsstöd för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin (”särskilt anställningsstöd”) och särskilt anställ293
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ningsstöd i form av instegsjobb (”instegsjobb”), se kapitel 6 för en
närmare beskrivning. Detta system är generösare än nystartsjobben
och täcker en stor del av arbetsgivarens lönekostnad. Samverkan
mellan dessa stöd och nystartszonerna visas i tabell 11.11.

1

Maximalt stöd inom stödformen

2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Det generösare stödet som ges med dessa stödformer leder till att
en kombination av något av dessa stöd och nystartszoner riskerar
att leda till negativa lönekostnader, vilket dock inte framgår i tabell
11.11 då denna tabell visar den generella samverkan mellan dessa
stödformer vid en lön som ligger nära medianlönen i Sverige. Vid
denna lönenivå begränsas anställningsstödet genom ett takbelopp,
vilket gör att en negativ lönekostnad undviks. Det är enbart i kombination med särskilt anställningsstöd som nystartszonerna skulle
kunna ge upphov till negativa lönekostnader, vilket illusteraras i
tabell 11.12. Kombinationen av avdrag för verksamhet i nystartszon
och bidrag för instegsjobb leder inte till negativa lönekostnader och
illustreras därför inte i tabell 11.12.
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1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Den negativa lönekostnaden uppstår inte om avdraget för verksamhet i nystartszoner kombineras med någon av de generella nedsättningarna av socialavgifterna eftersom dessa nedsättningar
beaktas vid beräkning av det särskilda anställningsstödet, se tabell
11.13. Det är således endast i mycket få fall som den negativa lönekostnaden kan tänkas uppstå, men man bör dock vara medveten
om att denna effekt kan uppstå vid vissa kombinationer av stöd.

1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

295

Utformningen av ett system med nystartszoner

SOU 2012:50

Kombination med nystartsjobb under utfasningsåren
Utredningen har föreslagit att halvt avdrag ska beviljas under en
utfasningsperiod, som utgörs av de två år som följer efter fem år
med rätt till fullt avdrag. Den avgiftsskyldige har då rätt att göra
avdrag med hälften av det belopp man hade haft rätt till enligt
huvudregeln. Denna förändring av avdragsrätten leder till att
effekten på och följderna av övriga stöd ändras något.

1

Maximal nedsättning. Nedsättningen har i denna beräkning beräknats under antagande att endast en anställd finns
i företaget. Detta för att undvika komplicerande regler om maximalt belopp per företag.
2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

I kombination med andra lättnader av socialavgifterna leder utfasningsperioden till att den avgiftsskyldige har rätt till ett avdrag som
motsvarar hälften av det utrymme man tidigare kunde åberopa, se
tabell 11.14. Då övriga avdrag och nedsättningar inte berörs påverkas enbart avdraget för verksamhet i nystartszon. För ungdomar,
som ej fyllt 26, sjunker avdraget till 661 kronor och inom stödområde sjunker avdraget till 1 401 kronor i exemplet. För pensionärer sker ingen förändring, då rätten till avdrag för dessa redan var
noll eftersom endast ålderspensionsavgift ska betalas för dessa
löner.
På samma sätt ändras avdraget för egenavgifter, vilket visas i
tabell 11.15. Eftersom de övriga avdragen är oförändrade är det
enbart avdraget för verksamhet i nystartszon som påverkas av
utfasningsperioden.
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1

Maximal nedsättning. Nedsättningen har i denna beräkning beräknats under antagande att endast en anställd finns
i företaget. Detta för att undvika komplicerande regler om maximalt belopp per företag.
2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Vid kombinationen av nystartsjobb och avdrag för verksamhet i
nystartszon beror de exakta förändringarna på om nystartszonsavdraget regleras på ett sådant sätt att krediteringen för nystartsjobb påverkas. Vid en reglering som inte påverkar krediteringen
påverkas inte stödet inom ramen för nystartsjobb vare sig av fullt
avdrag för verksamhet i nystartszon eller av det halverade avdraget.
Om istället avdraget för verksamhet i nystartszon regleras så att
den kreditering av skattekontot som arbetsgivaren blir berättigad
inom ramen för nystartsjobb ändras uppstår den effekt som visas i
tabell 11.17. När avdraget för verksamhet i nystartszon minskas
leder detta till att krediteringen av skattekontot nu ökar. Man kan
också se att ökningen av krediteringen är större än minskningen av
nystartszonsavdraget, vilket paradoxalt nog leder till att den faktiska lönekostnaden för arbetsgivaren blir lägre när nystartszonsavdraget trappas ned (tabell 11.10 respektive 11.17).
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1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Kombination med anställningsstöd under utfasningsåren
Även för de olika formerna av anställningsstöd gäller att effekterna
av utfasningsperioden beror på hur avdraget för verksamhet i
nystartszon reglerats. Vid en bruttolön på 25 000 kronor kommer
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dock inte bidrag, varken i form av instegsjobb eller särskilt anställningsstöd, att påverkas, då dessa stöd redan nått upp till takbeloppet för respektive stöd, vilket syns i tabell 11.18.

1

Maximalt stöd inom stödformen

2

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.

Vid lägre lönenivåer kan dock avtrappningen få vissa effekter. Oavsett om regleringen görs så att anställningsstödet påverkas eller inte
leder avtrappningen till att risken för negativ lönekostnad försvinner, vilket blir tydligt i tabell 11.19, som motsvaras av tabell 11.12
under de första fem åren.

1

Med faktisk lönekostnad avses summan av bruttolön och lagstadgade avgifter. I exemplen bortses från eventuella
andra kostnader såsom semesterersättning eller försäkringar, då dessa kan skilja sig åt mellan olika företag.
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Kombination med lönebidrag, utvecklingsanställning eller
trygghetsanställning
Lönebidrag kan lämnas till arbetsgivare som anställer personer med
nedsatt arbetsförmåga orsakat av funktionsnedsättning, om denna
nedsättning bedöms leda till att personen inte kan få eller behålla
sin anställning utan detta stöd. Eftersom bidragets syfte är att
ersätta arbetsgivaren för arbetsförmågans nedsättning bestäms
bidragets storlek bl.a. av hur stor nedsättning av arbetsförmågan
den anställde har. Arbetsförmågan avgör därmed andelen av lönekostnaden som ska ersättas genom bidraget, där lönekostnaden
utgörs av kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,
avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:9890) och
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar.
Dock täcks inte den del av bruttolönen som vid heltidsarbete överstiger 16 700 kronor i månaden.
Att bidragets storlek avgörs av den personliga arbetsförmågan
gör det svårt att beräkna några generella effekter av en eventuell
kombination med avdrag för verksamhet i nystartszon. Dock kan
påpekas att lönebidraget i stora delar överensstämmer med anställningsstödet, bl.a. genom att båda stödformerna bortser från avdrag
och nedsättningar för socialavgifter som inte regleras i socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Därmed föreligger risk för att bidraget ersätter en högre
kostnad än vad som faktiskt föreligger, exempelvis om bidraget
kombineras med avdrag för verksamhet inom nystartszon.
Anställningsformerna utvecklingsanställning och trygghetsanställning innebär att stöd ges till arbetsgivaren på samma sätt
som vid lönebidragsanställning och kan därför förväntas ha samma
effekter.
11.7.4

Avdraget för verksamhet i nystartszon ska inte påverka
stöd som baseras på avgifter enligt socialavgiftslagen

Mot bakgrund av vad som framkommit av de beräkningar som
gjorts i närmast föregående avsnitt konstaterar utredningen att
avdraget för verksamhet i nystartszon endast i ett fåtal speciella fall
kommer att leda till negativa lönekostnader i kombination med
befintliga stöd. Det gäller som framgår i kombination med särskilt
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anställningsstöd och troligen i vissa fall även i kombination med
lönebidragsanställningar. De negativa kostnaderna uppstår i dessa
fall på individnivå.
Utredningen har i kapitel 6 redogjort för olika befintliga stöd på
arbetsmarknadsområdet och de utvärderingar som gjorts av dessa
stöd. Vissa stöd har funnits ge goda effekter för de grupper som
stöden är avsedda för och utredningen bedömer att dessa goda
effekter är viktiga att bevara. Det finns enligt utredningens bedömning risk att samordning av dessa stöd och det av utredningen föreslagna avdraget minskar dessa effekter, då skillnaden i subvention
för personer med respektive utan sådant stöd jämnas ut. Det blir då
inte lika fördelaktigt att anställa en person med t.ex. särskilt
anställningsstöd, vilket enligt utredningen bör undvikas. Det bör
beaktas att det i dessa fall rör sig om individuellt stöd till personer
som bedömts ha extra stort behov av att ges möjlighet till sysselsättning.
Det får visserligen anses angeläget att så långt möjligt undvika
att negativa lönekostnader uppkommer, men utredningen anser det
än mer angeläget att effekterna av stöd för individer med särskilt
svag anknytning till arbetsmarknaden inte begränsas. Det avdrag
som utredningen föreslår bör därför inte tillåtas påverka de arbetsmarknadsstöd som baseras på avgifter enligt socialavgiftslagen. Till
följd av detta bör avdraget för verksamhet i nystartszon regleras i
en separat lag.
Ett möjligt alternativ vore att avdraget för verksamhet i nystartszon skulle begränsas i de fall en arbetsgivare har anställda för vilka
särskilt anställningsstöd eller lönebidrag erhålls. Detta skulle dock
begränsa effekterna av dessa stöd på motsvarande sätt som anges
ovan. Det skulle sannolikt också medföra stora administrativa kostnader. Kombinationen av avdraget för verksamhet i nystartszoner
och arbetsmarknadsstöd bör därför inte heller i övrigt regleras
särskilt.
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12

Andra åtgärder

12.1

Inledning

I utredningens direktiv anges att utredningens uppdrag är att analysera möjligheterna att införa ett system med skattelättnader för
företag i stadsdelar med utbrett utanförskap. I tillägg till detta ges
utredaren möjlighet att föreslå incitament för företag i stadsdelar
med utbrett utanförskap även i annan form än som skatteincitament. Utredningen vill i detta avsnitt peka på behov och möjligheter att komplettera förslaget om införandet av nystartszoner.

12.2

Behovet av tydlig information

Ett grundvillkor för att ett stimulanspaket ska få genomslag i form
av ökad sysselsättning är naturligtvis att berörda företag och
arbetsgivare känner till lättnaden. Utredningen föreslår därför att
möjligheterna till avdrag för verksamhet i nystartszon på ett tydligt
sätt kommuniceras till företag och allmänhet. Vissa tidigare arbetsmarknadsinsatser har lidit av bristande information, vilket utgjort
en av anledningarna till att arbetsgivarna inte svarat på dessa insatser
genom att i förväntad utsträckning erbjuda fler arbetstillfällen.

12.3

Behovet av ytterligare åtgärder

Mot bakgrund av den diskussion som förts i avsnitt 9.3 anser
utredningen att det är tydligt att enbart skattelättnader för företag,
som i första hand stimulerar arbetskraftsefterfrågan, inte är tillräckligt för att komma till rätta med problemen i områden med
utbrett utanförskap. I Frankrike har man ansett att en rad ytterligare åtgärder, utöver rena skattelättnader, är nödvändiga för att
stimulera områdena, exempelvis förbättrad infrastruktur och boen-
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demiljö, se avsnitt 5.2. Ytterligare åtgärder bör därför övervägas
som komplement även till det av utredningen föreslagna systemet
med nystartszoner. I första hand bör sådana åtgärder som kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden komma ifråga.
En nyligen publicerad artikel har visat att extra satsningar på att
få in nyanlända invandrare hade betydande effekter på inträdet på
arbetsmarknaden1 och att det är möjligt att denna typ av satsningar
även kan gynna andra utsatta grupper på arbetsmarknaden. År 2009
beslutade regeringen att i vissa stadsdelar införa s.k. nystartskontor
och om dessa nystartskontor visar sig effektiva anser utredningen
att deras verksamhet bör utvidgas till andra stadsdelar.
En befintlig satsning för att öka de arbetssökandes möjlighet att
få ett arbete är den s.k. jobbcoachningen som infördes 2009. Jobbcoacherna, som kan vara anställda antingen direkt av Arbetsförmedlingen (intern jobbcoach) eller av en annan aktör (extern jobbcoach), ska ge extra stöd åt de arbetssökande i form av hjälp med
att planera arbetssökandet och ta fram ansökningshandlingar. En
utvärdering av jobbcoacherna2 har visat att de arbetssökande som
använde jobbcoach hade större sannolikhet att vara i praktik men
en något mindre sannolikhet att ha ett arbete än de som inte haft
jobbcoach. Analysen finner ingen skillnad mellan de som haft en
intern eller extern jobbcoach. I rapporten diskuteras möjliga förklaringar till det förvånande resultatet att arbetssökande med jobbcoach har mindre sannolikhet att finna arbete. Ett argument som
presenteras är att urvalet inte är slumpmässigt utan att det är de
individer som står längst ifrån arbetsmarknaden som i första hand
har jobbcoach. Om detta stämmer skulle gruppen som i dagsläget
använder jobbcoach ha en mindre sannolikhet att finna jobb om
systemet med jobbcoacher inte funnits. Frånvaron av stora skillnader mellan grupper talar då för att jobbcoachningen varit framgångsrik. Ytterligare utvärdering av coachningstjänsterna behövs,
men bl.a. mot bakgrund av problemen med matchning mellan
utbildningsnivå och arbetskraftsefterfrågan på arbetsmarknaden i
de utsatta områdena bör man enligt utredningens mening överväga
att förstärka dessa tjänster i nystartszonerna.
Satsningar på utbildning har i många fall visat sig leda till bättre
arbetsmarknadsintegration och detta har föranlett att ett av målområdena inom det urbana utvecklingsarbetet är ”språkutveckling
och skolresultat”. Det förekommer dock en stor variation i vilka
1
2

Andersson Joona och Nekby (2012).
Arbetsförmedlingen (2011).
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insatser som görs samt hur omfattande dessa insatser är mellan
olika stadsdelar. En större och mer samordnad satsning skulle kunna
leda till högre måluppfyllnad.
I många kommuner genomförs åtgärder inom ramen för det
urbana utvecklingsarbetet (se kapitel 8). Det kan röra sig om
många olika typer av åtgärder med fokus på såväl näringsliv som
kultur, stadsmiljö och andra områden. Det framstår som angeläget
att sådana åtgärder samordnas och att kommuner lär av varandras
erfarenheter. Genom att ta ett helhetsgrepp på den urbana utvecklingen uppnås säkerligen ett bättre sammantaget resultat.

12.4

Behovet av en ny geografisk indelning

Under utredningens arbete med förslaget med nystartszoner har
behovet av en geografisk indelning med områden som är större än
de befintliga SAMS-områdena men betydligt mindre än kommuner
uppmärksammats. Utredningen har föreslagit en sådan indelning
för att nystartszoner ska kunna utses (se avsnitt 11.2 samt bilaga
2). Utredningens förslag ger ett tillfredsställande resultat för det
föreslagna systemet med nystartszoner. Utredningen anser dock
att ytterligare arbete krävs på detta område och menar att en officiell indelning av landet i sådana mindre områden bör ske. En sådan
indelning skulle medföra stora fördelar för utvärderingen av olika
åtgärder och skulle även kunna underlätta samordningen av olika
insatser.

12.5

Stöd till start av näringsverksamhet för boende i
nystartszon

Förslag: För den som är bosatt inom en nystartszon enligt lagen
om nystartszoner gäller inte kravet att han eller hon ska vara
eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd till start av
näringsverksamhet.
Ett syfte med nystartszonerna anges i utredningens direktiv bl.a.
vara att fler företag ska startas inom nystartszonerna. Systemet
med nystartszoner kommer enligt utredningens mening att erbjuda
ökade möjligheter, bl.a. för människor som bor i nystartszonerna,
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att etablera företag där. I syfte att ytterligare öka incitamenten för
de boende i nystartszonerna att starta företag vill utredningen föreslå en åtgärd som kompletterar systemet med nystartszoner.
Enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program kan den som bedöms ha goda förutsättningar att driva
näringsverksamhet med tillfredsställande lönsamhet och som genom
verksamheten kan få en varaktig sysselsättning få stöd till försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten (se avsnitt
6.2). Som huvudregel gäller att en person, för att komma ifråga för
sådant stöd ska vara minst 25 år, vara eller riskera att bli arbetslös
och söka arbete genom arbetsförmedlingen. För vissa kategorier av
arbetssökande gäller lägre ålderskrav. För personer som är bosatta i
stödområde A eller B gäller inte kravet att personen ska vara eller
riskera att bli arbetslös (se avsnitt 7.9).
Utredningen har i avsnitt 6.2 redogjort för den nuvarande
utformningen av stödet till start av näringsverksamhet. Där hänvisas också till utvärderingar av stödet.3 Även om stödet är förenat
med vissa negativa effekter i form av dödviktskostnader så bedömer utredningen att stödet är framgångsrikt. Exempelvis är det
sammantaget Riksrevisionens uppfattning att det är ett stöd som i
högre utsträckning bör prioriteras bland de arbetsmarknadspolitiska programmen.
Utredningen föreslår att det, som en kompletterande åtgärd till
systemet med nystartszoner, inte heller för den som bor i en
nystartszon ska krävas arbetslöshet eller risk för arbetslöshet för
att han eller hon ska kunna ges stöd till start av näringsverksamhet.
Ett sådant stöd syftar till att en person, oavsett om den är
anställd eller inte, ska få ett incitament att påbörja en egen verksamhet som eventuellt på sikt kan sysselsätta ytterligare personer.
Det bör observeras att de grundläggande kraven i 18 § andra
stycket i förordningen ska gälla också dessa personer. Denna åtgärd
bör enligt utredningens bedömning inte bli särskilt kostsam, samtidigt som den kan förstärka de positiva effekterna av att införa
nystartszoner. Åtgärden bedöms framför allt kunna bidra till att
öka företagandet bland de boende i nystartszonerna.
Stödet till start av näringsverksamhet ska lämnas i enlighet med
förordningen om stöd av mindre betydelse4 och 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Det krävs då att
det totala stöd av mindre betydelse som utbetalas inte överstiger
3
4

Riksrevisionen (2008).
Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.
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200 000 euro under en period av tre beskattningsår. Utredningen
bedömer att stödet till start av näringsverksamhet i sig inte kommer
att nå upp till denna nivå. Dock krävs att reglerna om övervakning
av det totala stödet som ges till ett företag följs. Utredningen har i
avsnitt 4.4.4 redogjort för dessa regler.
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13

Kringgående och icke avsett
utnyttjande

Förslag: Den som gjort avdrag under den längsta period som
följer av den föreslagna lagen har inte rätt till ytterligare avdrag.
Vid verksamhetsöverlåtelse inträder förvärvaren, i fråga om
rätten till avdrag, i den överlåtandes situation vid tidpunkten för
överlåtelsen, förutsatt att förvärvaren har rätt till avdrag.
Om förvärvaren sedan tidigare har rätt till avdrag ska rätten
till avdrag för hela verksamheten gälla under den tid som rätt till
avdrag föreligger avseende den övervägande delen av verksamheten.

13.1

Inledning

Den som vill göra avdrag enligt den föreslagna lagen om särskilda
avdrag vid verksamhet i nystartszon ska framställa ett yrkande om
detta hos Skatteverket enligt vad som angetts i avsnitt 11.6.2.
Kontrollen av riktigheten i sådana yrkanden kommer som ovan
nämnts att ske inom ramen för Skatteverkets ordinarie kontrollverksamhet. Skatteverket har naturligtvis inte obegränsade resurser
för att genomföra kontroller av avdragen och det föreligger således
en risk att systemet utnyttjas genom att avdrag yrkas och medges
utan att rätt till avdrag faktiskt föreligger. Konsekvenserna för
Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att
behandlas i avsnitt 20.1 respektive 20.4. Utredningen vill i sammanhanget peka på att det i och för sig torde vara möjligt att undvika ett felaktigt utnyttjande av systemet med nystartszoner. Enligt
utredningens mening skulle detta dock att medföra dels att författningsregleringen blir komplicerad, dels att mycket stora resurser
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måste tillföras kontrollmyndigheten. Utredningen anser att detta
skulle göra systemet såväl svårtillämpbart som oacceptabelt dyrt.
Utredningen gör bedömningen att den huvudsakliga risken för
felaktiga yrkanden om avdrag som i övrigt föreligger gäller situationer då osäkerhet råder om under hur lång tid en verksamhet ska
anses ha erhållit avdrag. Detta gäller i första hand då verksamhet på
något sätt överlåts från en fysisk eller juridisk person till en annan
eller då företag nystartas med verksamhet som liknar den hos ett
tidigare företag med samma ägare. Utredningen övergår därför nu
till att redogöra för sådana tänkbara situationer och åtgärder som
kan förhindra kringgående i dessa situationer.

