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Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till åtgärder för att främja utvecklingen för de mindre och medelstora företagen.
I propositionen föreslås att de näringspolitiska insatserna på regional
nivå breddas och byggs ut kraftigt. Förslag läggs fram om att länsvisa
utvecklingsfonder byggs upp i stiftelseform med stat och landsting som
huvudmän och med uppgift att till de mindre och medelstora företagen
tillhandahålla informations-, rådgivnings-, utbildnings- och konsulttjänster samt lämna lån på hög risknivå.
Fonderna, som föreslås starta sin verksamhet den 1 juli 1978, avses
överta de uppgifter som företagareföreningarna f. n. har. Målgruppen
för verksamheten föreslås vara mindre och medelstora industriföretag
samt vissa serviceföretag med direkt anknytning till industrin. Frågan
om servicenäringarnas behov av finansierings- ·och rådgivningsinsatser i ·
stort kommer att utredas.
Insatser för att främja ·produktförnyelse och marknadsföring föreslås
få hög prioritet i fondernas verksamhet. Även insatser för att främja
etablering av nya företag och underlevcrantörsföretagens utveckling
avses bli ägnade stor uppmärksamhet. Som ett led i uppbyggnaden av
utvecklingsfonderna föreslås att dessa tillförs de medel som f. n. finns
i statens hantverks- och industrilånefond och statens utvecklingsfond.
För budgetåret 1978/79 avses utvecklingsfonderna för sin kreditverksamhet tillföras 322 milj. kr. vilket innebär en ökning med 200 milj. kr.
i förhållande till de medel som har tillförts statens hantverks- och ·
industrilånefond och statens utvecklingsfond under innevarande bud1
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getår. För budgetåret 1978/79 beräknas statens bidrag till fondernas
företagsserviceverksamhet till drygt 58 milj. kr.
Ramen för statlig garanti för lån till hantverks- och industriföretag
beräknas för budgetåret 1978/79 till 300 milj. kr.
För uppbyggnad av två regionala investmentbolag dels för Värmland
-Bergslagenregionen
dels för mellersta Norrland, som dotterbolag till
Svenska Industrietablerings AB, beräknas för nästa budgetår 40 milj. kr.
Bolagens uppgift avses främst vara att främja etablering av nya företag.
Vidare föreslås vissa ändringar i riktlinjerna för Företagskapital AB,
som ägs av staten och bankerna gemensamt. Förctagskapital har till upp- ,
gift att lämna mindre och medelstora företag kapitaltillskott. I propositionen föreslås att Företagskapital får möjlighet att lösa ut delägare i
sådana företag genom att förvärva andra än nyemitterade aktier. Yidare föreslås att Företagskapital ges möjlighet att genom lån underlätta
enskildas förvärv av sådana företag eller företagsandelar.
En förstärkning av statens insatser för att främja den småföretagsinriktade fortbildningen föreslås också.
Till bidrag för uppförande av kommunägda industrilokaler, avsedda
för uthyrning till mindre och medelstora företag inom främst det inre
stödområdet, beräknas för nästa budgetår 30 milj. kr.
För att främja de mindre och medelstora företagens exportansträngningar föreslås att verksamheten vid Sveriges exportråd förstärks och
breddas. Förslaget innebär att Exportrådet ges möjlighet att sända ut
exportkonsulter för besök i företagen, att erbjuda företagen fler "exportchefer att hyra" och att arrangera fler exportträffar och säljresor. Nya
exportörer föreslås få en första marknadsundersökning utförd till subventionerat pris. Vidare föreslås att handclssekreterarkontoren till sig
får knyta exportfrämjanderåd bestående av lokalt verksamma affärsmän.
Vidare föreslås att Exportrådet får medel för att fortsätta en informationskampanj för att främja exporten. Vissa åtgärder för att förbättra exportfrämjandets lokala förankring i Sverige samt för att förbättra de kommersiella språkkunskaperna föreslås också.
Det föreslås också att statliga medel ställs till Sveriges turistråds för~
fogande nästa budgetår för att i samarbete med regionala och lokala ·
turistorgan utveckla produktions- och bokningscentraler. Härigenom
bör sammansättningen och utbudet av den svenska turistnäringens tjänster förbättras. Vidare aviseras att Turistrådet i samråd med statskontoret
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att datorisera boknings-·
rutinerna vad gäller svensk turism.
I propositionen läggs också fram förslag som syftar till att lösa vissa
för småföretagen akuta problem på kapitalbeskattningens område,
dvs. problem som hänger samman med förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen av kapital nedlagt i småföretag. Statsmakterna har re-
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dan tidigare uppmärksammat dessa problem och medgivit särskilda lättnader vid kapitalbeskattningen
av småföretagen. I propositionen konstateras att utrcdningsunderlag
f. n. saknas för mer genomgripande
principiella ändringar i nuvarande system. De nu framlagda förslagen
innebär i huvudsak en utvidgning av de lättnader som f. n. medges.
Enligt förslagen får substansvärdet av förmögenhet nedlagd i ett småföretags rörelse, jordbruk eller skogsbruk reduceras till 30 % vid såväl förmögenhetsbeskattningen
som arvs- och gåvobeskattningen. För
att hindra spekulation i fastigheter föreslås samtidigt att vissa spärrregler införs. Reduktionen av substansvärdet får enligt spärreglerna inte
leda till att företagens värde bestäms till lägre belopp än som motsvarar
taxeringsvärdet av fastigheter som ingår i förvärvskällan minskat med
de skulder som efter proportionell fördelning belöper på dessa fastigheter. Spärreglerna omfattar dock inte ekonomibyggnader i jordbruk
eller byggnader som används i rörelse. I likhet med nuvarande lättnader
berör förslagen inte börsnoterade företag eller andra företag vilkas
aktier eller andelar omsätts på kapitalmarknaden. De nya reglerna om
förmögenhetsskatt avses bli tillämpliga fr. o. m. 1979 års taxering, medan reglerna om arvs- och gåvoskatt föreslås bli tillämpliga i de fall då
skattskyldighet har inträtt efter utgången av år 1977. I propositionen
förutskickas att kapitalskatteproblemen
och andra närliggande frågor
skall utredas ytterligare.
Propositionen innehåller även andra förslag till ändringar i beskattningsreglerna. Sålunda föreslås att de regler om beskattning av s. k.
fåmansföretag som infördes år 1976 lindras i ett par avseenden. Den
särskilda bestämmelsen om värdering av bitförmån i fåmansföretag avses bli upphävd och ersatt av värdcringsreglcr som gäller generellt för
anställda i alla företag. En uppmjukning föreslås av den regel som
giiller för fåmansföretagens avdrag för tanticmavsättningar o. d. Vidare
föreslås viss utvidgning av rätten till det exportkrcditstöd som medges i
form av extra avdrag för exportkrcditkostnader.
Förslaget i denna del
innebär att även export av konsulttjänster i fortsättningen skall kunna
medföra rätt till extra avdrag och att den bcloppsgräns som gäller betr1iffande omfattningen av stödberättigad kredit sänks från l milj. kr.
till 0,5 milj. kr.
I propositionen aviseras slutligen att en särskild småföretagsdelcgation
skall tillkallas med uppgift att fortlöpande följa och bevaka utvecklingen
ptt srnåföretagsområdet.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1977-10-27
Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Asling, Söder, Trocdsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo
Föredragande: statsministern, statsråden Asling, Bohman, Munde bo,·
Burenstam Linder
Proposition om åtgärder för att främja de mindre oclt
medelstora företagens utveckling

Statsministern anför:
De mindre och medelstora företagen - i det följande kallade småföretagen - spelar en mycket framträdande roll i det svenska näringslivet.
Företag med mindre än 200 anställda svarar i dag för ca hälften av
sysselsättningen. Detta innebär att mer än en miljon människor är direkt
verksamma i dessa företag. Antalsmässigt utgör småföretagen den helt
övervägande delen av företagsamheten. Inte minst på många små orter är
de av avgörande betydelse för utkomstmöjligheterna och därmed för
dessa orters möjligheter att bibehålla sin livskraft. De har på så sätt stor
betydelse för den regionala utvecklingen;
Service och varutillförsel kan på många områden inte klaras utari ett
stort antal småföretag. Småföretagen fyller också en väsentlig funktion
som underleverantörer och lcgotillvcrkare till större inhemska och utländska företag. De utgör en viktig källa för teknisk förnyelse, liksom för
tillkomsten av nya affärsideer.
Förslagen i denna proposition rörande småföretagen är ett uttryck för
den vikt regeringen tillmäter vilja och förmåga till personliga företagarinsatser samt utvccklingsmöjligheterna inom denna del av näringslivet.
Förslagen utgår ifrån att alla de som är verksamma i företagen - de
anställda, förctagsägarc och förctagsledare - har ett gemensamt intresse
av att uppnå bästa möjliga produktionsresultat.
Åtgärder som stimulerar till ökad småföretagsamhet medverkar också
till en jämnare fördelning av resurserna i samhället och en tillfredssfallande sysselsättnings- och servicenivå för medborgarna oberoende av bostads-
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ort. Genom en spridning av resurser och inflytande undviks en koncentration av makt och inflytande till ett litet antal företag och beslutsfattare.
Propositionen innehåller också förslag till en administrativ decentralisering av de näringspolitiska besluten i syfte att förkorta kontaktvägarna
mellan myndigheter och de omedelbart berörda. En vidgad regional demokrati på det näringspolitiska området gersamtidigt större grupper av
medborgare möjligheter att påverka de samhälleliga besluten.
De senaste årens utdragna internationella lågkonjunktur och det för
många företag svaga konkurrensläget har skapat stora avsättningssvårigheter för den svenska industrin som helhet. Produktionen har stagnerat
och strukturproblemen hotar sysselsättningen inom en rad branscher och
företag.
Mot bakgrund härav har regeringen redari vidtagit en rad åtgärder för
att förbättra konkurrensläget, i första hand för den utlandskonkurrerandc
industrin. Till dessa åtgärder hör bl. a. nedskrivningen av kronans värde,
den successiva avvecklingen av den allmänna arbetsgivaravgiften och en
restriktiv finans- och kreditpolitik.
Även om konkurrensläget förbättras står det svenska näringslivet inför
stora omställningar. Flera av de industribranscher där svenska företag av
tradition har varit mycket starka och där en expansion tidigare har ägt
rum möter nu svårigheter; Basnäringar som stål- och skogsindustrin kan
även långsiktigt väntas möta ökad konkurrens bl. a. från länder med rika
och lättåtkomliga råvarutillgångar. Inom vissa delar av verkstadsindustrin
är det teknologiska försprånget inte längre tillräckligt för att uppväga
höga arbetskraftskostnader. På många varuområden måste man också
räkna med en förhållandevis låg ökning av efterfrågan.
Flera av våra hcmmamarknadsdomincrade näringar har likaså mött en
ökad internationell konkurrens som skapat problem. I branscher där produktionen är arbetskraftskrävande och där produktionstekniken är välkänd och allmänt tillgänglig spelar lönckostnadsdifferenscrna mellan
olika länder en stor roll. Konfektionsindustrin och skoindustrin är exempel på branscher, där Sverige under en följd av år bl. a. på grund av dessa
förhållanden har tvingats minska produktionsvolymcn.
Detta ställer stora krav på en aktiv näringspolitik. En första uppgift
måste nu vara att klara den svenska ekonomin och näringslivet över de
akuta svårigheterna. Vi måste emellertid också föra en politik som långsiktigt stärker företagens konkurrensmöjligheter och som stimulerar till
nytänkande och nya produkter. Det gäller att få till stånd en expansion
på de områden där konkurrensförutsättningarna är bäst. Särskild tonvikt
måste läggas på längre driven förädling och satsning på tekniskt avancerade varor och tjänster. Det gäller att också få till stånd en ökad nyetablering och inbrytningar på nya marknader.
Det är min uppfattning att vi tidigare här i landet inte .tiUräckligt uppmärksammat de strukturella förändringar i näringslivet som nu är ofrån-
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komliga. Därigenom har även livskraftiga företag slagits ut och konccn,rationstendenserna i näringslivet har förstärkts. Det gäller nu för alla
;:,arter - samhället, löntagarna och deras organisationer samt företagens
ägare och ledare - att gemensamt gripa sig an de problem som kan uppstå vid strukturomvandlingen.
Regeringen avser mot den bakgrunden att stegvis se över och effektivisera näringspolitikrn. Som ett första steg i en sådan allmän översyn pre;;cnteras i denna proposition en analys av småföretagens situation och
:-roblcm samt förslag till åtgärder som syftar till att främja utvecklingen
inom denna del av näringslivet.
Genom sin flexibilitet och sin branschmässiga spridning spelar småföretagen, som jag redan understrukit, en viktig roll i näringslivsutveckEngcn. I ett läge då det framstår som särskilt angeläget att alla samhällets
;1roduktiva resurser tas tillvara på bästa sätt är det viktigt att småförecagcns utvecklingsmöjligheter underlättas. Den viktiga produktionsfaktor som vilja och förmåga till företagande innebär måste tas tillvara på
::a bättre sätt. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att långsiktigt kunna stärka det svenska näringslivets konkurrensförmåga och
,rygga välstånd och sysselsättning.
I ett andra steg har regeringen för avsikt att lägga fram förslag till åtgärJcr som kan underlätta de omställningar och strukturförändringar
som nu är nödvändiga inom vissa branscher. Senare denna dag kommer
chefen för industridepartementet att lägga fram sådana förslag rörande
bl. a. den svenska specialstålindustrin.
Som ca tredje steg har regeringen inlett en översyn av samhällets stöd
:::! teknisk forskning och utveckling. Ny produktionsteknik och nya produkter tillhör i ett mer långsiktigt perspektiv de viktigaste utvecklings;"aktorcma för näringslivet. En genomgripande analys av vilka möjligheter
som finns att ytterligare stimulera ett ökat utvccklingsarbcte pågår f. n.
:r:om ;cgcringskansliet. Regeringen avser att under år 1978 lägga fram
fij::slag i denna fråga.
Som ett f jiirde steg planerar regeringen att våren 1979 lägga fram förs!a6 till riktlinjer för närings politiken i ett liingre perspektiv. I detta sam?.1anhang kommer bl. a. formerna för den näringspolitiska planeringen
a,t tas upp. Vidare kommer de statliga företagens roll i näringspolitiken
:itt behandlas.
Utöver dessa åtgärdsprogram kommer regeringen bl. a. att lägga fram
forslag om ett nytt system för statens medverkan vid företagens exportkreditfinansiering se<lan cxportfinansicringskommitten (H 1977: 01) lagt
fram sitt betänkande.
Jag övergår nu till att översiktligt redovisa regeringens syn på småföre/agms situation och problem.
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet i mindre skala varierar
meHan olika näringsgrenar. Småföretagen är t. ex. helt dominerande i
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sådana näringar som jordbruk, handel, samfärdsel, privata tjänster och
byggnadsverksamhet. Inom industrin finns det stora delområden, där
stordriftsfördelar drivit fram verksamhet i större skala. Andelen småföretag är här mindre. Inom tillverkningsindustrin sysselsätts ungefär en tredjedel av det totala antalet yrkesverksamma i småföretag. Dcnria andel tenderar dock att minska.
Tillverkningsindustrins utveckling mot ökad koncentration har i hög
grad styrts av tekniska och efterfrågebetingade. faktorer. På så· sätt har
företagssammanslagningar oftast haft rationella motiv. I andra fall har
emellertid fusionerna och förctagsöverlåtelserna i stor utsträckning haft
sin grund i bristande framtidstro. Det allmänna förctagsklimatct har uppfattats som negativt av många enskilda företagare. Det finns också exempel på att samgåenden ·huvudsakligen har haft skattemässiga orsaker.
Därutöver har olika institutionella förhållanden spelat en betydande roll.
Företagens finansieringsmöjligheter samt tillgången till utbildad personal
och experter påverkar företagens kostnadsbild och utvecldingsmöjligheter.
Inte minst kan de krav som samhället ställer på företagen i form av uppgiftsskyldighet och lagstiftning påverka stora och små företag olika.
Det är också numera väl dokumenterat att det finns utvccklingshinder,
som är bromsande för småföretagens utveckling. Det är enligt regeringens
uppfattning angeläget att komma till rätta med dessa problem och i övrigt
förbättra förutsättningarna för en gynnsam utveckling för småföretagen.
Ett bättre utnyttjande av resurserna och utvccklingsmöjligheterna inom
småföretagen skulle på ett väsentligt sätt förbättra hela det svenska näringslivets utveckling. Det finns inom småföretagssektorn outnyttjade
möjligheter att öka produktionsvolymen och sysselsättningen, produktiviteten, produktutvecklings- och annan förnyelseverksamhet samt exporten.
En allmän förutsättning för att bättre kunna utnyttja dessa möjligheter är en generell ekonomisk politik, som underlättar företagens expansion och vidareutveckling. Så måste t. ex. inom rameri för den nuvarande
restriktiva kreditpolitiken i första hand företagens kreditbehov tillgodoses. Småföretagen är särskilt beroende av en jämn tillgång på bankkrediter. Regeringen har som jag nämnt också nyligen lagt fram ett stabiliseringspolitiskt program. Dessa ekonomisk-politiska åtgärder bör öppna
möjligheter för en mer expansiv utveckling i det svenska näringslivet.
Innan jag närmare redovisar regeringens överväganden och förslag när
det gäller insatser för småföretagen vill jag beröra ett par viktiga utgångspunkter.
Vårt näringsliv bygger huvudsakligen på marknadsekonomins principer. Samhället modifierar emellertid på olika sätt marknadens krafter för
att få systemet att fungera smidigt och för att undvika de negativa effekter som kan följa med ett renodlat marknadssystcm. Åtgärder som sätts
in för att underlätta utvecklingen inom en viss grupp företag får å andra
sidan inte utformas så att de försvårar för andra företag eller snedvrider
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lonkurrensförhållandcna. Av detta skäl bör de utvecklingsstimulerande
i:1satsema för småföretagen i princip ha karaktären av åtgärder, som utjämnar orättvisor mellan små och stora företag eller som hjälper före- · ·
,agen över olika tröskelproblem.·
Marknadsekonomin bygger också på principen att de enskilda företagen har ett eget företagsekonomiskt ansvar och ett eget ansvar för företagens vidareutveckling. Samhällets åtgärder skall inte utformas så att
detta företagsansvar lyfts över på samhälleliga organ. De skall i stället
syfta till att ge "hjälp till självhjälp". Det är företagen själva som bestäm;ner, om de skall utnyttja de resurser och hjälpmedel som samhället ställer till deras förfogande.
Samhällets insatser för småföretagen har hittills varit splittrade och
svåröverskådliga. De är inriktade främst på att underlätta företagens
:;;apitalförsörjning och på att tillgodose deras behov av extern information
cch rådgivning, utbildning och annan service.
På kapitalförsörjningsområdet finns bl. a. företagareföreningarna, lokaliseringsstödet, Norrlandsfonden, AB Industrikredit, AB Företagskredit,
Sveriges Investeringsbank AB, Företagskapital AB, ·Svenska Industrietablerings AB (SVETAB), AB Svensk Exportkredit, styrelsen för tek:iisk utveckling (STU), statens utvecklingsfond samt de Iånegararitier
sam staten tillhandahåller för olika ändamål. Ändamål, villkor och former för insatserna varierar i hög grad.
Den statliga och statsunderstödda företagsservice som erbjuds småföretagen är inriktad på information, rådgivning och utbildning. Företags;;crvice i olika former lämnas av bl. a. företagarföreningarna, STU, statens industriverk inkl. dess enhet för företagsutveckling (SIFU), Industridit utvecklingscentrum i övre Norrland (IUC) och Sveriges exportråd.
Denna splittring har lett till alltför många program och alltför många
"dörrar att knacka på" för företagen. Därför är det angeläget att försöka
iörbättra samordningen och minska avstånden mellan myndigheter och
företag.
Jag övergår nu till att översiktligt redovisa de stimulansåtgärder och
,mdra förslag för småföretagen som behandlas i propositionen. De kan i
:örsta hand hänföras till följande områden: kapitalförsörjningen, kapitalbeskattningen, företagsservicen och företagarmiljön.
Jag börjar med kapital/ örsörjningsfrågan.
Småföretagen befinner sig i en annorlunda situation än de stora företagen vad gäller försörjningen både med eget kapital och med lånekapital.
Vad först gäller det egna kapitalet kan de stora företagen ofta öka detta
genom emissioner på aktiemarknaden. Småföretagen har inte den möjligheten utan måste i större utsträckning bygga upp sin kapitalbas genom
självfinansiering. Själva har småförctagsägarna sällan möjlighet att tillskjuta eget kapital, om de inte äger en förmögenhet vid sidan av företaget.
Detta kan medföra att soliditeten hos företag som växer urholkas. I sådana
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fall återstår så småningom ofta bara nedläggning eller försäljning till
något kapitalstarkt företag som de enda realistiska alternativen.
Chefen för budgetdepartementet kommer i bilaga 3 till denna proposition att lägga fram förslag på skatteområdet, som syftar till att bl. a. förbättra företagens försörjning med eget kapital. Jag återkommer till denna
fråga.
Dessutom tar chefen för ekonomidepartementet i bilaga 2 upp vissa
förslag rörande Företagskapital AB. Möjligheter öppnas därigenom för
Företagskapital att lämna långa lån mot säkerhet bestående av bl. a.
panträtt i ett företags aktier. En sådan lånemöjlighet kan utnyttjas av
enskilda personer som är lämpliga att överta och driva mindre företag
men som har begränsade egna ti_llgångar. Vidare kan sådan långivning
användas för att utöka ett företags eget kapital, för att lösa ett arvskatteproblem eller ett problem med utlösen av arvingar.
Staten erbjuder också småföretagen riskvilligt kapital via Investeringsbanken och SVET AB. Enligt det förslag som chefen för industridepartementet redovisar i bilaga 1 skall SVET AB:s möjligheter att på minoris.
tetsbasis främja nyetableringar utökas genom att regionala investmentbolag inrättas på försök för Värmland-Bergslagenregionen
och för mellersta Norrland.
Småföretagen lämnar ofta låg eller ingen utdelning. En minoritetspost
i ett sådant företag är därför från placeringssynpunkt inte särskilt attraktiv. Till detta bidrar också svårigheterna att omsätta aktierna i likvida
medel. Enligt regeringens mening bör konvertibla skuldebrev i sådana
fall kunna utgöra ett alternativ till aktier. Dessa skuldebrev kan ges en
s:1Jan utformning att de från banksynpunkt närmar sig eget kapital. I
detta sammanhang vill jag nämna att chefen för justitiedepartementet
senare denna dag kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen
proposition om viss ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385, ändrad senast 1976: 992). Härvid tar han även upp frågan om konvertibla skuldebrev.
När det gäller småföretagens försörjning med lånekapital på hög riskni \·å kan man konstatera, att dessa ofta har begränsade möjligheter att
erbjuda från banksynpunkt tillfredsställande säkerheter. Det föreligger
därför ofta svårigheter att få lån för finansiering av s. k. immateriella
investeringar, dvs. investeringar i "know hov/', produktutveckling och
marknadsföring.
Industrikredit och Företagskredit, som är till hälften ägda av staten och
till hälften av bankerna, lämnar långa krediter med fast ränta till småföretag. Dessa institut fyller väsentligen den uppgift obligationslånen har
för stora företag. Företagareföreningarna lämnar s. k. direktlån, som i sin
tur finansieras med lån från statens hantverks- och industrilånefond. Även
om direktlånen sammantaget endast utgör en mindre del av småföretagens totala krediter är de av strategisk betydelse genom att de vanligtvis
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ligger på en hög risknivå. De fordrar inte heller samma säkerheter som
ordinarie bankkrcditer. Även Invcsteringsbankcn är aktivt enga·gcrad i
småföretagens finansiering. I samarbete med förctagareföreningarna läm-·
nar lnvesteringsbanken bl. a. s. k. kombinationslån. Statens utvecklingsfond har sin utlåning inriktad på innovationsverksamhet. Fonden lämnar
lån med villkorlig återbetalning till utveckling av nya produkter, processer och system.
Lånen från företagareföreningarna och statens utvecklingsfond utgör
på så sätt ett viktigt komplement till den ordinarie kreditmarknaden. Man
kan dock peka på vissa brister. De resurser som föreningarna och utvccklingsfondcn förfogar över är otillräckliga i förMIIandc till behoven. För
utvecklingsfondcn har det också framstått som ett problem att nå en tillfredsställande geografisk spridning av utlåningen. Den institutionella ramen för kreditstödet är, som jag tidigare har nlimnt, splittrad. Företagareföreningarna kan dessutom normalt inte ge lån till immateriella investeringar på hög risknivå.
Den kreditverksamhct som speciellt vänder sig till småföretagen bör
därför enligt regeringens uppfattning utvidgas och till vissa delar omstruktureras. Krediter bör kunna ges till delvis nya ändamål och på delvis
nya villkor. En ökad samordning bör ske mcll:m olika kreditformer. Besluten bör så långt som möjligt läggas på regional nivå.
Chefen för industridepartementet redovisar i bilaga 1 förslag som bl. a.
innebär att resurserna i statens hantverks- och industrilåncfond och statens utvccklingsfond sammanförs och rcgionaliscras. Varje län för enligt
förslaget en egen fond, till vilken räntor och amorteringar återförs. Samtidigt förstärks de totala utlåningsrcsurserna väsentligt. För att handha
bl. a. denna verksamhet tillskapas i varje län en särskild stiftelse med
staten och landstinget som huvudmän. Samtidigt avses de nuvarande företagareföreningarna bli upplösta. Stiftelserna ges en självständig ställning:
I huvudsak bör långivningcn ha samma inriktning och karaktär· soni
hittills. Utlåningsreglerna bör emellertid göras mer generella. Amorteringstiderna föreslås bli mer flexibla. Möjlighet öppnas till längre amortcringsanstånd. Vidare skall lån'gfristiga personlån kunna lämnas för att
möjliggöra förctagsöverlåtelscr och nyetableringar. Utlåningen utvidgas
till att omfatta inte bara industriföretag utan liven vissa serviceföretag
med direkt anknytning till industrin. Lån bör kunna lämnas även till' investeringar i produktutveckling och marknadsföring och kunna vara
förenade med villkorlig återbetalningsskyldighet.
De nya stiftelserna och den därtill knutna låneverksamhctcn kan betecknas som ett slags utvecklingsfonder. Genom tillkomsten av dessa fonder skapas enligt regeringens mening på regional nivå organ, som på ett
bättre sätt kan lösa många av finansic'ringsproblemen för småföretagen
inom industrisektorn. Servicenäringarnas finansicringsproblem liksom
deras behov av företagsservicc kommer att tas upp till särskild behani.1-
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ting i en kommittt: som chefen för handelsdepartementct senare avser att
inhämta regeringens bemyndigande för att få tillkalla.
Jag övergår nu till vissa skatte.frågor.
Som jag redan har framhållit har skattesystemets utformning stor betydelse för företagens utveckling. Det är därför angeläget att företagsbeskattningcn är utformad så att den i tillräcklig omfattning tar hänsyn till
småföretagens särskilda behov och svårigheter.
Från småföretagens sida har vid olika tillfällen framförts önskemål om
ändringar i skattesystemet bl. a. vad gäller uttaget av arbetsgivaravgifter
och möjligheterna till resultatreglerande åtgärder. Dessa frågor har ett
direkt samband med företagsbeskattningens utfonnning i stort. F. n. pågår
en omfattande översyn av företagsbeskattningen inom förctagsskattcbcredningen (Fi 1970: 77). Nämnda frågor får därför prövas när ställning
tas till företagsskatteberedningcns förslag. Jag vill erinra om att beredningen skall ha avslutat sitt arbete före utgfmgcn av november månad
detta far.
Vissa skattefrågor som har direkt betydelse för småföretagen bör dock
tas upp redan nu. En st1dan fråga gäller utformningen av kapitalbeskattningen på förmögenhet nedlagd i företag. Det förmögenhetsvärde som ett
företag representerar träffas av en årlig förmögenhetsskatt. Vidare tas
arvs- eller gåvoskatt ut när företaget går över till en ny ägargeneration.
Kapitalskatterna trliffar i första hand dem som äger eller övertar ett företag men har samtidigt mycket stor betydelse för de ekonomiska förhållandena i företaget som sådant.
För att ägaren av ett företag skall kunna betala förmögenhetsskatten
på det i företaget arbetande kapitalet måste han årligen göra avsevärda
uttag ur företaget utöver normal arbets- och kapitalersättning. För något
större familjasföretag kan dessa uttag uppgå till 10 0/o av det arbetande
kapitalets värde. Förmögenhetsskatten medför härigenom en extra belastning på företaget och kan allvarligt hämma dess utveckling.
Motsvarande problem möter när företaget byter ägare i samband med arv
eller försäljning. Även här måste som regel medel tas ut ur företaget för
att betala arvsskatten eller köpeskillingen. Marginalskatteeffekter leder
till att uttaget ofta blir betydligt större lin det nominella skattebeloppet.
Det utgör därigcnom även i dessa fall en avsevärd belastning för företaget.
I samband med 1970 års skattereform infördes ett provisorium, som
syftade till alt undanta de sm?1 och medelstora företagen från i första
hand de skärpningar av förmögenhets- och arvsskatterna som då genomfördes. Dessa rcglcr ersattes år 197-t med de bestämmelser som f. n. gäller. Samtidigt beglirde riksdagen en ytterligare översyn av hithörande
problem.
De förslag som chefen för budgetdepartementet nu lägger fram i bilaga
3 innebär en fortsatt utbyggnad av gällande system.
Enligt huvudregeln kommer förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt att i
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fortsättningen beräknas på 30 0/oav småföretagens substansvärde. För att
inte de nya reglerna skall stimulera spekulationsköp av fastigheter införs
en spärregel. Denna innebär i princip att reduktionen av substansvärdet
till 30 ':c, inte får leda till att företagets
understiga

fastighetens

efö:r proportionell

taxeringsvärde

fördelning

uppfattas som provisoriska
på skatteområdet

förmögenhetsvärde
på fastigheten.

belöper

Åtgärderna

i avvaktan på att ytterligare

får

utredningsarbetc

blir slutfört.

