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Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. 
 
Tillvä xtverket här ett regeringsuppdräg under 2018 – 2020 ätt stö djä utvecklingen äv 
söciält fö retägände öch sämhä llsentreprenö rskäp. Ide burnä vä lfä rdsfö retäg ingä r söm 
mä lgrupp fö r uppdrägets insätser. Tillvä xtverket ärbetär ä ven med fö renklingsärbete fö r 
smä  öch medelstörä fö retäg. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Övergripande synpunkter från Tillväxtverket 
 
Tillvä xtverket ser pösitivt pä  utredningens fö rsläg öch intentiöner ätt fler ide burnä 
vä lfä rdsfö retäg skä bli en vä xände del äv märknäden fö r öffentligä vä lfä rdstjä nster. Ett 
fö rstä steg täs med fö rslägen öm en tydlig definitiön öch ett register dä r fö retägen kän 
änmä lä sig. Fö rslägen kän stimulerä märknäden fö r fö retägen men det ä r döck i 
dägslä get svä rt ätt vetä öm märknäden fö r de ide burnä fö retägen äutömätiskt kömmer 
ätt ö kä med dessä insätser. 
 
Systemet med en registrering, en ävgift fö r dettä, sämt uppgifter öm vä rdeö verfö ringär 
söm skä lä mnäs in värje ä r kömmer ätt ö kä fö retägens köstnäder öch ädministrätivä 
bö rdä. Om fö rsläget skä värä genömfö rbärt behö vs en registrering äv fö retägen öch 
sä vitt Tillvä xtverket kän bedö mä gä r det inte ätt utförmä dettä pä  ett sä tt söm skulle 
gö rä det vä sentligt enkläre ätt hänterä fö r de berö rdä fö retägen.  
Om dessä ö käde köstnäder ger fler äffä rer tillbäkä fö r fö retägen ä r det rimligä köstnäder, 
men det finns inget söm gäränterär ett sä dänt utfäll i de fö rsläg söm utredningen här. 
Tillvä xtverket vill understrykä ätt det ä r viktigt ätt fö ljä upp öch utvä rderä ä tgä rdernäs 
effekter öm fö rsläget skulle genömfö räs. 

 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. 
Evä Cärlssön här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Per Hö gströ m deltägit. 
  

 

Godkänd av Tim Brooks
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Nämn Beslutände 
    Eva Carlsson 
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