13.2

Rätten till lättnad efter överlåtelse av
verksamhet

Utredningen har i avsnitt 11.5.4 gjort bedömningen att lättnaden i
systemet med nystartszoner ska ges i form av helt avdrag under
fem år och halvt avdrag under de därpå följande två åren. För att
denna tidsbegränsning ska få någon praktisk betydelse krävs till att
börja med en regel som innebär att den som utnyttjat rätten till
avdrag under den maximala tid som följer av utredningens förslag
inte har rätt till ytterligare avdrag.
En sådan regel kommer dock i praktiken att på ett relativt enkelt
sätt kunna kringgås genom överlåtelse av verksamheten till en ny
person (juridisk eller fysisk). Rätten till avdrag skulle då kunna
utnyttjas ett obegränsat antal gånger och därmed under en obegränsad tid för en och samma verksamhet. Utredningen förslår
därför att grundregeln kompletteras med en bestämmelse om vad
som ska gälla i samband med överlåtelse av verksamhet.
Det bör observeras att en överlåtelse av ett aktiebolag till en ny
ägare inte föranleder någon förändring avseende rätten till avdrag
om aktiebolaget fortsatt är den som ska betala arbetsgivaravgifter.
Det måste däremot regleras vad som ska gälla när ett aktiebolag
överlåter hela eller delar av verksamheten på så sätt att den verksamhet för vilken rätt till avdrag föreligger övergår till ett annat
aktiebolag, till en enskild näringsidkare eller till ett handelsbolag.
Det måste också finnas regler för överlåtelse av en enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag.
Med verksamhetsöverlåtelse bör i lagen avses en ombildning
som innebär att de huvudsakliga realtillgångarna i en verksamhet
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eller i en verksamhetsgren överlåts till annan. Med denna definition
träffas enligt utredningens bedömning alla tänkbara former av
fusioner, fissioner och andra överlåtelser. Man skulle kunna tänka
sig att en övergång av personal från ett företag till ett annat med
tanke på det föreslagna avdragets karaktär också skulle anses utgöra
överlåtelse av en verksamhetsgren. Att inkludera enskilda personalövergångar i begreppet skulle dock enligt utredningens bedömning
kunna medföra att legitima förändringar av anställningsförhållanden förhindras.
Rätten till avdrag efter överlåtelse bör enligt utredningen göras
oberoende av om förvärvet skett genom köp, gåva eller annan typ
av förvärv. Fortsättningsvis används därför begreppet överlåtelse
för alla typer av förvärv. Den som säljer eller på annat sätt överlåter
verksamheten benämns överlåtare och den som köper eller på annat
sätt förvärvar verksamheten benämns förvärvare.1
Utredningens uppfattning är att förvärvaren, vid tidpunkten för
verksamhetsöverlåtelsen, bör inträda i den överlåtandes situation i
fråga om rätten till avdrag. Detta innebär att den som förvärvar en
verksamhet har rätt till avdrag i den mån den förvärvade verksamheten haft denna rätt om inte förvärvet ägt rum.
Utredningen anser dock att detta övertagande av avdragsrätt
inte kan vara ovillkorat. Det kan ju inträffa att den som förvärvar
verksamheten själv redan bedriver verksamhet för vilken avdrag
görs för verksamhet i nystartszon. Om förvärvaren i och med
överlåtelsen tog över rätten till avdrag som gäller för den överlåtna
verksamheten finns risken att ett företag som har rätt till avdrag,
när företagets tid med hel lättnad är förbrukad, skulle köpa upp en
liten verksamhet som nyligen påbörjat lättnadsperioden. Om tiden
med lättnad då skulle utgå från den mindre verksamheten som
köpts upp skulle lättnadsperioden på detta sätt kunna förlängas på
ett otillfredsställande sätt.
Vid den motsatta tillämpningen, att tiden alltid skulle utgå från
den övertagandes kvarstående period, skulle negativa effekter kunna
uppstå för företagen. Man kan tänka sig situationen att ett mindre
men resursstarkt företag med en eller ett par anställda köper upp en
stor verksamhet med 40 anställda för vilkas avgifter avdrag gjorts i
endast ett år. Det mindre företaget, som redan gjort avdrag i fyra
år, skulle då gå miste om möjligheten att göra avdrag för den större
verksamheten under den tid som egentligen erbjuds i systemet.
1

Jfr bestämmelserna om beskattning vid underprisöverlåtelser i 23 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).
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En tänkbar lösning för att dessa situationer inte ska uppstå
skulle vara att skilja olika verksamheter från varandra och att olika
tider kunde gälla för ett och samma företag. Utredningen bedömer
dock att en sådan reglering skulle orsaka allt för mycket administration, såväl för Skatteverket som för företagen. Utredningen föreslår istället att rätten till avdrag ska gälla för hela den avdragsberättigade verksamheten. Avdragsrätten föreslås gälla under så lång tid
som rätt till avdrag föreligger avseende den övervägande delen av
den samlade avdragsberättigade verksamheten efter övertagandet.
Att återstående tid för avdrag ska styras av den övervägande
delen av den avdragsberättigade verksamheten innebär att den verksamhet som är den största av företagets verksamheter ska styra. I
avgörandet av vilken verksamhet som är störst bör hänsyn tas till
hela den verksamhet för vilken avdragsrätt föreligger enligt förhållandena efter överlåtelsen. Storleken på verksamheten bör i detta
sammanhang avgöras av antalet anställda i verksamheten. Om inte
antalet anställda i en viss verksamhet kan fastställas eller antalet
anställda i verksamheterna är lika bör omsättningen vara avgörande.
Om det rör sig om två delar av sådan verksamhet som ska vägas
mot varandra avses med övervägande del hälften eller mer. Om det
rör sig om fler delar avses den del som är störst i förhållande till de
andra. I de fall lika stora verksamheter sammanförs ska ett företag
ha rätt att utnyttja avdragsrätten för den del av verksamheten som
har längst tid kvar med rätt till avdrag.
För att visa hur tillämpningen kan se ut med utredningens förslag ges i det följande tre exempel.
Exempel 1:
Aktiebolaget A bedriver en avdragsberättigad verksamhet och
har under två år gjort avdrag avseende fyra anställda i en nystartszon. Denna verksamhet delas upp i två verksamhetsgrenar, med
verksamhet förlagd till två skilda driftsställen, varav den ena säljs
till aktiebolaget B, som sedan tidigare har tre anställda och är
beläget i en nystartszon men inte uppfyller boendekravet. Två
anställda i nystartszon övergår i samband med förvärvet till
anställning hos B. Aktiebolaget B, som först i och med köpet
uppfyller villkoren för rätt till avdrag, övertar då rätten till
avdrag för avgifter avseende de två anställda under så lång tid
som återstod hos aktiebolaget A, dvs. i detta fall tre år med helt
avdrag och två år med halvt. Aktiebolaget A har, så länge övriga
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villkor är uppfyllda, fortsatt rätt till avdrag från avgifter för det
driftställe som är kvar i företaget under samma tid.
Exempel 2:
Aktiebolagen A och B är båda avdragsberättigade. A gör sedan
två år tillbaka avdrag för två anställda i en nystartszon. B gör
sedan fyra år tillbaka avdrag för tolv anställda. B förvärvar hela
verksamheten i A. Den verksamhet som förvärvats utgör inte
den övervägande delen av B:s verksamhet. B har då för hela
verksamheten endast rätt till avdrag under den tid som återstod
för det egna bolaget, dvs. i detta fall ett år med helt avdrag och
två år med halvt avdrag.
Exempel 3:
A bedriver verksamhet i den enskilda firman X och gör sedan
fyra år tillbaka avdrag på egenavgifter för sig själv. B och C
bedriver tillsammans verksamhet i handelsbolaget Y och gör
sedan ett år tillbaka avdrag på egenavgifter för sig själva och på
arbetsgivaravgifter för tre anställda. B och C köper A:s verksamhet och anställer A i sitt handelsbolag. Den ursprungliga
verksamheten utgör den övervägande delen. De kan då göra
avdrag för hela verksamheten, även arbetsgivaravgifterna för A,
helt i ytterligare fyra år och därefter halvt i två år.

13.3

Nystartade företag med liknande verksamhet

Förutom den typ av verksamhetsöverlåtelse som avses här ovan kan
man också tänka sig situationen att en person som äger eller är
verksam i ett företag lägger ner företaget för att, efter att en viss tid
passerat, starta ett nytt företag i vilket personalen från det tidigare
företaget återanställs och verksamhet av väsentligen samma slag
återupptas. Det nya företaget skulle i denna situation kunna uteslutas från rätt till avdrag, t.ex. genom en bestämmelse om att en
fysisk person som bedriver viss verksamhet inte har rätt till avdrag
om denne direkt eller indirekt bedrivit liknande verksamhet någon
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gång under en viss tidsperiod.2 Utredningens bedömning är dock
att en sådan reglering kan befaras bli mycket svårtillämpad.3 Det
finns också risk att en sådan reglering träffar situationer där ett
nystartat företag borde ha rätt till avdrag. Framför allt kommer ett
uteslutande av nystartade aktiebolag i denna situation att bli
mycket svårt att reglera på ett lämpligt sätt. Att föreslå en särskild
reglering för uteslutande av enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare framstår enligt utredningen inte som lämpligt.
En annan sak är att ett sådant upplägg som nu avses i vissa fall
borde kunna jämställas med verksamhetsöverlåtelse och då falla
under tillämpningen av de regler som redogjorts för i avsnitt 13.2.
Detta skulle t.ex. kunna gälla när en fysisk person som direkt eller
indirekt bedriver verksamhet nystartar ett företag mycket snart
efter det att han eller hon avslutat verksamheten i det tidigare
företaget samtidigt som nystartandet av företaget görs med medel
som härrör från försäljningen av det tidigare företaget och det nya
företaget bedriver mycket liknande verksamhet. Det bör emellertid
enligt utredningens mening överlåtas åt rättstillämpningen att i
varje enskilt fall avgöra huruvida en viss nystartad verksamhet kan
anses utgöra en överlåten verksamhet.

2
Jfr t.ex. 62 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen som avser avdrag för underskott av
aktiv näringsverksamhet. Där stadgas bl.a. begränsningen att avdrag inte får göras om den
skattskyldige någon gång under de senaste fem beskattningsåren närmast före startåret
direkt eller indirekt bedrivit liknande näringsverksamhet. Med att verksamheten bedrivits
indirekt menas att verksamheten tidigare bedrivits t.ex. i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag. Vad som här avses med ”liknande näringsverksamhet” berörs inte närmare i förarbetena.
3
Den reglering som nämns i fotnoten ovan har bl.a. föranlett flera mål beträffande vad som
utgör ”liknande näringsverksamhet”.
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Utvärdering och rapportering

Förslag: Det föreslagna systemet med nystartszoner utvärderas
noggrant. Ett försöksprojekt skulle underlätta utvärderingsarbetet och höja kvaliteten på utvärderingen men bedöms inte
kunna genomföras med hänsyn till konstitutionella principer
om generalitet och likabehandling samt principen om likformighet
i beskattningen. Systemet införs därför utan försöksområden.
Det föreligger ändå goda förutsättningar för adekvat utvärdering,
som utförs av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (Tillväxtanalys). Tillväxtanalys ansvarar även för
den årliga rapporteringen av utvecklingen i nystartszonerna.

14.1

Inledning

Då ett system med nystartszoner innebär en kostnadslättnad för
berörda företag, vilka genom den föreslagna lättnaden kommer att
positivt särbehandlas i förhållande till andra företag, är det viktigt
att effekterna av ett sådant system utvärderas på ett så noggrant
och utförligt sätt som möjligt, samt att resultaten rapporteras och
görs tillgängliga. I detta kapitel kommer därför möjligheterna till
utvärdering att diskuteras.
Utredningen har i kapitel 9 kommit till slutsatsen att det är svårt
att dra några slutsatser av erfarenheterna från utländska system.
Effekterna av det franska systemet med Zones Franches Urbaines
(ZFU) har visserligen utvärderats och analyserats (se avsnitt 5.2.5).
Det av utredningen föreslagna systemet skiljer sig dock från det
franska på flera sätt och de områden som i Frankrike utgör ZFU
uppvisar också skillnader i förhållande till de områden som genom
utredningens förslag kan komma att utgöra nystartszoner (se
avsnitt 5.6). Det kan alltså av flera anledningar anses vanskligt att
dra några slutsatser av effekterna av det franska systemet. De
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svenska erfarenheterna av befintliga stöd och regionala lättnader
ger inte heller någon säker vägledning i fråga om de tänkbara
effekterna av ett system med nystartszoner. Mot bakgrund av det
som nu konstaterats anser utredningen att en noggrann utvärdering
måste anses som mycket viktig.
Ett stort problem vid alla utvärderingar är att hitta det ”kontrafaktiska” utfallet, det vill säga ett utfall som visar vad som hade
hänt med det aktuella fallet om inte den händelse man vill studera
hade inträffat.1 I fallet med nystartszoner kan detta lättast beskrivas
som att man är intresserad av utvecklingen i en nystartszon och vill
jämföra detta med vad som hade hänt i samma område om stödet
inom ramen för nystartszoner inte hade införts. Utmaningen ligger
här i att hitta ett område som är i stort sett identiskt med nystartszonen, men som ändå inte fick stödet. Att exempelvis jämföra
utvecklingen i samtliga nystartszoner med samtliga övriga områden
i landet innebär att man jämför områden med helt olika förutsättningar. Dessa olika förutsättningar leder till att områdena utvecklas
olika oavsett stödet inom ramen för nystartszoner och de skillnader man då finner kommer att i stor utsträckning bero på andra
faktorer än stödet.
Att avgöra det exakta tillvägagångssättet vid en utvärdering av
systemet med nystartszoner anser utredningen inte ligger inom
uppdraget. Detta beslut lämnas därför till den eller de som genomför utvärderingen. Det är ändå avgörande att förutsättningarna
finns för att en korrekt utvärdering ska vara möjlig. Utredningen
kommer därför att i detta kapitel redogöra för förutsättningarna
för utvärdering och rapportering.

14.2

Behovet av ett försöksprojekt

Av utredningens direktiv framgår att utredningen ska bedöma om
förslaget bör inledas med ett begränsat antal zoner, för att sedan
utvidgas när positiva effekter i de ursprungliga zonerna kan konstateras.
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man därigenom kan
skapa jämförbara områden, där nystartszoner införs i vissa utsatta
områden samtidigt som områden med statistiskt likvärdiga förutsättningar används som jämförelseområden. Dessa jämförelseområden utgör i en senare utvärdering s.k. ”kontrafaktiska fall”.
1

Se exempelvis ITPS (2009) för en diskussion.
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Efter en tid jämförs utvecklingen i de olika områdena och effekterna av systemet kan utvärderas. Därigenom undviks i bästa fall de
problem med jämförbarhet som annars kan uppstå.
Genom utvärdering av ett sådant projekt skulle man utan tvekan
få bättre underlag inför ett eventuellt införande av systemet med
nystartszoner i större skala. Utredningen finner därför att det i och
för sig vore önskvärt om det inledningsvis gick att införa systemet
med nystartszoner som ett försöksprojekt. Detta föranleder dock
enligt utredningens mening en diskussion om konstitutionella
principer.

14.3

Möjligheterna till ett försöksprojekt

I avsnitt 10.1 har utredningen kommit fram till att ett system med
nystartszoner kan uppfylla det krav som Regeringsformen ställer
upp avseende generellt tillämpbar lagstiftning. Likaså får ett sådant
system anses kunna uppfylla kravet på likformighet inom beskattningen. Utredningen har dock konstaterat att det framstår som ett
konstitutionellt krav att regleringen av nystartszonerna i så stor
utsträckning som möjligt förhåller sig generellt till den geografiska
avgränsningen. De områden som ska utgöra nystartszoner måste
enligt utredningens bedömning väljas ut helt och hållet utifrån
objektiva och sakliga kvalifikationskriterier. Beslutet att ett visst
område ska utgöra nystartszon får inte innefatta några skönsmässiga bedömningar.
Som ovan konstaterats krävs för att ett utvärderingsprojekt ska
kunna utföras på bästa möjliga sätt att man utser dels områden där
åtgärden som ska utvärderas genomförs, dels jämförelseområden
där åtgärden inte genomförs. Dessa områden bör i utgångsläget ha
så lika förutsättningar som möjligt. Ett genomförande av ett utvärderingsprojekt med jämförelseområden skulle alltså innebära att
vissa områden som uppfyller de föreslagna kriterierna skulle
beslutas utgöra nystartszoner medan andra, som uppfyller samma
kriterier, skulle undantas för att kunna utgöra jämförelseområden.
Utredningen bedömer att ett sådant projekt inte skulle kunna
regleras på ett sätt som står i överensstämmelse med de konstitutionella kraven på generellt tillämpbara regler och det krav som
inom skatterätten ställs upp avseende likformighet. Ett förfarande
där vissa regioner ges förmåner framför andra utan att detta har
några objektiva och sakliga grunder skulle också enligt utredning-
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ens bedömning strida mot likabehandlingsprincipen som framgår
av Regeringsformen. Utredningen bedömer därför att något utvärderingsprojekt med användning av jämförelseområden inte kan
genomföras. Frågan är då om införandet av systemet med nystartszoner kan genomföras på ett sådant sätt att någon form av utvärdering ändå kan ske.

14.4

Möjligheter till utvärdering utan försöksområden

Utredningen har i kapitel 11 föreslagit att nystartszonerna ska baseras på existerande SAMS-områden, delvis med motiveringen att
dessa områden är beständiga och att det finns en omfattande statistik att basera utvärderingen på. IFAU har i en rapport påpekat
att det är alltför vanligt att utvärderingar uteblir p.g.a. dålig dokumentation av den verksamhet som ska utvärderas.2 Detta problem
borde inte föreligga i fallet med nystartszoner, då statistik finns
tillgänglig såväl för de aktuella områdena, både före och under
perioden som nystartszoner, som för de områden som inte definierats som nystartszoner. Den existerande statistiken får dessutom
anses vara av hög kvalitet, vilket ytterligare underlättar utvärderingsarbetet. Möjligheten finns att, utan att bryta mot generalitetskravet, inledningsvis begränsa antalet områden som definieras som
nystartszoner genom att exempelvis ändra nivån på kriterierna så
att dessa sätts vid andra percentilen (se avsnitt 11.2.3). Ett sådant
tillvägagångssätt skulle inte innebära lika bra jämförelsemöjligheter
som ett rent försöksprojekt, men skulle inledningsvis minska
finansieringsbehovet. Risken finns dock att detta skulle innebära
ett för litet underlag för att jämförelsen ska bli rättvisande. Utredningen anser dock att de föreslagna kriterierna innebär en relativt
väl avvägd omfattning av ett system med nystartszoner.
Även om statistiskt material finns tillgängligt är det möjligt att
detta inte går att tolka i en utvärdering p.g.a. att inget kontrafaktiskt fall finns. Detta problem uppstår exempelvis när en reform
införs i ett helt land. Det finns då inga områden att jämföra med
och en korrekt analys av effekterna av reformen omöjliggörs. I
fallet med nystartszoner torde detta problem dock vara hanterbart
även om några specifika försöksområden inte utses. Då nystartszonerna enligt förslaget kommer att utgöra delar av stadsdelar (se
bilaga 2 för en utförlig beskrivning av hur nystartszonerna definie2

Bennmarker m.fl. (2000).
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ras) kommer det att finnas ett jämförelsematerial i form av områden som inte definierats som nystartszon. p.g.a. att SAMS-områden grupperas till större områden kommer det även att finnas
SAMS-områden med likvärdiga egenskaper men som tillförs olika
aggregerade områden och därmed får en annan behandling. Detta
kan möjligen ses som problematiskt i förhållande till syftet med
åtgärden, men är desto mer fördelaktigt ur ett utvärderingsperspektiv.
Det är därför utredningens bedömning att tillfredsställande analyser
kan genomföras även utan införandet av försöksområden.

14.5

Vem ska utvärdera?

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik
avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser
och är även den myndighet som har ansvar för insamlande av uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet. Myndigheten
har redan i dag som uppdrag att utvärdera och analysera utveckling
och tillväxt i alla delar av landet, samt att årligen rapportera hur
resurserna inom tillväxtpolitikens område används och vilka resultat detta ger. Mot denna bakgrund bedömer utredningen att Tillväxtanalys innehar både den kompetens, den vana och de verktyg
som behövs för att kunna genomföra en adekvat analys och rapportering rörande nystartszonerna.

14.6

Årlig rapportering

Då det föreslagna systemet med nystartszoner innebär statsstöd
kommer ett krav från kommissionen sannolikt vara årlig rapportering om utvecklingen i nystartszonerna. En sådan rapport ska i så
fall lämnas till kommissionen av regeringen. Den statistik som bör
ingå i sådan rapportering utgör en del av den information som
behövs för att utvärdera systemet med nystartszoner och det framstår därför som rimligt att samma myndighet som ansvarar för
utvärderingen även bör ansvara för den årliga rapporteringen.
Utredningen föreslår därför att Tillväxtanalys även ansvarar för den
årliga rapporteringen om utvecklingen i nystartszonerna.
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15

Ikraftträdande

Förslag: Den nya lagen om nystartszoner, den nya lagen om
särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon och den nya förordningen om nystartszoner träder i kraft den 1 januari 2014.
De föreslagna författningsändringarna till följd av förslaget
träder i kraft samma dag.
Den föreslagna nya lagen om nystartszoner och den nya lagen om
särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon bör enligt utredningens bedömning träda i kraft så snart som möjligt. Samtidigt bedömer utredningen att det behövs viss tid för de berörda myndigheterna att få administrativa system på plats för att hantera lättnaden.
Det måste också finnas tid att informera företagen om den nya
möjligheten till lättnad. Vilka konsekvenser förslaget beräknas få
för olika myndigheter framgår av kapitel 20. Såsom framgått ovan
bedömer utredningen också att systemet med nystartszoner måste
notifieras hos kommissionen.
Sammantaget är det, mot bakgrund av vad som framkommit om
behovet av förberedelser för att hantera den föreslagna lättnaden,
utredningens bedömning att den nya lagen och den nya förordningen samt de författningsändringar som föreslås kan träda i kraft
den 1 januari 2014.
För att systemet med nystartszoner ska kunna tillämpas från
den 1 januari 2014 krävs självklart vissa förberedande åtgärder från
de myndigheter som enligt förslaget berörs. Tillväxtverket måste ta
fram information om nystartszonerna och fatta ett beslut om vilka
områden som enligt den föreslagna lagen om nystartszoner utgör
nystartszoner, vilket ska gälla från den 1 januari 2014. Skatteverket
måste utveckla IT-system och ta fram information om avdraget för
verksamhet i nystartszon. Frågan är då om detta föranleder några
särskilda åtgärder i fråga om ikraftträdande.
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I vissa lagar har man föreskrivit ett ikraftträdandedatum vid en
tidpunkt och tillämpning av lagen från ett annat senare datum. Så
skedde t.ex. vid införandet av trängselskatt i Göteborg. Lagen
(2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt trädde
i kraft den 1 januari 2011 men bestämmelserna tillämpas från och
med den 1 januari 2013. Man skulle kunna tänka sig en sådan lösning även för de nu föreslagna lagarna. Utredningens bedömning är
dock att man inte bör föreskriva om ett sådant ikraftträdande om
det inte finns starka skäl för det. Införandet av trängselskatt föranleder investeringar i infrastruktur, vilket i sin tur föranleder upphandling och andra administrativa processer med flera aktörer
inblandade, både offentliga och privata. Ett ikraftträdande innan
tillämpning torde anses föranlett av dessa skäl. Utredningen anser
inte att det, när det gäller systemet med nystartszoner, föreligger
sådana skäl som motiverar ett tidigare ikraftträdandedatum än tillämpningsdatum.
Man skulle också kunna tänka sig övergångsbestämmelser med
innebörden att vissa av de föreslagna författningarna ska gälla tidigare i fråga om åtgärder som behövs för att författningarna ska
kunna tillämpas från och med den 1 januari 2014. Lagrådet har
emellertid i ett tidigare lagstiftningsärende ifrågasatt att sådana
bestämmelser behövs och uttalat att de förberedande åtgärder som
behövs kan vidtas utan stöd av en sådan övergångsbestämmelse.1
När det gäller normgivningen i sig bör det påpekas att regeringen ofta utnyttjar ett bemyndigande att meddela förordningar
innan lagen med bemyndigandet att besluta dessa trätt i kraft. Det
förekommer också att myndigheter, innan bemyndigandet i förordningen trätt i kraft, beslutar föreskrifter med stöd av förordningen.2 Mot bakgrund av detta är det utredningens bedömning att
det inte heller behövs några sådana övergångsbestämmelser. Tillväxtverket bör oavsett lagens och förordningens ikraftträdande
kunna fatta beslut om nystartszoner att gälla från och med den
1 januari 2014.
Arbetsgivaravgifter betalas ut under månaden efter den månad
då avgiftspliktiga ersättningar har getts ut. Bestämmelserna om
arbetsgivaravgifter ska inte tillämpas på ersättningar som har beta1

Prop. 1983/84:30, s. 172 f.
Jfr t.ex. transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) om anmälningsskyldighet och trafikantinformation som beslutades den 16 december 2011 med stöd av 3–
5 §§ förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik. Förordningen trädde i kraft den 1 januari
2012 och utfärdades den 17 november 2011 med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som trädde i kraft den 1 januari 2012.
2
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lats ut före ikraftträdandet. Inte heller bestämmelserna om egenavgifter ska tillämpas på inkomster som uppburits före ikraftträdandet. Det är därför nödvändigt att ställa upp övergångsbestämmelser med denna innebörd.
I fråga om egenavgifter sammanfaller beskattningsåret normalt
med kalenderåret. När detta inte är fallet behövs dock enligt utredningens bedömning en särskild övergångsregel. I dessa fall bör, om
den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter ikraftträdandet som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.
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KONSEKVENSER

16

Ekonomiska konsekvenser för
företagen

16.1

Inledning

Utredningens förslag innebär att arbetskraftskostnaderna för de
företag som uppfyller villkoren sänks genom ett avdrag för verksamhet i nystartszon. Samtidigt kommer en ökad administration
att krävas i respektive företag för att kunna tillgodogöra sig avdraget. För de företag som inte uppfyller villkoren för avdraget innebär finansieringsförslaget att socialavgifterna höjs något. Vidare
kommer avdragets storlek att skilja mellan verksamheter som
betalar arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter, då dessa avgifter
före avdrag uppgår till olika procentsatser. De olika effekterna presenteras i detta kapitel. I samtliga fall där underlaget för beräkningarna kan variera över tid avser exemplen utfallet för 2012. Detta
berör främst beloppsbegränsningen, då denna utgår från inkomstbasbeloppet som ändras regelbundet. Även socialavgifternas nivåer
utgår från vad som gäller 2012. Med lönekostnader menas i detta
kapitel bruttolön eller motsvarande samt sociala avgifter. Eventuella andra avgifter eller skatter bortses ifrån, i likhet med vad som
presenterats i kapitel 11.

