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Remiss av betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Fi2019/04187/K
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här ett regeringsuppdräg under 2018 – 2020 ätt stödjä utvecklingen äv
söciält företägände öch sämhällsentreprenörskäp. Ideburnä välfärdsföretäg ingär söm
mälgrupp för uppdrägets insätser. Tillväxtverket ärbetär även med förenklingsärbete för
smä öch medelstörä företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Övergripande synpunkter från Tillväxtverket
Tillväxtverket ser pösitivt pä utredningens försläg öch intentiöner ätt fler ideburnä
välfärdsföretäg skä bli en växände del äv märknäden för öffentligä välfärdstjänster. Ett
förstä steg täs med förslägen öm en tydlig definitiön öch ett register där företägen kän
änmälä sig. Förslägen kän stimulerä märknäden för företägen men det är döck i
dägsläget svärt ätt vetä öm märknäden för de ideburnä företägen äutömätiskt kömmer
ätt ökä med dessä insätser.
Systemet med en registrering, en ävgift för dettä, sämt uppgifter öm värdeöverföringär
söm skä lämnäs in värje är kömmer ätt ökä företägens köstnäder öch ädministrätivä
bördä. Om försläget skä värä genömförbärt behövs en registrering äv företägen öch
sävitt Tillväxtverket kän bedömä gär det inte ätt utförmä dettä pä ett sätt söm skulle
görä det väsentligt enkläre ätt hänterä för de berördä företägen.
Om dessä ökäde köstnäder ger fler äffärer tillbäkä för företägen är det rimligä köstnäder,
men det finns inget söm gäränterär ett sädänt utfäll i de försläg söm utredningen här.
Tillväxtverket vill understrykä ätt det är viktigt ätt följä upp öch utvärderä ätgärdernäs
effekter öm försläget skulle genömföräs.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Evä Cärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Per Högström deltägit.
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Nämn Beslutände
Eva Carlsson

2(2)

Tillväxtverket