De nya reglerna bör kunna bidra till en minskad
småföretagen

kommer att

efter avdrag för de skulder som

och därigenom

skattebelastning

göra det möjligt att med bibehållen

tagsform driva dessa företag vidare. Samtidigt har lättnaderna

att de inte skall få effekter, som är oacceptabla

på
förc-

avv:igts så

från fördelningspolitisk

synpunkt.
Chefen för budgetdepartementet
justeringar
infördes

lägger också fram förslag om vissa

av de särskilda beskattningsregler

för s. k. fftmansföretag

år 1976. Vidare föreslås viss utvidgning

avdrag för exportkreditkostnader.

som

av rätten till särskilt

Även dessa förslag syftar till att elimi-

nera vissa för småföretagen specifika skatteproblem.
Jag övergår nu till jvretagsservicef rågorna.
Information, rådgivning och utbildning är ofta av mycket stor betydelse
för att länka in företagen i en expansiv utveckling. Företagens utvccklingsmäjligheter

tas i många fall inte tillvara på grund av bristande infor-

mation. Informationsbristen

är ofta störst när det gäller tekniska frågor

och marknadsförhållanden.

Egen teknisk och ekonomisk

kompetens sak-

nas. Småföretag har dessutom ofta sämre möjligheter än st0ra att låta sina
anställda delta i kurser och annan vidareutbildning.
Det övervägande informations- och serviceutbudet kommer från privata företag eller organisationer. De statligt finansierade insatserna skall
ses som ett komplement till dessa. F. n. kanaliseras som jag tidigare har
nämnt allmän information, rådgivning och annan service i stor utsträckning genom förctagareföreningarna.
Insatser på det tekniska omddet
görs av STU i samarbete med föreningarna. Utbildningsinsatserna
handhas av SIFU.
Under senare år har företagsservicen

förstärkts

och breddats. En strä-

van har varit att få till stånd en ökad regionaliscring.
insatserna

För att nå ut med

till sf1 många företag som möjligt har inte minst ckn uppsö-

kande verksamheten byggts ut.
Den verksamhet som de nämnda organen bedriver på förctagsserviceområdet är enligt min uppfattning
En breddning

mycket betydelsefull

och ytterligare regionalisering

lertid öka möjligheterna att nå ut till företagen.
De förslag som chefen för industridepartementet
inrlittandet

av regionala utveeklingsfonder

för småföretagen.

av verksamheten

bör emel-

redovisar beträffande

innebär att företagsservicein-

satserna kan byggas ut och breddas. Dessa skall kunna fungera som full-
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serviceorganisi!tioncr, dit företagen kan vända sig med olika problem.
Insatser som främjar produktförnyelse och marknadsföring bör ges hög
prioritet. Aven insatser för att främja etablering av nya företag och underleverantörsföretagens utveckling bör ägnas ökad uppmärksamhet. Serviceföretagens behov av ifrågavarande tjänster kommer som jag tidigare
har nämnt att bli föremål för särskild utredning.
Chefen för industridepartementet lägger också fram förslag om statligt stöd i vissa fall till s. k. exploateringsföretag. Förslaget syftar till
att förbättra möjligheterna att föra fram uppfinningar till kommersiell
exploatering.
Ett av de områden där informations-, rådgivnings-, utbildnings- och
kontaktförmedling,behovet
framstår som störst gäller exportverksamheten. Tröskdproblemen för småföretag när det gäller att saluföra produkter på t.:tlancsmarknaderna har belagts i åtskilliga sammanhang. Samtidigt finns er:ligt en bred uppfattning outnyttjade möjligheter för en tillväxt baserad på export.
Åtgärder för att stimulera och underlätta en ökad export från småföretagen vidtas fortlöpande genom Exportddet och inom ramen för de
av industriwrkel administrerade branschprogrammen.
Chefen för handelsdepartementet föreslår i bilaga 4 att Exportrådet
skall få ökade resurser för exportfrämjande verksamhet bland småföretag. Rådet kommer därigenom bl. a. att kunna medverka till att finansiera en första marknadsundersökning på utlandsmarknaden. Vidare
föreslås att Exportrådets program "exportchef att hyra" skall utökas
kraftigt.
Turistnäringc;-i Er en starkt småföretagsdominerad "exportverksamhet".
Denna näring r.ar speciella behov av service på marknadsföringssidan,
eftersom utbudet är splittrat och har svårt att nå fram till konsumenterna.
Chefen för hande!sdepartementet redovisar förslag om ökade samhällsinsatser även på detta område.
En viktig fömtsättning för en gynnsam utveckling inom småföretagsamheten är också att företagen har tillgång till ändamålsenliga lokaler
för sin expansion. Fr. o. m. budgetåret 1977/78 finns möjlighet att inom
det inre stödområdet och på Gotland få statsbidrag till uppförande av
mindre kommunala industrilokaler för uthyrning. Chefen för industridepartementet föreslår att det systemet skall byggas ut.
Den allmänna fc:retagsmiljön påverkas bl. a. av de krav och regler som
samhället i olika avseenden ställer upp. Kraven på uppgiftslämnande till
olika centrala myndigheter inverkar t. ex. i hög grad på småföretagen
med deras begränsade möjligheter att avsätta resurser för administrativa
lindamål. Företagarna har starkt reagerat mot "blankettbördan".
Vissa iitgä~der har redan vidtagits för att komma tillrätta med dessa
problem. En särskild delegation (B 1977: 09) har inrättats med uppgift att
föreslå åtgärder för att reducera och förenkla uppgiftlämnandet. Delega-
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tionens verksamhet inriktas också på att få till stånd en prövning av alla
nytillkommande eller ändrade uppgiftskrav. Den har befogenhet att föreskriva villkor för uppgiftsinsamlingcn, t. ex. genom att viss uppgift inte
får samlas in.
Vidare har regeringen tillkallat en utredning (direktiv 1977: 46) angående statistiska centralbyråns uppgiftsinsamling.
Utredningen skall i sitt arbete bl. a. avväga uppgiftslämnarens kostnader mot nyttan av statistiken. Dessutom pågår fortlöpande inom myndigheterna ett arbete som syftar till att förenkla bl. a. företagens uppgiftslämnandc.
De nu nämnda åtgärderna är att betrakta som ett första steg när tlet
gäller att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet. Det är regeringens
avsikt att med kraft driva denna fråga vidare.
I takt med att samhällets näringspolitiska aktiviteter intensifierats har
ett stort antal nya stödformer och institutioner skapats. Härigenom har
många väsentliga behov av bl. a. service och finansiellt stöd hos småföretagen kunnat tillgodoses. Samtidigt har dock, som jag tidigare har
understrukit, möjligheterna för småföretagen att överblicka utbudet av
olika stödformer försvårats.
De förslag som regeringen nu lägger fram innebär en ökad samordning
och kortare kontaktvägar. I fråga om t. ex. kompletterande krediter och
företagsservicc kommer företagen i allt väsentligt att kunna vända sig
till ett organ nämligen de regionala utvccklingsfonderna.
Jag vill också beröra ett par problem med anknytning till lagstiftningen
pä arbetsmarknaden.

Den arbetsrättliga lagstiftningens konsekvenser för småföretagen är
på viktiga områden föremål för utredningsarbete. Det ankommer bl. a.
på den nya arbetsrättskommittcn (A 1976: 02) att följa tillämpningen av
medbestämmandelagen på de mindre arbetsplatserna. En annan uppgift
för kommitten är att komma med förslag rörande tillämpningen av förtroendemannalagen på sådana arbctspl::ttser. rörslag har nyligen lagts
fram.
En utredning (direktiv 1977: 102) för översyn av lagen om anställningsskydd (1974: 12) har nyligen tillsatts. Det blir bl. a. en viktig uppgift för utredningen att söka finna lösningar som vid driftsinskränkningar
ger den anställde ett förstärkt ekonomiskt skydd men samtidigt ger de
mindre arbetsgivarna ökade möjligheter att bära det ekonomiska och
sociala ansvaret. I direktiven berörs bl. a. de förslag om trygghetsfonder
eller försäkringssystem som har förts fram av organisationer som företräder småföretagsamheten. En annan uppgift blir att söka finna jämkningar i anställningsskyddslagen som utan att förändra dess syfte medger
en ökad rörlighet inom arbetslivet och gör det lättare för t. ex. ungdomar och kvinnor att komina in-på arbetsmarknaden. Småföretagens särskilda problem kommer också att beaktas i utrcdningsarbetet.
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Slutligen ,ill jag ytterligare något beröra de viktiga frågorna om etah- .
lering av nya föret ag och överlåtelser av före tag.
Antalet nyetableringar har gått ner inom tillverkningsindustrin under
det senaste decenniet. Det finns många förklaringar till denna nedgång.
Utrymmet för nyetableringar har minskat inom industrisektorn. Befintliga
företags expansion fyller ut lediga "nischer" eller marknadspotentialer.
Presumtiva förctagsctablerarc köper i större utsträckning redan befintliga
företag. Uppfinnare går i högre grad också till befintliga företag med
sina idecr äc1 startar egna företag. Härigenom kan elen egna risken i
mfmga fall begränsas.
Till bilden hör också, som jag tidigare har anfört, att det har blivit mer
komplicerat :i:t vara företagare. Även i ett litet företag är kraven på
företagarna idag utomordentligt stora. Detsamma gäller för de anställda.
Det bör vara en strävan från samhällets sida au söka främja nyföretagandet. Det ger i sin tur bättre möjligheter att skapa en ökad sysscls;illning här i landet. I många fall kan en ny produkt eller ide inte exploateras på anna, säll än genom att ett nytt företag startas. Nyetableringar
förbättrar ochå s:imhällcts möjligheter att föra en effektiv regionalpolitik.
Hindren för nyetablering hänför sig framför allt till problem med
kapilalförsörjning och bristande företagsservice. De förslag som redovisas i denna proposition går bl. a. ut på att minska ifrågavarande hinder.
Jag vill bl. a. peka pf1 de regionala utvecklingsfondemas möjligheter att
Himna lån med högre risktagande och lägre amorteringstid än hittills.
l vissa faii kan del röra sig om rena personlån. Jag vill också peka på
förslagen om inrättandet av två regionala investmentbolag och om de
utvidgade programmen för utbildning och rådgivning inom ramen för de
regionala utvccklingsfondcrna.
När det gäller överlåtelse av företag vill jag erinra om att marknaden
för köp och försäljning av medelstora företag, d. v. s. företag med mellan 50 och 2COanställda är mycket begränsad. Förhållandevis få enskilda
personer ÖYertar familjeföretag i denna storlcksgrupp. Köparkretsen består till största delen av andra företag, ofta investmentbolag. Även för
mindre företag med upp till ca 50 ansfällda, lir köparkretsen begränsad.
Ur samhällets synvinkel finns flera skäl som motiverar en breddning
av kretsen av köpare till företag som är utbjudna till försäljning. Flera
företag kan dafortleva i fria och av koncern- och storbolagsanknytningar
obundna former. Ett annat viktigt skäl för en breddning utgör de konsekvenser som en ökad koncentration medför i konkurrensavseende. Ett
förvärv icde::-ofta till att det köpande bolaget uppnår en gentemot kunder
eller lcver:rntörer omotiverat stark ställning. Detta gäller särskilt om
ytterligare effektivitetsvinstcr genom större produktionsvolym inte är
möjlig att uppnå, beroende på bl. a. marknadens avgränsning eller kostnadsförhållanden. Förekomsten av en alltför begränsad köparkrets inne-
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bär också risk för att företaget inte tas över av den mest lämpade företagskdningen.
Det förhållandet att enskilda personer sällan uppträder som köpare
annat än i de fall det rör sig om köp av mycket små företag, sammanhänger främst med att förmögenhetsvärdet i dessa företag ofta är betydande. Ytterst få enskilda personer har ekonomiska möjligheter att finansiera ett företagsköp.
Det är enligt regeringens uppfattning önskvärt att göra det möjligt för
lämpliga enskilda personer utan större förmögenhet att överta även medelstora familjeföretag. I propositionen redovisas flera förslag som underlättar företagsöverlåtelser av detta slag.
För de regionala utvecklingsfonderna öppnas sålunda möjligheter att
lämna långa personlån vid överlåtelse. Som jag tidigare har nämt skapas
också möjligheter att belåna aktier i Förctagskapital för att underlätta en
överlåtelse. Vidare vill jag erinra om att chefen för justitiedepartementet
senare denna dag kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen
proposition om vidgad möjlighet att medge undantag (dispens) från akticbolagslagens låneförbud vid förvärv av aktier i bolag.
Sammantaget bör dessa åtgärder tillsammans med de förslag om förändringar på kapitalskatteområdct som jag tidigare har redogjort för,
på ett väsentligt sätt kunna underlätta företagsöverlåtelser. Chefen för
budgetdepartementet avser att senare inhämta regeringens bemyndigande
att tillkalla en kommitte för att bl. a. undersöka möjligheterna att genom
ändring av beskattningsreglerna ytterligare underlätta sådana överlåtelser.
Sammanfattningsvis vill jag framhålla att de förslag till åtgärder som
nu redovisas på småföretagsområdet på ett aktivt sätt bör kunna bidra
till att erbjuda gynnsammare utvecklingsbetingelser för dessa företag.
Åtgärderna utgör därmed, enligt regeringens bedömning, också ett viktigt led i strävan att uppnå grundläggande mål för den övergripande
ekonomiska politiken. Förslagen bör samtidigt ses som ett första steg i
ett fortlöpande reformarbete på småföretagsområdct.
För att ytterligare förstärka kontaktvägarna mellan regeringen och
småföretagsamheten är det regeringens avsikt att låta tillkalla en särskild
småföretagsdelegation. Huvuduppgiften för delegationen kommer att vara
att fortlöpande följa och bevaka utvecklingen på småförctagsområdet,
initiera olika åtgärder samt i övrigt lämna synpunkter och råd rörande
samhällets småförctagspolitik.
Delegationens verksamhet kommer att bedrivas direkt under regeringen. I delegationen kommer att ingå representanter för bl a företagens
och de ansHilldas organisationer, landstingen samt vissa myndigheter och
organ inom det näringspolitiska området.
Det är också regeringens avsikt att ta initiativ till olika informationsinsatser rörande företagandets villkor. Enligt regeringens mening bör
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sådana insatser på ett aktivt sätt kunna verka stimulerande på intresset
att starta och driva företag. Sådana insatser förutsätter en nära samverkan
med företagens och de anställdas organisationer.
Vissa viktiga frågor som har starka beröringspunkter med småföretagen tas inte upp i denna proposition. Detta gäller bl. a. företagsbeskattningen i stort, frågan om särskild bolagsform för småföretag, rättshjälp
till företagare, exportkrcditfinansiering.
trygghetslagarna, forskningsoch utvecklingsfrågor, kapitalförsörjningen i stort, servicenäringarnas
situation och problem samt frågan om dclpension för småföretagare. Anledningen till att dessa frågor inte nu tas upp är bl. a. att regeringen inte
velat föregripa pftgående utredningar.
Statsråden Asling, Bohman, Mundebo och Burenstam Linder utvecklar senare de närmare riktlinjerna för och utformningen av de förslag till
åtgärder inom småföretagsområdet vilkas huvudinriktning jag har redogjort för. Statsrådens anföranden och förslag redovisas i underprotokollen för resp. industri-, ekonomi-, budget- och handelsdepartementen.
Statsministern avslutar.
Med hänvisning till vad jag och övriga statsråd har anfört hemställer
jag att regeringen i en gemensam proposition
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om
åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling,
dels förelägger riksdagen vad övriga föredraganden har anfört för de åtgiirdcr som de har hemställt om.

Regeringen ansluter sig till statsministerns och övriga föredragandenas
överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen
vad föredragandena har anfört för den åtgärd eller det ändamål som de
har hemställt om.
Regeringen föreskriver att de anföranden och förslag som redovisas i
industri-, ekonomi-, budget- och handelsdepartementens underprotokoll
skall bifogas propositionen som bilagorna l-4.

Regeringensproposition
1977/78:40

Bilaga 1

Industridepartementet

Åtgärder för att främja
de mindre och medelstora företagens
utveckling- såvitt avser
industridepartementets

verksamhetsområde

Bilaga 1
Regeringens proposition 1977/78:40

Utdrag

PROTOKOLL
vid regcringssammantriide

INDUSTRIDEPARTEMENTET

1977-10-27

Föredragande: statsr::1det Äsling
Anmälan till proposition om ätgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling såYitt a,,ser industridepartementets vcrksamhet~område

1

Inledning
De mindre

och medelstora

företagens

tilldragit sig ett allt större intresse,
del av vf1r samhiillsekonomi,
sysselsiittningen
vecklingen

har under senare

De svarar för en betydande

inom niiringslivet,

år

del av den totala

Det kan allmiint konstateras

att ut-

har kommit att öka kraven p:1 b{1de företag och deras anstiillda.

För speciellt de mindre och medelstora
till stora pMrestningar
ett samlat

Statsministern

företagen har detta i miinga fall lett

och anpassningsproblem.

Som ett första led i en forstiirkning
utarbetat

situation

Dessa företag utgör en mycket viktig

program

av niiringspolit iken har regeringen

för de mindre

och medelstora

har tidigare denna dag angett riktlinjerna

företagen.

för detta program

och översiktligt redovisat förslag om åtgiirder inom sm.lfiirctagsområdet.
Ett underlag för regeringens överviigandcn och förslag utgörs av resultaten av den omfattande utrcdningsverksamhet
som har bedrivits för att
kartliigga och analysera de mindre och medelstora
utvecklingstendenser.

företagens

Hiir bör friimst niimnas verksamheten

situation och
vid statens

industriverk. vissa universitet och högskolor samt niiringslivsorganisationerna. Resultaten av denna utrcdningsverksamhet
redovisas i sammanfattande form i det följande (avsnill 2 ).
Diirutöver har de mindre och medelstora

företagens

problem analyserats

och iivcrviigts av olika offentliga utredningar.
Inom industridepartementets
ningsförslag

verksamhetsomr{1de

Fiirc1ag11r1'.fi'irc11ing.,111red11i11gcn

geringens

bemyndigande

rcningarnas

stiillning

organisatilinen

(A 1975:3) tillkallades

den 30 oktober

utrcd-

med stöd av re-

1975 för att utreda förctagarefö-

och roll inom den niirings- och regionalpolitiska

samt för all giira en fördjupad

sm{1och medelstora
I Riksdagen

har följande

liirnnats.

företagens

analys av vissa fri\gor om de

tillg{ing och efterfritgan pi1 krediter.

J'.)77/78.I sam/. Nr 40. Bilaga I
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Utredningen avliimnade i januari 1977 sitt hetiinkandc (SOU 1977::~)
Utbyggd regional niiringspolitik 1).
Efter remiss har yttranden över hetiinkandct avgetts av kammarkollegiet. stats kontoret.

riksrevisionsverket

( RRV). skolöverstyrelsen

( SÖ).

överstyrelsen
fiir ekonomiskt försvar (ÖEF). arhetsmarknadsstyrclsen
(AMS). statens industriverk. styrelsen fiir teknisk utveckling (STU). statens utvecklingsfond.
seul redningen.

exportkreditnfönnden.

kapitalmarknadsutredningen.

ten, sysselsättningsutredningen.
ningen, Centralorganisationen
samtliga företagareföreningar.

samtliga liinsstyrelser,

stiftel-

företagsohöti1ndskommit-

STU-kommitten, decentraliscringsutredSACO/SR. h1miljeförelagens
förening,
Svenska handelskammarforhundd,

sanllli-

ga handelskamrar.
AH Industrikredit. AH Fiiretagskredit.
Institutet för
företagsledning
(IFL), Landsorganisationen
i Sverige (1.0). samtliga
landstingskommuner,

Gotlands.

Göteborgs

och

l'vlalmö kommuner.

Landstingsförhundet,
Svenska kommunförhundet.
Post- och kredithanken .. Stiftelsen industricentra. Norrlandsfonden.
Svensk industrifi.irening.
Svenska arbetsgivareföreningen
( SAF). Svenska hankföreningen. Svenska
företagares riksförbund. Svenska sparbanksföreningen,
hundet, Sveriges exporträd. Sveriges föreningshankers

Svenska ftkerifiirförbund. Sveriges

grossistförbund. Sveriges industriförbund. Sveriges investeringsbank AB.
Sveriges hanlverks- lKh industriorganisalion
!SHIO). Sveriges köpmannaförbund,

fullmiiktigc i Sveriges Riksbank. Företagareföreningarnas

bund och Tjänstemiinnens
Flera

remissinstanser

centralorganisation
har bifogat

för-

(TCO).

yttranden

frtrn bl. a. kommuner.

FCO-distrikt. länsarbetsnämnder
m. n. myndigheter och organ. SHIO,
Industriförbundet.
SAF och Familjeföretagens förening har avgett gemensamt yttrande. Detsamma gäller AB Industrikredit och AB Företagskredit.
Post- och kreditbanken ansluter sig till Svenska bankföreningens yttrande.
SAC:O/SR ansluter sig till särskilt yttrande frfrn Svenska Civilingenjörsförbundet. Yttranden över betänkandet har avgetts även av Sveriges Mekanförbund. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Expolaris.
Genom beslul den 20 septemher 1974 uppdrog K1111gl.,\.faj:t 111state11.\

industrirak all utreda ris.1·a _li-iigorhetri!f.t1111dek11r.1·1·1•rksa111h1'tl'II
111.111.
l'id statens ind11stri1·erk.
I rnpporten (SIND 1975:6) Kursvcrksamheten
m. rn. vid statens industriverk har verket redovisat resultaten av utredningsarhetet.
Efter remiss har yttranden över rapporten avgetts av statskontoret.
RRV, d[1varande universitetskanslersiimhctet
(lJ KÄ), SÖ. AMS. STU,
statens provningsanstalt (SP). Hinsstyrelserna i Stockholms. Kronohergs.
Kalmar, Malmöhus, Götehorgs och Bohus, Älvsborgs. Västernorrlands
1)
Landshövdingen Karl Frithiofson, ordförande, riksdagsledamoten Sven G. /\ndersson (fp), landstingsradet Paul Ericsson (s), riksdagsledamoten Filip Fridolfsson
(m), f. d. riksdagsledamoten Birgit Hjalmarsson Is), riksdagsledamoten Johan A.
Olsson (c) och f. d. riksdagsledamoten Karl Rask ls).
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samt Norrbottens
munfiirhundct.
TCO.

Hin. Svenska

SACO/SR

nalfiirening

hamlclskammarfiirbundet.

Landstingsförhundet.

Sveriges

- som har överfamnat

yttrande

industriverk.

vid statens

i vilket

industriverk.

vid statens

den fr/111hl. a. kommuner.

fr{rn SACO/SR:s

perso-

centralorganisationen

111.

Il. myndigheter

Med skrivelse

in-

och personalorganisa-

Flera remissinstanser

universitet

komSHIO.

stiimmer -. LO. SAF. IFL. Svensk industriförening
tionerna

Svenska

industriförbund.

har hifogal yttran-

och hiigskolor.

l;insarbetsniimnder

och organ.
den I 5 juni 1977 har SIN U>Of.:-11trl'cl11i11g,·111I /975:0../J I J

r1•dt11·i.,at.fi'irslag t1111i11tc11s(lier11di1ifi1m1111i,111soch do/,,11111c111a1it111.,1·1•rk.rn11fi<'t 1·i,/ 1·is.,a .fi'irl'lt1g11l'l'./i'ire11i11gar 111. 111.

Efter remiss har yttranden
ringsvcrkct.

statens

över förslaget

industriverk.

mation och dokumentation

avgetts av patent- och registrc-

STU. statens

tSINI-DOK).

r{1d for vetenskaplig

LO. SHIO. TCO och Företagarefiireningarnas
'\'tterligare
mindre

utredningar.

och medelstora

Bland dessa utredningar

har iinnu inte avslutat

hiir niimnas friimst

1974:2 I). 1%8 {trs karitalmarknadsutredning
ningen (Fi 1976:04). utredningen
hyrirns uppgiftsinsamling.
skatteutredning

tFi 1969:59). hanklagsutredth

1970:77). 1972 [1rs
t H 1977:0 I).

(Fi 1976:03) och utredningen

1976 uppdragit

Vidare

( 1977: 102) om översyn

har regeringen

åt industriverket

fr[1gor rörande

främst

i fiire-

av anställ-

genom beslut den 22 de-

att utreda frf1gor om regional pro-

finnare m.m. och genom beslut den 10 februari
utreda

om utbildning

(A 1976:02). fi.iretagsobcstiinds-

till mindre och medelstora

duktutvecklingsservicc

central-

exportfinansieringskommittcn

(A 1974:02). utredningen

ningsskyddslagstiftningen.

sina arbeten.

( E I977:0 I) angi1ende statistiska

tag tA 1975:01 ). nya arbetsriittskommittcn

cember

med de

1974 i1rs holagskl1111mitte (Ju

företagsskatteberedningen

tFi I 972:02).

syssclsiittningsutredningen
kommittcn

förhund.

som ocks:1 har starka beröringspunkter
företagen.

infor-

lngcnjörsvetenskapsakadcmicn.

företag och enskilda upp1977 uppdragit

mindre och medelstora

företags

åt STU att
111nyttjande

av ny teknik.
Exportfinansieringskommittcn.
retagsskatteberedningcn

fö-

1968 itrs kapitalmarknadsutredning.

och 1972 i\rs skallcutredning

heräknas

avsluta sina

uppdrag före utgången av i\r 1977.
STU-kommittcn

(I 1974:061 har nyligen

1977:M) STUs stiid till teknisk forskning
En stor miingd synpunkter

lagt fram sitt bet:inkande
och innovation.

och förslag rörande

omd1det har förts fram i skrivelser

tSOLJ

{1tgiinlcr pii sm[1fiiretags-

frän organisationer.

företag llch enskil-

da m. Il.
Jag kommer i det följande all lilg,g,afram flirslag l,m utvccklingsfrlimjande fi.tgiirdcr för mindre

och medelstora

tets verksamhetsomrädc.
'I

Direktören Harry Hrynielsson. utredare.

företag

inom industridepartemen-

4

Prop. 1977/78:40
2

Småföretagens situation och utvecklingstendenser
SmMöretagsforskningen

under det senaste decenniet har avseviirt bidragit

till en ökad kunskap om de sm{1 företagens situation och roll i det svenska
niiringslivet. I det fiiljande skall. mot bakgrund av de resultat som undersökningar vid bl. a. statens industriverk. nlika forskningsinstitutioner
och
branschorganisationer

har givit. niirmare belysas

företag i ett stiirre niiringspolitiskt

sammanhang.

st1dan belysning som förutsiittningarna
heten kan ges en riktig dimension.
SmMöretagsforskningen
iir starkt
samma giiller den officiella statistikens

2.1

i det

Det iir ocksri först i en

och problemen för smMiiretagsaminriktad

pi1 industriföretagen.

redlwisning

det följande iignas diirför industrisektorn
smMöretagandet

srm'tföretagandet

Fiirst hiirigcnom möjliggiirs en inplacering av dessa

svenska niiringslivet.

Det-

av företagsamheten.

störst uppmfabamhet

I

medan

i flertalet andra niiringsgrenar endast översiktligt belyses.