16.2

Konsekvenser av lägre arbetskraftskostnader

För de företag som uppfyller villkoren för den föreslagna avdragsrätten innebär nystartszonerna sänkningar av socialavgifterna, vilket
innebär att deras arbetskraftskostnad sjunker. Avdraget är begränsat till ett takbelopp (se avsnitt 11.5.3), men upp till detta takbelopp har företaget rätt att göra avdrag för hela avgiftsbeloppet,
undantaget ett belopp motsvarande ålderspensionsavgiften. Avdragets
storlek beror således på hur stora socialavgifter som ursprungligen
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belöper på den bruttolön som betalas ut. När det gäller arbetsgivaravgifter uppnås maximalt avdrag för en anställd, som inte av andra
anledningar har nedsatta socialavgifter, vid en bruttolön om 27 300
kronor per månad. Det maximala avdraget från arbetsgivaravgifterna
beräknas i exempel 1 nedan.
Exempel 1: Maximalt avdrag från arbetsgivaravgifter för ett
företag med en anställd
Det maximala avdraget per anställd uppnås vid en månadsbruttolön som uppgår till 27 300 kronor, då detta motsvarar ett halvt
inkomstbasbelopp (= 54 600/2 = 27 300). Vid denna bruttolön
betalar arbetsgivaren normalt sociala avgifter som uppgår till
8 578 kronor (= 27 300×0,3142), vilket ger en total lönekostnad på 35 878 kronor per månad (=27 300×1+0,3142) eller
430 536 kronor per år (=35 878×12).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon minskar denna
kostnad till 30 087 kronor per månad (=27 300×1+0,1021)
eller 361 048 kronor per år (=35 878×12).
Avdraget för verksamhet i nystartszon innebär således en
minskning av arbetskraftskostnaden för detta företag med
69 488 kronor per år.
Hur stor den totala sänkningen av arbetskraftskostnaderna blir för
ett företag beror på lönenivån, hur många anställda som finns i
verksamheten, samt hur höga arbetsgivaravgifter som betalas för
respektive anställd. Ett exempel på detta ges i exempel 2 nedan.
Exempel 2: Avdragsberäkning för en arbetsgivare med fem
anställda
Antag att ett företag som uppfyller villkoren för avdrag för
verksamhet i nystartszon har fem anställda. Var och en av de
anställda har en bruttomånadslön som uppgår till 24 000 kronor.
Den totala lönekostnaden utan avdrag för verksamhet i nystartszon uppgår därmed till 157 704 kronor per månad
(=24 000×(1+0,3142)×5), eller 1 892 448 kronor per år
(=157 704×12).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon minskar denna
kostnad till 132 252 kronor per månad (=24 000×(1+0,1021)×5),
eller 1 587 024 kronor per år (=132 252×12).
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Avdraget för verksamhet i nystartszon innebär således en
minskning av arbetskraftskostnaden för detta företag med
305 424 kronor per år.
Om lönen överstiger takbeloppet i det föreslagna systemet påverkas inte avdragets storlek av lönebeloppet, utan baseras då enbart
på takbeloppet. Ett företag som är identiskt med det i exempel 2
men med en lönenivå som är dubbelt så hög har alltså ändå inte rätt
till ett dubbelt så stort avdrag, se exempel 3.
Exempel 3: Avdragsberäkning för en arbetsgivare med fem
anställda med löner som överstiger det föreslagna takbeloppet
Antag att ett företag som uppfyller villkoren för avdrag för
verksamhet i nystartszon har fem anställda. Samtliga anställda
har en bruttomånadslön som uppgår till 48 000 kronor. Den
totala lönekostnaden utan avdrag för verksamhet i nystartszon
uppgår
därmed
till
315 408
kronor
per
månad
(=48 000×(1+0,3142)×5), eller 3 784 896 kronor per år
(=315 408×12).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon minskar denna
kostnad
till
286 456
kronor
per
månad
(=27 300×1,1021×5+(48 000-27 300)×(1+0,3142)×5), eller
3 437 474 kronor per år (=286 456×12).
Avdraget för verksamhet i nystartszon innebär således en
minskning av arbetskraftskostnaden med 347 420 kronor per år.
Som framgår av exempel 2 och exempel 3 leder beloppsbegränsningen till att avdragets storlek i vissa fall inte varierar i samma
utsträckning som underlagets storlek.
Ingen begränsning görs avseende hur många av de anställda
företaget har rätt att göra avdrag för, men det totala avdraget
begränsas ändå av definitionen av små- och mikroföretag (se avsnitt
11.3.3). Detta leder till att antalet anställda som kan komma att
omfattas hos en arbetsgivare är begränsat till 49. Det största möjliga avdraget redovisas i exempel 4.
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Exempel 4: Maximalt avdrag per arbetsgivare
Antag att ett företag har maximalt antal anställda enligt den
föreslagna begränsningen till små- och mikroföretag, det vill
säga 49 anställda och i övrigt uppfyller kraven för avdrag för
verksamhet i nystartszon. Samtliga anställda har en bruttomånadslön som uppgår till 30 000 kronor och därmed överstiger
beloppsbegränsningen. Den totala lönekostnaden utan avdrag
för verksamhet i nystartszon uppgår därmed till 1 931 874 kronor per månad (=49×30 000×(1+0,3142)), eller 23 182 488
kronor per år (=1 931 874×12).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon minskar denna
kostnad
till
1 348 148
kronor
per
månad
(=49×27 300×(1+0,1021)+49×(30 00027 300)×(1+0,3142)), eller 19 777 774 kronor per år
(=1 348 148×12).
Avdraget för verksamhet i nystartszon innebär således en
minskning av arbetskraftskostnaden för detta företag med
3 404 714 kronor per år.
I exempel 4 har det maximala beloppet inom ramen för systemet
med nystartszoner beräknats. Det är dock möjligt att arbetsgivaren
är berättigad till andra former av stöd, vilket kan leda till att det
totala stödet som arbetsgivaren erhåller under ett år överstiger den
summa som beräknades i exempel 4. Tröghetsregeln i den EUrättsliga definitionen av mikro- och små företag (se avsnitt 11.3.3)
innebär också att en arbetsgivare under vissa perioder kan ha fler än
49 anställda och ändå vara berättigad till det föreslagna stödet. Det
totala avdraget kommer då också att överstiga det som beräknats i
exempel 4 ovan.
I ovanstående exempel har arbetsgivaravgifterna beaktats, men
grundprinciperna är desamma för enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag, för vilka istället
egenavgifter betalas (se avsnitt 11.5). I det fall en sådan företagare
är berättigad till avdrag för verksamhet i nystartszon har denne rätt
till avdrag motsvarande alla egenavgifter förutom det som motsvarar ålderspensionsavgiften, se exempel 5. Egenavgiftens storlek
påverkas av ett antal andra faktorer än procentsatserna för egenavgifter och inkomstens storlek. Exempelvis påverkas sjukförsäkringsavgiften av valet av karensdagar. Exempel 5 ska därför ses som
ett exempel på en möjlig avgiftsförändring till följd av införandet av
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nystartszoner. I exemplet tas inte heller hänsyn till schablonavdraget för beräknade egenavgifter som kan göras från överskottet av
näringsverksamhet. Schablonavdrag får göras med maximalt 25
procent eller, för födda 1985 eller senare, 14 procent och de som
endast betalar pensionsavgift, tio procent. Det återförs till beskattning påföljande år, samtidigt som avdrag får göras för de avgifter
som verkligen ska betalas.
Exempel 5: Egenavgifter
Det maximala avdraget för en enskild näringsidkare eller fysisk
person som är delägare i handelsbolag uppnås vid en inkomst
som uppgår till 327 600 kronor per år (=12×27 300). Vid denna
inkomst betalar företagaren normalt egenavgifter som, efter det
avdrag på fem procent vid avgiftsberäkningen som maximalt
uppgår till 10 000 kronor (3 kap. 18 § socialavgiftslagen, 2000:980),
uppgår till 84 644 kronor (=327 600×0,2889-10 000).
Med avdrag för verksamhet i nystartszon uppgår egenavgifterna till 33 448 kronor (=327 6000×0,1021).
Avdraget uppgår således till 51 196 kronor per år.
Hur viktigt avdraget blir för företaget beror på hur arbetskraftsintensiv företagets produktion är. Ett företag som i utgångsläget
har mycket låga kostnader för arbetskraft i förhållande till andra
kostnader kommer inte att uppleva att stödet påverkar dem i lika
hög utsträckning som ett företag där arbetskraftskostnaderna utgör
en stor del av de totala kostnaderna. Man kan därför förvänta sig
att arbetskraftsintensiva branscher gynnas mer av avdraget för
verksamhet i nystartszon (se även kapitel 17).

16.3

Konsekvenser av ökad administration

För att få rätt till avdrag för verksamhet i nystartszon enligt den
föreslagna lagen måste företaget yrka avdrag i deklarationen. Detta
innebär ytterligare moment i deklarationsarbetet vilket kan antas
leda till ökade kostnader. Dock kommer det extra arbetet i praktiken enbart att innebära att den redan obligatoriska skattedeklarationen kompletteras med information om hur stort avdrag man
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anser sig berättigad till, vilket i normalfallet inte torde vara särskilt
tidskrävande.
I ett inledande skede kommer ytterligare arbete att krävas,
eftersom företaget måste säkerställa att man är berättigad till
avdrag för verksamhet i nystartszon samt beräkna hur stort avdrag
man har rätt till. Detta innebär att man måste kontrollera att företaget uppfyller både verksamhets- och boendevillkoret (se avsnitt
11.4.2). För en ensamföretagare innebär detta inte något omfattande arbete, men för företag med anställd personal innebär det att
man måste kontrollera att det fasta driftsstället är beläget i en
nystartszon samt inhämta information om var de anställda är
bosatta för att säkerställa att man uppfyller kravet att minst en
fjärdedel av den arbetade tiden utförts av personal bosatt i en
nystartszon. I de fall då exempelvis ett företag har flera fasta driftsställen kan också ett visst extra arbete behövas för att kontrollera
vilka arbetstagare som är anställda vid ett driftsställe i respektive
utanför nystartszonen. Vidare måste storleken på avdraget beräknas. Man kan dock anta att när detta inledande arbete en gång väl
genomförts kan denna information till stora delar användas för
efterföljande deklarationstillfällen. I det löpande arbetet kan man
därför anta att den extra kostnaden för arbetsgivaren blir mycket
liten.
Genom databasen MALIN hos Tillväxtverket kan den totala
kostnaden för uppgiftslämnande i samband med skatter och avgifter beräknas. I databasen anges att den totala tidsåtgången för
framtagande av underlag för beräkning av ”bruttolön, förmåner och
kostnadsavdrag” i skattedeklarationen uppgår till sju minuter per
företag och tillfälle. Största delen utgörs av ”kontroll av
data/information” som uppges ta drygt fem minuter. Dock är uppgifterna i databasen begränsade till att röra de direkta kostnaderna
för att föra in uppgifterna i deklarationen. Ingen hänsyn har tagits
till det kringarbete som kan krävas i form av uppgiftsinhämtning
eller kontroll. Den totala kostnaden för korrekt uppgiftslämnande
underskattas därför troligen i databasen, även om denna underskattning kan förväntas minska efter den inledande perioden, då
uppgiftslämnandet blir mer rutinartat för arbetsgivaren. Med hänsyn
tagen till detta antar utredningen att hanteringen av avdrag för
verksamhet i nystartszon tar fem minuter.
I de områden som med utredningens förslag och baserat på 2009
års statistik skulle kunna utgöra nystartszoner fanns år 2010 cirka
2 200 företag. Ungefär två tredjedelar av dessa utgörs av enskilda
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firmor och handelsbolag. Fram till ett eventuellt ikraftträdande kan
antalet företag förväntas växa med cirka tio procent, dvs. till cirka
2 500 företag. Om andelen som utgörs av enskilda firmor och handelsbolag är oförändrad utgör de cirka 1 700 företag. Utredningen
antar, liksom i kapitel 19, att 90 procent av dessa företag är berättigade till avdrag. Av de 700 företag som drivs i någon annan bolagsform antas en lägre andel, cirka 50 procent, vara berättigade till
avdraget. Totalt kan alltså cirka 1 930 (=1700×0,9+800×0,5) företag komma att belastas med extra administration i samband med
yrkande av avdraget. Baserat på ovanstående kan man ur databasen
MALIN få fram att den totala kostnaden för berörda företag för att
hantera avdraget för verksamhet i nystartszon uppgår till cirka
140 000 kronor per år. Av denna summa utgörs knappt 35 000
kronor av kostnader för enskilda näringsidkare och handelsbolag,
som yrkar på avdraget en gång om året. Drygt 105 000 kronor härrör från andra arbetsgivare, som redovisar arbetsgivaravgifter månatligen.
Man bör dock tänka på att en viktig del av systemet med
nystartszoner är att stimulera nyföretagande och att nya företagare
troligen inte har den vana och kompetens som den genomsnittlige
arbetsgivaren har. Det är därför rimligt att anta att den totala
arbetstiden för att göra avdrag enligt den föreslagna lagen blir
något längre än vad som beräknas genom MALIN och att kostnaderna därmed också blir något högre.

16.4

Konsekvenser för arbetsgivare som inte omfattas
av systemet med nystartszoner

Ett företag som är berättigat till avdrag för verksamhet i nystartszon har kostnadsfördelar gentemot de företag som inte erhåller
detta stöd, vilket kan förväntas snedvrida konkurrensen. Det finns
en risk att företag som antingen inte ligger i en nystartszon eller
som av andra anledningar inte har rätt till avdrag för verksamhet i
nystartszon blir lidande av detta. Att en konkurrent, som i övrigt är
likvärdig, får sänkta arbetskraftskostnader kommer att leda till en
svårare situation för de företag som inte är berättigade till avdraget.
Detta kan i förlängningen leda till att dessa företag får en sämre
utveckling än de annars fått eller att de slås ut från marknaden,
vilket resulterar i en förlust av arbetstillfällen i dessa företag. Alter-
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nativt kan företagen välja att flytta sin verksamhet in i en nystartszon för att bli berättigade till avdraget.
Den negativa effekten kan antas bli mest påtaglig i närliggande
områden eller för de företag som ligger i en nystartszon men inte
uppfyller övriga kriterier. Denna snedvridning av konkurrensen
kan ha negativa effekter i form av förlorade arbetstillfällen (se
kapitel 17) men även andra negativa effekter såsom förlust av kompetens och erfarenhet inom ett företag.
Hur stor denna negativa effekt blir beror, liksom hur viktigt
stödet blir för de som erhåller det (se avsnitt 16.2), på vilken
bransch det rör sig om. Någon generell bild av hur stora dessa
effekter kan komma att bli är mycket svårt att ge av huvudsakligen
två anledningar. För det första kommer den slutgiltiga utformningen av nystartszonerna att bero på den statistik som finns tillgänglig vid den tidpunkt då nystartszonerna eventuellt införs
(såsom diskuterats i avsnitt 11.1). För det andra är branschsammansättningen mycket varierad även i de områden som angränsar
till de exempelområden som utredningen presenterat i Bilaga 3.

16.5

Konsekvenser för små företags
konkurrensförmåga i förhållande
till större företags

Då det endast är företag som uppfyller den EU-rättsliga definitionen för små och mikroföretag som enligt utredningens förslag är
aktuella för avdrag för verksamhet i nystartszon kommer mindre
företag att gynnas i förhållande till större företag, både sådana som
är belägna i och utanför nystartszonerna.
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17

Samhällsekonomiska
konsekvenser

17.1

Inledning

I detta kapitel belyser utredningen de samhällsekonomiska konsekvenser som kan förväntas av det föreslagna systemet med avdrag
för verksamhet i nystartszon. Då detta system i grunden skiljer sig
från många andra stöd- och bidragssystem i Sverige är de exakta
effekterna av ett införande av nystartszoner svåra att bedöma. Det
stöd som närmast kan liknas vid det föreslagna systemet är den
regionala nedsättningen av socialavgifterna i stödområdet i norra
Sveriges glesbygd (se avsnitt 7.4.2), men väsentliga skillnader
mellan systemen finns. Viss vägledning kan även hämtas från
utvärderingar av liknande befintliga system i andra länder. Man bör
dock vara medveten om att det system med nystartszoner som
utredningen föreslår på många punkter skiljer sig från utländska
system, samt att samhällsekonomins struktur skiljer sig mellan
länder. Båda dessa faktorer medför att det inte är möjligt att dra
några exakta slutsatser från erfarenheter av utländska system med
ekonomiska frizoner (jfr avsnitt 5.6).

17.2

Konsekvenser på konkurrens och sysselsättning

17.2.1

Konsekvenser för befintliga arbetsgivare

Förslaget om avdrag för verksamhet i nystartszon ger berörda
företag lägre arbetskraftskostnader vilket, enligt ekonomisk teori,
leder till en ökad efterfrågan på arbetskraft (se kapitel 3). Hur stor
denna förändring blir beror på den s.k. löneelasticiteten som visar
hur mycket efterfrågan på arbetskraft förändras vid en löneförändring (se avsnitt 3.2.2). Tidigare studier har visat att den kortsiktiga
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löneelasticiteten i Sverige är ungefär -0,3 bland inhemska företag
vilket skulle innebära att en lönesänkning med en procent leder till
att efterfrågan på arbetskraft stiger med 0,3 procent. Arbetskraftsefterfrågan är enligt ekonomisk teori mer priskänslig på lång sikt än
på kort och den långsiktiga löneelasticiteten har uppskattats till
ungefär -0,5. Om arbetsgivarna gör fullt avdrag för verksamhet i
nystartszon så innebär detta att arbetskraftskostnaden sjunker med
strax över sexton procent ((0,3142-0,1021)/1,3142=0,1614), vilket
i sin tur skulle innebära att efterfrågan på arbetskraft från befintliga
företag i nystartszonerna stiger med cirka fem till åtta procent.
Löneelasticiteten kan dock förväntas vara något högre i dag än då
de nämnda uppskattningarna gjordes (se avsnitt 3.2.2). Efterfrågan
på arbetskraft kan därför förväntas öka något mer än ovan angivna
fem till åtta procent.
Den enkätundersökning som utredningen låtit Företagarna
genomföra (se avsnitt 9.7) visar också att ungefär hälften av de
tillfrågade företagen anser att det är troligt eller mycket troligt att
ett helt undantag från arbetsgivaravgifter skulle leda till att de ökar
antalet anställda. Även om utredningens förslag innebär att ålderspensionsavgiften undantas från avdraget ger detta en tydlig indikation om att avdraget kan komma att ge positiva sysselsättningseffekter.
En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna, nationellt eller
innefattande en stor del av landets arbetsgivare, hade kunnat förväntas leda till ökade lönekrav från arbetstagarnas sida och därmed
en effekt i form av ökade löner, snarare än en ökad efterfrågan på
arbetskraft. I det aktuella fallet med ett begränsat antal områden
som innefattar endast en mycket liten del av arbetskraften kan, som
diskuterats i kapitel 3, denna effekt förväntas utebli eller i vart fall
bli betydligt mindre. Ju mindre övervältringen blir desto större
utrymme finns kvar för ökad arbetskraftsefterfrågan.
Hur stor effekten på sysselsättningen blir beror dock inte
enbart på efterfrågesidan utan också på arbetskraftsutbudet och hur
väl arbetsmarknaden fungerar, dvs. hur bra matchningsprocessen på
arbetsmarknaden fungerar (se avsnitt 3.5). I de områden som
omfattas av nystartszoner finns utan tvekan ett stort överskott på
arbetskraft men frågan är hur väl matchningen på arbetsmarknaden
fungerar.
Tidigare svenska erfarenheter av geografiskt avgränsade områden med sänkta arbetsgivaravgifter är begränsade till det stöd till
företag i norra Sveriges glesbygd som beskrivits i avsnitt 7.4. De
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analyser som gjorts av detta stöd har inte visat på några större
sysselsättningseffekter. Man bör dock tänka på att detta stöd är
kraftigt begränsat, då det maximala avdraget inte får överstiga
85 200 kronor per företag och år. Det föreslagna systemet med
nystartszoner har en motsvarande begränsning av löneunderlaget
som uppgår till cirka sexton miljoner, vilket resulterar i ett maximalt stöd om cirka 3,4 miljoner per företag och år. Det potentiella
stödet i det föreslagna systemet med nystartszoner kan därför förväntas få större sysselsättningseffekter än stödet i stödområdet.
Erfarenheter från Frankrike har visat att en inte obetydlig del av
den sysselsättningsökning som man kunnat påvisa där beror på att
verksamheter utanför den ekonomiska frizonen flyttat in i zonen.
Uppskattningsvis har ungefär hälften av de skapade arbetstillfällena
inom den ekonomiska frizonen uppstått p.g.a. en sådan omfördelning av arbetstillfällen, snarare än att genuint nya jobb skapats. Ur
ett lokalt perspektiv utgör detta inte något problem, ett jobb som
skapas genom att arbetstillfället flyttar in från ett område utanför
nystartszonen är lika nyttigt som ett nyskapat jobb. Ur ett nationellt perspektiv kan detta dock ses som ett problem, då arbetstillfällen försvinner från ett annat område. Det kan också vara så att en
verksamhet flyttas till ett nytt område och därmed blir mindre
effektiv än det var i sitt gamla område. För företaget kan flytten
ändå vara lönsam ifall det ekonomiska stödet som ges i nystartszonen mer än kompenserar för denna effektivitetsförlust. För samhället som helhet leder dock flytten till en minskad effektivitet och
är därför negativ. Hur stor andel av de nya arbetstillfällena som
kommer att bero på flyttad verksamhet respektive genuint nya
arbetstillfällen i Sverige är svårt att avgöra, men det är rimligt att
anta att fördelningen kan likna den i Frankrike.
De befintliga verksamheter som i första hand flyttas in till ett
område där stöd ges har i tidigare studier funnits vara sådana som
ligger geografiskt nära ett sådant område. Det finns alltså en risk
att vissa jobb flyttas från ett utsatt område strax utanför en nystartszon till ett annat, ännu mer utsatt, område inne i nystartszonen.
Någon grund för uppsägning av personal kan inte väntas föreligga,
varför risken för uppsägningar måste anses vara liten. Eftersom
arbetsplatsen inte flyttas någon längre sträcka kan också antas att
de som sedan tidigare varit anställda i verksamheten väljer att fortsätta vara det. Eventuella personalförändringar för att uppfylla
kraven för att få rätt till avdrag för verksamhet i nystartszon bör
rimligen ske genom nyanställningar. De negativa effekterna på
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sysselsättningen i kringliggande områden bör därför kunna förväntas vara små.
Eventuellt kan dock verksamheter som skulle ha startats i ett
angränsande område nu komma att startas i nystartszonen istället,
vilket skulle leda till att de nya arbetstillfällena inte tillfaller det
angränsande området. På samma sätt kan en nystartad verksamhet
välja att anställa boende i nystartszon före individer som inte är
bosatta i en nystartszon. Dessa potentiella effekter är dock givna
utifrån nystartszonernas grundläggande funktion och får därför
anses stå i överensstämmelse med syftet med att införa nystartszoner.
Ett liknande problem, men med potentiellt större negativa
effekter som kan drabba områden även relativt långt från nystartszonerna, föreligger för befintliga verksamheter utanför nystartszonerna. Dessa kommer att drabbas av en ökad konkurrens från de
som erhåller stöd genom det föreslagna systemet, vilket troligen
kommer att leda till en viss utslagning av företag utanför nystartszonerna. Hur stor denna effekt blir är dock mycket svårt att uppskatta och kvantifiera.
En avgörande fråga i sammanhanget är vilken typ av arbetstillfällen som kan komma att skapas genom systemet med nystartszoner. Ett rimligt antagande är att ökningen av arbetskraftsefterfrågan blir störst inom arbetskraftsintensiva branscher, eftersom
det är i dessa branscher som avdraget får störst ekonomisk effekt.
Detta innebär att de nya arbetstillfällena till stor del kommer att
ges inom tjänstesektorn, och då främst den del för vilken det finns
en lokal efterfrågan på de tjänster som produceras.
Generellt kan sägas att utbildningsnivån är lägre i områden med
utbrett utanförskap. De arbetsgivare som erbjuder jobb med lägre
formella krav har därför sannolikt större chanser att hitta arbetskraft inom området. Störst effekt kan därför förväntas inom yrken
med lägre formella krav.

