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Promemoria Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag 
och handelsbolag 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda 
– sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag och förbundet ställer sig frågande till vad 
syftet med förslaget egentligen är. Är stödet primärt tänkt att: 

• gynna tillväxtpotentialen för landets soloföretag och ge effekter för företagens vilja att 
utvecklas 

• gynna enskilda individer utanför arbetsmarknaden och skapa effekter för sysselsättningen  
• vara en politisk kompensation för ökat skattetryck via t ex flygskatt och förändringar i 3:12 

reglerna och skapa fler jobb via ökad administration hos berörda myndigheter  

Om utgångspunkten är något av de två första punkterna får förslaget antas hamna i samma kategori 
som rubriken i kapitel 4.4.1 Stöd av mindre betydelse. Är huvudsyftet den sistnämnda punkten kan 
förslaget troligtvis uppnå sitt syfte.  

Gynna tillväxtpotentialen för landets soloföretag och ge effekter för företagens vilja att utvecklas 

Småföretagarnas Riksförbund anser att grundtanken kring att underlätta för soloföretagare att ta 
steget till en första anställning är riktigt bra. Det är en stor tröskel att klättra över, förenat med en 
stor risk samt leder det till ökade kostnader, ökad administration, ökat ansvarstagande och ett ökat 
antal regelverk att förhålla sig till. Ur ett samhällsperspektiv finns det många fördelar med att skapa 
förutsättningar för landets ca 820 000 enmansföretag att vilja anställa en första person men ska 
detta lyckas måste det finnas en förståelse för vilka mekanismer som får en soloföretagare att vilja ta 
det första steget att anställa. Först och främst måste företaget ha en tillväxtpotential och tydlig 
ambition att växa samt via ökade intäkter eller förväntade order, under en längre period kunna räkna 
hem den kostnad som en anställning medför. I detta läge i ett företags utvecklingsskeende är det fullt 
fokus på att utveckla företagets affärsidé, hitta kunder, projekt och samarbetspartners. Vill man ta in 
en medarbetare under denna fas så är det inte för att själv jobba mindre utan för att hinna med att 
utföra alla de moment som behöver göras för att företaget ska nå den potential som företagaren 
drivs av att vilja nå. De administrativa momenten i företagandet kring rapportering till berörda 
myndigheter är inte primärt och i stor utsträckning anlitar man en redovisningskonsult eller annan 
sak expertis att se till att företaget uppfyller alla de regler och krav som ska uppfyllas i egenskap av 
företagare. Förutom skatter och regelverk kopplade till verksamhetens villkor innebär en första 
anställd en oro över att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren. Frågor som ”vilken säsong kommer 
försäljningen att lossna ordentligt?”, ”klarar jag likviditeten under lågsäsong med en anställd?” och 



 
 
”vad händer om hen blir sjuk?” är avgörande. Skulle en nyligen anställd medarbetare bli sjuk vid 
upprepade tillfällen kan detta starkt påverka företagets ekonomi under en utbyggnadsfas. 

Det är alltså inte en rabatt på arbetsgivaravgiften på max 5 303 kr i månaden under anställningens 
första 12 månader som är det avgörande incitamentet för en soloföretagare att fatta ett beslut om 
att anställa. Den avgörande frågan är snarare om företaget har de ekonomiska och administrativa 
förutsättningarna att öka sina kostnader med 25 000 – 40 000 kr i månaden och beräkna att den nya 
medarbetaren skapar detta mervärde för företaget. Därav gör Småföretagarnas riksförbund 
bedömningen att växa stödets utformning och innehåll, blir ett stöd av mindre betydelse även för 
soloföretagare som funderar på att anställa. Vi som representanter för småföretagarna vill framhålla 
att områden som skattesystemet i sin helhet, arbetsmarknadens funktionssätt, riskkapitalförsörjning 
och minskad regelbörda är viktigare områden att anpassa till dagens förutsättningar för att 
åstadkomma den tillväxt som är nödvändig och eftersträvansvärd.  

Småföretagarnas Riksförbund anser att promemorian har ur ett småföretagarperspektiv ett felaktigt 
fokus och gör ett antal felaktiga antagande som vittnar om bristande förståelse för de grundläggande 
förutsättningar som gäller för en soloföretagare.  

För det första så är texten till största del inriktat på att förslaget inte strider mot EU-rätten kring 
felaktigt statsstöd eller att utformningen av förslaget inte skapar juridiska svårigheter och felaktiga 
tolkningsutrymme. Förbundets uppfattning är att rädslan att göra juridiska fel som skulle kunna 
påverka statsapparatens trovärdighet överstiger ambitionen att förenkla och underlätta för 
soloföretag att på riktigt våga ta steget att anställa. Då upplevelsen av ökad regelbörda och högre 
skattetryck, generellt har ökat bland företagare i landet samt utifrån vårt resonemang kring 
mekanismer för att anställa är det högst troligt att beräkningarna kring de offentligfinansiella 
finanserna kring minskade intäkter är alldeles för högt ställda och pekar på en allt för hög tilltro till 
stödets eventuella hävstångseffekt.  