Inledning

Småföretagen svarar i dag för ca hiilften av sysselsiittningen i det svenska
näringslivet. Detta innebiir att mer iin I miljon människor lir direkt verksamma i dessa företag. Till antalet utgör smMiiretagen den helt iivcrviigande delen av företagen.
komstmöjligheterna

ca 99 ~;.. De iir av avgiirande

betydelse

fi.ir ut-

för miinniskor p[1 m[mga sm[1 orter och diirmed ocksa

för dessa orters möjligheter att bibeh[1lla sin livskraft. Pf1 mfmga omr[1den
spelar smMöretagen en viktig roll ntir det giiller möjligheterna för konsumenter att fa sina behov av st:rvice tillgodosedda. Smiiföretagen fyller en
viisentlig funktion som underlevcrantiircr
och legotillverkare till större
inhemska och utlandska företag. De utgör en viktig kiilla för teknisk
förnyelse liksom för tillkomsten av nya atfarsidcer.
Srnftföretagsbegreppet
iir inte entydigt. Det synes emellertid praktiskt
att knyta an till antalet anstiillda som ett generellt storlcksmf1tt. En i de
flesta sammanhang

vedertagen

storleksgradering

innebiir att med s1111(/i"i-

retag avses företag med förre iin '.!00 anställda. Inom denna grupp finns
111i11dre
.fi"ire/ag I farre iin 50 anstiillda) och 111eddstor11.fi"ire/ag I 50-'.!00
anställda). Av siirskilt intresse iir att. st1 lt111gtmöjligt. göra en {1tskillnad
mellan å ena sidan de smMiiretag som ingi'tr i en stiirre koncern eller pli
annat liknande siitt har anknytning till stiirrc företag och ii andra sidan de
fristi\ende företag som iigs av fö pe,:soner. de s. k. familjcforetagen.
Totalt finns det i dag dryg '.!00000 företag med anställda. Av dessa ilr ca
'.!5 r.:rverksamma inom vardera handeln och den privata tjiinstesektorn
Flersamt 12-14 c;,;inom vardera industri- lleh byggnadsverksamhetcrna.
talet av företagen är mycket sm{1. Företag med förre iin fem anstiillda
uppgick ftr 1976 till ca 160 000 och de sysselsatte totalt 185 000 personer.
Bland företagen

med minst fem anstiillda svarade

samma [1r de 46 000
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smMiirctagen

för

9r+

av företagsbestiinJet.

anstiillda) av sysselsiittningen
Fiirutsiittningarna

for smi1företagandet

grenar och branscher.
fi.ir verksamhet

iir mycket olika mellan niirings-

Inom vissa sektorer

i stiirre anliiggningar

verkning eller distribution.
fiirutsiittningar

De svarade för 4_';~; (~50 000

i niiringslivet.
finns siirskilda forutsiittningar

pt1 grunJ av stordriftsforJelar

Andra sektorer

för produktion

kan ha gynnsammare

i liten skala. Smi1företaganJet

goJa förutsiittningar

beroenJe

skeJe eller beroende

p[i krav p[1 niirhet till konsumenterna.

på att branschen

önskemitl

befinner sig i ett expansivt

kiinnedom

om den lokala kunJens

liksom den ofta betydande

flexibiliteten

nistrativa

av komplicerade

processer medverkar

problem

1.ich

i verksamheten

verkar i vissa fall till att skapa speciella fiirutsiittningar
liten skala. Frimvaron

kan ocksä ha

kan oeks[1 göra sig giillande i olika verksam-

Siirskilda sm[1driftsfiirddar
heter. SmMöretagarens

i tillLckniska

beslutsstrukturer

med-

för verksamhet

i

och tunga admi-

till att ett litet företag ofta reagerar snabba-

re p:1 kundens önskem,tl. De smf1 inJustrifi.iretagens
iir oeks,t ofta av mindre specialinriktat

Till skillnad frtm delar av industrisektorn
service- och samfarJselsektorn

produkti11nsutrustning

slag iin större företags anliiggningar.
karaktiiriseras

si'1viil handels-.

som delar av byggnadsverksamheten

av att

fördelar med stordrift vanligen kan tas till vara redan i mycket sm[1 företag.
1nom vissa inJustribranscher
viJ produktion

också i mycket

tionsvolym
betydande

giiller Jiiremot att företagens

av standarJvaror

utstriickning

fortsiitter

styckkostnader

sjunka meJ ökanJe

stora företag. Genom

proJuk-

att befintliga fi.iretag i

striivar efter att ta till vara dessa kostnadsfördelar

begriinsas utrymmet för tillkomsten

av nya, smt1 företag. Förekomsten

fördelar med stordrift innebiir ocksä att företag meJ produktion
kan saluföra sina produkter

av

i stor skala

till priser diir det minJre företagets verksamhet

inte är konkuITenskraftig. Frånvaron av niimnviirda stordriftsfördelar unJerliittar och iir en förutsiittning för S<1viiletablering av nya företag som
fortlevnaJ och expansion hos befintliga smMöretag.
Småföretagandet
strisektorn

har unJer det senaste decenniet

till anJra delar av niiringslivet.

Je allmiinna utvecklingstenJenserna
ciella produktionsniiringsgrenar

förskjutits

fran indu-

Detta sammanhiinger

si1viil med

i den svenska ekonomin

och verksamhetsfii1foillanJena

och branscher.

Varuhandelns

ning har vuxit i takt meJ befolkningens

och tjiinstesektorns

i transportintensiva

ökat. De unJer framförallt

let ökade kraven pt, en god bostadsförsörjning
Fiirutsiittningarna
niiringsgrenar

handel samt stark

niiringar har vidare behovet av en om-

fattande och effektiv samfördselsektor
ett tryck pt, byggnaJssektorn

omfatt-

iikaJe krav p[1 service 1>chvarufor-

sö1jning. Genom en viixanJe inhemsk oeh internationell
volymtillviixt

som de spe-

som ri,Jer inom olika

att expandera

och -standard

har inneburit

sin kapacitet.

för en stor och viixamle företagsamhet

har diirfiir varit goJa.

I %(I-ta-

Samtidigt

inom dessa

kan konstat.::ras att s[1viil

Prop. 1977/78:40
varuhandeln

6

och tjiinstesektorn

som delar av byggnadsindustrin

seras av mycket smti etableringstriisklar.
grafiskt avgränsade

Marknaderna

och diirmcd överblickhara

karaktiiri-

iir ofta starkt geo-

för de potentiella företagar-

na. Marknadens geografiska begriinsning innehiir att konkurrens frftn hefintliga stiirre företag ej heller hehöver mötas i s/1 stor utstriickning. Flertalet verksamheter

i niiringsgrenarna

va. varför kravet pi1 kapitalinsats

är vidare mycket arbetskraftsintensi-

vid etahleringstillfällct

i regel iir begriin-

redovisas fiiretagshesttmdets

utveckling mellan

sat.

I följande sammanstiillning
Ctren 1965 och 1975.

Företagsbeståndets förändringar åren 1965-1975, näringsgrensvis

N iiri ngsgren

Andel av
hest1tndet
1965 ('.:(,)

Jordhruk
Tillverkningsindustri
Byggnadsverksamhet
H,rndel
Samfärdsel
-rjiinster (privata)
Övriga
Antal företag
är 1975
Föriindring 1r;)

Antal
Andel
av beföretag
sttmdet 1975
1975 (~i)

Fiiriindring i antalet företag
antal an~ti\llda
_'i()-199

0-4

5-49

11

-7 600

.'0

-15

15

-2 300

200

-250

15
,,

-5 600

-I

7
2I
9

-100
, I 300
-800
'--200
t 750
-I IOO
+950
700
-100

-

)f,O 500
-9.3

42 400
I 4.1

-200
100
-10
+70
--80
~

600
·· X,9

:!0()-

8

16 000

-40

13

26 200

-40
+O

14

2h

-5
+h5

26

29 70()
53 100
17 300
54 600
10 800

-<:-0

X

+(l

:i

I 150

207 700

-5.X

Kiilla: statistiska centralbyri111

Bakom de registrerade

föriindringarna

ringar. företagssamgåenden

i fön:tagshest{111det ligger nyetahlc-

och nedHiggningar.

Hiir finns ocks.'1 den för-

skjutning som innehär att företag genom interna föriindringar
krymper sin verksamhet

ökar resp.

och diirmed förflyttas från en storleksklass

till en

annan.
Bt:tydelsen av var och en av dessa foriindringsfaktorer
näringsgrenar
förekomsten

och hranscher.
av outnyltjade

ella marknadshegränsningar.

Styrande för föriindringarna

varierar mellan
iir i första hand

stordrifts- eller smt1driftsfördelar

och eventu-

Den inhemska konsumtionens

storlek siitter
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7

rn.:ksi1 en griins för avsiittningsmi.ijlighcterna
riktade fiiretag.

fi.ir lokalt dlcr nationellt

Den ökade internatil)Jla)iseringen

serligen till ökade miijligheter

in-

leder vis-

pi1 utlandsmarknaderna,

men

samtidigt uppstitr for speciella varuomr[1den en hitrdare konkurrens

pt1 den

egna. inhemska
Samtidigt

till avsiittning

av ekonomin

marknaden.

finns drivkrafter

i riktning

na skall ses mot hakgrund

Frfarenhetsmiissigt

iir smMiiretagsandelcn

pansion

och utveckling.

metall-

nch maskindustrin
industrin.

kan konstateras

efterkrigstiden.

sig under e.xinom t. ex.

Det giiller ocks[1 den

vilken under sitt mest expansiva

skede under

en mycket hög etahleringsfrekvens.

att niiringsgrenar
tenderar

och etablcringsfre-

som befinner

p[1 detta iir expansionen

under

aktivitet

dessa sektorer.

störst

och hranscher

Exempel

1970-talets hö,:jan upplevde
eller stagnerar

och tjiinstesektorer-

för en starkt decentraliserad

i liten skala som kiinnetecknar

k vensen högst i niiringsgrenar

plasthearhetande

samf1irdsd-

av dels den totala tillviixten i dessa niiringsgre-

nar. dels de siirskilda fiirutsiittningar
och för verksamhet

mot en iikad andel smMöretag.

inom handels-.

SmMöretagsexpansionen

och branscher

att koncentrera

Samtidigt

som iir p/1 tillhakag~1ng

sin verksamhet

till allt forre och

större enheter.
Vid sidan av de tekniska hetingelser
ration av verksamheter
andra skiil tenderar
Företagsfiirviirv

förekommer

som kan nrntivera en viss koncent-

drivkrafter

som av institutionella

att driva koncentrationsprocessen

och företagssamgi1enden

som primiirt syfte att siinka kostnaderna
faktorer

ningssystemets
skjutningar

Sadana fusil111er har inte

eller i övrigt öka clkktiviteten.

s[isom krcditmarknadens

utformning

fu nktionssiitt.

och arhetsmarknadslagstiftningen

i kostnadsn:lationerna

eller

fram{1t.

syftar i vissa fall till att enskilda.

större företag skall uppn[i en marknadskontroll.
Institutionella

ytterligare

beskatt-

innehiir för-

mellan sm,\ od1 stora fiiretag pii ett siill

SLlmdriver fram en ur samhiillets synvinkel inte i.insh.viird kl1ncentratiLHl av
verksamheten.
Företag

med färre iin 50 anstiillda

siill11i11g1'11i det svenska

15 ,_:;.av de anstiillda.

niiringslivet.

svarade

lir 1975 för

De medelstora

Inom industrisektorn

:q f;.

av .,_,·s.ll'l-

fi.iretagen sysselsatte

iir sysselsiittninpandelcn

fi.ir

företag med upp till 200 anstiillda 33 r:-;._
För samtliga övriga niiringsgrenar
utom grnvindustrin

uppgfo· motsvarande

f'iir<'tag.1ht'stii11dc1

branscher.

uppvisar

Antalsmiissigt

färre iin fem anstiillda.

warar

mellan niiringsgrenar

de mindre fiirctagen.

för den helt dominerande

det. Inslaget av smMöretag
industrisektorn.

andel till 60--65 r:;.

stora skillnader

varierar

i synnerhet

och

de med

delen av förctagshesti111-

siirskilt mycket mellan olika delar av

Inom flertalet

andra niiringsgrcnar

av smMöretagen

iir fäpcrsoniigda.

[1terfinns en klar smit-

fiiretagsdominans.
Huvuddelen
familjeföretag.

frisbende

fiiretag, s. k.

Dessa företags andel av fiiretagshestf111det tilltar med sjun-

kande förctagsstorlck.

Sft giiller för t. ex. den tillverkande

industrin

att

8
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andelen familjeförctag
bland dL' medelstora

bland dL' större förL'tagen i1r 1975 uppgiL'k till 17 'X.
företagL'n till 65 ,:.,.och bland Je mindrL' företagen

ca 95 %,. Syssclsättningsmässigt
verksamheten

svarade

familjeföretagen

{ir 1975. Siirskilt

inom industrisektorn

till

för .,::!,.:;. av

hiig andel famil_jefö-

retag kan noteras i tj:instesektorn.
Av följande sammanstiillning

framg{ir de mindrL' och mcJdstora

gens andelar av sysselsiittningL'n

förda-

i olika niiringsgrenar.

Sys~elsättningsandel för företag i olika storleksgrupper år 1975

Näringsgren

.,,,S_,_y"'ss"-'·ec.cl
s"'-ä,.,_tt,.,_n'-"i1.,,1g,.,.•s,.,,a"'n.,,_de"'l'--'(~r,.'"';.)'----·
F am il_ieforctagcn s
-49
.'i0-199
2lltlsys,dsiittningsanstiillda anstiillda anstiillda andcl 1';)

Jordhruk
Gruvindustri
Til lv erkni ngsi ndu st ri
varav verkstadsindustri
Byggnadsindustri
Varu handel. hotell
och restaurang
Samfärdsel
Uppdragsverksamhet,
uthyrning
Hela näringslivet

39

19

19
18
16
45

()

48
48

l.'i
14
14

42
T2
67
70
41

IX
32
25
60

16
l.'i

36
37

53
.'i.<
60

.50

17

33

34

15

51

Källa: statistiska ccntralhyrän

varierar i viss utstrii..:kning ocbi1 mellan regi<111C'r.

Smäföretagsinslaget
Andelen

my..:ket smf1 arbetsställen

tenderar

andra i sysselsättningshiinseende
vissa andra mellansvenska
och. i synnerhet.

I storstaJsliinen

och
och i

liin iir tviirtom JL' större företagskalL'gorierna

företag i gruppen 5-49 anstiillda mer företriidda.

Sysselsättningsmiissigt
dominerande

att vara ,tor i skogsliinen

utsatta omrt1Jen.

svarar

företag med upp till 50 anstiillda

del av niiringslivsverksamhetcn

fiir en

inom framför allt vissa syd-

och mellansvenska

Hin. Hiir märks bl. a. Smi1landsHinen. vilka traditionellt

har kännetecknats

av en betydande

Småföretagen

är i större utsträckning

sade till kreditmarknaden
bl. a. tagit sig uttryck
Soliditeten
ning.

sndföretagsamhet.

för,tinansiaing

än andra företags kategorier
av sina inveslL'ringar.

i en med företagsstorlcken

stigande

hänvi-

Detta har

kapitalstyrka.

inom företag av olika storlek framgi\r av följande sammanstiill-
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Soliditeten i företaga,· olika storlek år 1975 ('k)

Niiringsgren

Antal anstiillda

· ri llverkningsimlustri
Byggnadsindustri
Varu handel
Sarnfördsel

Kiilla: statistiska
1

')

20-49

50-99

100-199

200-

20 . .'i
8.8
16.6

23.6

22.8
12,8
18.4
I-LO

27.0
10.1
23.4
15.7

9,1
16.6
9.4

centralbyrtrn

Eget kapital samt hiilften av nbökattadc
slutningen.
)

reservcr

0

i fiirh; 1llande till balansom-

Sm~1fon:tagens anJel av uppl;111ingcn i alfarshanker

och sparbanker

rar viil mot Jessa fiiretags andel av ,ysselsiittningen.
andel av bruttoinvcsteringarna

tar smMiiretagen

anspr{1k en stiirre del av alfarshankernas
gen gör. S{1 svaraJe

sva-

I fiirh{illande till sin
inom industrisektorn

i

utl{1ning iin vad de stiirre fiireta::!0--49anstiillda ar

t. c.x. företag i storlckskategorin

1974 för mindre iin .'i r;.av industriinvesteringarna.

meJan dcras l~ineandel

uppgick till ca 10 '.:;._

i affärsbankerna
Lii11.\/1111hl'l1'11

i förctag av olika storlek fiircter llfta hetydandc

Hranschtillhiirighetcn

iir dock lll"la mer avgiirande

ning :in storleken. Av fiiljande sarnmanstiillning
lllika stmlck avkastningen på Jet totala kapitalet
1974. För en riitt visande hild av liinsamhcten
bl. a. företagarens

llfta betydanJe

skillnaJer.

för företagens

avkast-

framg{ir för företag av
i olika niiringsgrcnar lir

kriivs cmellcrtiJ justering för

egna ,trhetsinsats

i Je minsta företagen.

McJ hiinsyn till Jetta förstiirks i flertalet sektorer intrycket av en siimre
lönsamhet meJ sjunkanJe företagsstorlek. Vidare piivcrkas iigarliineuttagets
storlek av Je skattcmiissiga

förh~tllandena. Vinstuttag

srnM'öretagare som mer ogynnsamt
get. Detta verkar reducerande
vid statistiska

centralhyriin

p{1vcrkas av iigarliineuttagct

iin en motsvarande

ter sig för flertalet
ökning av löneutta-

på den redovisade vinsten. Material framtaget
visar på att det hiir använda liinsamhetsmåttet
siirskilt mycket i s111[1företag. En iin mer pit-

taglig skillnad finns hiirvidlag mellan mt111gpersoniigda och föpersoniigJa
företag. Ägarliineuttagct

25 ,:.; större i fäpersoniigda

iir i storleksklassen

50-99 anstiillJa i genomsnitt ca

företag. F{1mansholag med I 0(1-499anstiil!Ja re-

dovisar en iigarlön som iir ca 10 c..;,hiigrc iin i mi111gpersoniigJa företag av
samma storlek.

BlanJ Je minsta företagen - 2tl-49 anstiillda - föreligger

inga synbara skillnader i detta avseende.
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Det bör också erinras om att år 1974 var ett fr[tn lönsamhetssynpunkt
mycket exceptionellt är. Samtidigt gäller att urvalsstorleken i de statistiska
undersökningar som ligger bakom redovisningen för den minsta storleksklassen lir mycket bcgriinsad.

Lönsamheten i företag av olika storlekar ar 1974 1
1

Antal anställda
0--19
20--199

Näringsgren

200--

Tillverkningsindustri
Byggnadsindustri
Varu handel
Samfärdsel
Förvaltning, uppdragsvcrksamhet

5,2
2,9

7.f>

8,2

2,4

5,5
1.8
0.6

4.7
1.9
0.4

1.9
6,6
0.f>
l.8

Samt liga forct.tg

2.8

3.9

6.0

Källa: statistiska centralhyrån
'I Avkastning pit totalt kapital (procent)

Verksamheten

i smilförctag iir vanligen betydligt mer arbetskraftsinten-

siv iin i större företag. Detta har dclvis redan framgiitt vid redovisningen av
investeringsförhiillandena.
Omsiittningcn per anstiilld i smMiiretag iir
också i flertalet niiringsgrcnar a vseviirt liigre iin i större företag. Siirskilt
ptitagligt är detta inom byggnadsindustrin. den tillverkande industrin lH.:h
samfärdsclscktorn.
I dessa niiringsgrcnar iir oinsiittningcn per anstiilld ca
sor:;.högre i de större företagen iin i förctagscnhctcr med förre iin 20
anstiilld,t.
För företag med fler iin en {irsanstiilld utgör aktiebolaget den vanligaste
företagsformen. Akticbolagsformens utnyttjande bland föret,1g av olika storlek varierar betydligt. Ar 1974 var aktiebolag

mest förekommande

företag med 50--200 anstiillda. ca 87<.:.;.var verksamma

bland

som aktiebolag.

medan de mindre företagen i betydligt mindre omfattning arbetade i aktiebolagsform. Av dessa arbetade 66r.;ri akticbolagsform. Bland de större företagen var sanima tu-82 ~'i verksamma som aktiebolag. Aktiebolagsformen iir
inom tillverkningsindustrin
dubbelt sä vanlig som inom flertalet andra
niiringsgrenar. Det övervägande antalet aktiebolag. ca 3/4. hade [1r 1972 ett
aktiekapital om 5 000 kr. Ytterligare 23.5S{. av bolagen hade ett aktiekapital
understigande 50 000 kr.
Sedan i'tr 1972 har aktiebolagsbildningen
år 1972 nyregistrerade

tillverknings-

Av de

II nder

och byggnadsindustrifi.irctagen

gätt ned avsevärt.

ut-

gjordes två tredjedelar av aktiebolag. År 1975 hade akticbolagsbildningens
andel av nyregistreringarna

sjunkit till 16 ?c.

Il
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2.2

Industrisektorn

Inom industrisektorn

lir inslaget av srnitföretag mycket varierande

mel-

lan hranschcr. Den lriibearbetamlc
industrin od1 !ekoindustrin lir de
dominerar. meJ 74 r:;.
branscher diir småföretagen .1·_1·.1.1·d.1ii1111i11g.1111iissigt
resp. 63 % av Je anstiillda. Om man diiremol ser till de fämansiigda företagen. gäller all dessa i ifrägavarande branscher sysselsätter en något mindre
andel av de anstiillda. Detta sammanhiingcr

med att en viss dd av de smit

företagen tillhör någon större koncernhilJning. Den åtskillnad mellan smäföretags- resp. fömansförctagsbegrcppel
som pf1 detta siitt giir sig giillandc
kommer klarast till uttryck inom den kemiska industrin. Inom denna hransch
svarar företagen med upp till 2()() ansliillda för en tredjedel av syssclsiillningcn. De fåmansägda företagen svarar endast för ca 20 ~;- av sysselsättningen i denna bransch.
Vissa framträdande
iigda industriföretag

skillnader mellan s. k. mfmgpersoniigda och fftpersonkan konstateras.

För företag

i alla stlll·lcksklasser

upp till 500 anstiillda kan av material framtaget vid statistiska centralhyriu1
konstateras. att t. ex. omsältningen i frtmansiigda företag .°tr 1975 uppgick
till i genomsnitt endast ca 7W',;-.av mtmgpersoniigda företags omsiittning.
Del totala kapitalets storlek var i fämansiigda företag i genomsnitt 25-50');
liigre iin i mimgpersoniigJa företag. Det egna kapitalet var ca 501;f liigre i de
fiimansiigda företagen.
Industrins andel av niiringslivet totalt varierar mellan regioner. Si1lumla
kan k1mstateras en viss industridominans
nerna utanför storstiiderna.

i frLimst Je mellansvenska

regi1i-

Betydande liinsvisa skillnader finns m:ks;i vad

giillcr fön.telningen mellan arbetsstiillen

av olika storlek. De smit (fiirre än

200 anstiilldal arhehstlillcnas syssdsi'tltningsandel
lir som mest betydande
i Jiinkiipings. Kronobergs och Jiimllands liin. i vilka de svarar for 2/:, eller
mer av industrisysselsiittningen.
Fn hdydar11k del av industrifördagen
lir verksamma. hell eller delvis.
som undcrleverantörer
till andra, ofta större. fi.irelag. !\led unJerlcveranti:ir avses i delta sammanhang företag som tillverkar insatsvaror och som
för sin avsiittning lir beroende av ett fatal avnämare. Enligt undersökningar
utförda av olika niiringslivsorganisationer och forskningsinslilutioner kan in
emot en fjädedel av de svenska verkstadsindustriföretagen
anses arbeta pit
della sätt. Inom flertalet andra industribranscher är denna typ av underleveransverksamhet
av mindre omfattning. Flertalet underleverantörer ii.r
sm{1 företag. Vanligtvis ökar andelen underleveransinriktade

företag med

sjunkande företagsstorlek. Detta synes dock endast ske ned till en viss
storlek. da underlcveransproduktionen
Mer avtar.
Orsakerna

till den stora förekomsten

vis.~a delar av industrisektorn

av underleveransinriktade

iir flera. Hesliillarförelagels

företag i

behov av minsta

miijliga uppbindning av resurser och stor tle.xibilitel är elt skiil till u!Higgning av viss produktion hos underleverantlirer.
hiinger med all det för m;inga komponenlbetnnade

Andra motiv sammanvaror inte slillan finns

12
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betydande kostnadsfördelar att uppnii g1:nom tillwrkning i liingre scri1:r iin
vad som för det förbrukande företaget motiv1:rar en egen produktion.
Behovet av produkter som repr1:scnterar ett specifikt tekniskt kunnamk
motiverar ocks[1 i vissa fall utnyttjande av fristfiende underleverantörer.
Det förhiillandet att just smii fiir1:tag i högre grad iin andra företagskategorier arbetar som underlcverantiirer
torde inte minst sammanhiinga med
de minskade resurskrav som ofta fiilj1:r av ett underleverantörsförhi1llande.
Smi.i företag har ofta mycket begriinsade
resurser

för t. ex. marknadsföring

möjligheter att avsiitta siirskilda

och produktutvcckling.

De hiinvisas

diir
diirför i större utstriickning iin andra företag till verksamhctsformcr
s;1dana resursinsatser
inte iir crt'orderliga i samma utstriickning Slll11 annars. Genom den inriktning som ett umkrlcvcrantörsforh;1llande
bl. a. marknadsföringsvet av och arbetet

och lagerhMlningskostnaderna

med produktutveckling

ger kan

hftllas nere. Beho-

initieras sannolikt i högre grad

blir diirför iiterav kundföretag. Nedlagda produktutvecklingskostnadcr
vunna i större utsträckning än vad som kan vara fallet för andra företagskategorier.

Inte sällan innebär ocksä underlcveranti.irsrollen

niskt och administrativt

att visst tek-

kunnande förs i.iver fr[111beställarföretagl'l.

Omkring 40 t;T av den svenska industriproduktionen
port. Den direkta exporten

varierar avseviirt

avsiitts genom ex-

med företagsstorleken.

De

större företagens andel av den totala varuexporten kan för i"ir 1975 uppDe sm?1 företagen svarar för ca 14 ~-c.
vilket kan jämföras
skattas till 86 r;.;,_
med denna företagskategoris andd av industrins omsiittning om ca 26 <;;-.
Skillnaderna mellan fåpersoniigda och mängpersoniigda företags exportinriktning framstår vid en jiimfön:lse som betydande. Exportandelen av
de fr1personiigda företagens omsiittning var iir 1975 endast hiilften av motsvarande andel för de mfmgpcrsoniigda företagen. Skillnaderna var siirskilt
stora i den minsta storleksklassen. 20--49 anställda.
Många smf1 företag medverkar genom sin underleveranti.irsroll indirekt i
de större företagens export. I en studie vid Ume/1 universitet itr 1975.
med inriktNationella och lokala produktionssystem
- en strukturstudie
ning på mindre och medelstora företag. har kunnat konstateras att uppskattningsvis

en femtedel av sm[1företagen avsiitter en "betydande

av sin produktion

till landets 30 största industrikoncerner.

andel"

I flertalet av

dessa koncerner dominerar avsättningen på utlandsmarknaderna.
Hiirtill
kommer de sm[1förctag som i mer begriinsad omfattning avsiitter sina
produkter

hos de exportinriktade

De smfi företagens

företagen.

begriinsadc avsiittning pi1 marknader

utanför Sverige

torde inte minst sammanhänga med denna företagskategoris
ofta sm{1
möjligheter att ptt egen hand avsiitta resurser fiir marknadsföring
och
marknadsintroduktion.
svftrigheterna

Det har i flera sammanhang

för många småföretag iir betydande

kunnat beliiggas att

vid marknadsföringsin-

satscr redan p{1 den inhemska

marknaden.

begränsade

ligger i sjiilva produktomr{1desinriktning-

exportförsäljningen

En annan anledning

till den

13
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en. En betydande

andel av de produkter

som idag saluförs av smii företag

har av olika skäl en geografiskt förhiillandevis

avgränsad avsiitt ning och syf-

lokala behov av varor. P,l motsvarande

tar till att tillgodose

sUtt arbetar

liknande företag i andra liinder. Inte desto mindre kan det kllnstateras
idag liven vissa mycket smi\ företag på starkt specialiserade
avsiitter en betydande

del av sin produktion

striinvesteringarna

retagcn för ca 21 ,:;_ I förh[tllande
34 '>; av industrisysselsiittningen.
till branscher
flertalet

till sysselsiittningcn

l:1g. Detta fiir-

i hög grad med de smit fiiretagens

att srn;1företag

Samtidigt

ofta utnyttjar

smiifii-

i des.,a fiiretag. ca

iir invcsteringsaktivitcten

med lrig kapitalintensitet.

branscher

kr. lndu-

till 14 mil_j;1rder kr. Av dessa svarade

uppgid.

hitllande sammanhiinger

i utlandet.

i1r 1975 till 2X miljarder

i111·estcri11gt1r uppgick

Niiringslivets

att

pmduktområden

koncentration

giiller dlick ock,{1 i
en mer arhehintensiv

produktionsteknik.
Enligt en rad undersökningar
indu,trifi.iretag
riationerna

framgi1r att i111101·t11iom1·crk1t1111/i,·te11inom

i det niirmaste iir proportionell

mellan

olika företagskatcgorier

nKd företags,torleken.
iir dock betydande.

sm{1förctag iir till följd av sin speciella branschtillhörighet
rantörsstiillning
resurser

som kvantitativa

uppfinnings-.

forsknings-

Antalet patcntansökning:1r

samtidigt

eller produktutvecklingsaktivitet.
iir 1972 visar emellertid

mellan företagsstorlek
konstateras,
svarar

patentsökta

studie och andra,

utliindska

med mindre kapitalinten,iv

smiiforetagcn

uppfinningar

Gcnomfiirda

p[1 ett pn1portioncllt

och antalet patcntansiikning,tr.

av denna

ningar. att inom branseher
nad karaktiir

utgiirs av si1vjJ

skiil ett mycket hristfölligt mi11t p:i fiiretagcns

studier vid Umd1 universitet
fiirhilllandc

eller undcrlcve-

inte i lika stort beh,iv som stiirre företag av att Higga ner

p[1 produktutveckling.

kvalitativa

Val\lang:1

Det kan
undcrsiik-

och stordriftsbcto-

for en llftast större andel av antalet

iin vad deras sysselsiittnings-

och p1\1duktions-

andelar utvisar.
Forsknings-

och utvccklingwcrksamheten

ligt den officiella
företagen.

statistiken

mycket

inom industriföretagen

starkt

koncentrerad

Liksom i fr{tga om patentvcrksamheten

de olikheter

i branschhiinseende.

iir en-

till de sti\rre

föreligger hiir betydan-

Inom tekoindustrin.

triivaruindustrin.

gummi- och plastvaruindustrin

samt metallvaruindustrin

FolJ-vcrksamheter

Samtidigt giillcr att den ,,fticiella FoU-sta-

betydande.

tistiken i inte oviisentlig omfattning

underskattar

ser som liiggs ned p{1tekniskt utvecklingsarbcte
Det kan av material framtaget
att FolJ-verksamheten

vid statistiska

inom fapersnniigda

re iin inom mångpersoniigda

företag.

iir s111/1riiretagens

omfattningen

av de resur-

i mindre företag.
centralbyran

knnstaterns.

företag oftast iir avscviirt mind-

Detta giiller företag i alla storleks-

klasser.
I STU-kommittens

nyligen framlagda

nisk forskning och innovation"
mellan företagsstnrlck

bctiinkande.