17.3

Konsekvenser för nyföretagande

Det är inte bara de befintliga arbetsgivarna som påverkas av nystartszoner. Nyföretagandet kan antas öka i de områden som omfattas av
systemet med nystartszoner. Att en verksamhet under sju år
belastas med lägre kostnader för arbetskraften får antas leda till
större möjligheter att utveckla verksamheten till att bli ekonomiskt
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hållbar. Detta bör sammantaget leda till att fler företag startas i
nystartszonerna, vilket i sin tur ökar antalet arbetstillfällen. I de fall
de nystartade företagen är framgångsrika kommer ytterligare arbetskraft att efterfrågas.
Den direkta effekten av förändrade socialavgifter på benägenheten att starta eget företag har inte studerats i någon större
utsträckning, men i en relativt nyutkommen vetenskaplig artikel
har man visat att socialavgifterna har en liten men statistiskt signifikant effekt på egenföretagandet.1 Man finner att en sänkning av
socialavgifterna med tio procentenheter leder till en ökning av
företagandet med 0,3 procentenheter. Ökningen från cirka 4,5 procent till 4,8 procent innebär en ökning med knappt sju procent. I
artikeln påpekar man att mer forskning krävs på området. Det är
dock mycket svårt att förutse hur den uppskattade ökningen på
nationell nivå stämmer överens med vad man kan förvänta sig i
nystartszonerna. I de områden som givits som exempel på utfall
om det föreslagna systemet med nystartszoner genomförs bodde
2009 cirka 80 000 invånare i åldrarna 20–64 år. Om dessa invånare
ökar sitt företagande i motsvarande grad på den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifterna, som är dubbelt så stor som i
exemplet ovan, skulle detta innebära att antalet företagare skulle
öka med cirka 500.
Viss forskning har bedrivits angående inkomstskattenivåns
effekter på nyföretagande och effekterna kan antas vara liknande
beträffande socialavgifterna, allra främst vad gäller egenavgifterna.
Ett flertal studier har visat att nyföretagandet beror på skatternas
nivå och progressivitet. Detta är naturligt då en högre skatt leder
till att företagarens ersättning efter skatt sjunker och därmed riskerar att hamna under reservationslönen (se avsnitt 3.7). Med en lägre
skattesats stiger sannolikheten att ersättningen till företagaren
ligger över reservationslönen.
Eftersom nystartszonerna enligt utredningens förslag med stor
sannolikhet kan komma att vara belägna i områden som är invandrartäta kan man förvänta sig att en stor andel av de nystartade företagen kommer att startas av invandrare. Detta skulle i förlängningen kunna leda till att fler invandrare även anställs. En rapport
från IFAU har nämligen visat att chefer oftare anställer personer
med samma bakgrund som de själva och att denna tendens är
starkast på små arbetsplatser.2
1
2

Stenkula (2010).
Hensvik, Nordström Skans och Åslund (2009).
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Precis som för befintliga företag kommer avdraget för verksamhet i nystartszon att ha störst konsekvenser för nyföretagandet i de
branscher som är arbetskraftsintensiva. Detta kan komma att
gynna kvinnliga nyföretagare mer än manliga, då de kvinnliga entreprenörerna i högre grad än de manliga är koncentrerade till dessa
branscher.3 Utredningen återkommer i kapitel 21 till effekterna på
integration och jämställdhet.

17.4

Konsekvenser på arbetskraftsutbudet

Som tidigare diskuterats förväntas inte det föreslagna avdraget för
verksamhet i nystartszon leda till någon större övervältringseffekt,
men en viss löneökning i de berörda företagen kan inte uteslutas.
Såsom presenterats i kapitel 3 påverkar lönen individens val av
arbetstid och en löneökning kan därför förväntas öka individens
vilja att arbeta. Man har funnit att arbetskraftsutbudet i Sverige har
en löneelasticitet på cirka 0,1 för män och 0,4 för kvinnor4, även om
relativt stor osäkerhet förekommer kring dessa siffror. Att överföra
dessa generella siffror till att förutse hur stor effekten kan bli i de
föreslagna nystartszonerna är dock mycket svårt. Arbetsmarknaderna inom nystartszonerna kan förväntas vara annorlunda än
den nationella arbetsmarknaden, med exempelvis större matchningsproblem och med ett större utbud av arbetskraft inom vissa
sektorer och ett mindre utbud i andra. Storleken på denna effekt är
därför mycket svår att uttala sig om, men då övervältringen väntas
bli liten förväntas också ökningen av arbetskraftsutbudet bli liten.

17.5

Konsekvenser på internationell handel

Effekterna på internationell handel kan förväntas bli små, då endast
en mycket liten del av den ekonomiska aktiviteten i landet kommer
att omfattas av nystartszonerna. Även om verksamheten i nystartszonerna skulle expandera kraftigt kan dettas inte förväntas ha några
större effekter på den internationella handeln. Om några effekter
uppstår är det rimligt att tro att detta påverkar import mer än
export, då flertalet verksamheter i nystartszonerna kan förväntas

3
4

NUTEK (2006).
Se exempelvis Aronsson och Walker (2006).
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använda importerade insatsvaror eller sälja importerade slutprodukter.
Om verksamheter utanför nystartszonerna skulle slås ut genom
att verksamheter inom nystartszonerna växer på deras bekostnad så
kommer dessa effekter att ta ut varandra och inte i sig leda till
någon minskning av den internationella handeln.

17.6

Konsekvenser på BNP

Utredningen har i ovanstående avsnitt redogjort för de förväntade
konsekvenserna på sysselsättning, nyföretagande, arbetskraftsutbud och internationell handel. Eftersom såväl sysselsättning som
nyföretagande förväntas öka kan även värdet av den totala produktionen (BNP) förväntas öka. Hur stor ökningen blir är mycket
svårt att prognosticera, då den ökade produktionsmängden i viss
mån kan anses motverkas av de lägre kostnaderna som belastar
företagen efter avdrag för verksamhet i nystartszon.

17.7

Konsekvenser av stöd till start av
näringsverksamhet

Utredningen har i avsnitt 12.5 föreslagit att boende i nystartszon
ska ha rätt till stöd till start av näringsverksamhet enligt samma
regler som boende i stödområde A eller B. Detta innebär att man
inte behöver vara arbetslös för att ha rätt till stödet, vilket kan
antas förstärka ökningen av antalet företagare. Storleken på denna
effekt är dock svår att uppskatta. Å ena sidan bör det föreslagna
avdraget för verksamhet i nystartszon stimulera företagande, vilket
tillsammans med stöd till start av näringsverksamhet skulle motivera ett antagande om ett stort antal nya företagare med stöd till
start av näringsverksamhet i nystartszonerna. Å andra sidan uppfyller redan i dag många av de boende i nystartszonerna de existerande villkoren för stöd till start av näringsverksamhet, vilket skulle
motivera en mindre ökning av antalet nya företagare. Sammantaget
bör dock förslaget leda till en ökning av antalet företagare i nystartszonerna, utöver förslaget om avdrag för verksamhet i nystartszon.
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Utredningen har i avsnitt 10.2.2 redogjort för bedömningen huruvida en åtgärd som den av utredningen föreslagna utgör otillåtet
statsstöd. Ett av de huvudsakliga rekvisiten i denna bedömning är
åtgärdens påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. För att en
viss åtgärd ska anses otillåten enligt artikel 107 FEUF krävs inte att
den de facto påverkar handeln mellan medlemsstaterna. En åtgärd är
otillåten så snart den kan ha sådan påverkan. Enligt EU-domstolen
anses handeln mellan medlemsstaterna påverkad så snart ett statligt
finansiellt stöd förstärker ett företags ställning i förhållande till
andra konkurrerande företag inom gemenskapen1 (se avsnitt 4.4.3).
Vilken påverkan en viss form av stöd faktiskt får på den gemensamma marknaden är en svår bedömning som innefattar flera mer
eller mindre svårförutsägbara parametrar. Utredningen har ingen
ambition att i detta kapitel redogöra för exakt hur den föreslagna
åtgärden kommer att påverka handeln inom EU. Istället avser
utredningen att så långt möjligt visa hur åtgärden kan förväntas
påverka den gemensamma marknaden, utifrån de uttalanden som
kommissionen gjort i fråga om sådan påverkan.
Kommissionen har i förordningen om stöd av mindre betydelse 2
slagit fast att stöd som inte överstiger 200 000 euro (100 000 euro
inom vägtransportsektorn) under en period på tre år inte anses
påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte heller snedvrida
eller hota att snedvrida konkurrensen. Utredningen har i avsnitt
10.2.2 konstaterat att det stöd som föreslås vid verksamhet i nystartszon inte kan rymmas inom tillämpningen av denna förordning.
Det stöd som ett företag av mindre storlek kan erhålla enligt
utredningens förslag skulle dock i princip rymmas inom den av
1
2

C-730/79, Philip Morris.
Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.
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kommissionen stadgade beloppsbegränsningen. De företag som
erhåller avdrag för verksamhet i nystartszon och som har åtta
anställda eller färre kommer genom den utformning av avdraget
som utredningen föreslår att erhålla ett stöd med en maximal bruttobidragsekvivalent understigande 200 000 euro under en period på
tre år.3 I enlighet med kommissionens resonemang kommer det
stöd som utgår till sådana företag inte att påverka handeln mellan
medlemsstaterna eller snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen.
Utifrån nu rådande förhållanden gör utredningen bedömningen
att det föreslagna stödet i stor utsträckning kan komma att tillfalla
företag med färre än nio anställda och i mindre utsträckning större
företag. Stödet kommer enligt utredningens bedömning att av den
anledningen medföra en relativt liten påverkan på den gemensamma marknaden, men en viss påverkan kan ändå förväntas.
Eftersom en viss påverkan på den gemensamma marknaden kan
förväntas återstår en bedömning av huruvida denna påverkan kan
komma att bedömas som otillbörligt stor. Kommissionen har, som
utredningen redogjort för ovan, i flera fall godkänt stödordningar
enligt artikel 107.3 c) FEUF, trots att de bedömts påverka den inre
marknaden. Kommissionen har då bedömt att stödet inte påverkar
handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det
gemensamma intresset. När det gäller den stödordning som utredningen valt att framför allt studera, det franska systemet med ZFU,
har kommissionen flera gånger prövat i vilken utsträckning systemet bedöms påverka handeln mellan medlemsstaterna. Kommissionen har, i samband med att systemet godkändes, uttalat att man
lagt särskild vikt vid ett antal förhållanden beträffande det franska
systemet, förhållanden som presenterats i avsnitt 5.2.4.
Utredningen har, vilket tidigare påpekats, eftersträvat en utformning av systemet som medför att det ska anses stå i överensstämmelse med fördragets artikel 107.3 c). I detta ligger också att
förslagen om utformningen av nystartszonerna, villkoren för rätt
till avdrag och avdragets beräkning utformats med beaktande av att
handeln mellan medlemsstaterna ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Därvid har utredningen bl.a. beaktat vad kommissionen uttalat beträffande det franska systemet med ZFU.
Utredningens bedömning är därför att förslagets påverkan på den
gemensamma marknaden blir begränsad.
3
Beräkningen förutsätter tillämpning av 2012 års inkomstbasbelopp och ECB:s växlingskurs
per 2012-04-10.
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19.1

Inledning

De sociala avgifterna utgör en väsentlig del av statens inkomster.
Förändringar i systemet med sociala avgifter kommer därför att få
konsekvenser för statens inkomster och måste analyseras noggrant.
I detta kapitel kommer utredningen att redogöra för de offentligfinansiella konsekvenserna av att införa ett system med nystartszoner.
Enligt utredningens förslag kommer ett avdrag för verksamhet i
nystartszon endast att vara möjligt i ett begränsat antal geografiskt
avgränsade områden och endast för en del av de företag som är
verksamma i dessa områden. Enligt statistik från SCB fanns det år
2010 cirka 2 200 företag med färre än 50 anställda och med arbetsställe i något av de SAMS-områden som ingår i de exemplifierade
områdena som skulle kunna utgöra nystartszoner enligt utredningens förslag. Konsekvenserna för statens finanser blir följaktligen
mycket mindre än om systemet varit avsett att omfatta hela landet.
Det föreslagna systemet med avdrag för verksamhet i nystartszoner kommer ändå att innebära en inkomstminskning för staten
eftersom företag som uppfyller samtliga av de i kapitel 11 uppställda villkoren får göra avdrag från socialavgifter som annars
skulle betalats in.

19.2

Beräkningsprinciper

Utredningen beräknar de offentligfinansiella konsekvenserna av
nystartszonerna i enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner1. Det innebär att budgeteffekterna av förslaget beräknas statiskt, utan beaktande av beteendeförändringar hos såväl före1

Finansdepartementet (2012).
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tag som individer, med ett antagande om fasta priser och volymer.
Förslagets samhällsekonomiska konsekvenser, så som påverkan på
sysselsättning och BNP, har analyserats i kapitel 17. På lång sikt,
när sysselsättningseffekterna slagit igenom, får dessa även offentligfinansiella konsekvenser och detta kapitel avslutas därför med en
kort diskussion om dessa effekter. På kort sikt är dock en statisk
beräkning av de offentligfinansiella konsekvenserna en bra prognos
av den faktiska kostnaden, och den kortsiktiga konsekvensanalysen
utgör därför huvuddelen av detta kapitel.

19.3

Inkomstbortfall för staten

I kapitel 11 sattes följande kriterier upp för att ett företag ska få
lättnaden: företaget måste uppfylla den EU-rättsliga definitionen
av små företag och måste därmed bl.a. sysselsätta färre än 50 årsarbetskrafter och omsätta mindre än 10 miljoner euro per år (se
avsnitt 11.3.3). Utöver det krävs att företaget uppfyller både verksamhets- och boendekravet, dvs. att företaget har fast driftställe
eller motsvarande i nystartszon samt att minst en fjärdedel av personalstyrkan är bosatt i nystartszon.
För att kunna beräkna den exakta inkomstminskningen skulle
krävas statistik över socialavgifter som betalas in av de företag som
uppfyller de uppställda kriterierna och som belöper på löner som
inte överstiger ett halvt inkomstbasbelopp per månad och anställd.
Det har inte varit möjligt att få uppgifter om hur många personer
eller företag som uppfyller samtliga kriterier och därmed inte heller
om hur stor lönesumma som skulle beröras av förslaget. Någon
exakt beräkning av inkomstbortfallet för staten är därför inte möjlig. Beräkningarna baseras därför på den statistik som finns att
tillgå samt ett antal antaganden.
Utredningen har valt att beräkna de offentligfinansiella konsekvenserna på två olika sätt för att visa att likartade resultat kan nås
med olika metoder, utan att göra orimliga antaganden.
19.3.1

Tillgänglig statistik

Eftersom utredningen inte lägger något förslag om vilka områden
som ska utgöra nystartszoner utan föreslår ett system för att utse
nystartszonerna kan beräkningar av effekterna inte baseras på de
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områden som faktiskt kommer att bli nystartszoner. De uppgifter
utredningen har att tillgå avser därför de exempelområden som
enligt de föreslagna kriterierna och med användande av 2009 års
statistik skulle utgöra nystartszoner (se bilaga 3). Dessa områden
benämns i det följande ”zonerna”.
För zonerna har utredningen information om lönesummor för
anställda i företag med färre än 50 anställda och inkomst av näringsverksamhet för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
handelsbolagsdelägare samt antal arbetsställen respektive näringsidkare lönesummorna är hänförliga till.
Utredningen saknar information om i vilken utsträckning
boende i zonerna också är verksamma i zonerna och vet därför inte
heller hur stor del av dessa lönesummor som härrör från företag
som skulle uppfylla boendekravet(se avsnitt 11.4.2).
19.3.2

Uppskattning av kostnaden utifrån zonernas
lönesumma

Utifrån de uppgifter som utredningen har att tillgå är det möjligt
att göra en bedömning av en maximal kostnad för nystartszonerna
givet den nuvarande situationen. Denna kostnad bör sedan skalas
ner av flera orsaker.
En maximal kostnad skulle uppstå om samtliga personer som är
sysselsatta i små- och mikroföretag inom nystartszonerna var fördelade på ett sådant sätt så att samtliga företag uppfyller boendekravet, dvs. att minst en fjärdedel av personalstyrkan är bosatt i
nystartszon, och ingen lön eller inkomst av näringsverksamhet
överstiger ett halvt inkomstbasbelopp per månad eller motsvarande. Det är givetvis inte rimligt att anta att arbetskraften i
nystartszonerna fördelar sig på ett sådant vis men det kan ändå ge
en första fingervisning om systemets maximala omfattning.
Den totala lönekostnaden för små- och mikroföretag och
inkomst av näringsverksamhet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i de föreslagna zonerna uppgick år 2010 till
1 161 miljoner kronor, varav 852 miljoner utgörs av lön och 309
miljoner utgör inkomst av näringsverksamhet. För anställda utan
andra nedsättningar av arbetsgivaravgiften (motsvarande 91,3 procent av den totala lönesumman i landet 2010) motsvarar avdragets
storlek 21,21 procent (=31,42-10,21) av bruttolönen. För anställda
med ungdomsnedsättning av arbetsgivaravgiften motsvarar avdra-
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get 5,30 procent (=[(31,42-10,21)/4+10,21]-10,21). Lönesumman
för anställda med ungdomsnedsättning motsvarar 8,7 procent av
den totala lönesumman och den justerade storleken på nedsättning
blir således 19,83 procent (=0,2121×0,913+0,0530×0,087).
Nedsättningens statiska effekt, dvs. i frånvaro av beteendeförändringar, antas öka företagens skattemässiga resultat, vilket ökar
skatteintäkterna från skatt på inkomst av näringsverksamhet. Den
förväntade ökningen av dessa skatteintäkter motsvarar storleken på
avdraget multiplicerat med den för företaget aktuella bolagsskatten.
För enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag antas
i denna beräkning beskattningen av inkomsterna uppgå till 30 procent. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer (bolagsskatten) uppgår till 26,3 procent. Ökningen av skatteintäkterna ska
dras av från kostnaden för avdraget för verksamhet i nystartszon.
Kostnaden för nystartszonerna, om hela underlaget skulle berättiga
till nedsättning, beräknas i denna uppskattning genom att lönesumman multipliceras med 0,1983 och sedan med 0,737 (=1-0,263)
för den del av underlaget som är hänförlig till anställda, och med
0,7 (=1-0,3) för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.
Den maximala kostnaden skulle därför uppgå till 167 miljoner kronor (=852×0,1983×0,737+309×0,1983×0,7).
Den beräknade kostnaden på 167 miljoner kronor behöver justeras, främst av två skäl. Dels är det rimligt att anta att en viss andel
av företagen har för låg andel anställda som är bosatta inom en
nystartszon, dels är det rimligt att anta att en viss del av lönesumman är hänförlig till löner som överstiger ett halvt inkomstbasbelopp per månad.
Andelen av lönesumman som överstiger ett halvt inkomstbasbelopp uppgår på arbetsmarknaden, enligt SCB:s urvalsundersökning om hushållens ekonomi (HEK), i sin helhet till cirka 19 procent. I de företag som ingår i den statistik över zonerna som utredningen har tillgång till uppgår dock genomsnittsinkomsten till
knappt 214 000 kronor på helåret. Det är därför rimligt att anta att
andelen som överstiger taket, och därmed inte berättigar till avdrag
för verksamhet i nystartszon, är avsevärt lägre för dem som kan
komma att beröras av förslaget. Utredningen antar därför att
andelen är 5 procent av lönesumman.
Hur stor andel av lönesumman som faller bort p.g.a. att boendekravet inte uppfylls är svårare att uppskatta. Lönesumman som är
hänförlig till enskilda näringsidkare och handelsbolag antas till stor
del vara sådan inkomst som kvalificerar för stödet. Ett rimligt anta-
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gande är att cirka 90 procent av dessa företag omfattas av stödet.
Bland de övriga företagen anser utredningen att sannolikheten för
att företaget ska klara kravet på anställda som bor i en nystartszon
är relativt hög då urvalet är små- och mikroföretag. Omkring 50
procent av lönesumman som härrör från dessa bolag antas vara
sådan som kvalificerar för stöd.
Med dessa antaganden skulle, om det föreslagna systemet med
nystartszoner funnits på plats 2010, skatteintäkterna minskats med
96 miljoner kronor, varav 59 miljoner avseende socialavgifter på
lönekostnader (=852×0,95×0,5×0,1982×0,737) och 36 miljoner
avseende socialavgifter på inkomst av näringsverksamhet
(=309×0,95×0,9×0,1982×0,7). För att få kostnaden i 2014 års
priser skrivs denna siffra upp med den prognostiserade BNP-tillväxten p.g.a. ökade inkomstnivåer och befolkningstillväxt, fyra
procent. Skattebortfallet vid införandet av nystartszoner för år
2014 skulle då bli 112 miljoner kronor, med hänsyn tagen till de
ökade skatteintäkterna från inkomst av näringsverksamhet (netto)
och 156 miljoner kronor om man bortser från dessa ökade skatteintäkter (brutto).
19.3.3

