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Stockholm den 2 4 januari 2017

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er t dnr : Fi2016/04014/K
Vår ref: Eva Sjöberg

Yttrande över betänkande av välfärds utredningen om ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78)

Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade
betänkande. Almis yttrande fokuseras till den del av utredningens uppdrag och förslag som
fokuserar på de id éburna aktörernas kapitalförsörjning och Almis roll i detta . Almi ser positivt på
förändringar som gör det enklare för entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Mot
denna bakgrund lämnar Almi följande synpunkter.

Utredningen gör bedömningen att det inte föreligger ett generellt kapitalförsörjningsproblem för
den idéburna sektorn. Utredningen noterar därvidlag, vad gäller Almis verksamhet, att det inte
finns några formella hinder för Almi att låna ut medel till idéburna verksamheter som bedriver
verksamhet inom välfärdssektorn. Vidare h änvisar utredningen till kontakter med Almi och
företrädare för idéburna organisationer när utredningen anför att i de fall Almi inte lånat ut medel
till idéburna verksamheter är detta avhängigt Almis uppdrag. Almi vill i sammanhanget förtydliga
följande.

Almi s uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt
samt medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag . Bolaget ska för detta
ändamål erbjuda tjä nster inom rådgivning och finansiering i huvudsak riktat till företagare och
företag med lönsamhets - och tillväxtpotential. Finansieringstjänsterna ska innef atta både lån och
ägarkapital och v erksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden . Den
marknadskompletterande rollen innebär att Almis verksamhet ska riktas mot företagare och
företag med potential för hållbar tillväxt som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning
tillgodosett av marknadens privata aktörer.

Som utredningen noterar finns inga hinder för Almi att låna ut medel till idéburna verksamheter.
Samtidigt vill Almi betona att för såväl idéburen som all annan verksamhet utvärderar Almi
möjlighet en till utveckling och lönsamhet i företaget samtidigt som förmågan att åte rbetala lånet
bedöms . Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än säkerhet i
tillgångar . Stor vikt läggs även på entreprenörens och företagets kapacitet att utveckla och
förvalta affärsidén eller investeringen .
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Låneverksam heten inom Almi bedrivs vidare utifrån förutsättningen att l ånefond en ska hållas
intakt. Detta innebär att Almi ska balansera ränteintäkterna så att de matchar de kreditförluster
som uppstår. Det finns därmed en gräns för hur hög risknivån kan vara och det i nnebär också att
lånefonden ska generera en viss nivå på ränteintäkter .

Med vänliga hälsningar

Almi Företagspartner AB

Göran Lundwall
Vd och koncernchef