··sTU:s

(SOU 1977:64), konstateras

och innovationsfiirmiiga

stiid till tekatt sambandet

iir ett av de vanligaste
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stridsämnena inom innovationslitteraturcn.
Delvis sammanhiinger detta
med de betydande sv;\righctcrna att statistiskt registrera de resurser som i
sm.'1 fiiretag ltiggs ned på FoU-vcrksamhct.
Möjligheterna att viirdera llch
summera enskilda företags innovationer iir ocksl1 mycket bcgriinsade.
Utan betydande utredningsinsatser
kan inte annat iin kvantitativa.
miissiga redovisningar av företagens innovationer ske.

antals-

Dessa problem har kommit till uttryck bl.a. i ett par under 1970-talct
genomförda uthindska undersökningar. I en engelsk studie är 1971 kunde
t.ex. konstateras att de smä företagen svarade för 3-49;, av de totala innovationskostnadcrna,

men producerade

10% av innovationerna.

härvid, att små företag är mer effektiva i FoU-hänseende,
vansklig då hänsyn inte tagits till ofta betydande
små företag sällan registreras som FoU-aktivitet.
I en undersökning
kunde konstateras

arbetsinsatser

år 1974 av stö1Te innovationer

Slutsatsen

blir emellertid
som just i

i amerikanska

bl. a. att de små företagen åstadkom

företag

fler innovationer

per försäljningskrona än stö1Te företag. Ingen hiinsyn togs dock i denna
undersökning till de enskilda innovationernas kvalitativa betydelse. Inte
heller klarlades vad det speciella urvalet av innovationer

- i detta fall '277

stycken - inneburit för undersökningsresultatet.

2.3

Företagsbeståndets utveckling inom industrin

Industriföretagsbeståndet

minskade

avsevärt

under

1960-talets andra

hälft. Under perioden 1970-1975 har antalet företag varit i det närmaste
oföriindrat. Rakom denna utveckling kan urskiljas föriindringar i till- och
som vid 1960-talets
frånflödet av företag. N yetableringsverksamheten,
mitt var ca 50?1-högre än tio år senare. uppvägdes ,iv el\ betydande antal
företagsnedläggel~er under 1960-talets mitt och andra hälft. Det utflöde av
företag som det stora antalet nedläggningar le\\ till har successivt minskat.
U ndcr 1970-talets första hälft balanserar i stort sett antalet nedläggningar
och etableringar inom industrisektorn.
Dessa fiirhällanden giiller industrisektorn

i sin helhet llCh ger p{1 intet

siitt en riktig bild av förhldlandena

i enskilda branscher och storleksklasser

av företag. För den tillverkande

delen av det svenska niiringslivct torde

inte desto mindre kunna konstateras att de nettoföriindringar som under
I970-talet kunnat konstateras i fiiretagsbcst{mdct i hög grad iir hiinförliga
till förviirvs- och fusionsverksamhct
Det kan för tillverkningsindustrin

mellan företag.
i dess helhet konstateras

tagens andel av den totala sysselsiittningen

att smMi.ire-

under 1970-talets första hiilft

har minskat nt1got. från 36.4 r;.;.ilr 1969 till 33J ~.; {ir 1975. Siirskilt betydande har företagskoncentrationen
och nedgången i smMiirctagens sys~elsättningsandel varit inom livsmcdclsbranschen - fr{11144 ,_;;till 3'2 ,:;. under
samma tid - samt jord- och stenvaruindustrin

- fr{1114'2 S·f·till 34 S-i:.
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2.3./

Nreruhleri11gur

Antalet nyetableringar
senaste decenniet.

inom tillverkningsindustrin

Enligt en undersiikning

nyetahlerade

fiirclag inom denna sektor g,ttt ned fritn ca I 700 vid

1960-talets mitt till ca I 100 ;'ir 1975. Denna
striickning

nedgitr1g iir i betydande

företagen

iir smit. Av tidigare undersökningar

(IUI). Etahlering.

Utredningsinstitut
industri

1%3-1968.

undersökning

genomsnittlig

Nyetableringar

klart. Enligt lndustrifi.ir-

fiiretagen

under

mitten av

färre iin I 0 anstiillda. I I U I :s undersökning

industrin
storlek

framgiir detta

hade de nyetablerade

I 960-talet huvudsakligen
plastbearhetande

vid

ncdliiggning och industriell

tillviixl i Sverige 1954-1970. och Sveriges lndustrifiirhund.
inom svensk
bundets

ut-

hiinförlig till 1970-talet.

De ncsta nyetahlcrade
Industrins

vid statens industri-

i Sverige (SIND 1976:7). har det årliga

verk år 1976. lndustriutvecklingcn
antalet

har minskat under del

genomförd

och vissa verkstadsindustrier

under det första vcrksamhets{1ret

av den

konstateras

en

om ca U-14 an-

sliillda.
I förhi'tllandc till besti1ndet av mindre företag (fi.irre iin 50 anstiillda)
dcn. En högsta etahlcringsgrad

n{1ddcs {ir 1972. Under {ir 1975 uppgick

till ca 5 r'..;,av mindreforctagshest.'tndet

etableringarna

Verkstadsindustrin
bransd1cr

har denna bransch

överstiger

dess andel av företagshest{111dct.
till alt verkstadsindustrin

Inom verkstadsindustrin
ctableringsintensiv.

Detta fiirhi\llandc

under

1970-talet kunnat

uppvisat

har metallvaruindustrin
en hi.ig ctableringsfrck

industrin

ctableringstal

har i hög

iika sin

fr[m 32 S-i·till 38 '.{.

Vissa andra industribranscher

plasthcarbetandc
relativa

etahlcringarna
som avseviirt

en andel av nyetableringarna

andel av det totala fiirctagshcständet

sionsperioder

i industrisektorn.

har hittills under 1970-talet dominerar

som relativa tal. Till skillnad frf1n flertalet övriga industri-

i s{iviil absoluta

grad bidragit

har

varierat mellan 5 och 8 ''·,. under den senaste tio{1rsperio-

nyetableringarna

under

1970-talets

kiinnetecknar

framst{11t som siirskilt
har under korta expan-

vens. Det giiller hl. a. den
fiirsta tre itr. Mycket

li1ga

diircmot jord- nch stenvaruindustrin

samt triivaruindustrin.
Etableringarna
ter. fram

har under ett nertal iir visat betydande

till .'tr 1974 översteg

storstadsliinens

dessa liins andel av foretagsbest{mdct
dock konstateras

att skillnaderna

regionala olikhe-

ctableringsandel

irwm tillverkningsindustrin.

p.'1tagligt har utjiimnats

betydligt
Det kan

under {1r 1974-

1975.
Industriverket

konstaterar

cn för tillverkningsindustrin

i sin undersökning

en. Bland annat giillcr att etableringsniviin
junkturfiirsvagningen

cher visar diiremot IUl:s undersökning
i antalet

legal relativt stabil under kon-

1965-1967. liksom att antalet etableringar

kraftigt under konjunkturuppg:rngen
Nedgängen

att ctahleringsutvcckling-

i dess helhet inte följer konjunkturutvcckling-

nyctahleringar

gick ned

1973-1974. För vissa enskilda bransp/1 ett svagt konjunktursamband.
inom industrisektorn

har sin bak-
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grund och förklaring i en rad faktorer. Förekomsten av outnyttjade stordrifts- eller smådriftsfördclar utgör en viktig drivkraft niir det giillcr etableringarnas inriktning. Marknadens storlek och tillväxt. förekomsten av
institutionella och andra etableringshinder. initialsv[1righeter samt intresset för nyföretagande lir faktorer av avgörande betydelse för nyetablerandets omfattning. Vidare kan ett minskande antal företagsnedHiggelser
också medverka till att begriinsa utrymmet för nyetableringar.
För industrisektorn har i olika sammanhang. bl. a. i kllnccnlrationsutrcdningcns betänkande ( SOU 1970:30) Stordriftsfördelar
inom industriproduktionen kunnat konstateras förekomsten av stordriftsfiirdelar inom
en rad branscher och delbranscher. Detta torde vara en viktig förklaringsgrund till nedgången i nyetableringarna. 1\-hijlighcterna att genom Hingre
serier eller stön-e anliiggningar ta till vara befintliga kostnadsfördclar hade
vid mitten av 1960-talet utnyttjats endast i ett ffttal av de industribranscher
där sådana fördelar bedömdes föreligga. Den ökade förctagskonccntrationen inom stora delar av industrisektorn som iigt rum diirefter m{tste ses
mot bakgrund av detta förhftllande.
Till detta skall läggas att det liven på marknadsförings- och distribution~omrädet inom många produktomrf1dcn finnas kostnadsmiissiga fördelar av verksamhet i större skala. Detta gäller inte minst möjligheterna att
saluföra produkter på utlandsmarknaderna.
Den hittillsvarande tekniska utvecklingen har i mänga fall gett en ytterligare drivkraft att genom längre serier och större enheter uppnii kostnadsfördelar i verksamheten.
Denna tendens kan viintas bcstä. Samtidigt
medför den fortsatt ökade internationaliseringen av marknader och industrier att konkurrensen hårdnar och därmed kraven pft att tillvarata alla
kostnadsfördelar ökar. Dessa fi.irhällanden kan inom vissa storlt:ksintt:rvall och branscher förviintas medverka till ytterligare tillviixt i anliiggningsstorlekarna.
D,!t marknadsmässiga utrymmet är delvis avgörande för möjligheterna
att etablera nya företag. Inom industrin har produktionsvolymen ökat med
ca 50 % under det senaste decenniet. Samtidigt har emellertid importen
volymmässigt fördubblats. varför möjligheterna för svenska företag att
ytterligare expandera på den inhemska marknaden på mfmga produktområden har varit avsevärt lägre. Detta har i många fall lett till att expansion i
utlandet blivit nödvändig. Ett på detta sätt minskande utrymme bcgriinsar i
betydande utsträckning möjligheterna att etablera nya företag. Små. nystartade företag har många gånger ytterst begränsade möjligheter att saluföra sina produkter utanför hemmamarknaden. Nyföretagandet har därför
i ökad utsträckning koncentrerats till mer skyddade hemmamarknadsinriktadc niiringsgrenar och produktområden eller till avgriinsade och kraftigt
expanderande områden inom industrisektorn.
Möjligheterna att starta ett nytt företag är ocksä i hiig grad avhiingiga de
initialsvårigheter och etableringshinder som kan rftda utöver de förutsätt-
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ningar som de rent produktionstekniska
möjligheterna

att anskaffa

fiirh{tllandcna skapar. Det giiller

kapital - ofta mycket riskhcniigct - vid företa-

gets start. att erhitlla kompletterande

kunskap prt t. ex. marknadsfori ngs-

området eller i tekniskt hiinseende.

Det giillcr hiir rn.:ksii möjligheterna

att

leva upp till av samhiillct stiillda krav pft företag och fiirctagandc.
sida har vidtagits

Frfm samhiillets
underliitta

nyetableringar

vissa fttgiirdcr som syftat till att

och igfingkiirningar

av företag. l\tö_jlighetcr har

tillskapats för uppfinnare och andra potentiella företagare att crhf1lla finansiellt stöd för utveckling av idccr. fi.ir prototypframtagning
tande av produktionslinjcr.
successiva

utbyggnad

Vidare

ytterligare

har genom

resurser

och fiir uppriit-

förctagarcfiircningarnas

stiillts till smaförctagcns

fiirfo-

vid bl. a. nyetahlering.

gamle för n'tdgivning och information

Det stfa ;'tandra sidan klart att ökade krav frfm samhiillcts sida har gjort
det mer komplicerat
verka forsvttrandc

att leda iiven ett litet företag.

och förhindrande

Sannolikt

kan detta

for enskilda personer som iivcrviiger

att starta ett företag. Samtidigt leder samhiillets krav till att dessa personer
tvingas till hl. a. större insikt i ekonomiska
vara till en fördel för det nystartade

fr:\gor. vilket ohcstridligen

företagets iivcrlevnadsmöjlighctcr.

ytterligare krav fr{m samhiillets sida har kopplats till aktiekapitalets
i nystartade

aktiebolag.

hiir

Rcstiirnmelser

om ökat aktiekapital

Ett
storlek

vid holags-

bildning triiddc i kraft den I juli 1973. dii liigsta tilliitna belopp hiijdcs frilll

5 000 kr. till 50 000 kr. Detta har drivit nyföretagandet
formen till andra förctagsformcr.

Av industriverkets

gftr att sedan 19n har andelen aktiebolag

frfm aktiebolagsundersökning

fram-

bland de nyregistrerade

före-

tagen minskat från 65 c;.;-till 16 r.;-_Samtidigt har andelen enskilda firmor
samt handels- och kommanditbolag
Motiven hakom företagshilJning

mer iin fördubblats.
iir i Jag i Je flesta avseenden

Jcsamma

som för ett Jet.:enniurn sedan. Behovet att förverkliga sig sjiilv. att vara
oberoende synes enligt olika undersökningar unJer 1970-talet fortfarande
kvarstå som väsentliga etahlcringsmotiv.
talet nyetableringar.

Det unJcr

efter andra viirldskrigct
det senaste Jecennict

Penningmotivet

mellankrigstiden

ofta förekommande

ytterligare

och de1.:cm1iet n;irmast

levchri\Jsmntivct

har under

förlorat i betydelse.

Samhällets ökaJc insatser ptt syssclsiittningsomrftdct
trygghet i anstiillningen

finns mcJ i fler-

har lett till en ökad

för flertalet miinniskor. Insatserna

friin samhiillets

och enskilda företags sida för en hiittrc arhetsmiljii i företagen har inneburit att dt.:n fysiska arhctsmiljön
naden av Jen arhctsriittsliga

i viiscntliga avsccnJen
lagstiftningen

förhiittrats.

för Je anstiillJa att ta del i och p,1verka viktiga heslut i företaget.
het vad giiller den egna arhctssituationt.:n.

Utvecklingen

till att nitgra av Je tiJigare viiscntliga Jrivkrafterna

företagsbilJningar

torde Jet ta ha
bakom nya

avtagit i styrka.

Bland de minJrc framtriidande
~

i synner-

pii utbilJningsom-

r:iJct har lett till större valfrihet för ungdomar. Sammantaget
mcJverkat

Ctbygg-

har meJfiirt ökaJe möjligheter

etahleringsmotivcn

Riksda~en /1;77/78. I sa111/.Nr 411.Bi/agu I

miirks satsningar

pit
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S. k. innovationsetahleringar
synes enligt undersökningar
och industriverket si,viil vid 1960- som
1970-talets mitt utgiira en mycket ringa del av fiirctagsctablcringarna.
Det
har inte framkommit utrcdningsresultat
som tyder p{i att niigra miirkbara
föriindringar i detta etahleringsmotivs betydelse skulle ha skett under det
senaste decenniet. Som jag senare återkommer till finns det dock mycket
nya produkter.

vid I ndustriförhundet

genomförda

som tyder

pii en stor tillviixtpotcntial

hos denna

typ av nyetahlerade

företag.
Som kommer att framg{1 i ett senare avsnitt har det firliga antalet nedläggningar successivt
antalsmässigt

minskat sedan 1960-talcts mitt. Denna minskning har

varit kraftigare

inom industrisektorn.

än nedgången

Den sjunkande

inneburit ett krympande

i antalet fiirctagsctahlcringar

ncdliiggningstaktcn

i vissa hranscher.

etahleringsutrymme

Mot denna hakgrund kan för industrisektorns
Samtidigt

iir det uppenhart

längre serier och den ökande internationella
rar stora delar av industrisektorn
mer skyddade

konsument-

del förklaras en minskan-

i sm~1företag och en totalt

de andel av verksamheten
ctablcringstakt.

torde ocksi1 ha

konkurrens

vid

som karaktiirisc-

i mycket ringa utsträckning

och serviceinriktade

andelen av förctagshcståndet

sett minskande

att de kostnadsfiirdelar

,1terfinns i de

sektorerna.

Den i.ikade

för handels- och tjänstesektorn

f1r ses som

ett uttryck för att nyetableringarna

söker sig andra viigar. Det iir ocks{, i

fiirsla hand inom dessa sektorer som ett ncrtal traditionella

'"sm,1driftsför-

delar·· i friiga om service och flcxiblitct är möjliga att tillvarata.
Det bör emellertid

framh{1llas att det även inom industrisektorn

finns

delhranscher
som under liingre eller kortare perioder. hcrncndc pi, en
'"hantvcrksmiissig'"
och kraftigt specialiserad produktion. upplevt en intensiv nyctahlcringsvcrksamhct.

Detta giiller som framg{1tt tidigare bl. a.

delar av verkstadsindustrin
Llch den plasthearhctandc
industrin. Det har
ock,i, i tidgarc sammanhang. bl. a. i en undcrsiikning vid Umc;, universitet
1974. Företag i strukturomvandlingen.

kunnat bcliiggas att nyctahlerings-

verksamheten

iir som livligast i expanderande

nya produkter

och produktidccr.

Karaktiiristiskt

för nyetablerade

hranschcr

med utrymme fiir

företag iir att de tillväxer snahharc

iildre företag. Detta förh[tllande har bestyrkts

av samstiimmiga

ningar från si1väl Sverige som andra liinder. Förklaringarna
Inte minst sammanhiinger

det med att nyetahleringarna

hiirtill är flera.

vanligen koncent-

reras till de delar av en bcriird hransch som är särskilt expansiva
tillväxtpotentialen

iir mest uttalad.

siillan hyggcr pi1 nya produktionshelt nya produkter.

och distrihutionsmctodcr,

vilket skapar ett cxpansionsutrymmc

redan befintliga produktomdidcn
rik. En jämförelse

och diir

Vidare giiller att nyetableringar

i hranschen.

Egenskaper

daren spelar ocksft en vtisentlig roll fiir att etableringen
mellan företagslcdarc

iin

undersök-

inte

ihland iivcn
som saknas pi1
hos förctagsle-

skall bli framg{ings-

i helintliga företag och nyctahlc-

19

Prop. 1977/78:40
rade fiirctag

visar att de sistniimnda

vilket i viss utstr:iekning
olika tillviixtfrämjande
11e nyetablerade

iir genomsnittligt

faktorer.

.Även uthildningsniv[1n
undersökning

industriverket

pekar pi1 att en företagsetahlering

eller satsning pft nya produktionsmetoder.

etablerats

kunnat konstateras

eller liknande

som startat

undersiikning

verksamheten

Bland de lirngsammast

genomförd

;\ven

studie av ett antal framgirngsrika

de olika fiiretagsstorlekar.
Framgfrngs1ika

hranscher.

företagare

Samhiillets

möjligheter

företagen som har den
företagen

:iter-

i industrifiirbundets

regi

familjefiiretag.

företags:\ldrar

( 1976). kan konstateras

runt en ny produkt iir mer expansiva

som

framgiir att

runt en produktide

tillviixande

annan.

p~1egen

tillviixt iin företag

ocksa i1terfinns inom den (iiirdedel av Je etahlerade
linns ingen sadan fiiretagsledare.

Det har diiremot i

att företag som ctahlerats

av andra skiil. Av lndustrifiirhundets

hiigsta tillviixttakten.

iir omt vi-

endast i fö fall hygger pil

ofta har en snahhare

hiilften av företagsledarna

till

som en pi1giiende studie vid

en produktide

olika sammanhang

yngre.

har betydelse.

ri.iretagens hidrag till den tekniska förnyelsen

st ad. Såviil I ndustriforhundets

produktide

hctydligt

kan fiirviintas innebiira mer positiva attityder

representeran-

och lokaliseringar.

att företag som startats

än andra nystal1ade företag.

att föra en effektiv regionalpolitik

sammanhiing-

er delvis med i vilken grad nya företag

etahleras

etablera sig inom siirskilt utsatta regioner.

Uppgifter över lokaliseringsstii-

dets fiirdelning pii olika stödkatcgorier

eller kan fiirmtis att

visar p[1 att den överviigande

av detta stöd under perioden

1965-1975 utg;1tt till i stiidregionerna

ga företag.

de i stiidomdtdena

warat

Totalt

heriiknas

existerande

företagen

ha

för ca 75 r;;. av det liimnade stödet och de hiirige1w111 möjliggjorda

investeringarna.

Av den heriiknade

syssel<ittningseffekten

företag ha svarat för ca 65 r:;-. Atersti1ende
inte uteslutande

av genuina nyetableringar

sysselsiittningseffekten

stiidriiretag

av företag. Tviirtom har huvud-

varit hiinförlig till filialutliiggning

av hefintlig verksamhet.

heriiknas dessa
utgiirs emellertid

sllidet och. i iinnu hi.igre grad. den beriiknade

delen av det ,ttersUknde

eller omflyttning

Det kan av detta material konstateras

att syssel-

siittningseffekten

vid en sti.idinsats av given storlek genomsnittligt

mest betydande

vid filialutliiggningar

verksamheter.

och utlokaliseringar

re utstrtickning

:in stiidet till filialutHiggningar
0111rf1den.

Det har vid olika undersiikningar
Je regionalpolitiska
veckli ngen.

Siilunda

insatserna
framkom

och utlok:di.seringar

framkllmmit

hlivit

av befintliga

Samtidigt giiller att stödet till genuina nyetableringar

glest befolkade

sökning

delen
befintli-

i störav.sett

resultat som tyder p{1att

[1 sin sida haft hetydelse

for etableringsut-

vid I ndustrifiirbundets

etableringsunder-

är I 97~ att ctahleringsfrekvensen

under

stödomrftdet

iin i övriga omd1den.

stiidornrildet

i hl. a. service- och transporthiinseende.

I 960-talet

trots Je siirskilda

var högre i

svarigheterna

inom
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2 .3 .2 Un·eckli11gc11hos de 1·ffksa111111a
.fiirctagen
Genom Vl>lymcxpansion förflyttas smäfi.iretag till större företagskatcgoricr. Vid stagnation eller ratil>naliseringar krymper företag i syssels;ittningshiinsecndc. Genom ncdHiggningar och uppköp upphör vissa företag
helt som egna juridiska

personer.

frågan om föriindringarna

I det följande skall niirmare heriiras

i verksamma

företag av olika storlek. I första

hand avses hiirmed den sysselsiillningsmässiga
tillviixtcn och foriindringarna i vissa linansiella variahler. J\åcdliiggnings- och fiirviirvsprohlematiken kommer all behandlas i el! följande avsnitt.
med minst 50 anstiillda uppgick vid 1970-talets

Antalet industriföretag

bö,jan till I 920. Av uppgifter framtagna vid statistiska centralhyri111 rramgår att inemot en (iärdedel av dessa [ir 1975 var nedlagada. uppkiipta eller
hade minskat sin storlek under gränsen 50 anställda. För ca 4':'i- av företagen är det känt att de lagts ned. Närmare 9/J'r av företagen hade fusionerats eller ombildats. Ytterligare ca

:.v;.hade

minskat sin syssels;ittning

till fäJTe än ;o anställda. Ungefär 8%- av företagen hade utgfttt ur statistiken av ej kända skiil.
Skillnaderna

i utvecklingen

mellan företag i lllika storleksklasser

;ir

emellertid stora. Stt iir I. ex. konkurs och nedliiggningar siillan förekommande bland sti.iITe företag. Fusioner och fi.iretagsomhildningar iir vanligast bland företag
stabiliteten

med 100-500 anstiillda.

hos företagen

Vidare

ökar med företagsstorlek.

hänförligt till nyetableringar

kan konstateras
Tillskott

att

av företag

iir mest hetydande hland de mindre fiiretagen.

Ju större företagsstorleksklass

desto stö1Te andel av frirctagen fanns iiwn

fem är senare i samma storleksklass.
Förändringar i beståndet av industriföretag med ner än 50 anställda åren 1971-1975

Antal

50-99
100--199
200-499
500--999
I 000-

Andel ,-::i) av företagen som
lagts ned
fusionerats.
vuxit
ombildats

5
5
I
0
I

Kiilla: statistiska
1)

6

12

Il
12

13

9
7

9
12

1

/

minskar 1 1

l:imnal
sr,,rleksklassen
av ej
kiinda skiil

~
21

Andel
t,rerstiu:ndcför.:tag
l97h-01-0I

56
5~

12
13
Il

2

63

4

M

8

2

82

centralhyrån

Fiirerag som förflyttats

Den betydande

till större resp. liigre storleksklass.

omsiittningen

av företag.i de sm[t storlcksklassern,1

tar

sig ockstt uttryck i ett stort tillskott av företag. Under 1970-talets första
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hälft innebar detta tillskott

för kategorin

50-99 anstiillda att företagsbc-

stfrndet förnyades till över 5w.:-;.
Intrycket
beståndet

av den med företagsstorleken

viixandc stabiliteten

förstiirks av annat material fr;'in statistiska

i fiirctags-

centralbyri1n.

Sm.°1fii-

retagcn karaktiiriseras av en jiimfört med större fiiretag betydande spridning i tillviixthiinseendc.
Trots att mellan f1ren 1969 och 1975 llertalct
smilföretag

inom industrisektorn

enligt den officiella ,tati,tikcn

antalet anstiillda. iir det inom denna företagsgrupp

minskat

som man [1terfinner de

sysselsiittningsmiissigt

mest expansiva

sysselsiittningstillviixt

om mer iin 10 r.; per !1r har hittills under 1970-talet

företagen.