Uppskattning av kostnaden utifrån den berörda
befolkningen

Zonerna hade 2009 knappt 140 000 invånare. På grund av befolkningstillväxt antas att antalet invånare vid ett ikraftträdande är cirka
150 000. Alla de som är bosatta i zonerna påverkas dock inte, eftersom socialavgifter endast betalas in för de som är sysselsatta.
Antalet sysselsatta i zonerna uppgick 2009 till 31 000, vilket vid
förslagets ikraftträdande kan förväntas ha stigit till cirka 33 000.
I riket som helhet är, enligt SCB:s Företagsdatabas, ungefär 42,7
procent av de sysselsatta antingen egenföretagare eller anställda i
företag med upp till 49 anställda. Applicerat på sysselsatta i zonerna
kan alltså drygt 14 000 personer (=33 000×0,427) antas arbeta i
små- och mikroföretag.
Av de som jobbar i små- och mikroföretag i Sverige är, enligt
SCB:s Företagsdatabas, cirka 40 procent egenföretagare, vilket i
zonerna motsvarar 5 600 personer (=14 000×0,4). Cirka hälften av
dessa egenföretagare kan dock antas vara passiva eller endast ha en
marginell sidoinkomst från näringsverksamheten och har således
sin huvudsakliga inkomst från annat håll. Kvar är 2 800 personer
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med huvudsaklig inkomst från den egna näringsverksamheten.
Enligt tillgänglig statistik fanns 2010 inte så många näringsidkare i
zonerna, utan endast drygt 1 500 aktiva egenföretagare. Det är
dessutom inte sannolikt att alla de 1 500 näringsidkarna bor i
zonerna, vilket innebär att minst hälften av de 2 800 näringsidkarna
måste bedriva sin verksamhet utanför zonerna. Därmed återstår
maximalt 1 400 egenföretagare som blir berättigade nedsättningen.
För de som inte är egenföretagare görs ett antagande om att 10
procent arbetar på företag i en nystartszon. Att andelen sätts så lågt
beror på att nystartszonerna blir relativt små och att det föreslagna
systemet sannolikt resulterar i att endast en eller ett fåtal zoner
kommer att vara belägna i varje stad. Det innebär att arbetsplatsen i
de flesta fall behöver ligga relativt nära bostaden för att de som bor
i en nystartszon också ska arbeta i en nystartszon.
Runt 17 procent av de som arbetar i små- och mikroföretag är,
enligt SCB:s Företagsdatabas, anställda i företag med 1–4 anställda,
vilket i zonerna motsvarar 2 400 personer (=14 000×0,17). Hälften av dessa antas arbeta som enda anställd i eget aktiebolag medan
övriga som arbetar i zonerna antas arbeta med en till tre personer
bosatta utanför zonen. I denna grupp skulle då ingå cirka 1 200
ensamföretagare. För de som bildar aktiebolag antas sannolikheten
vara lägre att de bedriver den på ”hemmaplan”, än för de som startar sin verksamhet som enskilda näringsidkare, varför cirka en
tredjedel av dessa antas ha sin verksamhet i zonerna, motsvarande
400 personer. Övriga 1 200, som inte arbetar som enda anställda i
eget aktiebolag, är anställda i företag med annan ägare, varav 120
personer (=1 200×0,1) även arbetar i zonerna. Dessa 120 anställda
arbetar i företag med ytterligare 1–3 anställda. Det innebär att deras
arbetsplats anställer 2–4 personer. Att en boende i nystartszon är
anställd i ett företag i nystartszon som uppfyller de föreslagna kriterierna innebär rätt till avdrag från socialavgifter även för de övriga
anställda som är verksamma i nystartszon. De antas därför medföra
avdrag från socialavgiften för i genomsnitt 1,5 personer utöver sig
själva. I denna grupp omfattas därför cirka 300 personer.
Utöver dessa grupper, egenföretagare (5 600/14 000=40 procent) och anställda i företag med 1–4 anställda (2 400/14 000=17
procent), återstår cirka 6 000 personer eller 43 procent av de sysselsatta. Dessa antas arbeta i företag med 5–49 anställda. En del av
dessa företag kommer inte få något stöd, då de inte uppfyller
boendekravet. Ett rimligt antagande är att cirka hälften av företagen med fler än fyra anställda faller bort p.g.a. detta krav. De före-
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tag som faller bort p.g.a. att de har för få boende i nystartszon i sin
personalstyrka sysselsätter en mindre andel av zonernas befolkning
än de kvarvarande företagen, som alltså har en större andel boende i
nystartszon i sin personalstyrka. Av de cirka 600 boende
(=6 000×0,1) i zonerna som arbetar i företag av denna storlek i en
zon antas att cirka en tredjedel arbetar i företag som inte uppfyller
boendekravet. Kvar blir då cirka 400 personer som i genomsnitt
antas ”smitta” ytterligare 1,5 personer. I denna grupp kommer
alltså cirka 1 000 personer att beröras av avdragsmöjligheten.
Ovanstående antaganden skulle innebära att totalt cirka 3 100
personer (=1 400+400+300+1 000) kommer att ha rätt till
avdrag. Med en genomsnittlig månadslön på 20 000 kronor skulle
det innebära att nedsättningen minskar skatteintäkterna med drygt
147 miljoner kronor brutto (=3 100×20 000×12×0,1982) och
cirka 106 miljoner kronor netto2.
19.3.4

Sammanvägd bedömning

Ovan har utredningen redogjort för två alternativa sätt att närma
sig den offentligfinansiella konsekvensen av att införa ett system
med nystartszoner. De båda metoderna ger likartade, om än inte
identiska, resultat. Den mest trovärdiga metoden får dock anses
vara den första, då den bygger på faktiska lönesummor i områdena.
Den andra metoden tjänar i detta sammanhang främst till att visa
att det går att nå likartade resultat med ett annat angreppssätt och
utan orimliga antaganden.
Utredningen bedömer därför att den offentligfinansiella konsekvensen av att införa det föreslagna systemet med nystartszoner är
ett årligt skattebortfall på 155 miljoner kronor brutto och 112 miljoner kronor netto år 2014.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för förslaget att
erbjuda stöd till start av näringsverksamhet på samma villkor som
för boende i stödområde A och B (se avsnitt 12.5). Hur stor
effekten på de offentliga finanserna blir kommer att bero på antalet
ansökningar och hur många av dessa som bedöms uppfylla kraven
(se avsnitt 12.5), vilket är mycket svårt att uppskatta. Utredningen
2

Beräknas genom en uppdelning av egenföretagare och anställda. 1 400 egenföretagare får
1 400 × 20 000 × 12 ×0,1982 = 66,5 miljoner kronor i nedsättning medan 1 700 anställda
ges 1 700 × 20 000 × 12 × 0,1982 = 81 miljoner kronor i nedsättning. Total nedsättning blir
således 66,5 + 81 = 147,5 miljoner kronor. Netto blir då 81×0,737+66,5×0,7 = 106
miljoner kronor.
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bedömer dock att effekterna på de offentliga finanserna kommer
att bli mycket små. Som utgångspunkt för en mycket grov uppskattning kan man se till den totala kostnaden för stöd till start av
näringsverksamhet. År 2010 uppgick denna till 647 miljoner kronor. Om denna kostnad fördelas utifrån befolkningsmängd skulle
de av utredningen redovisade exempelområdena, som utgör cirka
1,5 procent av den totala befolkningen, stå för cirka 10 miljoner
kronor (=647×0,015). Detta är dock den totala kostnaden inberäknat de som uppfyller de ursprungliga villkoren för stöd till start
av näringsverksamhet. Då en relativt stor andel av boende i nystartszoner kan antas uppfylla dessa ursprungliga villkor är det endast en
mindre andel av befolkningen i nystartszonerna som berörs av den
föreslagna förändringen. Effekten på de offentliga finanserna i
form av ökade kostnader för stöd till start av näringsverksamhet
kan därför antas bli små.

19.4

Långsiktiga konsekvenser

Ovanstående effekt på de offentliga finanserna tar enbart hänsyn
till den statiska effekten av att avdraget ges till de befintliga företagen med nuvarande personalstyrka. Det huvudsakliga syftet med
förslaget om nystartszoner är att öka sysselsättning och nyföretagande i de aktuella områdena, vilket får förväntas ha positiva
effekter på de offentliga finanserna. Detta eftersom bidragsberoendet minskar när en individ övergår från bidragsberoende till
inkomst av eget arbete. Utöver denna utgiftsminskning för staten
tillkommer ökade intäkter från skatt avseende nystartade verksamheter och anställda personer när fler individer har en beskattningsbar inkomst, antingen i form av inkomst av näringsverksamhet eller
inkomst av tjänst. Den positiva effektens storlek beror på hur stor
del av den nya verksamheten i nystartszonerna som beror på förflyttningar av verksamhet från områden utanför nystartszonerna
respektive utgörs av helt ny verksamhet.
Störst effekter på sysselsättningen kan förväntas under de första
åren som möjlighet till avdrag för verksamhet i nystartszon
erbjuds. Hur stor denna effekt kan förväntas bli är dock mycket
svårt att beräkna. Utvärdering av sysselsättningseffekten bör enligt
utredningens mening utgöra en väsentlig del av den föreslagna
utvärderingen av nystartszonerna (se kapitel 14).
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20.1

Konsekvenser för Skatteverket

Utredningen har i avsnitt 11.6 föreslagit att avdraget för verksamhet i nystartszon ska administreras av Skatteverket och att kontroll
av att företagen lever upp till kraven för sådant avdrag ska ske inom
ramen för Skatteverkets ordinarie kontrollverksamhet.
Utredningens förslag kommer att ge upphov till en kostnadsökning för Skatteverket. Kostnadsökningen kommer enligt utredningens bedömning att avse IT-relaterade kostnader, informationskostnader och löpande hanteringskostnader.
De IT-relaterade kostnaderna i samband med införandet av
systemet avser anpassning av Skatteverkets IT-system för att hantera avdragen för verksamhet i nystartszon. Dessa kostnader kan
uppskattas till ungefär en och en halv miljon kronor.
Informationskostnaderna avser utformning av broschyrer och
blanketter samt utformning av information på Skatteverkets webbplats. Skatteverket har sannolikt också behov av intern information
kring det nya systemet, t.ex. på intranät eller motsvarande. Informationskostnaderna uppskattas till 250 000 kronor.
De löpande hanteringskostnaderna är svårare att uppskatta.
Dessa kostnader är i ett första steg avhängiga av antalet ansökningar om avdrag. Detta beror i sin tur på hur många företag som
kommer ifråga för avdrag. I ett andra steg beror kostnaderna på
omfattningen av Skatteverkets kontrollverksamhet när det gäller
avdraget, vilket svårligen kan bedömas av utredningen.
För att kunna göra en uppskattning av antalet potentiella avdragsyrkanden utgår utredningen från de nystartszoner som skulle
kunna utses med tillämpning av de kriterier som utredningen valt
(se bilaga 3). År 2010 fanns i dessa områden 1 519 enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Många av dessa kan vara inaktiva
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men det har inte gått att göra någon beräkning av hur stor andel
dessa utgör. I områdena fanns också 2 168 arbetsställen tillhörande
arbetsgivare med färre än 50 anställda (små företag enligt den
definition som föreslås, se avsnitt 11.3.3). Av dessa ska enbart de
713 som inte utgör enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag räknas med, eftersom de övriga räknas med i de redan
nämnda 1 519. Om man förutsätter att alla dessa företag skulle
uppfylla kriterierna för avdrag får man ett högt skattat maxantal
potentiella yrkanden om avdrag för verksamhet i nystartszon som
kan lämnas till Skatteverket. Det skulle alltså röra sig om högst
2 232 potentiella fysiska och juridiska personer (=713+1 519) som
kan yrka avdrag. Eftersom utredningens förslag beräknas leda till
positiva effekter för etableringen av företag i de berörda områdena
bör man också beräkna en ökning av antalet potentiella yrkanden.
Hur stor den ökningen kan bli är mycket svårt att beräkna. Mot
bakgrund av resultaten som rapporteras från det franska systemet
med ZFU (se avsnitt 5.2.5) och de förväntade effekterna som
utredningen uppskattat för företagandet (se avsnitt 17.2) antar
utredningen för denna beräknings skull en nyetablering om tio
procent under en inledande period. Efter avrundning leder detta till
ett maximalt antal potentiella avdragsyrkande om cirka 2 500. Av
dessa personer (juridiska och fysiska) uppskattas 1 000 utgöra
arbetsgivare, vilka i praktiken framställer yrkanden månatligen.
Den huvudsakliga handläggningen av dessa personers yrkanden
bedöms dock, liksom för enskilda näringsidkare och delägare i
handelsbolag, ske en gång per år. Yrkanden avseende flera på varandra följande månader kan också i någon mån betecknas som ett
ärende. Det maximala antalet ärenden hos Skatteverket uppskattas
alltså till 2 500 per år.
En mycket grov uppskattning är med beaktande av dessa siffror
att de löpande hanteringskostnaderna för Skatteverket kan komma
at uppgå till en miljon kronor.

20.2

Konsekvenser för Tillväxtverket

Utredningen har i kapitel 11 föreslagit att Tillväxtverket ska fatta
beslut om nystartszoner och informera om dessa. Informationsåtgärder som Tillväxtverket kan tänkas vidta är att lägga ut information på sin webbplats om nystartszonerna, eventuellt med en kartfunktion och en sökfunktion för adresser i nystartszon. Förslaget
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kommer således att innebära kostnader för Tillväxtverket, som
utredningen uppskattar enligt följande.
Vissa kostnader kommer att uppstå när beslut om nystartszoner
ska fattas. Dessa kostnader uppstår initialt och därefter vart femte
år, i samband med att beslut om nya nystartszoner ska fattas. Det
kan då förväntas uppstå kostnader för inköp av statistik och eventuell programvara som behövs för att utse nystartszonerna. Det
uppstår också kostnader för arbetet med att utse nystartszonerna.
Den totala kostnaden vid varje tillfälle uppskattas till cirka 200 000
kronor.
Vidare uppkommer kostnader för information när nystartszonerna beslutats. Att informera på lämpligt sätt kan innebära
behov av ny programvara och arbetet med att ge information på
webbplatsen och per telefon innebär kostnader. Det kan också förväntas uppstå arbetskostnader för övergripande ledning av arbetet
med nystartszonerna. Totalt uppskattas kostnaderna för information det första året nystartszonerna tas i bruk till cirka 300 000
kronor. Den totala kostnaden för det första året uppskattas alltså
till ungefär en halv miljon kronor.
De följande år som systemet med nystartszoner är i kraft
behövs troligen inget arbete med att förnya informationen. Dock
kan visst arbete med underhåll av systemet förväntas. Vidare kan
Tillväxtverket komma att behöva besvara frågor. Åren efter det
första året uppgår de uppskattade arbetskostnaderna till cirka
100 000 kronor per år.

20.3

Konsekvenser för Tillväxtanalys

Utredningen har i kapitel 14 föreslagit att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska ansvara
för att utvärdera systemet med nystartszoner samt sammanställa en
årlig rapport om utvecklingen i nystartszonerna. Utvärderingen bör
utföras på det sätt som Tillväxtanalys anser lämpligt. Arbetet med
att utföra en sådan utvärdering medför ökade kostnader för Tillväxtanalys.
En effektutvärdering år 2020 innebär enligt utredningens bedömning en kostnad för Tillväxtanalys på cirka en miljon kronor. Kostnaden för att utarbeta en årlig rapport till regeringen, vilken kan
användas för rapportering till kommissionen uppskattas till cirka
85 000 kronor per år.
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Konsekvenser för allmänna
förvaltningsdomstolar

Skatteverkets beslut i fråga om avdrag för verksamhet i nystartszon
ska enligt utredningens förslag kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Utredningens förslag kommer därför att ge upphov till en ökad arbetsbelastning hos de allmänna förvaltningsdomstolarna och därmed ökade kostnader.
Utredningen har ovan uppskattat det maximala antalet årliga
ärenden hos Skatteverket till 2 500. Det är mycket svårt att göra en
uppskattning av överklagandefrekvensen beträffande en ny ärendetyp. Utredningen anser att överklagandefrekvensen i ledet Skatteverk – förvaltningsrätt kan antas bli ungefär fem procent, vilket
motsvarar 125 mål (=2 500×0,05). Utredningen bedömer alltså att
det kommer att röra sig om en relativt begränsad måltillströmning.
Målen bör enligt utredningen anses ha tyngden av ett vanligt
skattemål. Styckkostnaden för ett genomsnittligt skattemål år 2011
var 11 314 kronor.1 Den ökade kostnaden för förvaltningsrätterna
kan då uppskattas till knappt en och en halv miljon kronor per år
(=125×11 314).
Beträffande antal mål till kammarrätterna används överklagandefrekvensen 2011 för skattemål, 39 procent, som utgångspunkt
för utredningens antaganden. Styckkostnaden för ett skattemål i
kammarrätterna år 2011 var 18 649 kronor. Den ökade kostnaden
för kammarrätterna beräknas mot bakgrund av detta till knappt en
miljon kronor (=125×0,39×18 649).
Utredningen har övervägt möjligheten att styra målen om avdrag
för verksamhet i nystartszon till en viss förvaltningsrätt. Det kan
dock konstateras att muntlig förhandling kan förväntas förekomma
i målen. En regel om specialforum framstår därför som olämplig.

1

Domstolsverket (2012).
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21.1

Inledning

Förutom de konsekvenser som beskrivits i kapitel 16–20 kan vissa
andra konsekvenser komma att uppstå. Utredningen kommer i
detta kapitel att redogöra för några av dessa, som i många fall är
följdeffekter av de sysselsättningseffekter som diskuterats i kapitel
17.

21.2

Jämställdhet

Utredningen har föreslagit att företagande ska stimuleras i nystartszonerna genom ett avdrag för verksamhet i nystartszon. Detta
avdrag sänker arbetskraftskostnaderna vilket, såsom diskuterats i
kapitel 17, kan antas ha större effekt för tjänsteföretag än för andra
företag eftersom tjänsteproduktionen normalt sett är mer arbetskraftsintensiv än exempelvis tillverkning av varor. En rapport från
Tillväxtverket1 visar att kvinnliga företagare i högre utsträckning än
manliga är verksamma inom tjänstesektorn. I tabell 21.1 återges
branschfördelningen för kvinnor respektive män.

1

Tillväxtverket (2010).
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Källa: AKU (ArbetsKraftsUndersökningen, SCB) återgiven i Tillväxtverket (2010).

Detta innebär att det föreslagna stödet i högre grad kan anses stimulera den typ av företagande som brukar ses som kvinnligt företagande. Eftersom kvinnor generellt har en lägre frekvens av företagande, och utredningen inte har anledning att tro att det skulle
vara annorlunda i de områden som kommer att utgöra nystartszoner, kan nystartszonerna komma att leda till en ökad jämställdhet i företagandet i nystartszonerna och därmed även nationellt.
Om kvinnor i högre utsträckning har sociala kontakter med andra
kvinnor kan en sådan förändring på längre sikt även leda till att
kvinnor i högre grad anställs, då sociala kontakter visat sig vara
mycket viktiga i jobbsökningsprocessen.2 En ökad andel kvinnliga
chefer kan också leda till fler förebilder och mentorer för kvinnliga
arbetstagare.
En mer direkt effekt kan också vara att efterfrågan på arbetskraft stimuleras mer i de branscher där kvinnor traditionellt anställs
i högre grad än män. Då den geografiska avgränsningen av nystartszonerna beror på den statistik som är tillgänglig vid beslutstillfället
kan ingen exakt bild av nuvarande skillnader mellan kvinnor och
män ges, men de områden som kan komma att bli aktuella som
nystartszoner kan förväntas ha stora likheter med de områden som
omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. I dessa områden uppvisar kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män, vilket kan utgöra
2

Hensvik (2011).
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en grund för att anta att nystartszonerna kan leda till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män avseende sysselsättning, både
nationellt och i nystartszonerna.
Utredningen bedömer därför att förslaget kan ha positiva effekter
på jämställdheten mellan kvinnor och män.

21.3

Integration

Effekterna av ett system med nystartszoner kan ha både positiva
och negativa effekter för integrationen. Det finns i detta sammanhang två olika aspekter på integration, dels individens integration i
samhället, dels den geografiska integrationen.
Med ett ökat deltagande på arbetsmarknaden ökar individens
möjligheter att själv välja var man vill bo. Det har även tidigare
påpekats att en av anledningarna till att vissa områden under lång
tid fortsätter att vara segregerat är att personer som får en högre
inkomst i många fall väljer att flytta ifrån området. Detta leder till
en förbättrad integration för individen, men med inga eller negativa
effekter på området. Om de individer som övergår från utanförskap
till yrkesarbete istället stannar kvar i området kommer sysselsättningen i de områden som kan bli aktuella som nystartszoner att
öka, vilket kan förväntas ha positiva effekter på den geografiska
integrationen på lång sikt. Som diskuterats i kapitel 2 beror såväl
den sociala som den etniska segregationen i samhället delvis på
inkomstskillnader. Minskade sådana skillnader skulle kunna vara en
del i att avhjälpa segregationen i samhället. Ett jobb i nystartszon
kan även utgöra ett viktigt första steg till andra jobb, som eventuellt kan vara belägna utanför den egna stadsdelen.
Det finns en risk att ökad arbetskraftsefterfrågan i nystartszonerna minskar invånarnas incitament att röra sig utanför den
egna stadsdelen, vilket på kort sikt ökar den geografiska integrationen då sysselsättningen i utsatta områden därmed ökar. Potentiellt skulle det dock, på lite längre sikt, kunna vara negativt för
integrationen, både på ett individuellt och på ett geografiskt plan då
såväl individer som områden därmed riskerar att bli mer isolerade
från kringliggande områden.
Utredningen bedömer dock att de positiva effekterna i form av
ökade möjligheter till arbete överväger denna negativa effekt.
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Brottslighet

Brottslighet och rädslan att utsättas för brott är ett växande samhällsproblem. Brottsligheten för med sig stora kostnader för samhället. En hög brottsnivå i ett område skapar otrygghet i området
och kan leda till att det blir mindre attraktivt, både för boende och
för de som driver verksamhet där. Brottsligheten påverkas bl.a. av
hur många tillfällen till brott som finns och hur den sociala kontrollen, såväl den formella som den informella, fungerar. Brottsligheten är alltså beroende av hur samhället är organiserat och hur
människors vardagsliv är inrättat. Detta innebär att det finns möjligheter att påverka brottsligheten, t.ex. genom beslut inom arbetsmarknadspolitiken och bostadspolitiken.
En viktig utgångspunkt är hur brottsligheten i dag ser ut i de
områden som enligt förslaget kommer att utgöra nystartszoner.
Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att ta fram anmälda
brott och uppgifter om upplevd trygghet på kommun och stadsdelsnivå i de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet (se kapitel 8). I en redovisning från mars 2012 presenterades dels statistik över anmälda brott 2011, dels uppgifter från den
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) avseende utsatthet
för brott, upplevd trygghet och förtroende för polisen 2007–2011 i
de 15 områden som från januari 2012 omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, i redovisningen benämnda URBAN15-områden.3
Utredningen har i avsnitt 11.2.1 kommit fram till att de områden som valts ut för att omfattas av det urbana utvecklingsområdet
inte kan användas för att definiera nystartszoner. Mot bakgrund av
hur de lokala utvecklingsområdena valts ut finns dock anledning att
anta att de, när det gäller de kriterier som utredningen ansett ska
vara avgörande för urvalet (se avsnitt 11.2.2.) uppvisar likheter med
områden som kan komma att utgöra nystartszoner. Utredningen
bedömer det av den anledningen aktuellt att redogöra för redovisningen från Brå avseende brottslighet i de s.k. URBAN15-områdena. Såsom Brå lyfter fram finns stora problem med att utifrån
brottsstatistiken försöka dra slutsatser om den verkliga brottsligheten eftersom man kan anta att mörkertalet, i form av brott som
inte kommer med i statistiken, är stort. Det hindrar dock inte att
statistiska redovisningar är intressanta.
År 2011 anmäldes 20 600 brott där brottsplatsen låg i något av
URBAN15-områdena, vilket sammantaget motsvarar i genomsnitt
3

Brottsförebyggande rådet (2012).
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16 500 brott per 100 000 invånare i områdena. Motsvarande andel
för hela landet var 12 900 brott. Det förekommer dock stora skillnader mellan URBAN15-områdena. Områdena Centrum och Öster
i Landskrona hade störst antal anmälda brott, 22 600 per 100 000
invånare medan Ronna i Södertälje hade lägst antal, 8 960 per
100 000 invånare, således lägre än riksgenomsnittet. Brå framhåller i
sin redovisning att de två stadsdelarna med de högsta antalen
anmälda brott karaktäriseras av att vara centrala områden med
butiker, trafikpunkter, parkeringsplatser, krogar och andra anläggningar som genererar stor genomströmning av människor. Man bör
också jämföra med centrala områden i storstäderna (som alltså inte
omfattas av det lokala utvecklingsarbetet), t.ex. Norrmalm i
Stockholm där det år 2011 anmäldes 51 400 brott per 100 000 invånare. Brå konstaterar dock att en stor andel URBAN15-områden
(10 av 15) hade fler brott per invånare än genomsnittet för hela
landet. Alla 15 områden hade fler anmälda misshandelsbrott än
genomsnittet för hela landet medan en mindre andel, 4 av 15 områden hade fler stöldbrott och rån än genomsnittet för hela landet.
Utredningen konstaterar att man kan anlägga flera olika perspektiv på konsekvenserna av utredningens förslag för brottsligheten och har valt att redogöra för tre av dessa. Det första perspektivet är risken för ökad ekonomisk brottslighet till följd av
förslaget. Brottsligheten påverkas som nämnts bl.a. av hur många
tillfällen till brott som finns. Införandet av ett nytt system med
möjlighet till lägre beskattning kan tänkas medföra risk för att
detta system utnyttjas på ett icke avsett sätt (se kapitel 13). Det
kan möjligen också ses som ett ”tillfälle” till ekonomisk brottslighet, i detta fall skattebrott. Såsom utredningen konstaterat i avsnitt
9.8.1 föreligger dock generellt sett lägre risk att ett system med
avdrag från skatter utnyttjas på ett brottsligt eller icke avsett sätt än
t.ex. ett system med bidrag. Skattebrott och undandragande av
skatt upptäcks så gott som uteslutande genom Skatteverkets kontroller, varför samhällets uppfattning om kvaliteten på kontrollverksamheten, och därmed risken för upptäckt, kommer att bli
avgörande för konsekvenserna i detta hänseende.
Det andra perspektivet är förslagets positiva konsekvenser för
ekonomisk brottslighet. Att arbetskraften görs billigare kan möjligen bidra till att efterfrågan på svart arbetskraft minskar och därmed den skattebrottslighet som sker genom utnyttjandet av sådan
arbetskraft. Det kan i sin tur medföra en minskning av den brotts-
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lighet som är kopplad till arbetskraftsexploatering i samband med
organiserat svartarbete.
Det tredje perspektivet är förslagets positiva konsekvenser på
annan brottslighet än den ekonomiska, t.ex. stöldbrott och misshandelsbrott. Vetenskapliga studier har funnit att inkomstskillnaderna i samhället påverkar brottsligheten och att större inkomstskillnader leder till högre brottslighet.4 Man har bl.a. funnit att en
individs sannolikhet att begå brott delvis beror på det ekonomiska
avståndet mellan den egna inkomsten och de med högre inkomst.5
Om en individ går från arbetslöshet till arbete ökar inkomsten och
därmed minskar detta ekonomiska avstånd. Sannolikheten att begå
brott skulle därmed sjunka. Målsättningen med nystartszonerna är
att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden med bl.a. låg
sysselsättningsgrad. I den mån de önskade målen uppnås finns det,
mot bakgrund av det som nu redogjorts för, anledning att tro att
införande av systemet med nystartszoner skulle kunna bidra till att
på lång sikt minska brottsligheten i dessa områden.

