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Remissvar Omställningsstöd till företag för perioden augustidecember 2020
Tillvä xtverket arbetar fö r att stä rka fö retagens konkurrenskraft. Det gö r myndigheten
genom att skapa bä ttre fö rutsä ttningar fö r fö retagande och attraktiva regionala miljö er
dä r fö retag utvecklas.
Tillvä xtverket konstaterar att må nga av landets fö retag stå r mitt i en lå ngtgå ende kris
som få r omedelbara och djupgå ende konsekvenser. Oron ä r stor, och må nga ger uttryck
fö r en krisartad situation med akut brist på intä kter vilket leder till stora ekonomiska
problem. De omfattande insatser i krispaketen som lanserats ä r betydelsefulla i den
akuta situationen fö r må nga fö retag, verksamheter och individer.
De branscher som initialt drabbats hå rt av Covid19-krisen ä r branscher som på verkas av
social distansering, så som besö ksnä ringen, resebranschen, sport- fritids- och
nö jesverksamhet. Men krisens omfattning gö r att ä ven andra branscher, inte minst de
som i hö g utsträ ckning exponeras mot andra marknader drabbas hå rt. Detta få r stor
betydelse fö r Sverige som har en begrä nsad inhemsk marknad och ä r beroende av
handel. Utvecklingen dä r krisen fö refaller att gå i vå gor skapar en osä kerhet och flera av
de fö retag som upplevde viss å terhä mtning under tidiga hö sten ä r nu mitt uppe i en ny
period med svikande intä kter.
Flera av fö retagen ingå r i nä ringslivskedjor av stor betydelse fö r den lokala och regionala
utvecklingen. Fö rsvinner delar i kedjan på verkas ä ven fö retag/branscher som inte ä r lika
omedelbart på verkade av krisens effekter. Detta innebä r multiplikatoreffekter som
kommer få stor på verkan fö r attraktionskraft och tillvä xt i hela landet, och som kommer
ta lå ng tid att bygga upp igen. Detta ä r en sä rskilt viktig faktor fö r landets alla
landsbygder.
Tillvä xtverket vä lkomnar dä rfö r fler insatser som kan underlä tta fö r landets fö retag att
ö verleva Covid19-krisen. Det ä r viktigt att de insatser som lanseras ä r enkla, tydliga och
snabbt kommer ut till fö retagen så att de kan gö ra nytta.
Remissvaret ä r skrivet utifrå n dessa utgå ngspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Mot ovanstå ende bakgrund ser Tillvä xtverket positivt på att omstä llningsstö det som ä r
kopplat till fö retagens minskade omsä ttning fö rlä ngs till att ä ven omfatta augusti –
december 2020 och dä rmed anpassas till den nuvarande situationen.
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Beslut i detta ä rende har fattats av avdelningschef Tim Brooks.
Johanna Pauldin har varit fö redragande.

Tim Brooks
Johanna Pauldin
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