Andelen företag med en

genomg{iende varit hiigre bland sm{1företagen iin bland de stiirre enheterna. Den genomsnittliga

andelen företag med s:idan tillviixt uppgick under

1969-1975 till ca 20 r;.; for fi.irctag med 20-49 anstiillda och till

perioden

12'-'.!för företag med fler iin 200 anställda.
att de konjunkturmiissiga
större företagen

Det kan emellertid

variationerna

konstateras

är mer framtriidande

bland de

ex. under perioden

1969--1975

iin bland de små. Si:1hart.

andelen företag som under året ökat sysselsiittningen

varierat mer bland de

större företagen än bland företag med färre iin 200 anstiillda.
Undersökningar

av speciella

branschers

1960-talen visar pf1 att företagens
tillskottet

utveckling

i företagsbcst[111det i en viss storleksklass.

industriförbundets

tidigare niimnda etablerings-

iir 1975. att av nettotillskottet
industribranscher

utgjordes

under

1950- och

interna tillviixt ofta utgiir det viktigaste
S;'1framg!1r t. e.x. av

och nedliiggningsstudie

av företag med fler iin 20 anstiillda

for
i sex

hiilften av tillviixt i företag med forrc jn 20

anstiillda.
Av lndustriförbundets

undersiikning

framgiir iiven utvecklingen

av ett

best:ind av företag mellan [l!'en 1954 och 1969. Utvecklingen

iir likartad

med den friin senare

av företag

material

erhtillna bilden. Omsiittningen

synes dock ha varit niigot liigre under 1950- och I 960-talcn iin under första
hiilften av 1970-talet. Av de f\r 1954 befintliga företagen med fler iin 20
anstiillda i sex sm{1företagsintensiva
nare ca 60 c;;:._Av bortfallet

industribranscher.

utgjordes

iiterstod

ca en tredjedel

15 i'1r ,e-

av företag

som

upphört genom förviirv. Lika mfrnga företag hade lagts ned. Omkring 20 r;;
av bortfallet av företag utgjordes
ned till förre iin 20 anstiillda.
Vid en jiimförelse

av s{1dana som minskat sin verksamhet

mellan expansion

mi'1ste hiinsyn tas till att de senare
andra.

oftast smi\. forctag.

hos smMiirctag
ofta expamlcrar

och stora företag
genom förviirv av

Enligt en studie vid IUI rörande

svensk industri. Fusioner i svensk industri. var de börsnoterade
retagens expansion

i

under I 950- och 1960-talcn till niira en 1:jiirdcdcl hiin-

förlig till förviirv av andra
fusionsaktiviteten

fusioner
industrifii-

företag.

Med hiinsyn till den starkt ökande

i niiringslivet under 1970-talet torde forvjrvens

se fiir de större företagens

tillviixt knappast

ha avtagit.

betydel-

För 1970-talets

..,.,
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första hiitlt kan noteras att antalet sysselsatta
vade foretagcn

i de av storföretagen

uppgick till ca 150 000. Av detta utgjordes

fi_irviir-

ca en tredjedel

av ~.ysselsatta i förviirvade småföretag.
Uppgifter framtagna
tag i genomsnitt

vid statistiska

centralbyritn

iir mer sysselsiittningsexpansiva

stora företag som överhuvud
bland mindre företag.

iin sm'.i företag. Andelen

taget ökat sysselsättningen

talets se., första ftr varit 5-15 procentenheter
utstriickning

pekar p{t att stora före-

Med hiinsyn till att de stora företagen

e.,pandcrar

tlenalct

viil kan miita sig med de

interna expansilln.

1.önsamheten
utvecklats

har under

det senaste

decenniet

inom industrisektorn

i stort sett likartat för samtliga storlek~grupper
företagskatcgorier

kan konstateras

kapitalet följt tremk'n för den branschvisa
Soliditchutvccklingen

av företag. Fi.'ir

att avkastningen

har diiremot varit mycket olika mellan företag av

nivit om ca 42 r.-;-.vid 1960-talets

senare.

p{t det egna

lönsamhetsutvecklingen.

olika storlek. För de största företagen har skett en avseviird
en genomsnittlig
decennium

De medelstora

företagen

nedg{lllg fran

mitt till ca 30 ~, dl

har till skillnad hiirifr[m fatt
fritn 2X r;

vidkiinnas en mycket mitttlig nedg{lllg i den egna kapitalstyrkan,
till ca 23 r:c;-.
De mindre företagens genomsnittliga

soliditet har under en rad

mellan 20 'i och 22 cc.Hetriiffande

{1r varierat

de mindre företagen

dock siirskilt noteras att den officiella statistiken
förhttllandct

andel

i betydande

genom fiirviirv av andra företag, finns dock skiil

att antaga att den interna tillvii.,ten i smitföretag
stora företagens

har under I 970-

större lin motsvarande

att variationerna

biir

hiir inte itterspcglar

mellan enskilda företag iir betydande.

del
Sam-

tidigt innebiir sambandet och bindningen mellan företagets kapital och
iigarnas privata tillg/rngar att den officiella statistikens klassificering av
balansriikningens

(ilika poster

inte alltid ger en riittvisande

bild av de

mindre företagens :,;oliditetssitualion.
Smitfi.ire\agen svarade perioden 1965-1975 för ca 20 c;. av industriinvesteringarna.

Ni1gon systematisk

storleksklasser

har inte skett. Diiremot giiller att del konjunkturmiissiga

berl.lendet
bl.

:.t.

hos smiiföretagens

av statistiska

förskjutning

investeringar

centralbyr[l!ls

under

Inte minst tl1rde detta sammanhiinga

samheten

liksom mtmga andra aktiviteter
plancringsfunktioner

smMöretag

har belagts

och medelslllra

av investeringsprojekt

vid Sveriges
företagen

Fr/1nvarn

av

planering

Yerkstadsfiirening

av den di1varande delegavid 1970-talets

med l[rng 11irdigst:illandetid

ocks[t bidraga till en mer stabil invcsteringsaktivitet
gen.

pittagligt

ofta karaktiiriscras

för lrtngsiktig

(april 19731. som i undersökningar

tionen för de mindre
Förekomsten

i smitföretag

och rutiner

s{tvlil i studier

Det framg;1r

med att investcringsverk-

kort tids- och planeringsperspektiv.

utv,:ckladc

av olika

alt smMiiretagens

lågkonjunkturpcrioder

minskar.

Budgctenkiit

iir betydande.

invcsleringsstatistik

andel av industriinvesteringarna

av cl\ förhidlandevis

mellan företag

början.
torde

bland de större företa-

i
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Till fiiljd av en hetydandc
strisektorn

mekanisering

har syssel,iillningen

av,cviird

volyme.,pansion

Del förhitllandet

inom hela denna

inom indu-

niiringsgrcn

decenniet

talar för alt denna meka-

nisering skell i ungefar samma takt i samtliga storlekskategL1rier
Sysselsiiltningsminskningar
och en ökad effektivitet
get inte expanderar

Sverige.

hör diirfor inte niidviindigtvis

verksamhet.

Aven ralil1naliscringar

verkar syssel<illningsminsbnde

Arbetsstiillestrnkturen

stausliinen

i smaföretag
i fiirelagets

S:t liinge företa-

och sysselsiillningen
under perioden

Vissa förskjutningar

inom industrisektorn

har skett till nackdel

Enligt Jen officiella statistiken

skL1gsliinen under

1970-talcts

i antalet storarhetsstiillen

stadsliincn

och vissa skogsliin.

tiiriseras

har stl1rstausliinen

och lkrtalet

av

har i nwtsvarande

grad

mcJ 50--499 anstiillda iikat sin andel av arhchstiillcbcst:tndel.

Tillviixten

av ell starkt

sysselsalta)

för friirml stor-

i i.ivriga liin i siidra

fi.irsta hiilft varit de omr{tden diir de smit

friimst minskat i antal. I skogsliinen

arbctsstiillen

har i

1965-1974 endast undergi1ll mindre

llCh mot en iikaJ andel av verksamheten

arbetsstiillena

av fi.iretag.

i viss takt.

gel1graliskt hiinseende
fiiriimlringar.

en

varit i

andel av industriinvesteringarna

under det ,cnasle

tolkas som en stagnation

trots

litngsamt minskat under del senaste decenniet.

all smMöretagcns

stort scll oföriimlrad

Lll:h automatisering

har varit som mest bet,·dandc

i stLll"-

Bland de skol,!sliin som pa detta siitt karak-

krympande

miirks i synnerhet

antal

sm:1 arhetsstiillen

Kopparhergs.

Jiimtlands.

(förre iin 50

Viistcrbottens

och

NL1rrbottens Hin.
Orsakerna

till den fiirhidlandevis

arhehstiillen
manhang
diirmed

i vissa skog,liin

framförts

riirande

kraftiga

minskningen

av antalet

smit

iir svilra att hiirleda. Vml svm i olika samett hristande

en i olika avseenden

serviceutbuJ

siimre fi.irctagsmiljli

till fiirctagcn

och

irwm dessa omritden

synes inte kunna heliiggas. Tviirt\lm framg'.1r av liinsplaneringsunderlaget
1974 vid liinsstyrelserna
all serviceutbudet
delar av riket.

retagcn
anlitande

Kopparhergs

Lldl

Det har ocks;t hl. a. i det hetiinkande

Fiiretagsservice.
meJelstora

i Viisterhottens.

.liimtlands

liin

i dessa liin pi1 det hela tagt:t iir fullt i nivit med övriga
som avgavs av ditvarande

företagen

anlitaJe

servicet'i.iretagen

företaget

hranschstruktur

iir heliigct.

att huvuddelen

iir beliigna utanför
Gemensamt

1972:28).

för de mindre och

delegationen

ftr 1972 konstaterats

tSOU

av de av smiifii-

Jen region Jiir det

fi.ir de ;tktuella

iir dock alt de vid mitten av 1%0-talet

regionernas

hade en. jiimfiirt

med riket i iivrigt. pilfallande

stor andel företag inom den triihearbctandc

industrin.

Som konstaterats

i en av industriverket

utredning

om Jen träbearhetande

hetande

industrin

Norrlandsliinen

unJer

inJustrin.

1970-talet. var emellertid

triivaruföretagen

just i

och KL>pparhergs Hin till skillnad fritn i.ivriga triihearhetan-

de fiiretag expanderande

fr:tn slutet av 1%0-talel.

anta all vissa av de sm{1 arhetsstiillcna
kommit

;\r 1975 puhlicerad
(SIND 1975:1) Den träbear-

att registreras

Det linns diirfiir skiil all

l,!Cnom denna expansion

som tillhi1riga l,!ruppen meJelstora

senare

arbetsstiillen.
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Det har ocksit kunnat konstateras
liinen - undantaget

Kopparbergs

en betydande

tillviixt i tre av de aktuella

Wn - av antalet arbetsst:illcn

med 50----499

sysselsatta.
:! .3 .3

Fiire111gs/iifl'ii1T

Arligen förviirvas ett betydande antal företag av enskilda personer elkr
av andra företag. Uppgifter om shirkksonlningen
pt1 enskilda persono;:rs
övertagande - gerrnm förviirv eller arv - saknas dock. Att ett betydande
antal mindre och medelstora farniljefiiretag övertagits av enskilda personer
styrks emellertid av genomförda

studier vid I ndustrifiirbundet.

ftr 1975, och industriverket

och företagarna

Samhiillet
(SINO 1975:5) Fi.iretagsfor-

mcr i teori och tillämpning. Av dessa framgår att före lagsledaren i inemot
hiilflen av Je studerade företagen med förre iin 20 anstillda saknar sWktband med företagets
saknar nuvarande

grundare.

Bland de n{igot stiirre farniljefiiretagen

iigaren sliiktmiissiga relationer

i I 2-14 ':;-.

till grundaren

av friretagen.
Övertagande

inom familjen synes öka med storleken

pti del övertagna

fliretaget. Av de niimnda undersökningarna
framgår beträffande aktiebolagssektorn, att mindre iin 20 <:; av fi.iretagslcdarna i Je minsta företagen
(förre iin 20 anstiillda) har sliiktmiissiga relationer
11{1gotsliirrc familjeföretagen
35 c:;,_

120-100 anstiillda) iir motsvarande

Det {trliga antalet fiirctagsfiirviirv av juridiska
talets slut ökat oavbrutet.

I norn industrisektorn

eller partiella företagsforvärv

med grundaren.

Fiir de

andel 30-

personer har sedan 1950-uppgick antalet fullsfändiga

till ett 50--tal per {tr under ftrtiondena fram till

1960-talets början. År 1975 hade antalet förviirv stigit till ca 370. P{1g.'ienJe
registrerings- och sammanställningsarhete
vid statens pris- och kartellniimnd
tyder pä att den totala fusionsvcrksamheten
i det svenska niiringslivet sjunkit under ftr 1976.
Fusioner i svensk industri 1955--1975

Antal fusiom:r
Sysselsatta
Andel av industrisysselsiittningen (,;;,)

1955

1960

1965

1970

1975

54
6 400

133
14 000

:!28
:!.1 300

:!07
"27500

371
51 800

0.8

1,6

2,4

2.9

5.4

Källa: IUI samt statens pris- o.:h kartellniimnd

Fusionsfrekvensen

har alltsedan

1940-talets mitt varit störst bland före-

tagen med 50-500 ansfallda. År 1975 motsvarade

uppköpen av medelstora

företag inom industrin ca 7 '} av det totala bcstirndct av företag i denna
kategori. Bland företag med 200---499anstiillda var motsvarande tal 7 .5 i:;.
förvi\rvsfrekvensen

bland företag med färre än 50 ansfallda

uppgick en-

dast till ca 2 ~1.. Att fusioner i första hand berör de medelstora

företagen
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stiids av lndustriförhundets
att av en grupp studerade

familjcfiiretag

16 c.:-;-sålls. De sälda företagen
minst HJOanstiillda.

frt1111974. Det framgi·tr av denna

undersökning

Andelen

i mitten av 1960-talct hade {1r 1974

var huvudsakligen

av storleksordningen

sälda företag bland familjeföretag

med färre

iin 100 anstiillda uppgick endast till 7 r:;.
Livsmedelsindustrin
karaktiiriserats
nindustrin.

iir en hransch som under st1viil 1960- som 1970-talet

av hög förvärvsaktivitet.

_Detsamma giillcr jord- och ste-

Under andra hiilften av 1960-talet var fusionsintcnsiteten

utom siirskilt hög i massa- och pappersindustrin
delsindustrin.

Hittills under

dess-

liksom inom transportme-

1970-talct har ocks{1 den kemiska

industrin

utmiirkts av en hög fi.irviirvsaktivitct.
har i sin studie

Industriverket

beri.irl familjeföretagens

I ndustriutvec

ning framgiir att ca 3/4 av industrifusionerna
avs{1g uppköp av familjeföretag.
De flesta fullstiimliga

de medelstora

företagen.

dominerar

förviirv av mc-

samt den triihearbetande

uppköp av familjeföretag

har skett hland

Det framgt1r ocks{1 av industriverkets

ning att genomsnittsstorleken

siirskilt

Av verkets undersök-

under 1970-talets första hiilft

Antalsmiissigt

och företag inom maskinindustrin

tallvaruförctag
industrin.

klingen i Sverige

roll i förviirvssammanhang.

pli de förviirvade

företagen

undersök-

sjunkit under den

studerade perioden. frt11160 till 34 anstiillda.
Del framgtir vidare av industriverket... rapport att de flirviirvande
gen till ca 40 r:; sjiilva iir familjeföret;1g.

mentbolagens

hiirmed har en viss 11prµ[111gskett av i fi.irsta hand investförviirv av familjeföretag.

de bolag svarade
uprköpen

fiireta-

andel har dock

första hiilft. fri1n -H, •:; ;"1r1970 till :W •;. ;1r

sjunkit n;'1got under lll?ll-taleh
1974. Parallellt

Familjcfi.irelagcns

under rerioden

och karitalfiirvaltan-

Ar 1974 uppgick andelen till P r:;. Industriver-

inom industrin.

ket konstaterar

lnvestment-

1970--1974 for 11 ~:;.av familjefiirctaµs-

att familjefiirctagens

fiirviirv

av andra

familjefiirctag

i

första hand skett irwm tekoindustrin

samt den triibearbetande

Stl1rfi.ire1agens familjefiirclagsuppkiir

h;1r i fiirst;1 hand inriktats 11101verk-

stadsindustrin

samt den kemiska industrin.

Drivkrafterna
11(1µ01enskilt

industrin.

bakom fusil1ncr iir av mycket skiftande slag. Del finns inte
f11sil1ns11101ivsom förklarar

Denna urpfallning

flertalet

gcrwmfiirda

stiids av de studier och undersiikningar

fusioner.

Slllll ILI och

lnuustriförbundet
gjort om fusionsmotivcn.
Bland de faktorer som medverkar till att driva fram en fusion kan skiljas
mellan kiiparens
ningshetingade
ratagande

och siiljarens
orsaker.

motiv. mellan fiirctagsintcrna

och omgiv-

Striivan efter effektivitetsforbiittrinar

och tillva-

av rrnduktionstckniska

vinster iir e(l vanligt köparmotiv.
,rela

en mindre framlriid;1nde

fiirctag med konkurn:rande
hredda produktsortimentet
P{1 siiljarsidan

stordriftsfordclar

Konkurrenshegrlinsningsmotivct

synes

rnll. truts att :10--40 r.;.av förviirvcn

avser

prnduktcr.

I vissa fall utµör en önskan

den friimsta drivkraften

förekommer

llCh samordnings-

för köparen.

ticks;'1 en rad typer av fusionsmotiv.

all

·
Klara
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olil-.heter synes föreligga mellan lönsamma.
ningsmoliv

respektive

samhet. Fi.ir de förstn:imnda
pli finansiella

(SOU

redningen,

utgörs försiiljningsmolivcl

giiller i synnerhet

p~t utlandsrnarknader.

företags försiilj-

hos företag

medel eller produklutvecklings-

citet. Det sistniimnda
sin.i produkter

expanderande

försiiljningsorsakerna

inte siill,111av hrist

eller marknadsföringskapa-

niir företagcl

sttir inför att avsiitta

I ett dclbetiinkande

1977:51) Fusioner

med ditlig liin-

och

fiirviirv

av konkurrensut-

i svenskt

niiringsliv

1969-1973. en fallstudie, har nyligen n:dovisats hur i flera fall ett större
hiirsfiin:lags eller investmentbolags
förviirv av ett lite! företag tillfört det
senare

s[1viil viirdefull

teknisk

vidga sin avsiittningsrnarknad.

kunskap

som betydande

För företag med siimre lönsamhet

frarnsliill som mer vanligt att generationsskiftesprohlem

har del

och skattemiissiga

leder till ett utbud av företag. Alternative!

förh[tllanden

mö_jligheh:r att

till fi.irsiil_jningen iir

för dessa företag mi'111gagi'tnger nedläggning av verksamheten.
Företagets

hranschtillh1)righet

har stor betydelse

för sannolikheten

att

det skall utbjudas till försiiljning eller siirskilt efterfr{1gas som förviirvsob_jekt. Som framgått tidigare iir förviirvsaktiviteten

siirskilt hög i hranscher

som stiir inför eller helinner sig i en strukturell
giiller sftviil branscher
industrin

i ett siirskill expansivt

omstiillningsprocess.

som iir p{1 tillbakag{rng. Siirskilt kan noteras

rapport all de större fiiretagen
scher (verkstadsindustri

iir mest förviirvsaktiva

och kemisk industri).

första hand upptriider som köpare i hranscher
bctydande

övc::rkapacitct (tekoindustrin

Delvis tl1rde detta samrnanhiinga

Det

skede som si'tdana delar av
i industriverkets
i expansiva

bran-

medan familjefiiretagen

i

p.'1tillhakag{111goch med en
industrin).

och den triibearbclamlc

med att de smit företagen i anbudshiinse-

ende siillan torde kunna konkurrera

med de större företagen vid flirviirv av

de mest lönsamma och expansiva fi.iretagen. Det tonle ocksa bero pii alt de
stiirre hiirsföretagen
intresserade

och investmenlholagen

av att gi1 in i hranscher

inte i n[1gon högre grad iir

som i huvudsak är pi't tillbakagi111g.

Den under 1960-talet kraftigt ökade fusionsaktiviteten
som niiringslivet
detla

decennium

accelererande

!akten

i den svenska

av 1960-talct.

Utrikeshandeln.

som vuxit

mi11tligt under 1950-talets första hiilft. ökade diirefter p'.1tag-

ligt och uppn{1dde en största tillviixltakt
lellt med den svenska ekonomins
vii.\ande konkurrensen
scher

Under

ekonomin jiim-

En fortsatt hög tillvii.\ttakt

fi\rt med de tva föreg[1ende fcm,'trsperioderna.
r,idde iiven under ,iterstoden

av den under

i strukturomvandlingen.

1960-talcts första hiilft iikade lillviixttakten

förh,\llandevis

i s,iviil industrin

i sin helhet biir friimst ses mot hakgrund

mellan i1ren 1965 och 1970. Paral-

ökade internationella

stiillts inför elt hehov av alt tillvarata

rationaliseringsvinster

som kan erh[tllas

samman till större enheter eller organiseras
Fiirviirvsaktiviteten

heroende

och den

friin utliindsk industri har ett allt större antal bran-

har emellertid

de stordriftsfiirdclar

genom

att produktionen

och
dras

p/1 annat siitt.

ytterligare

accelererat

under

1970-

talcts första hiilft, trots en under denna period mindre intensiv struktun1m-
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vandling

och en viss uppbmmsning

flera fiirklarini;ar

i utrikeshandelns

de har marknadens

Jiir fiirviirvsaktiviteten

tillviixt under

tillvii\ten

iir fiir dessa sektorer
giiller i synnerhet
ligheterna

1970-talets

mindre gynnsam

som piiverkar

utveckling

under

dubbelt

kapitalintensiva

branscher.

re formi1nliga och att intresset

fiiretagcns
Utbudet

av företag

var under ;1r 1971-1973 liksom under
snabh.

Under

under

blev hiirigenom

;ir 197.'i torde

kring den iindring

dessa

perioder

som innehafh

under

beskattas.

till viss del ha pi1verkats

10 r; av försiil_jningspriset
försiiljningar

av företag

samma iin tidigare.
i;aren vanliga
familjen.

regler innebar

vid fiirsiiljning

kommit

I synnerhet

alternativet

efter

försiiljningar

Utbudet
utstriiekning

av siirskilt

har
gynn-

till det för fi.irelaöverl:'1tdse

att Jen fiire,ti1ende

itllllll

lagiinJringen

under i,r 197.'i. vilka i annat fall

111ni1gra

iir senare.

Det bör hiir noteras

uppgifter

fr[1n statens pris-

sjunkit.

mindre

och medelstora

fiiretag

torde

iiven i viss

ha pi'1verkats av dessa fiiretags vii.\ande behov av att siika sig

nya avsiittningsmarknader.
betiinkande

fcm itr. Hiirigerwm

niimligen

alt antalet fiirviirv under 197h enligt prcliminiira
avseviirt

av

enligt sch;1hlon av

giiller Jetta i förhitllande

till en försiiljning.

skulle ha skett fiirsl ni1got eller t. o.
och kanellniimnd

..\0 'i;. av

en avtrappning

att frarnsti1 som ;1vseviirt mindre

Det kan diirfiir inte uteslutas

drev fr;1m vis-;a ytterligare

av aktier efter

en liingre tid iin tvi1 i1r skulle

Tidigare

av
som

innehar att vid fiirs:iljning

under tredje till femte ;tret och heskattning

skatteplikten

för en

av realisationsvinstbeskattningen

utgi\ngen av mars 197h. De nya hesl:immelserna
reali.,ati11nsvinste11

viixte

mycket goda.

triidde i kraft under v;iren 1976 och som av<1g försiiljning
av akticr

i.ikar.

197..\ och 1975 viixande prnblemen

med ca ..\0 r; per i1r. Fiirubiittningarna

iikad efterfri1gan p;\ fiirviirvsobjekt
diskussionerna

blir miml-

genom fiiretagsförviirv

motiv för fiirviirv av andra företag.

inom industrin
totalt

per ~1r. Fiir i

i den egna verksamheten

har ocksi1 de under

likviditet

:1ren 1974-

si1 snahht Sllm tidigare under

fiir expansion

av I 97.'i 11sedvanligt

giiller investc-

:1ren. Under

si1som t. ex. massa- och pappersin-

utgjort ett ytterligare

Likviditehiikningen
;1ndra hiilftcn

iir diirfor mer hegriinsa-

1lfll ca X c;; till lh ';

innehiir detta att investeringar

med ri1varuhasen

\liij-

genom investe-

förviirvsfrekvensen

fri1n en pri-;stegringstakt

Fi.ir skogsindustrin

att expandera

de senaste

197.'i i.ikade investering~kostnaderna
synnerhet

Detta

samt livsmedel,ind11strin.

fiirctag i andra branscher.

Ett annat förh:illande
ringskostnadernas

,~ven

fram till 1981

:in fi.ir industrige1wmsnittet.

av den egna verksamheten

de iin fiir expanderande

dustrin.

under perioden

jord- llCh stenindustrin

ringar i och utbyggnad

v~1rit betydan-

li:.irsta hjlft stagnerat.

i produktionsvolym

fi.ir fiiretag inom si1dana sektllrer

1970-talet.

Det finns

till detta.

I flertalet av Je industrihranscher
den förutsedda

tillv:ixt.

Fusioner

Det framg;·,r av konkurrensutrcdningens

och förviirv i svensl-.t niiringsliv

vet av att fö tillgi111g till e\portfiirsiil_jningskapacit~t

1%9-1973.

delatt bdlll-

och kompetens

inte
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siillan utgör ett motiv bakom försiiljning av företag. I takt med en stagnation pii olika inhemska avsiittningsomdden

torde dessa försiiljningsnwliv

ha rnxit i betydelse.

2.3..I

Nedliigg11i11gar

Ett betydande antal företag liiggs ned var:ic

ttr. Särskilt

hög nedläggnings-

takt kan noteras vid perioder av \[1gekonomisk aktivitet. Det överviigandc
antalet nedliiggningar
ohe:,ttmd.

sker utan att verksamheten

I mer bcgriinsad

konkurs. Förhållandena

omfattning

kommit pf1 ckonlimiskt

är nedliiggningar

orsakade

av en

varierar hiirvidlag dock mellan niiringsgrcnar.

Till

detta skall senare [\terkommas.
Det [1rliga antalet företagsnedliiggningar
decenniet.

Även i förhitllande

har minskat under del senaste

till fiirctagsbesti111dct var nedliiggningsfre-

kvenscn fagre vid l970-talets milt iin tio iir tidigare.
:-.lftlläggningar inom industrin 1966-1975 (salderade \'ärden1

1966 1%7 196~ 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Ant,d nedlagda
företag med tkr
lin 1 anställd
t I 000-tall
:-.lcdliiggningar i
förh.'tllande till
förctagsbest{tndet

iri)

10.l\

Kiilla: statistiska

,,

1.4

1.4

l.2

2.0

X.2 10.2

6.4

7 .2

h.3

1(),4

I.X

2.5

c.:cntralbyr:'tn. statens induslriverk

o.x

I. I

0.9

4.2

5.7

5.0

samt IUI

NedHiggningarnas relativa niv,i skiljer sig inte i n{1gon hiigrc grad mellan
expansiva branscher 1s:'1som verkstadsindustrin.
plastindustrin) oeh stagnenrndc branscher (t. ex. den triibearbetamle industrin). Detta har framgått av studier av nedliiggningsutvecklingen
genomförda vid U me.'1 unin::rsitet. .. Företag i strukturomvandling .. ( 1974). och IUI. Gemensamt för cll
flertal branscher
I %0-talet.

är dock en gradvis uppg[mg av nedliiggningstakten

Detta förhftllande

ningen i betänkandet
nufakturutredningen

har ocks:'t bestyrkts

av möbel industriutred-

(SOU 1972:2) Svensk möbelindustri.
i befankandet

under

och metallma-

(SOU 1973:29 och 30) .Hirn- och me-

tallmanufakturindustrin
under 1970-talet.
Under 1950- och 1960-talen synes vissa regionala skillnader ha funnih i
företagsnedliiggelserna.
Hiir pekar emellertid erfarenheterna
i olika riktningar. Enligt den nämnda undersökningen vid Umd universitet uppvisade den storstadspriiglade
beniigcnhet

regionen Stockholms

lin Viisterbottens

också den en betydande
från exportgruppen

liin en högre ncdliiggnings-

liin. Metallmanufakturutredningen

nedliiggning i storstadsregionerna.

för regional utredningsverksamhet

vis.ide

I en rapport

( SOU I 974: I) Or-
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ter i regim1al samverkan.

pekas

pi1 etl i viss 111/111
motsatt

niimligen att glesbygusomrf1dcnas

andel av den totala

under perioden

industriarbetsstiillen

fiirhallande.

nedliiggningen

av

1%]-1970 klart iiverste!,! dessas ;1ndel

av företagsbestandet.
Uppgifter

om konkurser

tyder pi1 att storleksfiiruel

ningen p{1de nedlag-

da fiireta_l!en har en relativ· smltflireta_l!suominans.
företag ofta krymper
iiverdriven

fiire ncdHiggningcn

liiggningsstudierna

av nedHiggningar

Fiiretagskllnkurserna

iin stiirre fiiretag.
utgör en viixande andel av 11edliiggningarn;1. An-

frl111ca 700

fyrfaldigats.

n:istan i sin helhet

niiringsgrenar.
hlngsammare
konkuser

framg[\r att konkursfrekvensen

Ökningstakten

var betydligt

iin för andr,1 näringsgrenar.

Inte Jesto

mindn: betydelse

storlek

fiir konkursfrekvensen.

!färre :in 50 anstiillda)

antalet

konkurser

perioden

llCh 97 .h r; antalet

företag.