21.5

Kommunerna

Socialavgifterna tillfaller inte kommunerna. Den kommunala beskattningsrätten påverkas inte av förslaget och kommunernas intäkter
minskas således inte till följd av utredningens förslag. Ett ökat antal
sysselsatta i kommunen kan dock innebära ökade intäkter i form av
kommunalskatt och ett minskat antal bidragsberoende innebär
minskade utgifter.
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar. Utredningen
föreslår inte någon ny reglering i frågor som berör kommunernas
beslut och förlaget bedöms inte påverka uppgiftsfördelningen mellan
stat och kommun.
Kommunernas ambition får antas vara att skapa förutsättningar
för tillväxt och de torde därför arbeta aktivt för att underlätta företagsetableringar och företagsexpansion. Förekomsten av en nystartszon i kommunen kan därför antagligen ses som något positivt för
den kommun där nystartszonen är belägen.
Utredningen föreslår som ovan framgått att nystartszonerna ska
utses på objektiva grunder utifrån ett nationellt perspektiv sett till
var behoven är störst. De kommuner där nystartszoner blir aktuella
4
5

Se exempelvis Dahlberg och Gustavsson (2008) eller Niknami (2012) för svenska studier.
Niknami (2012).
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föreslås inte få inflytande över var i kommunen en nystartszon ska
vara belägen. Detta kan möjligen ses som en inskränkning av
kommunernas möjligheter att råda över angelägenheter som har
anknytning till kommunens område och dess medlemmar, i detta
fall förutsättningarna för företagande och sysselsättning i kommunen. Företagsbeskattningen och uttaget av sociala avgifter är dock
en statlig angelägenhet. Det rör sig därför inte om någon inskränkning av den kommunala kompetensen. Utredningen har också gjort
bedömningen att avgränsningen av nystartszonerna måste ske mot
bakgrund av objektiva kriterier som beslutas av riksdagen (se
avsnitt 10.1). Enligt de bedömningar som redogörs för ovan i detta
avsnitt kommer förslagen inte att inskränka den kommunala
beskattningsrätten och heller inte att innebära några negativa
effekter för kommunernas ekonomi. Det som möjligen kan upplevas som en inskränkning av möjligheterna att råda över det egna
territoriet borde därför inte anses negativt, i vart fall inte för de
kommuner där vissa områden utses till nystartszoner.
Sammantaget anser utredningen att förslaget inte inskränker
den kommunala självstyrelsen och att förslaget inte heller i övrigt
påverkar kommunernas ställning negativt. Givet att utredningens
förslag får de effekter som avses kan det uppstå en ökad genomströmning av folk i de aktuella stadsdelarna. Det kan medföra krav
på förändringar i infrastruktur. Utredningens bedömning är dock
att detta inte kommer att orsaka mer än marginellt ökade kostnader.

363

22

Finansiering

Förslag: Systemet med nystartszoner finansieras genom en höjning av den allmänna löneavgiften med 0,01 procentenhet.

22.1

Inledning

Utredningen har föreslagit ett system med nystartszoner där företag ges möjlighet till avdrag på sina socialavgifter. Det maximala
avdraget innebär att socialavgifterna i praktiken sänks till ett belopp
som motsvarar ålderspensionsavgiften, det vill säga till 10,21 procent
av bruttolönen. Detta innebär en minskad inkomst för staten som
uppskattas till 112 miljoner kronor, se kapitel 19.
I utredningens uppdrag ingår att föreslå en finansiering av det
föreslagna systemet som leder till att effekterna på statens finanser
balanseras. Enligt gällande finansieringsprinciper ska finansieringen
av förslaget beröra samma område som förslaget. För nystartszonerna innebär detta enligt utredningens mening att finansiering
bör föreslås inom ramen för skattesystemet och närmast inom
ramen för det befintliga socialavgiftssystemet.

22.2

Förslag till finansiering

Utredningen föreslår att införandet av det föreslagna systemet med
nystartszoner finansieras genom att den allmänna löneavgiften höjs
med 0,01 procentenhet från dagens 9,21 procent till 9,22 procent.
En sådan höjning ger en statsfinansiell intäktsökning med 118
miljoner kronor netto. Då både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna innefattar den allmänna löneavgiften blir höjningen lika
stor oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Höjningen skulle
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ha marginell effekt för de flesta företag samtidigt som finansiering
sker inom samma område som lättnaden ges, dvs. socialavgifter.
Höjningen av den allmänna löneavgiften påverkar inte de företag som omfattas av systemet med nystartszoner eftersom det
avdrag de är berättigade till höjs i motsvarande grad. Samtliga
företag som inte omfattas av systemet med nystartszoner kommer
dock att omfattas av höjningen. Detta innebär att företag som inte
uppfyller kraven för avdrag för verksamhet i nystartszon kommer
att få något ökade kostnader för arbetskraft. Hur stor påverkan
detta får på företagens totala kostnader beror på en rad faktorer,
främst arbetskraftsintensitet. Det är därför mycket svårt att beräkna
någon generell effekt på företagens konkurrenskraft eller marknadssituation. Ökningen får dock anses vara marginell och utredningen
bedömer därför att övriga företag inte kommer att påverkas i någon
praktisk mening.
En generell förändring av socialavgifterna antas på sikt övervältras på lönerna. Det innebär att arbetsgivaren, när full övervältring
skett, kommer att möta samma arbetskostnad som om ingen ändring gjorts. Av den anledningen är de förväntade sysselsättningseffekterna av en socialavgiftsförändring små. Löneövervältringen
innebär att en höjning av socialavgifterna minskar det kommunala
beskattningsunderlaget, liksom inbetalningarna av pensionsavgifter
och övriga socialavgifter. Samtidigt minskar också utbetalningarna
från de sociala trygghetssystemen något då lägre inkomster innebär
lägre ersättningar. Samtliga dessa effekter bedöms dock som mycket
små.

22.3

Alternativa finansieringsåtgärder

Gällande finansieringsprinciper innebär som nämnts ovan att finansiering ska föreslås inom samma område som det som är föremål
för utredningen. En alternativ tolkning av gällande finansieringsprinciper kan medge finansiering av utredningens förslag genom en
minskning av ett eller flera befintliga arbetsmarknadsstöd. Utredningen har undersökt denna möjlighet men har kommit fram till att
det f.n. inte bedöms lämpligt att genomföra några besparingar på
detta område. Utredningen bedömer därmed att det inte finns
någon alternativ finansieringsåtgärd som, inom ramen för gällande
finansieringsprinciper, framstår som ett realistiskt alternativ.

366

V

FÖRFATTNINGSKOMMENTAR

23

Författningskommentar

23.1

Förslaget till lag om nystartszoner

Lagens tillämpningsområde
1§
Paragrafen beskriver lagens innehåll. En hänvisning ges till den
föreslagna lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon.
Definitioner
2§
Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som är centrala
för lagens tillämpning. Det är angeläget att de definitioner som
används i lagen överensstämmer med de definitioner som Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av. Detta eftersom statistik
från SCB kommer att utgöra underlaget för att besluta vilka områden som utgör nystartszoner. Det skulle krävas mycket utrymme
för att beskriva den definition som SCB använder för sysselsatta.
Lagen föreslås därför hänvisa till den definition som används av
SCB utan att närmare redogöra för denna.
Nystartszoner
3§
I första stycket anges kriterierna för att ett aggregerat område ska
utgöra nystartszon. I avsnitt 11.2 redogör utredningen för kriteriernas utformning och nivåerna på de respektive kriterierna. Definitioner av de begrepp som används för att formulera kriterierna
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anges i 2 §. Bemyndigandet att utifrån dessa kriterier besluta vilka
områden som utgör nystartszoner ges i 8 §.
För att åstadkomma bästa möjliga geografiska utformning av
nystartszonerna föreslår utredningen att även de SAMS-områden
som gränsar till en nystartszon och som uppfyller de kriterier som
ska gälla för aggregerade områden ska höra till den angränsande
nystartszonen. Detta anges i andra stycket. Av tredje stycket följer
att ett SAMS-område inte ska tillhöra en nystartszon om det inte
uppfyller kriterierna för aggregerade områden och det inte heller
gränsar till ett aggregerat område som utgör nystartszon och innehåller minst ett kärnområde (se 5 §). Ett SAMS-område kan dock
med den utformning som utredningen föreslår, utan att i sig uppfylla kriterierna för aggregerade områden, komma att tillhöra en
nystartszon. Detta är önskvärt mot bakgrund av att det i nystartszonerna behövs områden som är lämpliga för etablering av företag
(se avsnitt 11.2 och bilaga 2).
4–11 §§
I 4–11 §§ anges hur sammanläggning av områden ska ske för att
åstadkomma aggregerade områden som kan bedömas utifrån kriterierna i 3 §. Utredningens överväganden i fråga om tillvägagångssättet framgår av avsnitt 11.2 och bilaga 2.
12 §
I lagens avslutande paragraf delegeras till regeringen att besluta om
vilka områden som ska utgöra nystartszoner. Regeringen ges också
möjlighet till subdelegation av denna beslutanderätt, se kommentaren till den föreslagna förordningen om nystartszoner nedan.

23.2

Förslaget till lag om särskilda avdrag vid
verksamhet i nystartszon

Lagen är helt ny och har ingen tidigare motsvarighet. När det gäller
frågan om formen för normgivning gör utredningen följande överväganden.
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Föreskrifter ska enligt 8 kap. 2 § första stycket p. 2 RF meddelas
genom lag om de avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för
enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Av specialmotiveringen till den äldre lydelsen av denna bestämmelse framgår att även en föreskrift, som i
något hänseende begränsar omfattningen av ett tidigare föreskrivet
ingrepp i enskildas förhållanden och därför kan sägas på sätt och vis
gå i ”berättigande” riktning, omfattas av kravet på lagform. Som
exempel nämns en föreskrift som öppnar en ny möjlighet till
avdrag vid beräkningen av beskattningsbar inkomst vid bestämmandet av statlig inkomstskatt.1 Riksdagen kan enligt 8 kap. 3 § RF
bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 2 §
första stycket 2. Sådana föreskrifter får dock inte avse skatt, utom
när det gäller tull på införsel av varor. I princip är riksdagen alltså
ensam lagstiftare på det skatterättsliga området. Utredningen anser
därför att regleringen av rätten till avdrag vid verksamhet i nystartszon bör ske genom lag.
Lagens tillämpningsområde
1§
Paragrafen innehåller en beskrivning av lagens innehåll. När det
gäller vad som avses med nystartszoner görs en hänvisning till den
föreslagna lagen om nystartszoner.
Definitioner
2§
Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som är centrala
för lagens tillämpning. I den mån det bedömts nödvändigt behandlas definitionerna i denna kommentar i anslutning till de bestämmelser där de används. Det kan här anmärkas att med arbetsgivaravgifter och egenavgifter avses definitionerna i socialavgiftslagen
(2000:980, SAL). I skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL) avses
med arbetsgivaravgifter även skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om
1

Prop. 1973:90, s. 301.
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särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Sådan skatt omfattas
dock inte av utredningens förslag, se avsnitt 11.5.2. Definitionen i
SFL är således inte aktuell att använda.
Avdrag för verksamhet i nystartszon
3§
I bestämmelsen anges när avdrag enligt lagen ska göras. Av definitionen i 2 § framgår att med fast driftställe avses detsamma som i
2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). I avsnitt 11.4.1 diskuteras definitionen av fast driftställe, eventuella diskrepanser i förhållande till skatteavtal med andra länder och vissa tillämpningsproblem som kan uppstå. Hur avdraget från arbetsgivaravgifter och
egenavgifter ska beräknas framgår av 10 respektive 11 §.
Att driftstället ska vara beläget i en nystartszon innebär att det
ska ha adress i en nystartszon.
Första stycket gäller beräkningen av den allmänna löneavgiften
och arbetsgivaravgifterna. Där anges att ersättning på vilken endast
ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § SAL inte anses
utgöra sådan ersättning som medför avdragsrätt enligt bestämmelsen. 2 kap. 27 § SAL gäller ersättning till personer som vid årets
ingång fyllt 65 år. På sådan ersättning ska bara ålderspensionsavgiften betalas. Motsvarande regel finns för avdrag i stödområde
enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980).
Andra stycket avser beräkningen av den allmänna löneavgiften
och egenavgifterna. Även här utesluts de som endast ska betala
ålderspensionsavgift, antingen för att de fyllt 65 år eller för att de,
enligt vad som framgår av 3 kap. 16 § SAL, haft pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Den som inlett en period av lättnad i ett område som då
utgjorde nystartszon men som senare upphör att vara nystartszon
föreslås kunna erhålla lättnad under hela perioden om sju år (fem år
med helt avdrag och två år med halvt avdrag). Därför anges i tredje
stycket att vid tillämpning av denna bestämmelse i fråga om den
som tidigare gjort avdrag ska även ett sådant område som under de
senaste sju åren upphört att vara nystartszon anses som nystartszon.
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4§
I denna bestämmelse anges vilka som kan vara avdragsberättigade
enligt lagen. Såsom framgår av avsnitt 11.3 föreslår utredningen att
de som kan vara berättigade till avdrag är alla arbetsgivare samt de
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i
handelsbolag som ska betala egenavgifter på avgiftspliktig inkomst
av näringsverksamhet. Således utesluts här de som, trots att de inte
är näringsidkare också är skyldiga att själva betala egenavgifter. Att
undanta dessa personer kan möjligen anses överflödigt eftersom de
ändå inte kan ha fast driftställe i en nystartszon. Utredningen anser
dock att detta för tydlighets skull bör framgå av denna paragraf.
Av andra stycket framgår regeln om rätt till avdrag för den som
under en period inte uppfyller det s.k. boendekravet. Regeln har
utformats så att rätt till avdrag utan att uppfylla detta krav som
längst kan gälla i sex månader. Som en ytterligare begränsning
gäller att rätten till avdrag som längst kan gälla under en period
motsvarande den längsta period under vilken villkoren för rätt till
avdrag varit uppfyllda och som avslutats högst sex månader tidigare. Syftet med att utforma regeln på detta sätt framgår av avsnitt
11.4.3.
5§
Av denna bestämmelse framgår att endast små företag enligt den
EU-rättsliga definitionen kan komma i fråga för lättnad. Anledningen till denna begränsning framgår av avsnitt 11.3.3.
6§
I bestämmelsen stadgas det s.k. boendekravet. Utredningens överväganden angående detta framgår av avsnitt 11.4.2. Minst en fjärdedel av arbetad tid ska ha utförts av personal som är bosatt på en
adress i en nystartszon. Med bosatt avses enligt denna bestämmelse
folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). I avsnitt 11.4.2
har utredningen diskuterat vissa problem som kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelsen om bosättning.
Eventuellt uttagen semester med semesterlön enligt semesterlagen (1977:480) ska räknas som arbetstid. Det bör observeras att
s.k. flextidsledighet eller kompensationsledighet som tas ut också
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bör räknas som arbetstid, under förutsättning att tiden då den tjänades in inte räknats med. Sådan tid utgör ju i praktiken en avtalad
omfördelning av den normala arbetstiden.
Beräkningen bör göras på samma sätt avseende enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som
avseende anställda. Månadsarbetskraften för dessa kan bli svår att
beräkna. En arbetsgivare som är enskild näringsidkare får i de fall
tidsredovisning inte sker uppskatta sin egen arbetade tid.
Som mest får 200 timmar per kalendermånad räknas som arbetad tid för var och en av personalen. Maxtaket på 200 timmar per
månad och person gäller, vid beräkningen av andel arbetad tid, även
den totala arbetade tiden i verksamheten, jfr exempel 2 i avsnitt
11.4.2.
7§
I denna paragraf anges att viss verksamhet inte omfattas av rätten
till avdrag. Det beror på att den omfattas av andra stödordningar
och därför med hänsyn till statsstödsreglerna inte kan inkluderas i
systemet med nystartszoner. Såsom framgår av avsnitt 11.3.4 bör
denna bestämmelse få sin slutliga utformning efter det att samråd
med kommissionen har ägt rum.
På grund av att vissa verksamheter utesluts kan det i vissa speciella fall, när det gäller beräkningen av avdrag från egenavgifter, bli
aktuellt att skilja ut viss inkomst från avgiftsunderlaget. Detta bör
ske på samma sätt som när det gäller vilka avgifter som är hänförliga till verksamhet i nystartszonen, se kommentaren till 11 § nedan.
8§
I denna paragraf anges att den som utnyttjat hela lättnadsperioden
saknar rätt till avdrag, se kapitel 13.
9§
I 9 § regleras rätten till avdrag efter överlåtelse av den avdragsberättigade verksamheten. Se avsnitt 13.2 för utredningens överväganden i denna del.
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10 §
I första stycket av denna paragraf anges hur avdraget för verksamhet
i nystartszon ska göras från den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna. Angående den beloppsbegränsning som föreslås, se
avsnitt 11.5.3. Det föreslås också en begränsning för att avdraget
inte ska kunna leda till att den inbetalade avgiften understiger ålderspensionsavgiften.
Andra stycket föreslås innehålla regler om begränsning av avdraget i tid och om utfasning (se avsnitt 11.5.4). Efter fem år från det
att avdrag först gjordes begränsas rätten till avdrag. Arbetsgivaren
kan då göra halvt avdrag under två år. Motsvarande sänkning föreslås under denna period gälla för takbeloppet.
I det tredje stycket anges att endast de avgifter som belöper på
verksamhet i nystartszon ska utgöra underlag för beräkning av
avdraget. En arbetsgivare kan alltså endast få avdrag för de anställda
som är verksamma i en nystartszon. Som verksamma i nystartszon
anses de anställda som har sitt tjänsteställe vid det fasta driftstället i
nystartszonen eller vid en plats som motsvarar ett sådant fast driftställe, vilket framgår av 3 § första stycket (se avsnitt 11.5.1 och
kommentaren till 3 § ovan).
11 §
I 11 § anges hur avdrag från den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska beräknas. Här föreslås motsvarande beloppsbegränsning som i 10 §. Eftersom egenavgifterna beräknas på årsbasis har
beloppsbegränsningen dock formulerats annorlunda, men samma
belopp avses gälla.
För att rätten till avdrag för egenföretagare och delägare i
handelsbolag som av någon anledning inte har ett beskattningsår
som överensstämmer med kalenderåret ska motsvara rätten för den
vars beskattningsår motsvarar ett kalenderår har en regel om detta
lagts till. För det fall beskattningsåret omfattar längre eller kortare
tid än tolv månader ska beloppet justeras i motsvarande mån. Detta
innebär att det maximala beloppet ska svara mot det belopp som
anges i första meningen på samma sätt som det aktuella beskattningsåret svarar mot ett kalenderår. Det bör dock finnas utrymme
för den avgiftsskyldige att visa att ett annat förhållande ska gälla (se
även avsnitt 11.5.3).
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Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften, inte heller i kombination med andra stöd (se
avsnitt 11.5.2).
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget ska bara ingå
inkomst från ett fast driftställe i nystartszon. Bedrivs verksamheten
från flera fasta driftställen blir det aktuellt att ange närmare i vilken
utsträckning inkomsten kommer från ett driftställe i nystartszon.
Om verksamheten vid driftstället inte särredovisas och det inte
heller på annat sätt kan klarläggas hur stor inkomsten är från driftstället i stödområdet får en uppskattning göras om fördelningen av
inkomsten (se ytterligare angående detta, avsnitt 11.5.1). I avgiftsunderlaget får inte heller ingå avgiftspliktig inkomst från viss slags
verksamhet som omnämns i 7 §. Även i detta fall kan det bli aktuellt att skilja ut viss inkomst från avgiftsunderlaget.
12 §
I denna bestämmelse regleras situationen då en avgiftsskyldig har
rätt till avdrag både för verksamhet i stödområde och för verksamhet i nystartszon. Detta förutsätter att ett område som är beläget i
stödområde beslutas utgöra nystartszon. Med den av utredningen
föreslagna regleringen är det inte sannolikt att en sådan situation
kan uppstå. Situationen bör dock enligt utredningens bedömning
regleras, för det fall den, med en annan utformning av stödområdet
eller nystartszonerna, skulle uppstå. Avdraget för verksamhet i
nystartszon bör i dessa fall äga företräde framför avdraget för verksamhet i stödområde. Detta beror på administrativa svårigheter
som skulle uppstå vid den motsatta ordningen.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Av första punkten följer att lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2014, se kapitel 15. Där har utredningen också diskuterat behovet
av någon form av delat ikraftträdande.
Arbetsgivaravgifter betalas ut under månaden efter den månad
då avgiftspliktiga ersättningar har getts ut. Bestämmelserna om
arbetsgivaravgifter ska inte tillämpas på ersättningar som har betalats ut före ikraftträdandet. En övergångsbestämmelse med denna
innebörd ges i andra punkten.
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Inte heller bestämmelserna om egenavgifter ska tillämpas på
inkomster som uppburits före ikraftträdandet. I fråga om egenavgifter sammanfaller normalt beskattningsåret med kalenderåret
men när så inte är fallet behövs en särskild övergångsregel. I dessa
fall bör, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31
december 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Detta regleras i tredje punkten.

23.3

Förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift

I ett nytt andra stycke i 6 § föreslås en upplysning om att avdrag
kan göras enligt lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i
nystartszon.

23.4

Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980)

I 1 kap. 1 § föreslås ett tillägg som upplyser om möjligheten till
avdrag enligt lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i
nystartszon.

23.5

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall
vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980)

I denna lag föreslås en ny 7 §. Utredningen bedömer att avdrag
enligt den föreslagna lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i
nystartszon måste gå före avdrag för verksamhet i stödområde (se
kommentaren till 12 § lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i
nystartszon ovan). Även i denna lag bör upplysas om detta.
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Förslaget till förordning om nystartszoner

Förordningen är ny och har ingen tidigare motsvarighet. Genom
den föreslagna bestämmelsen bemyndigas Tillväxtverket att, utifrån
de kriterier som anges i 3 § lagen om nystartszoner, besluta vilka
områden som utgör nystartszoner. Det kommer alltså att röra sig
om en beräkning av vilka aggregerade områden som faller in under
de objektiva kriterierna som framgår av lagen, se avsnitt 11.2.
Utredningen föreslår att beslut om vilka områden som utgör
nystartszoner ska fattas vart femte år, se avsnitt 11.2.4.

