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Remissvar avseende betänkandet Nystartszoner
(SOU 2012:50)
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms
Handelskammare att lämna synpunkter över betänkandet Nystartszoner
(SOU 2012:50).
Sammanfattning
Stockholms Handelskammare anser att utredningens förslag är intressant
men det inte kan genomföras i sin nuvarande form. Det främsta skälet är att
förslaget troligen kommer snedvrida konkurrensen och vara svårt att
överblicka för den enskilde företagaren.
Sverige har betydande integrationsutmaningar och alldeles för många står
allt för långt från arbetsmarknaden. Företagande och jobb är helt avgörande.
Det är bara ett växande näringsliv och en arbetsmarknad där trösklarna är
lägre än idag som långsiktigt bryter utanförskapet. Det finns stor insikt om
det i utredningen.
Men att begränsa reformer geografiskt riskerar att leda till
gränsdragningsproblem och förslaget innehåller tyvärr inga delar som kan
förväntas hantera dessa.
Handelskammarens uppfattning är att därför att hela Sverige borde vara en
nystartszon.
Bakgrund
Den 10 mars 2011 beslutade regeringen om direktiv för utredningen (Dir
2011:18). Utredningen skulle se över möjligheter att införa skattelättnader
för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap. Målsättningarna var att:
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-

-

skapa jobb och sysselsättning i områden där bland annat
sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella
genomsnittet
det startas fler företag inom zonerna och att företag ska ges bättre
förutsättningar att växa.

Utredningen förordar ett system med nystartszoner som erbjuder företag en
lättnad avseende sociala avgifter. Lättnaden består i stora drag av lättnad
från allmän löneavgift, arbetsgivaravgifter och egenavgifter utom
ålderspension. Lättnaden kan kombineras med andra
arbetsmarknadspolitiska stöd som exempelvis nystartsjobb.
Zonerna ska utgöras av ett eller flera SAMS-områden (Smaller Area Market
Statistics) om minst 4000 personer där:
-

andelen sysselsatta understiger 44,5 procent
andel som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger 6,8 procent
andel utan gymnasieexamen överstiger 31,3 procent.

Typ av företag som omfattas av förslaget:
-

mikroföretag och små företag med högst 50 anställda
alla arbetsgivare oavsett associationsform, enskilda näringsidkare
och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
befintliga företag, företag som flyttar in i nystartszon och nybildade
företag
samtliga branscher med undantag för jordbruk, fiskeri och
vattenbruk.

De företag som uppfyller kraven ska ha ett fast driftställe i nystartszonen
(verksamhetskravet), samtidigt som minst 25 procent av de arbetade
timmarna i företaget ska utföras av anställda som är folkbokförda på en
adress i nystartszon (boendekravet).
För huvudstadsregionen skulle förslaget innebära tre nystartszoner, två i
Södertälje (Hovsjö och Vasa, samt Norra Ronna) och ett område i
Stockholm (Norra och Södra Rinkeby).
Våra synpunkter
Stockholms Handelskammare tycker att förslaget har sina poänger och det
bygger på en insikt om att företagande och jobb är avgörande för att bryta
utanförskapet.
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Det finns en stor potential i huvudstadsregionen, Sveriges tillväxtmotor,
som kan tas tillvara. Näringslivet kan skapa fler jobb och integrera fler. Om
förutsättningarna är de rätta.
Utredningens förslag kan medföra beloppsmässigt stora kostnadslättnader
för de företag som kvalificerar sig, med upp till 3,4 miljoner kronor per
företag.
Men utredningen belyser inte i tillräckligt hög utsträckning de risker för
snedvridning av konkurrensen som förslaget medför. Man konstaterar dock
att “den negativa effekten kan antas bli mest påtaglig i närliggande områden
eller för företag som ligger i en nystartszon men inte uppfyller kriterierna”.
Med andra ord kan områden med liknande – men inte riktigt lika allvarliga strukturella utmaningar drabbas.
Utredningen ger inga svar på hur detta ska hanteras. Ambitionen kan
naturligtvis inte vara att nystartzonerna permanentas, vilket kommer
innebära betydande ”marginaleffekter” på såväl områdes- som företagsnivå.
Växande företag missgynnas och konkurrensen riskerar definitivt att
snedvridas.
Handelskammaren förordar i första hand system som gynnar företagande
generellt, sådana åtgärder når även företagande i områden med hög
arbetslöshet och man undviker den svåra gränsdragningsproblematiken.
Om de som idag står långt från arbetsmarknaden ska beredas en möjlighet
att ta sig in – och här har utredningen rätt – måste trösklarna sänkas. Det
gäller både kostnaderna för att anställa, men också arbetsmarknadens
reglering och funktionssätt i övrigt.
Hela Sverige borde vara en nystartszon.
Om regeringen trots allt väljer att införa nystartszoner bör detta prövas på ett
SAMS-område innan man gör ett storskaligt försök.
Underskrift
Fredrik Johansson,
Chef avdelningen analys och policy, Stockholms Handelskammare
Ewelina Tokarczyk
Stockholms Handelskammare
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