1960-

under

var oeks:·1

mindre

har antalet

i industrisektorn

Si'tlunda svarade

under

vid

tSIND

ökat.

synes enligt niimnda undersökning

retagcn

iir

fagre :in fiir andra

i induslriföretagskllnkurscrna

i forhi'tllandc till Je totala nedfäggningarna

!,;.onkursföretag.ens

Av en studie

pi1 uppdrag av industriverket.

hiilft inom inuuslrisektorn

de-

till 3 l(lO !1r 1974. Ökningen

hiinfiirlig till aktiebolagskonkurser.

1975:2) Företagskonkurser.
talets anura

:ir 1%5

1975. genllrnförd

1.unds uniwrsitet

och ncd-

och IUI p;'1att smi1förctag iir mer

inom hela ni1ringslivct har under det senaste

talet forctagskllnkurser
cenniet

Även justera-

tyder th>ck de niimnda etablerings-

vid Urnei1 universitet

att

till att skapa cn

bidrar emellertid

bild av sm:'1foretagens andel av nedliiggningarna.

de för ctt s[1dant förhidlande
berörda

Det förhallandct

vara av

de mindre fii-

19hh-1970 fiir 98.3 r; av
I 1.6 ';- av konkurserna

berördes meuclstllra företag. vilka samtidigt svarade för ea I .X,;;-. av fon:tagsbest{111dct. Det kan dock noteras att gruppen företag med 5-49 anstiillda
svarade för en betydligt större andel av konkuserna

iin vad som motsvarade

dessas andel av det totala förctagsbesh1ndet.
Forskningen kring andra typer av företagsnedHiggelser
iin konkurser lir
myeket bcgriinsad och miijligg.iir inga liingtgåenue slutsatser llm vilka
strukturella

faktorer

som bestiimmer

ftirctagsncdliiggclsc
siillan har företagets
!ddcr att.

pn1d11kt llch maskinella

kllmhinerat

med en avsaknad

enkelt anses ha levt färdigt.
~pela en avgörande
betydande

Hranseh-

utrustning

Hakom en

oeh tillbakagi1ende

pii cftertriidare.

en siirskilt iikad ncdliiggningstakt
minskat

kunnat

konstateras

;111alltför korta scrieliingder

bli mest

har oeksi1 g.iillt att

siirskilt myt:ket inom s{1dana branscher.

Det frarngitr av industriverkets
oeh en hiird rrispress

helt

torde hiir

Vid de tillfiilkn d;1

den träbearbetandc
industrin samt jord- och stenindustrin.
Hakllrn fi.iretagskonkurserna
finns en rn[111gfald orsaker.
rniirks liinsamhetsproblcm.

företaget

kan frirvlintas

branscher.

Inte

uppn;·1n en s;"1dan

lleh marknadsutveekling

roll. t--edliiggningsfrekvensen

i stagnerande

foretagsbesti111del

nedliiggningsulvccklingen.

ligger i de llesla fall en rad motiv i kombination.

bl. a.

I fiirsta hand
konkursstudie

utgör en myt:kct vanlig
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konkursanledning.
problem,

Andra

brister

förctagsledningcn.

Bristande

pi1 kreditrestriktioner

undersökning

ett samband

r;. mindre

hos

beroende

Trots detta kon-

mellan knnk11rs11pp-

vidare att fiirelagslcdare
betydligt

i

kl>rtare branscher-

företag. Över 30 r; av de förra har

i verksamma

mindre iin I O iirs branscherfarenhet.

utbildning

och wi1righeter

Det knnstateras

fiiretag har en i genomsnill

farenhet iin företagsledare
har endast ca l.'i

utgör koslnads-

och bristande

kreJitmö_iligheter

g/111garoeh kreditf1tstramning.
konkursdrabbade

konkursnrsakL'r

planeringen

anges siillan som konkursanledning.

i industriverkeh

stateras

framlriidande

i den interna

Bland de verksamma

iin 10 ~lrs erfarenhet

företagsledarna

i branschen.

Den sedan mitten av 1960-talet kraftiga ökningen av aktieholagskonkurscrna hör ses mot bakgrund av bl. a. en under samma period avsev:irt iikad
registrering

av aktiebolag.

l\1edan antalet aktiehnlagskonkurser

under ti-

den l96.'i-1972 viixte frfo1 ca 3.'iO till 2 200 per :ir, iikade det i1rliga antalet

fr;111.'i 700 till ca 18 000. Under denna peril)d expande-

bolagsregistreringar
rade i synnerhet
ringarna.

de s. k . .'i 000-kronnrsholagens

Livsliingden

andel av bolagsregistre-

för dessa företag har visat sig vara avseviirt liigre lin

för företag med stiirre aktiekapital.

Av industriverkets

studie framgf1r att

företag med en livsliingd understigande

fem fir svarade

kurserna.

sbl

Det finfö följaktligen

starka

all

för .'iOr; av kon-

antaga

all den kraftiga

tillviixten av ,1ntalet mycket sm[1 oeh ofta mindre seriösa holagsbildningar
bidragit l1cksi1 till ett ökat antal konkurser.

2.4

Fijretagsbcståndets utveckling inom vissa andra näringsgrenar

:!..4. I flygg11adsi11d11srri11
Byggnadsverksamhetens
andel av den totala prnduktionen i niiringslivet
sjönk under perinden 196.'i-1974 fr.'11111.2 r;; till 6.9 ~•;-i löpande priser.
Antalet sysselsatta ökade under 1960-talets andra hiilft med 0.6 r:; per ,ir.
Under 1970-talets första fyra i1r minskade antalet anstiillda med c,1 2 'i
iirligen. Medclantalet
Antalet
statistiken

företag

anstiillda ,\r 197.'i uppgick till ca 332 000 personer.

inom byggnalbindustrin

minskade

enligt den officiella

från 3.'i 000 till 29 000 under 1960-talets andra hiilft. Nedgjngen

var i första hand hiinfiirlig till den allra minsta företagskategorin
en iti-sanstiilld. Utvecklingen
inom branschen.

var Jliremot

lJ nder 1970-talets första sex iir ökade :ller företagsbestt111-

det. till ca 29 700 företag.

Aven under denna period skedde

första hand bland företag mcJ 2-19 lirsanstiillda.
att företagen

med högst

pl1sitiv för andra mindre företag
tillvlixten i

Denna utveckling

innehar

med upp till 49 anstlillda ökade sin andel av foretagsbeståndct

under tiden 196.'i-1973 från
Syssebiittningsmiissigt
av verksamheten

94<.:c
till ca

98 ..'iSr.

svarade de mindre företagen

i byggnadsindustrin.

De medelstora

t1r I 969 för 38 . .'i r;.
företagen

syssclsatle
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17.7'·; av de anstiillda.

Sex [,r senare

hade de mindre

iikat kraftigt till 45.5c; .. medan sihiil de medelstora
minskat sin andel av syssclsiittningen.
niimnda förctagskatcgorierna
Fi",mansfiirctagcns

andel

Syssebiittningen

sjiink i de hr,da sist-

avseviirt i absoluta tal.

oebii

andel av sysselsiittnin!,!en

var som framg;,tt tidigare.
c1 i:,or:;.

jn i flertalet andra niiringsgrenar.

hiigre inom byggnadsindustrin
Sysselsiittningen

fiirctagcns

som de större företagen

inom denna företagskategori

iir i hög grad koncentrerad

till

den minsta storleksklassen tll-19 anstiillda), i vilken hiilften av de anställda
:'ite1iinns. Inom industrin i övrigt iir endast liJ av de Lunansbl1lagsanstiillda
sysselsatta

i denna minsta fiiretagskatcgori.
svarar for ca 2/3 av S:,viil antalet fiirctag som

Husbyggnadsvcrksamheten
syssclsiittningen

inom niiringsgrenen.

Inga betydande

fiiriindringar har skcll

hiirvidlag under period<:'n 1969-1975.
Ni,gra stora regionala skillnader i syssclsiittningcn
strin föreligger
av antalet

inte. Umkr

sysselsatta

inom byggnadsindu-

1960-talets andra hiilft skedde en viss nedg:'rng

i byggnadsvcrksamhct

1970-talcts första hiilft var trenden

i Norrlandsliincn.

ned:',tgi,cndc

Under

inom samtlig:1 riksomr:'t-

den.
Vid statens

industriverk

har inom ramen för en undcrsiikning

tagsbildning<:"n inom indu'1rin
Uppskattningar

ocks:i studerats

av etablcringsutvccklingen

mellan

i Sverige.

(1rcn 1965 och

tyder på en successiv uppgiing frim ca 900 till I 400 nyetablerade
industriföretag

årligen. Under

nyetableringar

varierat

merviirdeskattcpliktiga

in-

etableringsutvccklingen

t SIN D I 976:7 ), I ndustriutvecklingen

lHll byggnadsindustrin

av förc-

1970

byggnads-

1970-talcts första hälft har det tirliga antalet

mellan

I 400 och I 670. I förh[1llande till antalet

företag

har etableringen

motsvarat

3-F;- av förc-

tagsbesu\ndet.
inom byggnadsindustrin

Konkursutvecklingen

pa det hela taget sammanfalla

synes for i"ircn 1964---1972

med utvecklingen

Detta framg{tr av industriverkets

undcrsiikning

i niiringslivet

tSIND

i iivrigt.

1976:2) Etablering-

ar och konkurser i byggnadsindustrin. Antalet konkurser ökade under pe,ioden 1964-1974 fri,n 180 till 550. Si,viil i fri,ga um assuciationsform
som
företagsstorlck

och kl1nkursslag

strin i linje med utvecklingen
andra niiringsgrenar
kursföretagen
tydandc.

iir emellertid

mycket

Fi.irviirvsaktiviteten

Till skillnad frtrn

livsliingden

av upprepade

branscherfarenhct

för kon-

konkurser

och sknlutbildning

h<:"iir

iin vad som giillcr i andra niiringsgrenar.
har under

flertalet

andra

Andelen

h<:"riirda anstiillda

niiringsgrenar.

·mindre iin innm niiringslivct

perioden

1969-1975 iikal i likhet med

rrtrn ett 20-tal fiirviirv
av de i branschen
i sin helhet.

har varit mindre ;in i niiringslivct
Bostadsbyggandet

inom byggnadsindu-

den genomsnittliga

kort och förckl1msten

Kllllkursgiildcniircns

ocksa mer hcgriinsad

ligger utvecklingen

inom det iivriga niiringslivet.

per ;ir till ca 60.

tot;1lt sysselsatta

Andelen

sm.'t uppköpta

iir dock
fiiretag

i iivrigt.

och industrins

byggnadsinvestcringar

har avgörande
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betydelse

för byggnadsindustrins

utvedi.ling.

Bostadshyggandet.

som un-

der 1960-talet ökat betydligt. hade vid 1970-talets hö1:jan n{1llen s{1dan niv[1
att vissa mättnaclstendcnser

bii1jadc upptriida.

Hyggnadsvcrksamheten

hölls doi:k delvis uppe genom industrins hyggnadsinvesteringar.

inte minst

pil grund av de betydande

1970-talcts

miljtiv{1rdsinvesteringarna

under

först:1 hiilft.
Den ökande andelen mycket sm[1 företag od1 den stigande konkursulve1:klingen inom byggnadsindustrin
starka expansionen

torde friimst sammanhlinga

av byggnadswrksamheten

Tillviixten p[i sml1husmarknaden

under 1970-talct har ocksii verkat i denna

riktning. Vidare torde de skattemässiga
i ökad utstriickning

företagsformcn

nadsvi:rksamheten.

förh;1llamlcna ha medverkat
kommit till anviindning

för samhiillet. de anstiillda och konsumenter-

na. S[1väl riksdagen som berörda fackliga organisationer

01:h vissa niirings-

har tagit upp frågan om de konsekvenser

som kan följa

av en alltför snabb 01:h oreglerad företagsetablcringsutveckling
sindustrin.

till att

inom bygg-

Denna utveckling har p{1olika h[1IItidigare föranlell en

viss oro för konsekvenserna
livsorganisationer

med den

under slutet av 1960-talet.

i byggnad-

Till följd hiirav gav regeringen på ht\sten I 974 industriverket

uppdrag att niirmare kartliigga och analysera

denna utvc1:kling. I sin rap-

port vt1rcn 1976 framhöll verket att s{1viilkonsumentpolitiska
politiska skiil som ;111drasamhällsintressen

som industri-

talar för all vissa företagssane-

randc i1tglirder vidtas i byggbranschen.

bedömde det dock

Industriverket

som för tidigt att ta stiillning i frt1gan om införande av yllerligare
hetskontrolleradc
striverkets

auktnrisationsförfaranden

uppfattning

i

i byggbranschen.

bör utfallet avvaktas

myndig-

Enligt indu-

av de skatte-. försiikringstek-

niska. arbetsriiltsliga (Kh konsumentpolitiska
iHgiinkr som under de allra
senaste {1ren vidtagits eller aviserats i syfte att hegriinsa förekomsten av
mindre seriös företagsamhet

i branschen.

lnstallationsbrans1:hutrcdningen

behandlade

tänkande (SOU 1974:47) lnstallationssektorn.
struktur innm installationssektorn.
strialisering.
byggandets

dvs. förtillverkning.
produktivitet.

tion. sC1viilvertikalt

Utredningen

menade alt en tikad ind11-

utgör det viisentligaste

Utredningen

förordade

mellan tillverkning

genom att installationsvcrksamheten
byggnadsföretage

i sitt i'1r 1974 framlagda befn\gan om lämplig företagsmedlet för all öka

diirför en tikad integra-

och nwntering

som horisontellt

i ökad utstrii1:kning integrerade~

i

n.

Det torde delvis redan av det nu sagda framg/1 all ett flertal av de
problem

som klinnetecknar

finns i samma utstriickning
blem vid etablcringstillfället
lingssv:lrigheter

smMörctagandet

liksom kapitalförsörjning

i den kontinuerliga

de mest niiraliggande

problemen

d1dandc företagsstrukturcns
C1terföras till en diskutabel

i industrisektorn

inom byggnadsindustrin.

inte i1ter-

Det giiller tröskelprooch produktutvcck-

driften. Inom byggnadsindustrin
i stiillct sammanhiinga

utseende

torde

med den i dag

och de speciella problem som kan

utveckling av bolagsbildningen.
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:!.../.:! l·'t1mlta11dd11
Varuhandelns

allllcl av den totala

produktionen

har under

perioden

1%5-1974 sjunkit fri1n 10 c; till 8.8 cT i löpande priser. Syssekittningstillviixtcn var under

1%0-talcts

andra hlilft högre lin fiir näringslivet

helhet. Under den dlirpi1 följande fem{irsperiodcn
bngsammare.

lnvesteringsutvecklingen

Fiiretagshest:lndet

inom varuhanddn

1975 har framför allt de medelstora
minskat. Sysselsiittningen

undergick

under 1%0-talets andra

till ca 53 000. Under perioden
företagens

inom varuhandeln

485 000 till drygt 500 000 anställda.
delsföretags

i de {irliga investeringarna.

för att därefter ilter öka. År 1975 uppgick antalet

företag enligt den olfa:iclla statistiken

för allt de medelstora

n/1got

har under hela perioden varit svag

med en ringa eller negativ volymsföriindring
hälft en viss minskning

i dess

var den dliremot

har under samma tid ökat fr[m

Under 1970-talets första hiilft har fram-

varuhandelsföretagens

liksom vissa större partihan-

(200-500 anstiillda) andel av sysselsiittningen

Antalet företagsförviirv

1965-

andel av förctagsbeståndet

har inom varuhandeln

minskat.

i likhet med industrisek-

torn ökat kraftigt sedan 1960-talets slut, fri1n ca 60 till 200 fiirvlirv per i1r.
Antalet av förctagssamg[1enden
till näringsgrenens

hcriirda arbetstagare

totala syssclsiittning,

vitetcn i näringslivet.

lir dock. i forhi'dlande

i niv[1 med den totala fusionsakti-

Det kan konstateras

i högre grad än för andra näringsgrenar

att förvärven

inom varuhandeln

avser uppköp av mindre företag

(färre iin 50 anstiillda). Andelen sto1foretagsförviirvare

iir ocks{t större iin i

flertalet andra näringsgrenar.
inom handeln var under 1960-talt'ts andra hlilft av-

Konkursfrekvensen

sevärt högre iin inom andra niiringsgrenar.
da konkursutredning
perioden

Av industriverkets

framgick att konkursfrekvensen

var dubbelt st1 hiig ~om i industrisektorn.

ocksä för den andelsmässigt
niiringslivet.

dominerande

mer iin 50':;.

Samtidigt

nyss niimn-

inom handeln under
Detaljhandeln

svarade

delen av samtliga konkurser

hi.ir notcras

i

att denna del av varu-

handeln inte svarar ti:ir mer lin 16':; av forctagsbesti1ndct.
I 1975 [irs l{mgtidsutrednings
(SOU

1975:97) Varuhandeln

bet:inkandc

tSOU

1975:89) samt bilaga 4

1975-1980. framhiills att strukturfiiriindring-

arna inom ,/{lg/ig1·t1mlta11dd11 varit siirskilt kraftiga jämfiirt med varuhandeln i iivrigt.
koncentration

De yttre

rationaliseringarna

till stora. centralt bcliigna butikscnhcter

mindre företag och fiirsiiljningsstiillcn.
antalet

har inneburit

nedlagda

butiker

under

samt ett hllrtfall av

Inom hela dagligvaruhandeln

1960-talct uppskattas

Antalet årliga nyetableringar

huvudsakligen

i nybyggda

Butikskl1ncentrationcn

har innchurit

och köpcentra.

vissa fördelar for konsumenterna

som iivergfingen

till stordrift

Samtidigt har dock följt. särskilt i gleshyggdsområden,
till den basservice

vensen avtagit

har riirt sig om inemot 200 butiker.

hostadsomritdcn

bl. a. genom den kostnadsprcss

kan

till ca I 300 per ,tr.

Under 1970-talets första hlilft har diiremot ncdliiggningsfrck
betydligt.

en ofta stark

som dagligvaruhandeln

3 Riksdagen /977/78. I sam/. Nr 40. Bi/aga I

möjliggjort.

sämre tillgiinglighet

utgiir. I utvlirderingcn

av Hins-
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planering 1974 I SOU 1974:9 Il Politik fiir regional halans. framgfö· m:ksi't att
sysselsiittningsutvecklingen
varit s1irskilt ngynnsam

innm varuhandeln

under rerioden

i norra Mellansverige

1965-1974

och mellersta Norrland.

Mot bakgrund av de rrohlcm som denna utveckling givit upphov till.
tillsattes den statliga distributionsutredningen
är 1970. I utredningens hetänkande

1975 (SOU

1975:69) Samhället

bl. a. ett ökat kommunalt

ansvar fiir rlaneringen

siirskild tillstiindsrrövning
ningsrlikt

vid planerade

för etahleringar

av varuförsii1jningen.

en

av nya hutiker och en anmiil-

butiksnedliiggning;1r.

dovisat sina stiillningstaganden

föreslogs

och distrihutionen.

Regeringen

har nyligen re-

i dessa fri1gor i rropositioncn

( 1977/7!<:8)

om i'ttgiirder p.'1distrihutionsomr{1dct.
Nedläggningen

av mindre hutiker inom dagligvaruhandeln

ligt Hmgtidsutredningen

fortg[1 i relativt

1970-talet. Till hetydande

del sammanhiinger

som förutses

nadsstegringar

förviintas en-

snahb takt under fllerstoden

av

detta med de kraftiga kost-

rt1 rersonalsidan.

U1ngtidsutredningen

he-

di.imer dock att detta inte slitr h.'trdast r:1 den allra minsta storlekskatcgorin
med ingen eller 1-2 anst1illda. utan kommer att ri1verka nedliiggningsfrekvensen kraftigast inom företag av nt1got sti.'irre storlek iin denna.
Enligt distributionsutredningen
mc1ds-och lönsamhetssituationen

tyder tillgiingligt material

1in i små. Sedan hiinsyn tagits till ··normal"'
medhjälpande

familjemedlemmar

ker. Någon förändring

pt1 att kost-

iir betydligt mer gynnsam i stora enheter
ersiittning till innehavaren

hlir nettovinsten

i tiden i detta avseende

nch

negativ i mindre huti-

har utredningen

inte kunnat

skiinja.
För finansiering

av etahleringar

d:1gligvarukedjorna

finns inom de olika

och utvidgningar

siirskilda kreditmöjligheter.

tionen sker en viss sjlilvfinansiering

Inom konsumentkoopera-

genom de anslutna

medlemmarnas

insatskarital och icke uttagen {1terhiiring samt genom lfin från Kooperationens Pensionsanstalt.
I nnm IC A förekommer ett flertal finansicringsformer mellan regionföretagen
dclskrcdit.

och den enskilde köpmannen.

av livsmedelsindustrin

huvudsakligen

finansierat

Vidare finns ett

kreditinstitut.

AB Han-

Detta bolag inriktar sin Erngivning pi1 företag som önskar ha en

mera obunden ställning gentemot de stora grossistföretagen.
Utvecklingen inom partihancldn har pi\ flera områden gått mot en ökad
integration

med bitde detaljhandeln

varit betydande
partihandeln
Under

inom partihandeln.

har under

senare

och industrin.

år varit involverade

har
inom

i företagsfusioncr.

1970-talct har ftrligcn mellan 4 000 och 6 000 arbetstagare

partihandcln

inom

heri\rts av fusioner.

Strukturföriindringarna

inom _fi1c/.Jw11dd11
har varit relativt smi1. Detta

har hl. a. berott pil att stordriftsfördelarna
bransch

Fusionsaktiviteten

Flera av de stora knncernerna

inom flertalet

inte är pf1tagliga. Konkurrenssituationen

iir inte heller lika ut-

priiglad som inom andra delar av varuhandelsomr.\dct.
också mer tiitortskoncentrerad

iin annan varuhandel

delar av denna
Fackhandeln

iir

och diirmcd mindre
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pi1verkad av det senaste

decenniets

delns biittre fiirut<ittningar
sig till en föriindrad

befolkningsorntlyttningar.

Fackhan-

iin andra typer av handelsfi.iretag

att anpassa

konkurrenssituation

har framgi1tt av en undersökning

vid Handelns

utredningsinstitut

kktmiitningar

av stormarknadsetablrringar

riirandc

Av en i distributionsutredningens
riiranlle

lien textila

effekter.

i Viixjiircgionen

betiinkande

bekliidnadshanlleln

fiirsiiljning av bckliidnallsvaror

stormarknadernas
redovisad

unllersökning

att antalet

framgiir

Ff-

( 1975).
butiker

mellan 1963 och 1972 minskade

för

r;.

med 20

till 6 800. I fi.irhi\llande till nedliiggningarna av livsmedelsbutiker
var nedfiirhitllandevis mi1ttliga. Vtisentligt för
liiggningarna i bekliidnallshandeln
bekliillnadshandelsfiiretagens
stora skillnader

mellan olika butikers

att arbeta med betydande

kurrens

Vidare har möjligheterna
gjmda

av konccntra-

(SOU 1968:6) Strukturutveckling

och Hanllelns

av

haft betydelse.

har. enligt beriikningar

i betiinkandet

inom hanlleln

sortiment.

bruttomarginaler

Den övriga faåhandeln
tionsutrellningen

synes h:1 varit fiirekomsten

överlevnall

utrellningsinstitut.

l>Ch kon-

minskat

frirn ca

22 000 butiker i1r 1%3 till IX Ollll butiker {1r 1972. Fackhandelshutikcrna
har. s{1viil pa bekliidnallssidan
ökad konkurrens

som in,im andra omr[1den. ffttt vidkiinnas en

friin varuhus

lleln har i viixande

,:i,ven dagligvaruhan-

och stormarknader.

omfattning

utvidgat

sitt sortiment

mot fackhandelsar-

tiklar.
Utvecklingen
företagen

inom faekhandeln

i ekonomiska

enligt llistributionsutredningen
avs{1g ursprungligen

har gi1tt mot en iikad samverkan

och anllra fr[1gor. Antalet fackkedjor
till ett 30-tal. Samarbetet

friimst

varuinkiip.

omfatta bl. a. reklam. utbildning

men har senare

vidgats

till att

r-ragan om
fr[rn fackked-

jorna. Vissa kedjnr h;1r som niimnts bildat egna finansieringsinstitut.
iir iinnu relativt
handeln.

engagerat

sig i kreditgivning

mi1l för service har behandlats

iirs riksllag konkretiserades

För att tillgollose

fliretagsenheterna

en viiscntlig

statliga stödet till kommersiell
utgilr huvullsakligen

- iitkomlighet

stributionsomr{1det.

det

med fiirsiiljningsstiille

I propositionen

sieri ngsmöjlight!ter.

som sedan lien I juli 1973
bl. a. för-

fiir dagligvaror.
tas upp i regeringens

l 1977 /78:X) med förslag till t1tgiirller pi1 di-

Diir anges som utgiingsptrnkt

klara denna m{tlsiittning.

- fiir

roll. Hiir blir ocks{1 niimnas

service i glesbygd.

kunna ordna sin fiirsö1jning med friimst dagligvaror
och eget arbete.

och standard

de

Ett mera samlat grepp p{i varuförsörjningsfr:igorna
proposition

Vid 1972
bl. :1. vad

dessa mitl spelar i synnerhet

inom det inre stiidl1mrf1del. Det innefattar

miinliga 1[111
till niiringsidkare
nyligen framlagda

till detaljhandeln.

i olika s:1mmanhang.

srtlunda miilen fiir regionalpnlitiken.

avser kraven p{1g,1ll servicefiir-;ii1jning
glesbygllsbdolkningen.
mindre

Dessa

s111{1.Inom vissa omri1llen. t. e.,. inom f;.irg- och pappers-

har fabrikanterna

Samhiillets

1975

inom kedjorna

och linansieringsverksamhet.

har unller senare {1ralltmer aktualiserats

kapitalanskaffning

mellan

uppgick

att alla mellborgare

skall

med rimlig insats av tid

anges vilka i"itgiirder som bör villtas för att

Hland dess;1 h.an hiir niimna.s förbiittrade

finan-
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2 .4 .3 S1111(/i"irdsl'l11
Den privata delen av samfardselscktorn
domineras av lastbilstransporterna si',viil sysselsiittni ngsmiissigt som i friiga om antalet företag. Dösa
transporter ökade mycket snabbt under 1960-talet, beroende friimst pf1den
höga tillviixttakten i bostadsbyggandet och inom den liittarc industrin. De
ökade kraven ptt korta leveranstider och minskad lagerh:illning inom företagen har verkat i samma riktning. Under perioden 1960--1973 ökade enligt
1975 ifrs hmgtidsutrcdning lastbilarnas andel av det totala transportarbetet
i l,mdet p{129 r.;..
till 46 r.;. För [1tcrstoden av 1970-talet föruhcs en slagnering av lastbilsandclcn.

i första hand beroende

bostadsbyggnadsberoendc
transpnrtcrna.
Den yrkcsmiissiga delen av trafiken
lastbilarnas

svarar

koncentrerades

delen av

1965 och 1975 ökade

vii.xande betydelse frtrn ca 16 000

till ca 21 000. Inslaget av sm{, förctagsenhctcr
Ökningen

för den största

ca ~O r:-;. l\kllan

totala transportarbete.

antalet {1kericr i takt med lastbilstrafikens
nwrkant.

pi, nedgt,ng i de knrtviiga.

inom branschen

iir mycket

ocksti till den allra minsta k;ttegorin

{1kerier med endast cll fordon. Dessa ökade sin andel av förctagsbestfindct
fr{in 6~ r..;till över 70 '.'.-;under perioden. Samtidigt sjönk dock deras andel
av lastbilsinnchavet,
frän 34 ''.rtill 32 r;._~linst gynnsam har utvecklingen
varit för iikericr med 2-5 fordon vilka minskat sin andel av s{1viilantalet
äkcricr som lastbilarna.
Ett karaktäristiskt

drag för branschen

{1kcrier tills. k. lastbilsccntraler.

iir den stora anslutningen

av

Det iir friimst de mindre likericrna som iir

anslutna till sfatana centraler.
Förctagsförviirven
iir inom denna niiringsgrcn av betydligt mindre omfattning iin i tlcrtalet andra delar av niiringslivct. I likhet med utvecklingen
i niiringslivct i dess helhet har ,kick en avseviinl iikning av det i,rliga
antalet förelagsförviirv skett sedan 1960-talets slut.
fr{1gan om fi_irctagsstrukturens utveckling inom branschen har behandlats dels i ett betiinkande 1971 av utredningen om fiirt'tagsstrukturen
innm
den yrkesmässiga trafiken (SOU 1971:34) Lastbil och taxi. dt'ls i ett delbetänkande
1975 av trafikpolitiska utredningt'n (SOU 1975:661 Trafikpolitik - bd1ov och miijlight'tt'r.
betänkande

schen i betydande
utvecklingen

't"rkestrafikutredningt'n

framhi.ill i sitt

att den under I %0-talet avseviirda nyetableringen
utstriickning

skett utan föregående

dilrigenom lett till en företagsstruktur

som inte svarade mot

de krav som kunde komma att stiillas pii en viil fungerande
rat. Utredningen
tistadkomma

av trafiken.

uppfattningen

[1kcriforctag som saknade

transportappa-

att siirskilda ätgiirdcr skulle vidtas i syfte att

större effektivitet

ligare anordnande
mcntscheten

förordade

inom bran-

planering och att

och ett fr;'in trafik~iikerhetssynpunkt
I propositionen

alt branschen
förutsiittning

Himp-

1972:81 delade departc-

i alltför hög grad engagerade

för en ekonomiskt

sund drift av

verksamheten. I enlighet med förslagen i propositiont'n genomfördes bl. a.
en utbyggnad av den ekonomiska liimplighetsprövningen
och en skiirpning
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av fiirctagaransvan.:t

i fraga om arbetstids-

och belastningshesHimrm.:lser-

na.
Trafikpolitiska

utredningen

inom iikeribranschen
till rationalisering.
trafibiikerhet.

i fri1ga om företagsstrukturcn
erhjuJcr

biittre miijligheter

Vidare kan viisentliga krav som m{istc stiillas vaJ avser
etc. biittre tillgodoses

arbetarskydd.

anstiillningstrygghet

företagets

ram. Det underströks

inom det större
fiirctagets

konstaterande

att stiirre företagsenheter

storlek

inte iir avgörande

branschstrukturen.

emellertid

vid bcdiimningen

att enbart

av den Jiimpliga

Hiinsyn m,iste tas till bl. a. transplirtuppgifternas

Vidare erinrades

om den samverkan

som sker inom ramen fiir lasthilscent-

ralernas och transportförmedlingsforctagens
rationaliserande

art.

verksamhet

och s11m verkar i

riktning.