23.7

Förslaget till förordning om ändring
i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program

Utredningen har i avsnitt 12.5 föreslagit att kravet att en person
ska vara eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd till start
av näringsverksamhet inte ska gälla den som är bosatt i en nystartszon. Liksom beträffande det s.k. boendekravet i den föreslagna
lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon (se ovan
avsnitt 11.4.2) bör folkbokföringen enligt folkbokföringslagen
(1991:481) avgöra var en person ska anses bosatt.

23.8

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2009:145) med instruktion
för Tillväxtverket

Tillväxtverket ska enligt utredningens förslag besluta vilka områden
som utgör nystartszoner. Det bör framgå av myndighetens
instruktion. Bedömningen i fråga om myndighetens ansvar framgår
av avsnitt 11.2.4. När det gäller konsekvenser av förslaget för Tillväxtverket, se avsnitt 20.2.
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Särskilt yttrande av experterna Johan Fall och Lars
Jagrén
Åtgärder för att skapa jobb, att öka sysselsättningen samt att få fler
och växande företag i områden med utbrett utanförskap är angelägna. Utredningens analys och förslag innebär några positiva steg
på vägen för att åstadkomma detta. Vi delar de grundläggande utgångspunkter som utredningen och dess förslag vilar på, nämligen:
 att det privata företagandet är grunden för jobbskapande, tillväxt och välstånd.
 att de privata företagen och nyföretagandet är avgörande för en
fungerande integration och därmed för möjligheterna att bryta
utanförskapet.
 att lägre skatter på företagande är nödvändigt för att skapa
ökade incitament till företagande, investeringar och nyanställningar. Arbetsgivaravgiften är den beloppsmässigt mest betydelsefulla skatten för flertalet mindre företag.
 att ett system med lägre skatter utformas så att det slår lika mot
alla typer av företagsformer.
Vad gäller utredningens konkreta förslag önskar vi peka på ett antal
punkter där vi anser att analysen i utredningen behöver kompletteras:
Finansiering
Vi instämmer givetvis i grundkravet om balans i de offentliga finanserna, men detta bör upprätthållas genom mer återhållsam utgiftspolitik snarare än genom skattehöjningar. Det svenska skatte-
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trycket på företagande generellt är alltför högt. Det är vidare principiellt felaktigt att ta ut en allmän löneskatt, helt utan koppling till
något förmånssystem. Detta leder endast till svagare konkurrenskraft, lägre sysselsättning och mindre nyföretagande. Skattehöjningar ökar också problemen med konkurrenssnedvridning, se
vidare nedan. En generellt höjd arbetsgivaravgift drabbar alla företag och i stor utsträckning helt andra områden än de som utredningen avser. Översiktligt uppgår utgiftsområdena Arbetsmarknads-, Integrations- och Regionalpolitik till över 80 miljarder kronor och finansieringsalternativ motsvarande i sammanhanget måttliga 112 miljoner kronor torde kunna erhållas genom ”osthyvel”
och/eller punktvisa minskningar inom något eller några av dessa
områden. Denna alternativa finansieringsanalys saknas i utredningen. Normalt brukar man tala om att söka finansiering ”inom
sektorn”, dvs. i detta fall inom ramen för arbetsmarknadspolitik i
vid mening, och även ur det perspektivet vore utgiftsminskningar
enl. ovan bättre.
Konsekvensanalyser vad gäller
konkurrenspåverkan/konkurrenssnedvridning
Den analys utredningen gör av effekter på existerande företag är
alltför kortfattad och otillräcklig, även om den pekar på ett antal
betydande problem. Utredningens förslag kan medföra beloppsmässigt stora kostnadslättnader, upp till 3,4 miljoner kronor per
företag, vilket bör ge stor potential för positiva effekter. Samtidigt
riskerar detta skapa stora konkurrenssnedvridningar gentemot
snarlika företag som inte uppfyller villkoren. Detta gäller i synnerhet om och när gränsdragningarna blir av mer arbiträr karaktär. Det
kan handla om de som hamnar nära utanför geografiskt eller inte
möter andra krav; t.ex. bara har 24 procent anställda (12 av 49) som
är bosatta i en zon. Kraftiga konkurrenssnedvridningar lär också
uppstå gentemot företag i storleksklasser över SME-gränsen. De
skadliga effekterna för ekonomin måste vägas mot positiva effekter
för dem som kommer att omfattas av åtgärden. Avvägningen beror
på gränsernas utformning; det är därför viktigt att få så naturligt
avgränsade geografiska zoner som möjligt. Vi bedömer därför att
den fortsatta beredningen av utredningens förslag behöver en fördjupad analys utifrån ekonomisk-geografiska modeller samt kompletterande information om lokala förhållanden.
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Erfarenheterna från det franska systemet pekar på att det är
handel/restauranger samt företagstjänster som påverkats mest,
medan effekterna på internationellt verksamma mer kapitalintensiva företag är mindre. Förhållandet torde vara detsamma i Sverige,
varför en närmare analys på sektornivå är viktig. Utredningen
saknar dock denna typ av analys. Framför allt vore det intressant
att komplettera materialet med statistik på hur många företag i de
kategorierna som finns i grannområden till zonerna. Såsom de
exempel på zoner som redovisas i utredningens bilaga 3 ser ut i
praktiken kan man t.ex. notera att i Göteborg finns en U-formad
nystartszon (Angered/Hjälbo/Hammarkullen) där det torde kunna
bli mycket svårt för den typen av företag i området som ligger
utanför nystartszonen (Sandeslätt), men på i praktiken alla sidor
gränsar till zonen. Problemet med konkurrenssnedvridning blir
ännu större om samtliga företag utanför zonerna, i enlighet med
utredningens förslag, får finansiera skattenedsättningen genom
höjd arbetsgivaravgift och därmed får sin egen konkurrenssituation
försämrad.
Definitionen av nystartzoner
Det förslag utredningen lägger är administrativt komplicerat och
sannolikt svåröverblickbart för den enskilde företagaren. Som
utredningen påpekar är det sannolikt extra viktigt i detta fall med
ett enkelt och överskådligt regelverk, såväl avseende zonernas geografi som vad gäller övergångsregler etc.
Skattelättnad för individen
Utredningen har, i enlighet med direktiven, begränsat betänkandet
till att analysera och föreslå ett system där lättnaden läggs på företaget. En alternativ möjlighet, i linje med andra nedsättningar som
finns, vore att lägga nedsättningen på de enskilda individer som
uppfyller särskilda kriterier. Ett sådant system skulle ha fördelen
att skapa betydligt mindre potentiella konkurrenssnedvridningar,
men å andra sidan möjligen ha nackdelen att ge en mindre efterfrågeeffekt hos existerande företag. En analys av även detta alternativ hade varit värdefull.
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Kommittédirektiv
Utredning om nystartszoner i stadsdelar med Dir.
utbrett utanförskap
2011:18
Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2011
Sammanfattning av uppdraget
En särskild utredare ska se över möjligheten att införa ett system
med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartszoner. Utredningen ska ses som ett viktigt led i
regeringens pågående arbete med att förbättra integrationen på
arbetsmarknaden.
En målsättning med åtgärden är att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där bl.a. sysselsättningsgraden avsevärt
understiger det nationella genomsnittet. En annan målsättning är
att det ska startas fler företag och att företag ska ges bättre förutsättningar att växa. Detta medför även s.k. grannskapseffekter av
både ekonomisk och social art, som ytterligare bidrar till åtgärdens
positiva effekter för samhället.
Utredaren ska identifiera och analysera för- och nackdelar med
ett system med nystartszoner. Oavsett vad utredaren rekommenderar ska ett förslag med författningstext utarbetas. Förslaget ska
bland annat innehålla regler för avgränsning av nystartszoner, regler om vilka kriterier som bör ställas på företag inom zonerna samt
regler om vilka skattelättnader som ska ges och storleken på dessa.
Utredaren ska lägga särskild vikt vid att ett system med nystartszoner måste vara förenligt med de fria rörligheterna och statsstödsreglerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt
även i övrigt vara hållbart och försvarbart i ett EU-perspektiv.
Till den del förslagen har offentligfinansiella konsekvenser ska
utredaren föreslå finansiering av förslagen. Vidare ska förslagens
påverkan på den administrativa bördan för Skatteverket, andra
myndigheter och företag redovisas. Även konsekvenser för de personer som berörs av förslaget ska redovisas.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012.
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Bakgrund och utgångspunkter
I Sverige finns kring de flesta stora och medelstora städer områden
som kännetecknas av hög arbetslöshet, låg förvärvsfrekvens, en hög
andel invånare som upplever otrygghet samt en hög andel invånare
som är beroende av försörjningsstöd.
Samhället behöver bli bättre på att ta till vara de outnyttjade
resurser som finns i dessa områden, inte minst bland de personer
som har kommit till Sverige från andra länder och som ofta utgör
en stor andel av befolkningen i dessa områden. Fler jobb och företag och en bättre fungerande arbetsmarknad är viktiga förutsättningar för ett samhälles utveckling. Om människor ges verktyg för
egen utveckling, arbete och företagande ökar också möjligheterna
till att minska utanförskapet. Att få ett jobb är den främsta vägen in
i ett samhälle, och en ökad sysselsättning i området kan även leda
till s.k. grannskapseffekter. Dessa medför att de personer som bor i
området kan få mer gynnsamma livsvillkor om de omges av en
befolkning som i högre utsträckning har arbete.
Det är därför viktigt att förbättra situationen genom att skapa
arbetstillfällen och öka sysselsättningen i de områden där utanförskapet är utbrett. Det handlar om att ta till vara människors
arbetsförmåga, förbättra drivkrafter och hjälpa till med att hitta nya
vägar till arbete. Alternativa metoder för att öka antalet jobb i
stadsdelar med utbrett utanförskap måste därför undersökas för att
försöka ge fler människor en chans till en ny start. Arbetet med att
skapa jobb och öka sysselsättningen är avgörande för att många
människor ska kunna se framtiden an med tillförsikt och stärkt
självkänsla.
Ekonomiska frizoner – s.k. nystartszoner – finns inte i Sverige
i dag. Däremot finns en rad andra former av åtgärder med syfte att
främja utvecklingen i avgränsade geografiska områden, få fler och
växande företag samt bryta utanförskapet. Åtgärderna är av olika
karaktär. Inom den regionala tillväxtpolitiken förekommer stöd
riktade direkt till företag (regionala företagsstöd och nedsatta socialavgifter inom vissa stödområden). Inom arbetsmarknadspolitiken
finns åtgärder för att så snabbt som möjligt hjälpa arbetsgivare med
önskad arbetskraft och för att öka sysselsättningen bland grupper
som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Exempel här är
ekonomiskt stöd till företag som anställer personer som står långt
från arbetsmarknaden (nystartsjobb, instegsjobb, anställningsstöd
och lönebidrag) och stöd till arbetslösa för start av näringsverk-
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samhet. Inom integrationspolitiken finns urbant utvecklingsarbete
som för närvarande omfattar 21 av landets kommuner, där staten
och kommunerna tillsammans arbetar för en positiv utveckling i 38
stadsdelar. Inom näringspolitiken finns en mängd insatser för att
underlätta för individer som vill starta ett eget företag. Nystartskontoren, som erbjuder individuellt anpassad vägledning och service
inom området starta och driva företag, är utbyggda och förstärkta
på orter med utbrett utanförskap.
Konceptet med ekonomiska frizoner har funnits under en lång
tid i andra länder och sådana stöd finns för närvarande i bl.a.
Frankrike och USA. Det är viktigt att beakta de erfarenheter och
resultat som finns på området samt att analysera de utvärderingar
av liknande system som har gjorts i andra länder. Det förhållandet
att väl beprövade system med ekonomiska frizoner funnits sedan
länge i andra länder talar för att ett motsvarande koncept även kan
fungera i Sverige. Alla vägar som kan leda till en förbättrad integration och ett minskat utanförskap måste utvärderas och övervägas.
Utländska system med ekonomiska frizoner
Som tidigare nämnts finns det eller har det funnits system med
ekonomiska frizoner i flera andra länder. I USA har s.k. Urban
Enterprise Zones funnits sedan början av 1980-talet. Även i Storbritannien har det sedan lång tid tillbaka funnits områden som är
ekonomiska frizoner. Ett framgångsrikt exempel är London
Docklands, som utsågs till en sådan zon år 1982. Företag som etablerade sig i området fick skattelättnader och vissa andra fördelar.
Detta gjorde att det blev mer attraktivt att investera i Docklands
och systemet bidrog till den starka utveckling som området därefter har genomgått.
Frankrike har sedan år 1996 ett system med frizoner i utsatta
urbana områden, s.k. zones franches urbaines (ZFU). Nybildade
företag och företag som etablerar sig i frizonerna är undantagna
från viss beskattning och från att betala socialavgifter.
Det franska systemet omfattar för närvarande 100 zoner. Systemet är godkänt av Europeiska kommissionen, eftersom det enligt
kommissionen är förenligt med EU:s statsstödsregler. Det avser
stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller
vissa regioner som inte påverkar handeln i negativ riktning i en
omfattning som strider mot det gemensamma intresset.
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I Frankrike väljs frizonerna ut på grundval av vissa socioekonomiska kriterier som ska visa att det är fråga om utsatta områden. I
den ursprungliga lagstiftningen var villkoren att arbetslöshetsnivån
var mer än 25 procent högre än den genomsnittliga nivån i Frankrike,
andelen utbildade personer över 15 år var lägre än 29 procent, den
skattemässiga potentialen i de aktuella områdena var lägre än 3 800
franc per invånare, andelen unga var högre än 36 procent och att
det fanns fler än 10 000 invånare per zon.
Sedan år 2006 får endast företag som omfattas av den gemenskapsrättsliga definitionen av mikro- eller småföretag (företag med
högst 50 anställda samt med en omsättning eller balansomslutning
om högst 10 miljoner euro) dra nytta av åtgärderna. Det gäller
nybildade företag och företag som etableras i en ZFU under tiden
1 januari 2006 – 31 december 2011.
Företag i frizonerna omfattas av befrielser från både skatt och
socialavgifter. Undantag medges från bolagsskatt i fem år, upp till
ett visst takbelopp per år. Efter fem år minskas undantaget successivt under nio år, oavsett företagets storlek. Företagen kan vidare få
fullständigt undantag från socialavgifter under fem år. Det finns
dock en begränsning till en viss högsta lön per månad och anställd.
Denna period följs av ett minskande undantag under en period om
högst nio år. Företagen har även rätt till vissa undantag från s.k.
lokal företagsskatt och fastighetsskatt.
Uppdraget
Utredaren ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k.
nystartszoner. Målsättningarna med systemet är följande.
- Skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där bl.a. sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella genomsnittet, vilket kan leda till s.k. grannskapseffekter av både ekonomisk och social art.
- Leda till att det startas fler företag inom zonerna och att företag
ska ges bättre förutsättningar att växa.
Förslaget ska utformas så att reglerna på bästa sätt uppfyller de
uppställda målsättningarna.
Utifrån de olika aspekter som närmare anges nedan ska utredaren analysera innebörden av ett system med nystartszoner. Det
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innebär att göra en inventering av såväl de fördelar och möjligheter
som de risker och svårigheter som finns och hur dessa kan hanteras. Resultatet av analysen ska därefter vägas samman i en slutsats
om huruvida ett system med nystartszoner bör införas.
Oavsett vilken slutsats som utredaren drar i fråga om lämpligheten av att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med
utbrett utanförskap, ska utredaren lämna förslag till ett heltäckande
system för detta med de författningsändringar, inklusive ändringar
i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som
bedöms nödvändiga. Utredaren ska vid utformningen av författningsförslagen beakta de föreslagna reglernas möjliga inverkan på
andra regelsystem och dess samverkan med andra insatser som
bedrivs med motsvarande syfte. Utredaren ska särskilt beakta hur
systemet förhåller sig till regeringsformen.
Det står utredaren fritt att under arbetets gång samråda med
berörda myndigheter och organisationer, såsom näringslivs- och
företagarorganisationer.
Allmänna riktlinjer
Som en allmän utgångspunkt gäller att uppdraget ska utföras med
beaktande av de generella riktlinjer för skattereglernas utformning
som riksdagen beslutat om i 2008 års ekonomiska vårproposition
(prop. 2007/08:100, avsnitt 5.3, rskr. 2007/08:259).
Ett system som det nu aktuella kan utformas som en inkomstminskning för staten, dvs. i form av t.ex. nedsättning av skatt,
skattereduktion, avdrag eller som en kreditering av skattekontot
(ett exempel på ett sådant stöd är stödet för nystartsjobben).
Alternativt kan åtgärden utformas som en utgiftsökning, helt utan
koppling till skattesystemet. Utredaren ska ta ställning till om det
är lämpligast att åtgärden belastar inkomst- eller utgiftssidan i
statsbudgeten och om det är lämpligast att den ges inom eller utom
ramen för skattesystemet. Även om utredaren bedömer att det är
lämpligast med ett stöd utanför skattesystemet, ska förslag lämnas
på lättnader inom skattesystemet. Förslaget bör utformas så att
effekterna på sysselsättningen blir stora och att åtgärderna
genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.
Ekonomiska frizoner – s.k. nystartszoner – är något som inte
förekommer i det svenska skattesystemet i dag, varför det är viktigt
med en noggrann analys. Utredaren bör beakta de erfarenheter som
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finns från det fleråriga svenska arbetet med olika regionala stödordningar i form av t.ex. lokaliseringsstöd, anställningsstöd och
nedsatta socialavgifter som tillämpats inom vissa s.k. stödområden.
Utredaren ska även beakta de analyser som gjorts när det gäller
system med ekonomiska frizoner i andra länder. I och med att det
franska systemet har genomgått en EU-rättslig statsstödsprövning
är det systemet särskilt intressant att studera. Utredaren bör göra
en analys av det franska systemet, såväl av de ekonomiska effekterna som av den närmare utformningen av reglerna. Vägledning
kan även hämtas från de andra länder som har eller har haft system
med ekonomiska frizoner, som t.ex. USA och Storbritannien.
Utredaren måste också beakta att ett förslag om skattelättnader
ska kunna samordnas med övriga system som medger skattelättnader till vissa grupper (t.ex. nedsatta socialavgifter för unga och
skattereduktion för hushållsarbete). Förslaget om nystartszoner får
inte i kombination med andra stöd leda till en alltför låg eller en
negativ beskattning. Utredaren bör även säkerställa att förslaget
om nystartszoner samordnas med befintliga insatser inom näringspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken
och integrationspolitiken som syftar till att minska utanförskapet
och främja företagandet och tillväxten i stadsdelar med utbrett
utanförskap.
Förenlighet med EU-rätten
Utredaren ska lägga särskild vikt vid att ett system med nystartszoner måste vara förenligt med de fria rörligheterna och statsstödsreglerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt
även i övrigt vara hållbart och försvarbart i ett EU-perspektiv.
Utredaren ska studera och analysera det ovan beskrivna franska
systemet med frizoner. Det franska systemet har flera gånger
genomgått en prövning mot EU:s regler om statsstöd. Det franska
systemet är enligt Europeiska kommissionen förenligt med statsstödsreglerna eftersom det avser stöd för att underlätta utveckling
av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner som inte påverkar
handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det
gemensamma intresset. Kommissionen beslutade senast den 22 juni
2006 (N 70/A/2006) att den franska stödordningen är förenlig med
statsstödsreglerna. Beslutet gäller till och med den 31 december
2011.
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Som tidigare redovisats omfattar det franska systemet numera
bara företag som omfattas av den gemenskapsrättsliga definitionen
av mikro- och småföretag enligt den s.k. SME-definitionen (small
and medium-sized enterprises) och detta har poängterats särskilt i
kommissionens beslut. SME-definitionen är omfattande och detaljerad, särskilt när det gäller i vilken mån ägarförhållanden och
intresseföretag påverkar bedömningen av om ett företag tillhör
kategorin. Frågan om en sådan begränsning har tidigare varit uppe
inom ramen för regeringens förslag om sänkta socialavgifter för
tjänstesektorn [se promemorian Kompletteringar till förslaget om
sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn, dnr
Fi2008/873, och skrivelsen Återkallelse av propositionen Sänkta
socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29),
skr. 2007/08:133] där ett flertal komplikationer med en sådan
begränsning identifierades.
Det är viktigt att utredaren studerar det franska systemet och
applicerar kriterierna för statsstödsgodkännande på svenska förhållanden och det tänkta svenska systemet. Avgörande skillnader
mellan franska och svenska förhållanden måste identifieras och
effekterna av dessa bedömas. Förutsättningarna kan vara olika på
flera områden, vilket gör att ett system för nystartszoner i Sverige
kan behöva utformas delvis på annat sätt.
Utredaren bör även studera system med frizoner i andra EUländer än Frankrike, om det bedöms som relevant för svenska förhållanden.
Avgränsningar
Ett förslag om inrättande av nystartszoner kräver tydliga och väl
genomtänkta regler för avgränsning av zonerna. Den geografiska
utformningen bör syfta till att maximera fördelarna på framför allt
sysselsättningen, men också i möjligaste mån undvika nackdelar i
form av bland annat s.k. dödviktskostnader och konkurrenssnedvridning. De kriterier som ska användas för att bestämma om ett
område kan utses till en nystartszon ska vara klara och tydliga.
Utredaren ska därutöver även bedöma på vilket sätt de berörda
zonerna ska utses. För närvarande finns i Sverige 38 stadsdelar som
omfattas av det urbana utvecklingsarbetet som syftar till att skapa
en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap. Inom
Regeringskansliet pågår ett framtagande av kriterier för vilka stads-