För det andra så anser vi att kostnadsberäkningarna för den ökade administrativa bördan visar på 
den begränsade kunskap myndigheterna har kring företagandets villkor. I promemorian beskrivs att 
förslaget kommer öka den administrativa bördan för enmansföretag som anställer sin första person 
och väljer att ta del av växa-stödet. Man hävdar att det enbart kommer innebära att fylla i en extra 
uppgift i arbetsgivardeklarationen. Kostnaden för det ökade uppgiftslämnandet uppskattas till 20 
kronor/berört företag och månad. Uppskattningen bygger på att det tar fem minuter att ta fram och 
fylla i uppgiften och att arbetet utförs av en person med 28 800:-/mån d v s en anställd 
ekonomiassistent i privat sektor.  Denna beräkningsgrund överensstämmer inte med verkligheten. I 
samband med en första anställning krävs en hel del hjälp av sakkunnig och i stor utsträckning utförs 
denna av en extern redovisningskonsult. Timkostnaden för 1 h arbete i månaden ligger på mellan 
600:- - 1000:-/h. Betänk även att, om syftet med växa stödet är att utöka antalet företag som 
anställer för första gången så måste den administrativa kostnaden beräknas på hela den omfattande 
administrativa skillnad en första anställning utgör. Om vi antar att en rimligare ökad administrativ 
tidsåtgång landar på 1 h arbete á 700 :-, skulle detta innebära att administrationskostnaden skulle 
kosta ca 13 % av den maximerade minskade lönekostnaden.  

 

 



 
 
Gynna enskilda individer utanför arbetsmarknaden och skapa effekter för sysselsättningen 

Promemorian beskriver att växa-stödet bör främst ses som ett marginellt sysselsättningsstöd och att 
de är mer kostnadseffektiva än generella nedsättningar av socialavgifter. Frågan värd att ställa är, för 
vem är stödet kostnadseffektivt? Utifrån ett statligt perspektiv är det garanterat mer 
kostnadseffektivt eftersom det troligtvis blir ett litet utfall som är enkelt att mäta i kr och ören. Men 
för företagaren blir det inte speciellt kostnadseffektivt och eftersom effekten av den kortsiktiga 
sysselsättningen bedöms vara mycket osäker blir det inte stödet speciellt kostnadseffektivt för de 
som vill in på arbetsmarknaden. Osäkerheten kring sysselsättningseffekten blir än större då växa-
stödet jämförs med subventionerade anställningsstöd i form av nystartsjobb. I promemorian 
konstaterar man att anställning via nystartsjobb är mer fördelaktigt för företagaren än växa-stödet.  

I floran av subventionerade anställningsstöd kommer växa-stödet att vara ett icke fördelaktigt 
alternativ och därmed omotiverat som ett instrument att skapa effekter för sysselsättning på den 
tudelade arbetsmarknaden. För att nå en sysselsättningseffekt med lägre trösklar in på 
arbetsmarknaden och som stöttar de i utanförskap förordar Småföretagarnas riksförbund att istället 
minska antalet subventionerade anställningsformer samt kombinera och utveckla lärlingsjobb och 
yrkesintroduktionsanställningar genom att införa en modell för arbetsplatsförlagd utbildning riktad 
till samtliga företagsformer i Sverige.   

Vara en politisk kompensation för ökat skattetryck via t ex flygskatt och förändringar i 3:12 
reglerna och skapa fler jobb via ökad administration hos berörda myndigheter 

Småföretagarnas Riksförbund har i andra remissvar kunnat konstatera att regeringen tidigare har 
aviserat om ett ökat skattetryck på företagande med en 25% skattehöjning via 3:12 reglerna som 
planeras att generera 3 miljarder i skatteintäkter samt en flygskatt som tänker inbringa runt 1, 7 
miljarder till statskassan. Både dessa förslag får mer långtgående negativa effekter för 
företagsklimatet och viljan till att anställa, än den eventuella positiva effekt ett utökat växa-stöd 
genererar. Det är lovvärt med regeringens visade ambition till grön skatteväxling. Men den 
sammanlagda effekten av dessa förslag i en planerad budget tenderar att skapa en ökad uppfattning 
av en företagarfientlig politik med liten minskad CO2 effekt. Det utökade växa-stödet kan utifrån 
Småföretagarnas perspektiv inte anses vara en tillräckligt stor kompensationsfaktor för att mildra 
effekten av de aviserade skattehöjningar som förekommit. Det är troligt i och med att stödets 
utformning i kombination med flygskatten och grön skatteväxling diskuterats flitigt i mediala 
sammanhang har ökat vetskapen om stödet. Det skulle kunna innebära att det initiala intresset bland 
soloföretagare att ta del av information kring stödets utformning är högre än för liknande tidigare 
presenterade stöd. 

Det utvidgade växa-stödet kommer ge positiva effekter för skatteverkets verksamhet då det medför 
en ökad ärendehantering och kontroll samt leda till ökad mängd frågor till skatteupplysningen och 
därutöver skapa mer sysselsättning för att inarbeta informationen om den föreslagna nedsättningen i 
befintliga broschyrer och i webbinformation. Småföretagarnas Riksförbund ser det som positivt att 
dessa tillkommande kostnader kan hanteras inom befintliga ramar. Däremot kan vi konstatera att 
villkoren för en småföretagare inte skulle kunna hanteras på samma sätt. En sådan omfattande ökad 
administrativ arbetsbörda skulle inte kunna hanteras inom befintliga ramar. Detta kan vara något att 



 
 
reflektera över då småföretagarens villkor att utvecklas och växa bygger på helt andra mekanismer 
än den stora offentliga myndighetsförvaltningen.  

Avslutningsvis vill Småföretagarnas Riksförbund poängtera att vi ser positivt på ambitionen och 
utformningen av ett utvidgat växa-stöd. I det större sammanhanget kring den totala negativa 
effekten för småföretagsklimatet kopplat till aviserade budgetförslag, blir växa-stödet en ytterst 
marginell positiv företeelse. 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och näringspolisk samordnare 
Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