Med de fiiriindringar

som skett inom niiringslivet

sedan I 960-talets bör-

jan har tr,1nsporterna

kommit att utgöra en allt viktigare

niiringslivets

utveckling.

fortsatta

inom transportsektorn
kraven p{1rationella

och transportföretagen
och effektiva

transporter

inom transportsektorn

Utvecklingen

alt tillgodose

fiir miijligheterna
mi\lsiittningar

innebiir.

och en balanserad

strukturen

i landets

iir s{1dana att de ökande

iir också av avgörande

samband

betydelse

regionalpolitiska

ri1der mellan transportsektorns

utveckling

olika delar.

stöJ för varutranspnrter

för

kan tillgndnscs.

de krav som samhiillets

Starka

utveckling

förutsiittning

Det iir diirfiir angcliiget att utvecklingen

av befolknings-

l\lot denna

och niiringslivs-

bakgrund

fr~LllJet inre stiiJomd1Jet

liinrnar samhiillct

samt bidrag till icke

lönsam busstrafik.

:!.../../

'/.fii11.1·!(•.11•ktom
Den privata t_iiins1esektorn iir till sin sammansii\\ning

rogen iin flertalet övriga niiringsgrenar.
utvecklingen
identifiera

inom omriidet

fi.ir niiringsgrenen

utvecklingsbild
fiirscJJ

av den strukturella

fiirsv{1ras hiirmcd . .\ven
stiirre gemensamma

miijligheterna

Lnder

iir av delta skiil

totala pn1Juktion

friin 11.2 c; till 12.1 r·.;.i löpande

ningen iikadc under periodens
vet i dess helhet.

Den

reservationer.

,rndel av niiringslivets

l%.'i-1974

att

problem hcgriinsas.

som ges av bl. a. 197.'iitrs lttngtidsutrcdning

med betydande

Tjiinstesektorns
perioden

avsev;irt mer hete-

En beskrivning

första hiilft i snabbare

iikade under

priser.

Sysselsi"1tt-

takt iin för niiringsli-

1970-talet har sysselsiittningen

stagnerat

kring

niv{in 530 000 ansHillda.
Av den officiella

statistiken

stiillJa inom restaurangverks.1mhet

samt

rl·kreations-

1969 11ch 197.'i end,1st undergick
uppgick antalet

företag

framgtir att best,indet

och hntellbranschen.

av företag med an-

förmedlings-

och reparatilHlsverksamhet
en marginell

i dessa branscher

föriindring.

och uppdragsmellan
Sistniimnda

aren
:1r

till ca .'i.'i000. Bland företagen
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med fler iin en anst:illd skedde under perioden en viss ökning av de mindre
förctagscnheternas
anucl.
Företag mcu färre än 200 anstiillua svaraue år 1975 för 72% av sysselsättningen i nämnda hranschcr. Jiimfört med situationen fem itr tidigare innebar detta en vi~s minskning.
Förviirvsaktivitetcn
inom tjiinstesektorn
antalet förctagsförviirv
per

iir lt1g i jiimfiirelse

I likhet med den allmiinna utvecklingstrendcn

niiringsgrenar.

med andra
har det itrlig:a

under 1970-talct dock vuxit kraftigt. frim ett 20-tal

:ir till 75 {1r 1975. Karaktiiristiskt

fi.ir förviirvcn iir alt en stor andel vad

giiller håde siiljare och köpare iir sm,'1företag. I hi.ig grad hcror delta pi1 \.len
betydande

smiiföretags,rndelen

Utvecklingen

i sektorn.

inom s. k. uppdragsvcrksamhet

iir av siirskilt intresse.

Denna bransch riktar i fiirsta hand sitt utbud av tjiinster mot andra fiiretag.
inte minst inom industrisektorn.
verksamheten
företag

Under perioden

en av de mest expansiva

med anstiillda

Antalet

med 48 r:;-till 11 900. Siirskilt de minsta

ökade

företagskategorierna

I 969-1975 var uppdrags-

delarna av tjiinstesektorn.

har ökat i antal.

Sysselsiiltningen

inom uppdrags-

har vuxit med 28 r;;..till ca 76 000 anstiillda [1r 1975. Tillviix-

verksamheten

ten har i detta

avseende

bland företag

varit starkast

med upp till 20

anstiillda och de största företagen.
Struktur- och koncentrationsförhMlandcna
har belysts i en utredning
juni 1976, Konsulter

inom uppdragsverksamhcten

av statens pris- och kartellniimnd

publicerad

i Sverige. Det kan av denna konstateras

typer av uppdragsverksamhet

i

att flertalet

vuxit under 1970-talets fiirsta {ir. Undantag

hiirifrtin iir byggkonsultbranschen
samt annom,-. reklam- och marknadsföringskonsultverksamheten.
Flertalet företag inom sektlirn iir unga. Detta
av vilka 75 '(- har bildats sedan iir

giiller siirskilt ADB-koföultfi.iretagen,
1965. Företag

som arbetar med uppdragsvcrksmhet
har till 55 r:; etablerats

tiv organisation

i stor och ntb viixandc

att konsultföretagen
industrin.

samt annons-.

Betydande

regionala olikheter

omfattning

riktar sig mot

der perioden

linns i tjiinstesektorns

1965-1970 föll 1vt1tredjedelar

relst: skall nott•ras att storstadsHinen
det totala antalet sysselsatta

av 1970-talet förutses.

pf1 storstadsliinen.

un-

Som jiimfö-

t1r 1970 svarade fiir inte fullt 40 ,-; av
styrmedel

redovisade

for regional utveckling.

1974 visar pä en för i synnerhet

av den privata tjiinstesektorn

sysselsiittningsut-

inom tjiinstcsektorn

i landet. Detta framgiir av det bct:inkandc

om regionalpolitiska

(SOU 1974:82) Samverkan

iin inom

reklam- och marknadsföringsverksamhet.

veckling. Av den totala syssdsiiltningstillviixtcn

plancring

administra-

Siirskilt giillcr detta annan teknisk konsultverksamhet

byggbranschen

utredningen

avseende

efter delta {1r. Det framgi1r vidare

Utviirderingen

som
1974.

av liins-

skogsliinen ogynnsam utveckling

under det senaste decenniet.

med undantag

p.'1 hösten

Fi.ir iilcrstoden

av de bf1da nordligaste

liincn. en

i vissa delar av en pMallande

hiig andel

fortsatt krympning av tjiinstescktorn.
'tjänstesektorn

karakfariscras
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smfi företag.

Sysselsiittningsmiissi!,!t

iir 1.ktta den del av näringslivet

smi1företagens roll iir som mest framtriidande.

diir

Inslaget av familjeföretag

iir

inom denna sektor sti)rre iin i andra niiringsgrenar.
Smi1företagsdominansen

sammanhiinger

siittningar för en starkt decentraliserad
samhet som kiinnetecknar
gör sig mindre

sektorn.

ofta gällande

friimst med de speciella förut-

och geografiskt
Tekniskt

inom denna

sektor.

verk-

stordriftsfördelar
Samtidigt

har sek-

inneburit ett viixande utrymme inte endast flir tillviixt hos

torns expansinn

befintliga företag.

utan iiven vad giiller etablering

Etableringshinder

i form av höga tröskelkostnader

2.5

klincentrerad

betingade

av nya verksamheter.
har saknats.

Prohlem och utvecklingshinder

Företagens

villk11r bestiims i betydande

utstriickning

av den allmänna

ekonllmiska

pnlitiken. SmMöreta!-(en likaviil som större fi.iretag baserar sin

verksamhet

p;1 de förutsiittningar

som denna politik skapar.

En rad för smi1företagen speciella.

institutionellt

betingade problem kan

dock urskiljas. Dessa skall berör.is i det följande.

2.5./

J.:a11i1a/fi"ir.1r'irj11i11g

t...:apitalförsö1jnin!,!ell iir for flertalet

smi1företag en strategisk

faktor.

Dessa företag saknar tillgang till aktie- och obli!,!ationsmarknadcrna.

ge-

i övrigt erhiiller inemot .::!O'i av sin itrliga kapital-

nom vilka niiringslivct

tillförsel. Smitföretagen har oftast en avseviirt siimre soliditet iin större
fiiretag och iir i högre grad hiinvisade till uppli1ning fiir finansiering av sina
investeringar.

Investeringar

i produktbyten

111;\ngag[111gerstora i fi.irh.°1llande till företagets

eller andra

föriindringar

egna resurser.

är

Investering-

arna nch diirmed l.'1nebehoven iir ojiimnl fördelade iiver tiden.
Undersökningar
riktningar.

av sm{1företagens

li.insamhetssituation

pekar

Det iir diirför svi'1rt att för denna företagskategori

i olika

i dess helhet

bedöma förmt1gan att generera eget kapital för bland annat investeringsiindamitl. Variationerna

i lönsamheten

rierna. Vissa slutsatser

iir betydande

synes dock möjliga att dra. Sm{1 industriföretag

med förre iin ett tjugotal anstiillda
Detsamma

i de smi1 storlekskatego-

synes ofta uppvisa

giiller företag i mellanstorlekarna

d{tlig lönsamhet.

100--.::!00
eller ::!00--500anstiill-

da. beroende pt, branschtillhörighet.
Den otillfredsstiillande
klaringar.

lönsamheten

Branschtillhörigheten

just de fäpersoniigda

företagen

i m[tnga smf1 företag har flera för-

iir inte minst viisentlig hiirvidlag.
karaktiiristiskt

den speciella kapitalskattesituationen

Ett för

förhitllande giiller emellertid

som närmare

skall behandlas

i ett
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följande avsnitt.

Det förtjiinar emellertid

geh redovisade

lönsamhet

anpassas

för att inrymma

eventuella

och den redovisade

tidigare.

kunnat konstateras

iivcn erHiggandet av fiirmiigenhctsskatter

som sker vid uttag av företagets

den duhhelheskattning
som framgått

att förctaoch

för l/111till hetalning av arvs- eller g[1voskatt. Aven

amorteringar

till .itt iigarlöneuttagct

att redan hiir pt1påas

i mringa fall p{1verkas av att iigarlöncuttagct

lönsamheten

av material framtaget

att justeringen

iindringar i den redovisade

vid statistiska

fiir iigarlöneuttag

liinsamhctcn

vinst medverkar
päverkas.

föranleder

för fapersoniigda

Det har.

centralhyrtm
större för-

iin fiir mi1ngper-

soniigda företag.
1\-HtngasmMörctag iir till följd av en otillfredsstiillandc
rera eget kapital

i stor utstriickning

finansiering

av investeringar.

svtirighctcr

att prestera

hiinvisadc

Flertalet

tillriiåliga

smMörctag

staterades

att en tredjedel

tillrikkliga

priiglas emellertid

llCh fullgoda siikerhctcr

siikcrheter.

av företagarna

Detta förhi1llande sammanhiinger
ekonomi

att satsa eget kapital i företaget.

erforderliga

siikerheter

immateriella

investeringar.

friimst med föreoch dessas bcgriin-

i sam hand med s. k.

smi'tföretagens

har samhiillet under det senaste decenniet

finansicringsmöjligheter

kon-

saknade

Sv{1righetcrna att stiilla

hlir som mest framtriidandc

I syfte att {1tminstone delvis tillgodose

av

för sin upplii-

vid etablcringstillfiillet

tagets starka hindning till ett fatal personers

ningsbehov

uppl{111ing för

rapport {ir 1972 rörande fiiretagsctahlcring

ning. I industriförbundcts

sade möjligheter

fiirrni1ga att gene-

till extern

kapitalanskaff-

tillskapat

för dessa företag. Aktiekapitaltillskott

siirskilda
kan nume-

ra Wmnas frt111tre av staten hel- eller hiilftenägda institut. lnvcstcringsb,111AH (SVETAB) och Fört:tagskapital AB.
ken. Svenska industrietablerings
Hiirtill kommer den lf111givning pf1 hög riskniv:1 som sker fiiretriidesvis till
mindre

och

medelstora

företag

genom

hl. a.

Norrlandsfonden
och statens utvecklingsfond
AR Industrikredit
statliga lokaliscringsstödet.

fi:_iretagarcföreningarna.

liksom inom ramen för det
och AB Fiirctagskrcdit liim-

nar liingfristiga krediter

mot fullgoda hottcnintcckningar

mindre och medelstora

företag vid investeringar

duktionsutrust

och prLl-

iir betydande.

Den helt

ni ng.

Smi1företagcns
dominerande

till förctriidesvis

i anliiggningar

upplfining pi1 kreditmarknaden

delen av kredittillförseln

tcmet. De statliga insatserna

F.tt genomgi\ende

sker genom det ordinarie

har i första hand kompletterande

drag för flertalet av de institut genom vilka samhiillct

stiiller kapital till smMi.iretagens förfogande
kreditgivning
manstiillning.

uppli1ning pä kreditmarknaden

Av redovisningen

skett via affärs- och sparbanker.
de kreditformer

iir dock i högre grad iin övrig

inriktad pft finansiering av investeringar

SmMöretagcns

banksyskaraktiir.

p{1hög risknivit.

framgär av fr,ljandc sam-

framgiir att ca 3/4 av kn:ditfiirsii,jningen
Som p[1pckades ovan iir dock flertalet av

som erbjuds företagen frt111samhiillcts sida av mer riskhe-

nägen karaktär än vad som torde gälla för affärs- och sparhanksutlitningen.
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Småföreta~ens upplåning på kreditmarknaden ( miljarder "-rl

Utesti1ende li111till
s1rn1foretag 1975-12-31

Kreditgivare

Affärsbankerna 1l
Sparbanker och fiirening,ban"-er

17.ll
J.7

'l

3,2

Industrikredit, Företagskredit
I .okaliseringslt111
Sveriges I nvestcringsbanl,,
AP-fonden (iilerl/111)
Statens hantverks- oeh industril:°rndund
Övriga

I.(,

0.7
0,5

lU
0,6

27.6

Tlitalt

') Tillkommer vissa ej storkksfördelade
Källa: statens industriverk

lndustrivi:rkeh
ditförsiirjning
derligt

utredning

konstaterar

kapital

kontinuerliga

om de mindre och medelstora
att dessa företags

fortfarande

11i11gc11.Detta

sammanhlinger

Industriverket

kreditmarknaden

alt dessa

med riskkapital.
Det kan dock

redovisade

omfattning

som fiiretagsstartarens

fiirctagsstartcn.

I allmiinhet

runt en produktide

all tillgodose

företagets

företag

övertas

fiir 11tli1ning av riskkavilket bl. a.

visar. att kapita-

i hög grad sammanhiinger

utbildningsnivi'1
skapar

kapitalbclwv

liksom

med sf1dana

motiven

gynnsamnwre

bakom

samt fi.ire-

fiirutsiittningar

för

vid starttillfiillct.

iir viisentligen
eller förviirvas.

Delta förhtillande

bl. a.
s{1viil pi1

som ursprungli-

konstateras.

ctableringsim1dic

fiirviirv av företag iir dlick de finansiella
teknisk karaktir.

s\'iirighcter

synes giilla att en hiigrc utbildning

tagsbildning

Kraven pi, kapitalinsats

kapital p;1

V erkct framh.'1ller iivcn

som star till fiirfogandc

tidigare

i den

senare

siikerhctstlinkandc

som hos s{1dana li,ngivarc

pital lir en hcgriinsningsfaktor.

kreerfor-

ett tillr;ickligt eget start kapital !ir

framhiiller

gen avsetts förse de smii företagen

lanskaffningsproblemens

som

Vid starten av ett företag erfordras
att uppbringa

all den llltala kreditvolym

etablerat

etablering

med ett tidigare inte obetydligt

lnduqriförbundets

fiirctagens

att anskaffa

vad gliller ri.,/.:./.:.apita(fi'ir.1ii1j-

lir framtriidande

verksamheten.

ofta lwgriinsadc.

faktorer

sv[irigheter

g;illcr s,1väl vid företagets

hög riskniv[1. Möjligheterna

den ordinarie

poster i storleksordningen 2-4 miljarder kr.

mycket hi.igrc i de fall d{1ett redan
I fri1ga om enskilda
pnihlcmcn

personers

i hiig grad av skatte-

tas upp i ett följande avsnitt.
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En från kapitalanskaffningssynpunkt

mycket väsentlig i1tskillnad mellan

etahkringen av ett företag m:h finansieringen vid en existaande
verk,amhet gliller riskaspekten. M{mga gimger iir det förenat ml'.d mindrl'. sv{1righeter för ett etablerat företag att upphringa kapital fi.ir att tillföra verksamheten en ny produkt iin att göra detta kring ett nyhildat fi.iretag. Inte destll
mindre iir det etablerade företagets behov av riskkapital i vissa situationer
betydande. Industriverket framhi.ill i sin utredning siirskilt företagets behov av främmande kapital på hög risknivå i samband med s. k. i111111{l/e-

riella investeringar.

dvs. investeringar
i marknadsföring.
produktutveckling eller p[1 det administrativa omd1det. Åtskilliga förutsebara lönsamma men riskfyllda projekt finner en naturlig finansiering
rie kreditmarknaden.

De svfirigheter

pit den ordina-

som iindock ofta uppstitr att upp-

hringa kapital för dessa i"tndami1lpi1vcrkas av s{1viilformella hcgriinsningar
i m.'mga kreditinstituts verksamhet som det nyss p{1talade siikerhctstiinkandet hos vissa kreditgivare. Dessa investeringars
höga riskniv{1 och
immateriella karaktär inncbiir att de si1viil hos kn:ditgivarc som bland
l[mtagamk företag fi'1tt st,'t tillhaka för andra och mer renodlade pniduktillnsinvesteringar.
P~i ,enare ;1r har emellertid fri1gan om krediter för investeringar
nadsfi.iring,[1tgiirder

uppmiirksammats

av statsmakterna.

under 1970 en iindring av hittillsvarande
till hemslöjd.

hantverk

och smiiindustri.

i mark-

Sitledcs gjordes

regler för det statliga kreditstödet
som innebiir att detta sti.id om

siirskilda skiil föreligger ocksf1 kan utg{1för kostnader avseende utveckling
och marknadsföring

av produkter.

iir av stor betydelTillg;mgen till resurser för lckniskl 1111·eckli11g.rnrhe1e
se för alla företags möjligheter att i.iverleva och e.,pandera. I 110111 ,tiirrc
företag finns ofta avseviirda finansiella och ekonomiska rc-.urscr avsatta
för sf1dana i1ndami1I. I [1tskilliga sammanhang. hl. a. i utredningsverksamhcten vid industriverket. har kunnat konstateras en rad smi'1företagsspecifika faktorer som hiimmar en efterstriivad ökning av prllduktutvecklingsarbetet i dessa företag. Studier genomförda p[i initiativ av den df1varande
delegationen för de mindre och medelstora företagen visade att i.iver hiilften av ett antal undersökta smi1f~irctag hade otillriickliga finansiella resurser för ett utvidgat utvecklingsarbete.
Bristande tillgång till kapital för ni.idviindiga expansionsinvesteringar

har

i vissa fall lett till försiiljning av företag. Detta giiller 111.°111ga
g{mger mindre
starkt växande företag med i övrigt goda möjligheter

till fortsatt verksam-

het pä egen hand. Det har hl. a. av konkurrensutredningens
tidigare
nämnda delbet:inkande kunnat konstateras att vissa av i första hand investmentbolag

förviirvade företag befunnit sig i en sådan situation.
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Kapitalbesk1t1ningens
rctags fortlevnad.

utformning

har stor betydelse

fi.ir mt,nga sm,'trii-

Detla giiller s.'1viil fiirmiigenhctsbeskattningen

llCh g[ivobeskattningen.

utgiir

Fiim1iige11/ie1.,.,ka1re11

framför allt de medelstora

familjeföretagen.

som arvs-

ett

problem

riir

/>.garcn tvingas ta ut en i,rlig

.. iiverli.in · · som för famil_ieförctag kan utgiira en broms för dessas

vidare

utveckling.
Flertalet

företagsledarc

hovet att iivcrltita
sammanhnag

i familjefiirctag

företaget

p{1pckat problem

generation.

med riirctagsi.ivcrfatelser

,11Ts- och g,i1·ol>e.,k11f/11i11g,•11.,effekter.

aktigt förknippad

stiills riirr eller scn,tre inriir be-

till en efterföljande

F.n generationsvii.\ling

med en betydande

belastning

amorterinl,!ar.

Beroende

iigarcn för amorteringarna

niidl,!as

ta ut en lön som kan bli mycket stor. Fiirhallan-

belastningen

genom arv och genom kiip.

iir i första hand avhiingig av fiirctagets
vid Umcii universitet

Av de niimnda studierna

fiirmiigenhctsfiirhftllandcn.
och I ndustrifiirbundct

Den n~-c

med övertagandet

pa marginalskatteclTckkrna

vid iivertagandc

dena iir hiirvid likartade
Den skattemiissiga

till

iir otvivel-

pi, fiirctaget.

iil,!aren har ofta till följd av skuldsi'1ttninl,! i samband
betydande

Ett i flera

iir kopplat

framgi,r att förmiigcnhctsviirdct

företag med förre iin 20 anstiillda normalt understeg

för

>---4
t,r sedan

fiir

200 000 kr. Fiir företag

med ca 20-100 a1htiillda gi'tllde att omkring hiilflcn hade ett fiirmiigenhetsviirde understigande
steg aktiernas

dett,.1 belopp. För ca en (iiirdcdcl av fiirctagen iivcr-

sammanlagda

Bland familjeföretag

med fler iin 100 ansUillda hade ca hiilftcn ett viirdc

en halv miljon kronor och l<i r;. ett viirde av mer iin en mil_jon

överstigande
krnnor.

Överslagsmiissil,!a

stansviirde

en halv miljon kronor.

deklarationsviirdc

beriikningar

enligt riksskatteverkcts

visade

de deklarationsviirdcn

for aktierna.

mcd ~0-100 anstiillda

tas till att llcrtalct

hiilften av aktierna i företaget
1\101 denna

bakgrund

Hiinsyn biir ocks[1 i fr;1ga om företal,!
av fiiretagarna

iigde mindre iin
en viss

har skett.

kan belastningen

respektive

sub-

ofta l,,g hiigrc iin giillan-

samt att sedan undersökningstilll:illct

uppjusterinl,! av fi.irmiil,!enhetsviirdena
beskattningen

do.:k att företagens

beriikningssiitt

pi', fiiretagcn av arvs- uch gitVll-

fi.irmiigenhctsbeskattningen

schablonmiissigt

be-

dömas. Om företaget iiverl.',ts till en ensam arvinge och sidofiirmiigenhetcr
saknas innebiir arvs- och gi'1voskatteförordningens
mögenheter

bestförnnelser

skatt p,i ca 15 000. 60 ()(){I, 160 000 resp. 41100110 kronor.
företagsfiirmögenheter
större

finansiella

p.'i niigra fi1 hundratusen

problem.

11pp[1t torde det diircnwt
betydande

skuldsiittning

utsatta fiiretagskategorin
ordningen

att pi\ för-

om IOO000. 250 000. 500 000 resp. en miljon kronor uttas en

Vid företagsviirden

S;tledes torde

kronor knappast
omkring

vara svårt att klara arvsbeskattningen
som blir till bclastninl:! fiir företaget.
iir diirmed de familjeföretag

leda till

en miljon och
utan en
Den mest

som iir av storleks-

minst 100 anstiillda. Diircmot torde flertalet företag under denna
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storkk.

J;ir fiirmiigenhctsviirdena

i det överviigamle

antalet fall undasti-

gcr en kvarts 111il_jon.inte miita samma problem.
För111ögenhetsskatten

aktualiseras

först vid fiirmiigenhctcr

ger 200 000 kr. Frirn denna förmögenhetsnivii

f.

11.

ca 15 000 kr. vid en förmögenhet

inncbiir att förmögenhetsskatten

Det bör emdlertid

skatt erliiggs 111eJ beskattade

iigarcns löneuttag
beJöms

skattningen

kravet

p[1 företagsp{1dennes

och I ndustriforbundets

under-

bli kiinnbar först vid förmiigen-

en halv miljon kronor. I likhet med arvs- od1 g[1vobe-

blir följaktligen

miljeföretag
skatkn

I industriverkets

fiirmögenhctsskattcn

hetcr i.iverstiganJe

Detta

framh.:dlas att. efterso111

inkomstmedel.

blir ca tre till fc111giinger sii stort beroende

marginalskattebelastning.
sökningar

om ca en miljlln kronor.

till

fiir flertalet smi1företag inte torde i1111ebii-

ra niigun niimnviirJ belastning.
Jcnna

so111iivcrsti-

stiger skatten progressivt

med

inemot

för111ögcnhetsskatten
ett hundratal

genom ett ökat löneuttag.

anställda.

Normalt

Vissa av fiirctagarna

kapital utanför företagen

iivcn ianspri1ktagit

först för fa-

besviirande

finansieras

har vid tillfallen

för att betala förmiigcnhets-

skatten.
En följd av den bctydamlc
skattningen

finansiella belastning

givit upphov till i sambanJ

som arvs- LlChg{1vobc-

med gcncrati,1nsskirten

har blivit

,11tföretag i stället for att övcrliitas inom familjen fiirsiiljs till en utomstt1e11de. Det har fr{rn skattesynpunkt

tett sig mer gynnsamt att siilja fi.iretagL'I iin

att övcrliita det till en eller flera arvingar.

Till hetyJande

Jcl har dessa

skillnader i beskattningshänseende
upphävts genom lindringarna 1976 i
bestiimmelserna
om realisationsvinstbeskattning.
Fortfarande
kvarsti1r
dot.:k att arvs- m:h gi1vobeskattningcn för vissa företag blir en betydande
belastning och Jiirför inte siillan lcJer till försiiljning av företaget.
En i fiirviirvshiinsecnde
siirskilt utsatt p,1sition har mot denna bakgrund
de rneddstora

AnJelen

familjeföretagen.

försiiljni ngar bland medelstora

företag iir mer iin dubbelt sf1 hög so111fi.ir de mindre företagen.
stora företag..:n karakUris..:ras
sv[l!"ar en generationsviixling

eller försiiljning till enskilda

har i industriverkets

röranJc

kunnat konstateras
stiirrc omfattning

studie

att foretagsledare

tagsledarcn

fiiretagsformcr

i ett medelstort

personer.

fiir mindre

fiirDet

fi.ir<.:tag

i företag m<.:dförre iin 20 anstiillda i

förviirvat sina företag från personer

sliikt iin vad fi.iretagsledarna

De medel-

Llfta av att deras höga företagsviirJcn

med vilka de inte iir

i de nt1gL1tstörre företagen

har gjort. Fiir<.:-

fiiretag iir ocksi't i större utstriickning

densam- .

me som grundaren.
Fiirvärv av företag sker ofta av andra företag.
små företag uppträder

ViJ förviirv av mycket

enskilda personer som köpare. Detta sammanhänger

friimst med att förmögenhetsvärdet

i medelstora

företag i vissa fall är så

betydande att ytterst få enskilda personer har ekonomiska möjligheter att
finansiera ett företagsköp. Om den köpande personen saknar sedan lång tid
hopsparande
Banklån

medel av betydande

mot normal amorteringstid

storlek måste insatskapitalet

lånas upp.

kräver därvid - med hänsyn till att
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,1morlt'ringar

sker med beskallade

verkar p{i foretagcts
Enskilda

personers

foretag kiinnetecknas

av fiiretag kan s;tledes fi.irhindras ge-

och all1Lll·teringssvitrigheter.