417

Bilaga 1

SOU 2012:50

delar som ska omfattas av det urbana utvecklingsarbetet efter 2011.
Utredaren bör beakta resultatet av detta arbete och särskilt överväga om de stadsdelar som omfattas, eller några eller delar av dessa,
kan vara lämpliga som nystartszoner.
Utredaren ska vidare avgöra hur lång tid zonerna ska omfattas av
systemet och vad som händer om en zon som omfattas av systemet
med skattelättnader inte längre uppfyller kriterierna. Utredaren ska
även bedöma om förslaget bör inledas med ett begränsat antal
zoner, för att sedan utvidgas när positiva effekter i de ursprungliga
zonerna kan konstateras.
En annan fråga är om de anställda i företagen inom zonen också
ska vara bosatta inom en nystartszon, eller om den bedömningen
ska göras utifrån zoner med större omfång. I detta sammanhang är
inlåsningseffekter för enskilda individer särskilt viktiga att ta hänsyn till.
Det är även viktigt att utredaren behandlar frågan om även
befintliga företag inom zonerna ska omfattas av systemet eller om
det bara ska rikta sig till nyetablerade företag. Konkurrenseffekterna inom zonen kommer sannolikt att bli större om befintliga
företag inte ingår. Det finns dock nackdelar med att inkludera
befintliga företag, t.ex. kostnadsaspekten och risken för dödviktseffekter.
Ytterligare en fråga är hur länge varje företag ska omfattas av
nedsättningarna. En viktig fråga för utredaren i detta avseende är
om – och i så fall hur – åtgärden ska fasas ut. I möjligaste mån ska
det undvikas att systemet indirekt subventionerar olönsamma
företag och därmed motverkar nödvändig strukturomvandling. En
annan fråga är vilka effekter det får om ett företag som omfattas av
systemet, under en period inte längre uppfyller de uppställda kriterierna.
Risken för missbruk
Utredaren ska kartlägga risken för missbruk av de föreslagna reglerna. Inför denna kartläggning kan det vara värdefullt för utredaren att samla in erfarenheter när det gäller missbruk av det franska
systemet. Reglerna ska utformas så att kontrollen av efterlevnaden
underlättas och riskerna för missbruk minimeras. Utredaren ska
överväga om det för att förebygga missbruk är rimligt att ställa
vissa krav på företaget och dess företrädare, som t.ex. att de inte får
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vara restförda för skatter eller avgifter eller att det måste finnas en
F-skattsedel.
Som även anges i det följande är det angeläget att såväl företagens som Skatteverkets administrativa kostnader ökar så litet som
möjligt med anledning av förslaget.
Åtgärdens närmare utformning
Utredaren ska lämna förslag om hur åtgärden ska utformas och
vilken omfattning den bör ha. Den empiriska forskning som finns
på området bör beaktas. Skatter är inte det enda incitamentet för
ett företags lokaliseringsbeslut. Exempel på andra incitament är
satsningar på god infrastruktur (inklusive lokaler), social miljö,
tillgång till välutbildad arbetskraft samt effektiva institutioner. Om
det bedöms som ändamålsenligt kan utredaren föreslå ett system
med lättnader för företag i nystartszoner som lämnas i annan form
än som skatteincitament. Det är också möjligt att föreslå att de ges
både i form av skattelättnader och på annat sätt.
Även om utredaren bedömer att det är lämpligare med ett stöd
utanför skattesystemet, ska förslag lämnas på lättnader inom skattesystemet. Oavsett vilken form av åtgärd som föreslås ska denna
utformas så att regelbunden uppföljning och utvärdering underlättas.
När det gäller den närmare utformningen av föreslagna lättnader
på skatteområdet ska utredaren beakta följande.
Utgångspunkten är att skattelättnaderna inom zonerna ska ges
på företagsnivå. Förslaget bör dock så långt som möjligt vara likvärdigt oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Det är därför
viktigt att särskilt överväga hur nedsättningen kan tillgodoföras
enskilda näringsidkare och handelsbolag. De lättnader som utredaren ska överväga och bedöma lämpligheten av är hel eller delvis
befrielse från eller nedsättning av bolagsskatten, socialavgifterna
och fastighetsskatten.
Bolagsskatten är i dag en statlig skatt som uppgår till 26,3 procent av vinsten, oavsett var verksamheten bedrivs. Nedsättning av
bolagsskatt kan i huvudsak ske antingen genom att ett företag som
bedriver verksamhet inom en nystartszon befrias från bolagsskatten på all vinst, eller att befrielse av bolagsskatt bara medges på
vinster som tjänats in inom nystartszonen. Det finns dock frågeställningar som måste hanteras oavsett vilken grundprincip som
väljs. Om företagen skattebefrias för all vinst, kan en befrielse
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komma att omfatta verksamhet som bedrivs utanför zonen. Om
det i stället är den i zonen intjänade vinsten som ska skattebefrias
uppstår ett administrativt merarbete med bl.a. fördelning av intäkter och kostnader samt vinstöverföringar mellan olika delar av en
näringsverksamhet. En eventuell nedsättning av bolagsskatten
aktualiserar även frågan om huruvida vissa typer av verksamheter
eller inkomster (t.ex. finansiell verksamhet, värdepappershandel
eller inkomster från virtuell försäljning) generellt är mindre lämpade att omfattas av en sådan ordning.
När det gäller socialavgifterna bör det påpekas att ålderspensionsavgiften (för närvarande 10,21 procent) inte kan reduceras.
Det inkomstgrundande ålderspensionssystemet är ett fristående
försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten där kopplingen
mellan avgifterna och förmånerna ska bevaras. Om det bedöms
som önskvärt med en större nedsättning av socialavgifterna måste
det ske på annat sätt, t.ex. genom att företagen ges en kreditering
på skattekontot med motsvarande belopp (jfr reglerna om nystartsjobb). Om utredaren föreslår en nedsättning av socialavgifterna för
anställda och enskilda näringsidkare i nystartszonerna så ska befintliga nedsättningar beaktas vid utformningen.
Slutligen ska utredaren, vid ett eventuellt förslag om en skattelättnad för fastighetsskatt, överväga om en motsvarande lättnad
även bör gälla för kommunal fastighetsavgift och hur en sådan lättnad i så fall bör utformas för att kommunerna inte ska drabbas
ekonomiskt.
Offentligfinansiella konsekvenser m.m.
Syftena med ett system med nystartszoner är att skapa jobb och
öka sysselsättningen i stadsdelar med utbrett utanförskap samt att
stimulera nyföretagandet inom dessa områden. Effekterna är tänkta
att uppnås genom att vissa riktade skattelättnader ges till företag
som bedriver verksamhet inom dessa områden och som anställer
människor som i huvudsak är bosatta där.
Utredaren ska presentera en grundlig samhällsekonomisk analys
av förväntade konsekvenser och effekter. Sysselsättningseffekter, i
form av arbeten i nystartszoner för personer som bor i nystartszonen och i landet som helhet, är av särskild vikt. Påverkan på
konkurrensen ska bedömas såväl för den lokala situationen i och
omkring zonerna som för situationen för hela landet. Frågan om
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huruvida förslaget riskerar att påverka samhandeln inom EU är av
stort intresse, särskilt för statsstödsprövningen. Den ovan angivna
utvärderingen av det franska systemet kan tjäna som ledning för
analysen.
Förslagets offentligfinansiella effekter ska beräknas. Utredaren
bör bedöma förväntade beteendeförändringar hos företag och privatpersoner både i och utanför nystartszonerna. Särskilt viktigt är
att bedöma effekterna på sysselsättningen. En analys bör även
göras av hur de nya reglerna kommer att påverka olika slags företag, t.ex. företag i olika utvecklingsfaser och med olika storlek.
Utredaren bör vidare analysera vilka typer av arbetstillfällen som
kan tänkas skapas genom förslaget samt hur dessa arbetstillfällen
tillfaller män respektive kvinnor.
Redogörelsen för effekterna bör vara uppdelad i en del som avser
effekterna på lokal nivå, dvs. för en zon och dess närhet, och i en
del som avser riket i dess helhet.
Det är också viktigt att redovisa hur personer som är bosatta i de
områden som omfattas av åtgärden kan komma att påverkas avseende t.ex. rörlighet och eventuella inlåsningseffekter. Förväntad
inströmning av arbetstagare som inte är bosatta i området bör om
möjligt också kartläggas.
Utredaren ska föreslå finansiering av förslagen enligt gällande
finansieringsprinciper.
De administrativa konsekvenserna av förslagen för Skatteverket,
andra myndigheter och företagen ska belysas. Effekten på företagens administrativa kostnader bör vara så liten som möjligt och ska
ses sammantaget för samtliga förslag. Även behovet av förändringar
av de skatteadministrativa regelverken ska undersökas och behövliga författningsförslag ska lämnas.
Utredaren ska göra en konsekvensutredning av eventuella förslag
och belysa effekterna av dessa. Därvid ska 14, 15 och 15 a §§ i
kommittéförordningen (1998:1474) tillämpas för att ange kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar.
Redovisning av uppdraget
Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012.
(Finansdepartementet)
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Aggregering av områden

1.1

Inledning

I denna bilaga ges en utförligare förklaring till hur de existerande
SAMS-områdena har aggregerats (lagts ihop) till större områden.
Anledningen till att en sådan aggregering behövs är, som anförts i
betänkandet, att vissa SAMS-områden har få eller inga invånare.
Utredningen har bedömt att det utifrån ett mycket litet underlag
inte är möjligt att bedöma om ett område är drabbat av utbrett
utanförskap. Utredningens förslag bygger också på att viss del av
arbetskraften måste vara bosatt inom en nystartszon för att rätt till
avdrag ska finnas (se avsnitt 11.4.2). Om områdena har en alltför
liten befolkning kan det bli svårt, eller rentav omöjligt, för företagen att hitta arbetskraft inom nystartszonerna.

1.2

Aggregeringen utgår från SAMS-områden

Utredningen har funnit önskvärt att de områden som utgör nystartszoner är klart och tydligt definierade och att de är beständiga över
tid. Det är viktigt för alla parter, såväl arbetsgivare och arbetstagare
som beslutsfattare och utvärderare. De minsta geografiska enheterna
som är stabila över tid och för vilka utförlig statistik finns att tillgå
i Sverige är de s.k. SAMS-områdena (Small Area Marketing Statistics).
De är framtagna av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med
kommunerna i början av 1990-talet.
En ytterligare fördel med att använda sig av SAMS-indelningen
är, förutom att det finns befintlig statistik för områdena över tid,
att gränsdragningen mellan dessa SAMS-områden varit i stort sett
intakt sedan början av 1990-talet. Smärre justeringar har skett, men
områdena är i stort sett desamma som när de skapades.
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En nackdel med att använda denna indelning är bl.a. att områdesindelningen ser olika ut i de olika kommunerna Benämningen av
de olika områdena följer inte heller någon bestämd struktur.
SAMS-områden utgör vad som kallas ”homogena bostadsområden”, en benämning som kan anses missvisande eftersom de även
kan utgöras av industri- eller naturområden. Detta innebär att de i
vissa fall har mycket få invånare, trots att de benämns bostadsområden i beskrivningarna.
Varje SAMS-område har tilldelats ett nummer som utgörs av
kommunnumret följt av ett löpnummer. Exempelvis står området
Högelid som tredje område inom Mariestads kommun (kommunnummer 1493) och tilldelas därför SAMS-nummer 14930003.
Utöver löpnumret har varje SAMS-område tilldelats ett namn, men
hur de olika SAMS-områdena namngetts varierar kraftigt. I vissa
fall har de getts samma namn som det bostadsområde det innefattar
hade sedan tidigare. I vissa fall har flera SAMS-områden samma
namn, rimligen i de fall då ett bostadsområde är så stort att det
innefattar flera SAMS-områden. Exempelvis finns i Borås (kommunnummer 1490) tre olika SAMS-områden (område 14900083,
14900086 och 14900087) som alla heter Kinnarumma. I vissa fall
har man för en tydligare uppdelning valt att lägga till ett nummer
till namnet, så att exempelvis Göteborg har SAMS-områden som
heter Angered 1 till Angered 9. Dock finns även här exempelvis tre
SAMS-områden som heter Angered 4, vilket gör att Angered 1 till
Angered 9 innefattar totalt 39 områden.
SAMS-områdenas storlek, både geografiskt och rörande antal
invånare, varierar stort. Exempelvis har SAMS-områdena i Stockholm
generellt sett betydligt fler invånare än de i Göteborg och Malmö. I
och runt Stockholm har därför varje SAMS-område större sannolikhet att inte behöva läggas samman med ett annat område för att
uppnå en tillräcklig storlek.

1.3

Samtliga slutgiltiga områden ska ha minst
4 000 invånare

Frågan hur många invånare ett område behöver för att utgöra en
lämplig avgränsning är långt ifrån enkel. Svaret beror på många
olika faktorer, såsom hur utspridd eller koncentrerad bebyggelsen
är, hur den demografiska sammansättningen ser ut, o.s.v. I arbetet
med urban utveckling har man valt att ett område, för att vara
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aktuellt för att omfattas, ska ha minst 4 000 invånare. Utredningen
har inte sett någon anledning att frångå detta kriterium och anser
därför att samtliga SAMS-områden ska läggas ihop (aggregeras)
med andra SAMS-områden till dess att inget aggregerat område har
mindre än 4 000 invånare.

1.4

Stegvis aggregering

I ett första steg tilldelas varje SAMS-område med minst 500 invånare ett identifikationsnummer som är detsamma som radnumret i
SCB:s datafil med samtliga SAMS-områden (SAMS-listan). Dessa
områden kallas för kärnområden och skapas för att säkerställa att
alla aggregerade områden innehåller minst ett SAMS-område med
ett visst befolkningsunderlag. Områden med färre än 500 invånare
tilldelas i detta första steg inget identifikationsnummer. I tabell 1.1
visas exempelvis hur det första området i listan har 2 893 invånare
och därmed uppfyller kravet på minst 500 invånare. Det tilldelas ett
id-nummer (1). Området på rad två har däremot för få invånare
och tilldelas i detta steg inget id-nummer.

Anledningen till att just 500 har valts som gränsvärde är att dessa
kärnområden sedan ska aggregeras till större områden som slutligen ska ha minst 4 000 invånare. Den stegvisa aggregeringen innebär att kärnområdena kommer att aggregeras till områden med minst
1 000 invånare. I nästa steg aggregeras dessa områden till områden
med minst 2 000 invånare, som i sin tur aggregeras till de slutliga
områdena med minst 4 000 invånare. Det är inte möjligt att börja
med kärnområden med exempelvis 1 000 invånare då detta skulle
innebära att vissa kommuner inte skulle ha något kärnområde att
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lägga andra SAMS-områden till och därför bli utan några aggregerade områden. Att inleda aggregeringen med kärnområden med
minst 500 invånare säkerställer att det i varje kommun finns minst
ett område som kan utgöra ”kärnan” för aggregeringen. Vid aggregeringen har utredningen valt att ta med samtliga SAMS-områden,
även områden där mycket få eller inga boende finns registrerade,
trots att områdena inte kan anses drabbade av utbrett utanförskap.
Detta eftersom de kan utgöra områden där möjlighet finns till
nyetablering av företag.
I nästa steg tilldelas områden utan identifikationsnummer, men
som i SAMS-listan ligger bredvid ett kärnområde, samma nummer
som kärnområdet, så länge båda områdena ligger i samma kommun.
Ett aggregerat område kan således inte korsa en kommungräns.
Om ett SAMS-område ligger mellan två kärnområden i listan
aggregeras SAMS-området med det kärnområde vars sysselsättningsgrad ligger närmast SAMS-områdets. I de fall då både området
ovanför och nedanför i listan har samma sysselsättningsgrad läggs
SAMS-området ihop med det av dessa två områden som har störst
invånarantal, se tabell 1.2.
Ett undantag från denna huvudregel är de SAMS-områden som
har det första respektive sista löpnumret inom varje kommun, då
dessa inte har något angränsande SAMS-område före respektive
efter sig i listan. Dessa områden aggregeras, i de fall detta behövs,
med det enda närliggande SAMS-området. En stoppregel används
också, som gör att områden med 16 000 invånare eller mer inte
aggregeras med andra mindre områden. Detta för att förhindra att
allt för stora områden skapas. I ursprungsdatan förekommer visserligen SAMS-områden med mer än 16 000 invånare, där det största
har strax över 20 000 invånare (området Bjursholmsplan i Stockholm).
Detta får dock anses utgöra undantag.
När denna första aggregering gjorts summeras befolkningen i de
två områden som aggregerats, vilket bildar befolkningsmängden i
det nyskapade aggregerade området. För det nybildade området
beräknas även sysselsättningsgrad, eftersom den ska användas för
att bedöma med vilket område resterande SAMS-områden, som
ännu inte tilldelats något identifikationsnummer, ska aggregeras, se
tabell 1.2.
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För de områden som inte tilldelats identifikationsnummer görs
samma avvägning som i föregående steg, så att ett SAMS-område
utan identifikationsnummer läggs till det område med identifikationsnummer som området ligger närmast före eller efter i SAMSlistan. De områden som i SAMS-listan befinner sig mellan två
områden med identifikationsnummer läggs till det område, närmast
före eller efter i SAMS-listan, som ligger närmast i sysselsättningsgrad. Förfarandet upprepas till dess samtliga SAMS-områden tilldelats ett identifikationsnummer och därmed ingår i ett område
med minst 500 invånare.
I nästa steg genomförs en liknande process för att skapa områden med minst 1 000 invånare. I detta steg är det de i det föregående steget hoplagda områdena, de s.k. kärnområdena, som läggs
ihop. Detta innebär att om två SAMS-områden lagts ihop i ett tidigare steg ska de inte delas upp i detta senare steg. Områden som
har minst 1 000 invånare behåller sitt identifikationsnummer. Nu är
det dock inte lika viktigt att kärnområden skapas eftersom samtliga
befintliga områden redan har minst 500 invånare. Här bortses därför från s.k. kärnområden och de aggregerade områdena från föregående steg aggregeras med det av de områden som ligger före eller
efter i listan och som mest liknar det aktuella området med avseende på sysselsättning. Samma förfarande genomförs sedan för
områden med 2 000 respektive 4 000 invånare.
Som tilläggsregel till ovanstående gäller att i de fall ett enskilt
SAMS-område geografiskt direkt angränsar till en nystartszon och
på egen hand uppfyller de tre kriterierna för att ett aggregerat område
ska definieras som nystartszon så ansluts det aktuella SAMS-området
till den angränsande nystartszonen. Omvänt gäller också att om ett
SAMS-område lagts till ett aggregerat område som sedan definieras
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som en nystartszon, men inte geografiskt direkt angränsar till detta
och inte på egen hand uppfyller de tre kriterierna som ställs på en
nystartszon, så ska inte det aktuella SAMS-området definieras som
en nystartszon.
Ovanstående resulterar i att de cirka 9 200 SAMS-områdena
aggregerats till 1 266 nya områden.

1.5

Problem vid aggregering

Ett problem med ovanstående förfarande är att varje område läggs
ihop med området med närmast föregående eller efterföljande löpnummer, om det ska läggas ihop med något område. Detta kan leda
till problem i de fall då numreringen av SAMS-områdena inte följer
någon geografisk logik. I vissa fall riskerar SAMS-områden som
inte gränsar till varandra att aggregeras till ett område. Risken för
detta minskas dock genom att de områden som liknar varandra
mest med avseende på sysselsättning läggs till varandra. Det är
sannolikt att två geografiskt angränsande områden i högre grad
liknar varandra i sysselsättning än två geografiskt spridda områden.
Ett alternativ för att säkerställa att närliggande områden i första
hand läggs till varandra vore att aggregera SAMS-områden efter
vilket namn de tilldelats när det skapades. På så sätt skulle ovan
nämnda områden med namn Angered 1 i första hand läggas ihop.
Tyvärr är dock inte heller namngivningen geografiskt konsekvent,
vilket innebär att även med denna metod kommer SAMS-områden
som inte gränsar till varandra att läggas ihop. Dessutom är vissa
SAMS-områden i sig själva inte sammanhängande. Ett exempel är
ett av delområdena i Angered 1 (SAMS-nummer 14800779) i
Göteborg, se bild 1.
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Källa: SCB:s SAMS-atlas

Ser man till samtliga SAMS-områden med namnet Angered 1 skapar
de ett område som inte heller det är sammanhängande, se bild 2.

Källa: SCB:s SAMS-atlas

Till detta kommer problem med att vissa områden har namn som
inleds med en indelningsbeteckning. Exempelvis finns i Upplands
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Väsby SAMS-områden som heter Södra respektive Norra Runby.
Dessa områden ligger således nära varandra, eller utgör olika delar
av ett större område., De kommer dock inte att hamna nära
varandra i en lista sorterad i bokstavsordning.
Ett ytterligare alternativ kunde vara att manuellt lägga ihop
områden som både ligger nära varandra och exempelvis har en liknande befolkningsstruktur eller arbetsmarknadssituation. Detta
skulle dock vara mycket tidskrävande och kräva mycket god kännedom om de olika SAMS-områdenas karaktär. Det skulle i många
fall ge en bättre indelning än den rent mekaniska metod som valts
av utredningen men skulle samtidigt leda till att gränsdragningen i
många fall baseras på annat än rent objektiva kriterier. Utredningen
har även kontrollerat möjligheten att be varje kommun sammanfoga lämpliga SAMS-områden, något som dock inte visat sig vara
möjligt. Som utredningen konstaterat i betänkandet är dessa metoder inte heller lämpliga med hänsyn till den objektivitet som förutsätts vid lagstiftning inom skatteområdet och som sannolikt också
krävs för att Europeiska kommissionen ska kunna godkänna
systemet med nystartszoner.
Utredningen bedömer därför att den lämpligaste metoden är att
aggregera SAMS-områden på det ovan beskrivna sättet.
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Exempel på områden som kan utgöra
nystartszoner

1.1

Inledning

Utredningen har i betänkandets kapitel 11 föreslagit ett system för
att utse nystartszoner i områden med utbrett utanförskap. I denna
bilaga ges exempel på hur nystartszonerna kan se ut. Det bör dock
påpekas att dessa områden definierats utifrån de kriterier som
utredningen föreslagit baserat på statistik från 2009, den senaste
statistik som varit tillgänglig för utredningen. Om utredningens
förslag om avdrag för verksamhet i nystartszoner genomförs ansvarar Tillväxtverket enligt förslaget för den faktiska avgränsningen av
nystartszonerna. Nyare statistik kommer då att finnas tillgänglig
och andra områden kan då komma att utses även om samma kriterier används. De områden som presenteras i denna bilaga ska därför
bara ses som illustrationer av hur utfallet skulle kunna bli om det
föreslagna systemet med nystartszoner genomförs. De kartbilder
som presenteras i denna bilaga är också endast avsedda att översiktligt illustrera dessa exempel då gränsdragningen mellan SAMSområdena på dessa kartbilder blir mycket grov.
Utredningen har ändå bedömt det som viktigt att med dessa
exempel visa hur nystartszonerna kan komma att se ut.
Det finns en stor variation i hur många SAMS-områden som
omfattas i de olika kommunerna, vilket till viss del kan ses som en
effekt av de olika utformningarna av SAMS-områdena i olika kommuner (se avsnitt 11.2.1). Exempelvis kan nämnas att i Göteborg
omfattas 32 SAMS-områden, men i Stockholm endast ett. Denna
skillnad i antal SAMS-områden motsvaras dock inte av antalet
invånare som omfattas eftersom Stockholm har betydligt större
SAMS-områden. I Stockholm omfattas 15 084 invånare, att jämföra
med drygt det dubbla, 34 594 invånare, i Göteborg.
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1.2

Borlänge

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar två SAMS-områden
(20810015-16) utses i Borlänge. Dessa SAMS-områden hade 2009
totalt 5 324 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Borås

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar fyra SAMS-områden
(14900041-44) utses i Borås. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt
6 165 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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1.4

Eskilstuna

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar sex SAMS-områden
(4840072-4840077) utses i Eskilstuna. Dessa SAMS-områden hade
2009 totalt 7 820 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Göteborg

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att fyra nystartszoner som totalt omfattar 32 SAMS-områden
(14800408-15, 14800753-57, 14800775-91, 14800807-8) utses i
Göteborg. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt 41 823 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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1.6

Halmstad

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar ett SAMS-område (13800055)
utses i Halmstad. Detta SAMS-område hade 2009 4 187 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Kristianstad

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar fem SAMS-områden
(12900049-52, 12900054) utses i Kristianstad. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt 4 676 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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1.8

Linköping

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar två SAMS-områden (580005152) utses i Linköping. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt
4 515 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Malmö

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att tre nystartszoner som totalt omfattar tretton SAMS-områden (12800246-7, 12800249, 12800253, 12800255, 12800259,
12800273-4, 12800276, 12800279-82) utses i Malmö. Dessa SAMSområden hade 2009 totalt 35 210 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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1.10

Stockholm

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar ett SAMS-område (1800148)
utses i Stockholm. Detta SAMS-område hade 2009 15 084 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Bilaga 3

Södertälje

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att två nystartszoner som omfattar tre SAMS-områden
(1810032, 1810037-38) utses i Södertälje finns. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt 9 785 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Trollhättan

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar tre SAMS-områden (148001012) utses i Trollhättan. Dessa SAMS-områden hade 2009 totalt
4 646 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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Bilaga 3

Örebro

Med de av utredningen valda kriterierna och användning av 2009
års statistik skulle det föreslagna systemet med nystartszoner innebära att en nystartszon som omfattar ett SAMS-område (18800108)
utses i Örebro. Detta SAMS-område hade 2009 6 661 invånare.

Källa: SCB:s SAMS-atlas
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