Fi.irelags

till en kiipamle cnskild person finansiella
Ftt köpande

delen framför en fysisk perslH1 all utdclning
inte hcskalta,

vanligen

skattefritt

foras iiver till del ki.ipande fiiretagct
av köpeskillingen.

fönklar

hos det senare.

Vinstmedel

förctag

,om

befinner

personen.

hcloppel

skall, allmiin kommunalskatt.
griinsas till ett spiirrheltlpp
ningslx1ra inkomsten
skjutande

bclopp.

till _juridiska personer.

a\' skatt i vissa fall har fi.ircskri-

av statlig inkomstskatt.

200 000 kronor n.::h X:'i<:; av iivcr-

Fiirmi.igcnhets.sbttL'n

ning sker av fiirmiigcnhctsskallcn,

fiirmi.igcnhcts-

od1 el,!crwvgifter skall he-

XOr:; av den del av den heskatt-

motsvarande

som ej Ö\'erstigcr
skatlcn

mer

Som fiil_jd h:irav kan fiirctags-

landstingsmcdel

belopp iin vad som motsvarar

k,111kLHllnw ,111 hli

sig i ctt skattemiissigt

rr:111
fysiska

tcndera att sncdvridas

Enligt lagcn ( 1970: 172) om begr:insning
vits all det sammanlagda

kan alltS:1

och av delta anvi1ndas fi..ir

Della innehiir all ett till fiirsiiljning 11thjudet

Higc iin dcn enskilda

iiverl{1telserna

pa

l"iiretag har :iven den för-

fiirctag i stiillet for att ki.ipas upp av en privatperson
11ppki.ipt av el! annat

hertlende

fr[111del kiipta till Lkt ki.ipande

företaget

gynnsamt

ki.ip av

inte av samma s\·,\righe!L'r. Ett kiipande fiiretag har i

bl. a. marginalska11dörhitllandena.

anlllrtering

som menligt in-

och i.iverlevnadsmi.ijligheter.

ii\'ertagandc

nom kapitalanskaffningsfiirhiillamk

medel - stora löneullag

konsoliderings-

fr1r dock inte ncdsiillas

till liigrc

p{1 halva fiirmiigenheten.

NcdS:itt-

0111ej annan ordning kan antagas

fiir111."1nligarcfi.ir den skattcskyldige.
nehiir all fi.irmiigenhetshcskallningcns

hclastning

vara

cnligt denna lal,! in-

Hestiimmclscrna

p{1fiiretagarcn

i \issa fall

mildras.
Vid den oml:iggnini;

av kapitalbcskattningcn

som :igde rum

:ir

1970

hcslutades vissa prLwisoriska rcglcr om liillnader i kapitalhcskallningcn
fi.ir
\'issa mindre och medelstora fört'lag 1SFS 1970:17I). Dessa skallcliittnader
innehar för fönnögenhctsbeskallningen
ten - fi..ir fi.irctagsfiirmiigenhcter

att den skattepliktiga

med 25 r:; av den del som iiversteg
iin 2 milj. kr. och 5 f";. lllll företagets

det tidigare provisoriet
ventaricr

Skattebttnadcrna
lagcrsituatillll.

fiiretageh

v;irdc var mindre

giiller nya regla

for fiirctagsviinkring

I SFS 1974:311. 312). I och med delta har LlCks.1
slopats.

De nya reglerna inncb;ir att man anviimkr

vid beriikning

och lager i jordbruk

som kan godtas

0111

v;irdc bg mellan 2 och 2.5 milj. kr.

Frfin och med 1975 :lrs ta\cring
vid kapitalbeskattningen
en viirdcringsregel

0.5 milj. kr. hir arvsheskattningen

10 ,·.; av arvsskattcn

utgjorde reduktionen

förmögenhe-

mellan 0.5 nch 2 milj. kr. - rcducerades

av förmögenhets-

och arvsskatt

d;ir in-

och riirelse för tas upp till det liigsta viirdc

vid inkomstbeskallningen
i det nya systcrnet

enligt kommunalskallclagcn.

blir ernelkrtid

beroende

av fiiretagets

Fiir fi)retag mcd en stor andcl av tillg[1ngarna i varulagcr

kan skallel;ittnaderna

bli S:1betydande

att en sp;irrcgel

har införts. Dcnna
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innehiir att förmögenhetsviin.let
som följt om hittillsvarande
Företagsskatteberedningen
skilda skattelättnader

mitste uppgå till minst 60 r;-;-,av det värde

värderingssystem tillämpats.
har 1976 i promemorian (Os Fi 1976: 10) Sär-

för familjeföretag,

lagt fram förslag om ändrade

regler för att från kapitalskattesynpunkt
underlätta generationsskiften
i
familjeföretag.
Beredningens förslag innebär bl. a. att ett system med
särskilda

s. k. arvsskattekonton

inkomsttaxering

avdragsgilla

tillskapas.

Till dessa skall vid ägarens

medel kunna avsättas.

få avdrag vid inkomstskattetaxering

ligt förslaget

Arvingarna

skall en-

för den arvsskatt

som

belöper på företaget och som inte täcks av medel på arvsskattekontot.
Arvsskatten eller del av denna avses härigenom. under vissa förutsättningar. kunna betalas med obeskattade
Möjligheterna
finansiera

inkomster.

att låna pengar ur företaget användes

ett generations-

och arvsskifte.

tidigare ofta fiir att

Sedan juni

förbud mot lån till närstt1ende intressenter

som skattcriittsli-

som numera överförts

U1neförbudsbestiimmclserna,
innehåller en dispensregel

tiebolagslagen.

dock

(SFS 1973:302.

i aktiebolag

303). Som skäl för detta har anförts s{1vm bolagsrättsliga
ga aspekter.

1973 dder

som ger länsstyrelsen

till ak-

möjlighet

att, om starka skäl föreligger, medge undantag från förbudet. DispensmQiligheterna synes dock inte ha kommit att utnyttjas i samband med län for
betalning av arvs- eller gåvoskatter.
Fd1gan om holag.1:fim11cns betydelse
retagen i beskattningsforskningen

för de mindre och medelstora

och andra avseenden

som i olika statliga utredningar.

ti:i-

har blivit belyst sftviil inom
Som tidigare niimnts iir fler-

De
talet mindre och medelstora företag verksamma i akticbolagsform.
formella skillnaderna mellan olika holagsformer är betydande. I motsats
till aktiebolagsformens
krav på bl. a. begränsad ansvarighet. information
och beslutsfattande
stfir de mycket personnära företagsformerna
enskild
.firma och handelsbolag. Av en studie publicerad av industriverket. ( SIN D
1975:5) Företagsformer
i teori och tilliimpning. framgår dock att de prakoch andra företagsformer är
tiska skillnaderna mellan aktieholagsformen
små, inte minst till följd av den gradvisa "urholkningen"
av principen om
begränsad

ansvarighet

och det starka sambandet

tagets ekonomi.
Företagsskatteheredningen

mellan iigarens och före-

har i sitt betänkande

mansbolag framhfillit att det associationsriittsliga
upphov till oegentligheter
detta förhållande
begränsade

i heskattningshänseende.

till det faktum att skatteriitten,

ansvarigheten

(SOU

systemets

1975:54) fl1svagheter gett

Beredningen

[1terför

trots urholkningen

av den

i många mindre aktiebolag,

uppriitthf1ller den

civilrättsliga regeln att två skilda riittssubjckt föreligger. Beredningen
framhåller att detta inte bara i taxeringshänscende
ger upphov till en
olikformighet,

utan att det iiven för en konkurrenssnedvridning

Brottsförebyggande
Överväganden

rådet konstaterade

i en promemora

och förslag för skatte- och valutagruppens

som följd.

1976 (PM 1976: 12)
fortsatta arhete.
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att aktieholagsformen.

genom de beaktansviirda

den innehiir. blivit allt vanligare för verksamheter

skattemiissiga

fördelar

ocks{1 utanför de omr:i-

den - industri. handel llch liknande - diir den urspnmgligen

varit avsedd att

utnylljas.
Fri1gan om siirskild bolagsform

för mindre företag utreds L n. av 1974

f1rs holagskommittc.

:! .5 .3 Fiirctag.1.1·1'1Tice
Information. riidgivning och utbildning iir ofta av stor betydelse för att
liinka in företagen i en expanderande utveckling. Avsaknad pi1 information
om saviH p,i vilka produktområden
eller marknader expansionen kan ske
som vilka medel som stiir till buds fiir en sf,dan utvidgning begriinsar
expansionsmiijligheterna.
Av studier genomförda
vid industriverket
( SI ND PM 1970: I). I nformationstjiinster
till industrin. och I ngenjiirsveten(I varapport
Il),
röskapsakademien.
Smäindustrins
informationsbehov
framg;ir att huvuddelen av företarande smitföretagens informationsbehov
gen i denna kategori upplever en brist pi1 information friimsl vad giiller
tekniska fr{tgor och marknadsförh{tllanden.
Det konstateras att detta beror
som av
av stlviil bristande personella resurser li:.ir informationssökning
informationsutbudets
ofta komplicerade karaktiir. I vissa sammanhang har
det kunnat konstateras all ocksii delar av den information som t. ex.
kanaliseras frän olika samhiillsorgan till fiiretagssektorn
i begriinsad omfattning och inte siillan forst efter hingre tid når de mindre företagen.
Under senare i1r har i forskningen kring nyföretagande m:h smi1företag i
betydelse fiir
allt högre grad framhitllits företags- och fiiretagaremiljiins
uppkomsten av nya företag liksom fiir tillviixten hos befintliga fiiretag. F.n
viisentlig förutsiittning för fi.iretagsbildningen är ofta möjligheten till resurskompkllering
i olika avseenden. Svi1righeterna att. siirskilt pi1 mindre
orter. fa företagets behov av service och expert<.:r/lsonsulter av olilsa slag
tillgodosett har belagts i en rad studier.
Studier har visat att smitförctag i stor utstriickning
derlig kvalificerad teknisk m:h ekonomisk

personal.

sjiilva saknar erfor-

inte minst beroende pli

att dessa li:.iretag inte fullt ut kan utnyttja heltidsanställda specialister. Sm,i
företag har ofta siimre möjligheter iin st<,ra företag att ta i anspr11k högskoleuthildad och annan kvalificerad arbetskraft.

SmMöretag har llcksu många

g{111gersiimre mi.ijligheter all siinda sina ansl'.illda pli kurser och vidareutbildning. Det kan bl. a. i de olika typer av kurs verksamhet
indistriverket.

liksom

som genomfiirdes

i den undersökning

vid Ume,i universitet

lagsledare

i mindre och medelstora

samband

rf,der mellan företagsstorlek

Kommillen

för översyn

m:ksi't i sitt betiinkande

rörande

som bedrivs vid

företagareutbildning

1973. Vidareutbildning

företag.

konstateras

och deltagande

av arbetsmarknadsutbildningen

fiir före-

att mycket niira
i vidareutbildning.
konstaterade

1974 att ett företag med under 100 anstllllda hade
personal för utbildningsfri'tgor. medan motsva-

endast 3 r;;. heltidsanstiilld
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rande tal för företag med 100--500 anstiillda samt över 500 anställda uppgick till 14 % resp. 73 i::;.
Ett av de områden där informations-.
minst, kontaktförmedlingsbehovet
exportverksamhet.

rådgivnings-.

utbildnings- och ink

som mest betydande

framstått

giiller

Som framgått tidigare iir endast ett ytterst begriinsat

antal småföretag direkt engagerade i exportaktiviteter

idag. Svårigheterna

för smMöretagen att saluföra sina produkter p[1 utlandsmarknaden
har
belagts i ätskilliga sammanhang. Även om vissa faktorer talar för att
småföretagens möjligheter till några mer betydande ökningar av fiirsiiljningen pä utlandsmarknaderna
iir begränsade, torde inte desto mindre det
p[t vissa avgriinsade produktomr.lden

finnas outnyttjade

tillviixt baserad på export. Fortfarande
enskilda delhranschstudier
I syfte att undanröja
har fritn statsmakternas
rctagskategori

potentialer för en

saknas emellertid

annat än vissa

över sådana tillviixtmöjligheter.
detta för småföretagen
sida utbildningsinsatserna

intensifierats

ogynnsamma

förh[11lamk

riktade mot denna fö-

under senare [1r. Bl. a. har kur,werksamheten

vid industriverket i allt högre grad inriktats mot sm:lföretag. Genom ett
har dessa initiativ
samarbete med den kommunala vuxenutbildningen
dessutom givits en större regional spridning. Sedan ett par år bedrivs vid
Sveriges Exportråd en verksamhet med vidareutbildning i internationell
marknadsföring. Även inom ramen för de s. k. branst:hprogrammen
har
utbilJningsinsatserna

itensifierats

men har vissa insatser
samverkansprojekt

under I 970-talct. Via branschprogram-

i exportfrämjande

syfte skett i form av stödda

m. m. För att i ökad utsträckning

möjliggöra for sm{,-

företag och ta del av den tekniska utvecklingen har teknisk expertis via
företagareföreningarna
ställts till smiifriretagens förfogande. Företagarcfi.ireningarna har också i takt med en kraftigt ökad resurstilldelning kunnat
bistå de mindre och medelstora företagen med finansiell kompetens ot:h
rt1dgivning i viixandc omfattning.
Möjligheterna att uppnä viisentliga industripolitiska och regionalpolitiska rnttlsiittningar iir bl. a. beroende av en väl fungerande och utbyggd
underleverantörssektor.
Som tidigare niimnts iir ett betydande antal smi1förctagare verksamma som undcrlcvcrantörer.
U ndcrleverantiirsrnllen
iir
do-:k inte sällan förknippad

med problem. lJ nderlcvcrantörerna

ibland av bcstiillarföretaget

som en buffert under l~1gkonjunkturer. i,.;:lln-

junkturheroendct

och "ryckigheten"

produktilln
ill' 1975. ( SIND
PM 1975:4) Underleverantörsproblematikcn
-- en översyn. Industriverket
konstaterar att för delar av den insatsvaruproducerandc
industrin iir konjunkturberoendet
starkt samt att ryckigheten i produktionsviinlestillviixten
förstiirks av att det ofta iir fräga om relativt smtt företag och om en stark
koncentration av företagens försiiljning till ett fatal kunder.
Ett annat problem utgi.ir bristerna i förbindelserna mellan bestiillare t11.:h
underleverantör.
vilket kan förhindra eller försvf1ra vidgade underlevchar belagts i en undcrleverantörsstudie

i undcrleverantörcrnas

anviinds

av industriverket
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ransstriimmar

i den wcnska

ind11strin. Det giiller hiir friim,t de makt- eller

fiirhandlingspositiL111cr som grundas pil storlcksrdationcrna
och siiljarc av undc1-k-vcranser.
ka och administrativa

kompetens

Det sll.ira kundhc:rocndet

Sllm den industriella

inncliiir emellertid

Det kan giilla avsiittningsmiijligheter.
lkrocndeförh:dlandena
Industriverket
upplevs

i11JustriproduktiL1nen

Denna skillnad

accentuera,.

od1 delvi,

i takt med att

och anp;1ssad till hiiga kva-

-Atagamkn

pn1duktionsfi.irlopp

som undcrleverantiir
kommer

ock,a

nya krav p;°1undcrleverantiircrna.
hediimts

i underlcverantiir,sammanhang

Industriverket
samhiillets

pekade

sida horde

uthildnings-

aktuella

till

att medfiira

Det har l1cks[1
fiir ri1dgivning och

iin for mindre

och medebtor

p;1 en rad omri1den diir siirskilda
aktualiseras.

och konsultinsatser

pn1duktkalkylering
den breddas
upphandlingen
Sarnhiillcts

in,atser

fri1n

Det gidler bl. a. kompetenshiijande

fi.ir kvalitctskontroll.

leveranshevakning.

rn. 111. Verket framhi'dler ocksi, hchovet av att markna-

för mtrnga underleverantiirer.

for att underliitta

lkhovet

fiir smi"t underleverantiirsforelag

av siirskilda

insatser

att deltaga i den statliga

niirnrh iiven.
fi.ir att friimja underlcvcranti.irssektorns

insaher

har hittills varit tiirnligcn hegriinsade.
r;tdl'l och styrelsen

f"iir teknisk

dnleveranscfte1t·r;'igan

effektivitet

Via fiirctagarefiireni11garn;1.

utveckling

Export-

har en viss förmedling

av 11n-

och -11thud initierats.

J.:.011111/inTud
.fi"irct ,1g<1
,.,,111i
(iii

Den miljii företagen
viisentligt

har att arhcta

inslag i fiirctagsmiljiin

Samhiillcts
hindrandc

for s.°1viilenskilda

redovisning

i hcstiims

etablerade

personer
företag.

liksom ett vii\ande

inverkar

av en rad faktorer.

utgiir de instit11tillllclla

iikadc krav i lllika avseenden

som för mindre.
digheter

viinta,.

lKh

av mi'inga

i allmiinhet.

indu,tri

:l..5 ../

m. m.

i ekl,llllmiska

och siiljarc av underlevcranser

visat ,ig att delvis andra funktioner
utbildning

fördel.

ii 11vad inkiips- resp.

att kunskapsskillnaderna
prohlcm.

med hart stvrda

komplicerade

i.ik;1nde

tillg[ing till lcverantiirskrediter

blir alltmer specialiserad

ytterligare

industri

,tiiller.

utvisar.
framhillkr

som ett viixande

litetskrav.

inte u1Hlantag,lii,t

iir ocks[i ofta mer iimscsidiga

fr;1gor mellan köpare

tekniska

tekni,-

utvecklingen

Ibland utgiir just denna rclatillll en siir,kild

herocnddörh,tllanden.

fiirsiiljningsandl'lar

mellan köpare

dels de krav pit undcrleverantiirens

kan verka fiirsvarande

,om iiverviiger

for adrnini,trativa

Enligt statsmakternas

sida.

for att knmrna till riitta med dessa problem.

beslut har en siirskild delegation

gift att fi.ircsl{1 olika konkreta

miijlighetcr

iindami"d. Detta iir ett fiirhidlandc

som kraftigt p;'1talats friin smMöretagens
Vissa ,\tg:irder har vidtagits

och annan

till olika ~·entrala myn-

i hiigrc grad p[1 srnii fiiretag med begriinsade

att avsiitta resurser

och fiir-

att ,tarta ett l'iiretag

Ökade krav pi, hokföring

uppgiftsliimnande

Ett

fiirkdlandcna.

,ilgiirder fiir att reducera

4 Rik.1d11ge11/977/78. I .1a111/.Nr.///. Bilaga I

inriittats med uppoch fiirenkla

upp-
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Delegationens

verksamhet

biir i första hand inriktas pi, att

fa till stånd en noggrann och allsidig prövning av alla nytillklmHnandc eller
iindrade uppgiftskrav. Delegationen skall ocksii ge räd rn:h service till
uppgiftsinsamlande

myndigheter.

Delegationen

skriva villkor för uppgiftsinsamlingen,
in. Delegationen

har befogenhet

att före-

t. ex. att viss uppgift inte far samlas

kommer också att pröva frågan om ersättning för uppgifts-

lämnande.
Vidare har regeringen tillkallat en utredning ang[1cndc statistiska centralbyriins uppgiftsinsamling
(direktiv 1977:46). Utredningen skall i sitt
arbete bl. a. avviiga uppgiftsliimnarnas

kostnader

mot nyttan av statisti-

ken. l\1öjligheterna att starkt begriinsa eller slopa delar av uppgiftsliimnandct hör speciellt undersökas samt möjligheterna till samordning med annan
statistikproduktion.
periodicitet.

Vidare hör övcrviigas

om iindrade krav pft kvalitet.

sakligt innehfdl och tilliimpad teknik etc. kan leda till förenklat

uppgiftsHimnande.
Dessutom

bör niimnas att det irrnm myndigheterna

arbete som syftar till att förenkla hl. a. företagens

p[1gl1rett fortliipandc

uppgiftsHimnande.

LInder det senaste decenniet har också i takt med att samhiillcts niiringspolitiska aktiviteter

intensifierats

tutioner tillskapats.

Hiirigenom har m:\nga viiscntliga hchov av bl. a. ,cr-

ett stort antal nya stödformer

och insti-

vice och finansiellt stöd hos i synnerhet de mindre och medelstora
gen kunnat tillgodoses.
företagslcdarcn

Samtidigt har dock möjligheterna

att överblicka

företa-

för den enskilde

utbudet av olika typer av stöd minskat.

2.5.5

Arhl't.1·111ark11ad.1/agst(li11i11gc11111.
m.
Den uti.ikade lagstiftningen pf1 det arbctsriittsliga omrädet liksom de
arbetsmarknadspolitiska
insabcrna under senare t,r har i vissa sammanhang framhitllits som utvecklingshinder för mirnga smiifiiretag.
Samhällets arbetsmarknadsoch regionalpolitiska
insatser kommer i
stor utsträckning smMiirctagcn till del. S[t giillcr hl. a. att arbetsmarknadsstödet för ungdomar i enskilda hercdskapsarhcten
·· JO-kronan .. libom det
statliga lokaliscringsstödet
i större utsträckning iin vad som motsvarar de
mindre och medelstora företagens syssclsiittningsandcl
kommit dessa företag till godo. Jiimfört med en andel av industrisysselsiittningcn
om ca en
tredjedel svarar smMörctagcn for ca 80 r;.;resp. 60 r:;, av stödet till helintli-

ga forctag via de niimnda stödformerna.

Betriiffande

lagerstödet

gick under åren 1975 och 1976 kan noteras att detta huvudsakligen

som ututnyttjats

av större företag. Detta förhållande beror på att produkter särskilt lämpade
för lagerhållning finns i vissa storföretagsdominerade
och pappersindustri,
Ett speciellt
kommitten

branscher

- massa-

stålindustri, delar av verkstadsindustrin.

problem,

som uppmärksammats

i bl. a. betiinkandet

för översyn av arbetsmarknadsutbildningen

mindre och medelstora

företagens

bristande

av

far 1974. giillcr de

fiirmäga att tillgodogiira

sig
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information 11mvissa av samhiillets stiidi1tgiinlt:r. KommittL;n konstaterade
t. ex. all informationen om miijligheterna att fö uthildningshidrag vid anstiillning av iildre och handikappade liksom om den s. k. fem-kronan. i
liigre grad nt1tt 111 till de smi1 företagen iin till andra typer av fiiretag.
Den arhetsriittsliga lagstiftningens kllnsekvenser for de mindre och medclst!lra fi.iretagen iir pi1 viktiga omraden förem[tl för utredningsarhete. I
riksdagsdehatten om medhestiimmandelagen tilldrog sig lagens tilliin1pning
pi1 de mindre arbehplatserna stpr uppmiirksamhet. Det ankommer 1111 p:1
den nya arhetsriittskornmitten lA 1976:01l all fiilja tilliimpningen av m..:dbestiimmandelagen hl. a. pa detta omrade. En annan uppgift fiir kllmmitti:n iir att k1Hnr11amed förslag rörande tilliirnpningen av förtroendemannalagen p[1de mindre arbetsplatserna. Ftt sihlant fiirslag viintas senar..: i :1r.
Fn utredning för iiversyn av anstiillningsskyddslagcn har nyligen tills;1th. Enligt direktiven för utredningsarhell't hlir det bl. a. en viktig uppgift
fiir den nya kommitten att siika linna lösningar som i drirtsinskriinkningssituation..:r ger den anstiillde ett forstiirkt ekonomiskt skydd 1ll.:hsamtidigt
di.: enskilda arbetsgivarna iikade möjligheter att biira det ekonomiska 1ll:h
s11ciala ansvaret. I direktiven talas hl. a. om Je förslag om trygghetsfonder
eller fiirsiikringssystem som har förts fram av organisationer som företriiJer den mindre fi.iretagsamheten. En annan uppgift blir att siika finna
jiimkningar i anstiillningsskyddslagen som utan all föriindra dess syfte
medger en iikaJ rörlighet inom arbetslivet oeh giir det liittare för t. ex.
Ytterligare
ungdomar och kvinnllr all komma in p[1 arbetsmarknaden.
fr;igllr som har aktualiserats i framstiillningar fr:in smMiiretagarh[tll kommer att överliimnas till den nya kommitten. De mindr..: arbetsplatsernas
siirskilda prohlem kommer ocks[1 att hcaktas i utredningsarhetct.
En ny lag lllll arbetsmiljön triider i kraft den I juli l97~. Den skall ersiitta
nu giillande arhetarskyddslag. Den nya lagen kommer att betyda en kraftigt ökad stimulans fi.ir en biittre arbetsmiljö. Lagstiftningens tilliimpning
f{1rdiirvid 11lvecklas med hiinsyn till dels behoven att fiirhiittra arhetsmiljiin, dels Jet vid va1je tillfolle tillgiingliga samhiillsckpnomiska utrymmet.
Den nya lagen knmmer sjiilvfallet att innebiira skiirpta krav nlllt alla de
fiiretag diir arbetsrnilji.in iir eftersatt. Ett viktigt hjiilpmcdl'I inom arhl'tarskyddet utgi.irs av fiiretagshiihoviirden. som emellertid i vad avser smafiiretagen iin s,i liinge iir ofullstiindigt utbyggd. En siirskild svf1righet har visat
sig vara att finna liimpliga former for att tillgodose behovet av foretagshiilspviird inom sm{1och ge11grafiskt spridda arhetsplatser. H ithi.irande fr;1g11r
utreds av 1976 i'irs fi.iretagshiilsovi'1rdqttredning (,-\ 197h:lll l. Enligt de av
regeringen utfärdade direktiven för 11tredningsarhetet bör miilet vara att
alla löntagare skall ha tillgäng till fiiretagshiilsovflrd.
Frirn samhiillets sid.i har under senare :ir omfattande insatser gjorts i
syfte att stimulera ätgiirder för en hiittre arbehmiljö. Förutom de lindringar
i arbetarskyddslagstiftningen
som genomfördes med verkan fr{rn den I
fiire_januari 1974 samt iikade resurser till arbetarskyddsmyndigheternas
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skrifts- m:h knntrollverksamhet bör liven niimnas kraftigt i.ikade resurser
för forskning. teknisk utve1:kling. information och utbildning inom arhetsmiljör.'tdet genom inriittande av arbetarskyddsfonden.
Framhi\llas biir
oeksii att [ir 1975 öppnades mi.ijligheter till statliga garantililn för att förbiittra arbetsmiljön i första hand i de mindre företagen.

l .5 .6 Nyl'tuhleringshindcr
Antalet nyetableringar inom tillverkningsindustrin har minskat under det
senare decenniet. Till detta linns en rad förklaringar. Utrymmet for
nyetableringar inom industrisektorn har minskat till följd av marknadsmiissiga begr:insningar. befintliga företags expansion och viixande import-

konkurrens. Dessa förklaringsfaktorer kan ur samhiillets synvinkel motiAndra orsaker. som
vera en viss nedgång i etableringsverksamheten.
sammanhiinger med ökade initialsv[irigheter och etableringshinder utöver
vad de rent produktionstekniska forh{illandena skapar. bidrar ..-mellertid
till en ur samhiillets synvinkel oönskad minskning av antalet nyetableringar.
Nyetableringarnas betydelse för industrins expansion 01:h knnku1TL'nskraft har kunnat konstateras. Karaktiiristiskt för nyetablerade företag iir
att de tillviixer snabbare iin iildre företag. Inte minst sammanhjnger detta
med att nyföretagandet ofta koncentreras till branscher lKh sektorer som
iir siirskilt expansiva 01:h diir tillviixtpotcntialen iir mest uttalad. De personliga egenskaperna hos fiiretagsledarna i nystartade företag har ncksft
ofta siirskilt tillviixtfriimjande karaktiir.
Nyetableringarnas bidrag till den tekniska fiirnyelsen kan ses fr[in olika
utg[ingspunkter. Endast i ett begriinsat antal fall bygger företagsetabkringar p{ien helt ny produktidc eller satsning pit nya produktinnsmetoder. Det·
st~tr samtidigt klart att företag Sllfll etablerats runt en teknisk eller pruduktmiissig ide ofta har en snabbare tillviixt iin företag som startats av
andra sk;il.
:\löjligheterna att etablera ett företag runt en ny produkt eller produktionsteknik iir inte minst avhiingiga tillg{tngen till kapital vid starttillföllet.
Det har av olika undersi.ikningar framg[itt att vid mfinga etablningar företagsstartaren haft betydande sv[irigheter att uppbringa tillriickliga siikerheter för sin kapitalanskaffning. Bristande insikt i andra fi.in:tagsfunktioner
;in de rent tekniska och tillverkande momenten har iiven verkat fiirsiirnrande p{i miijligheterna till ..-n frarng{ingsrik etablering. Samtidigt har det
dock visat sig att etableringar runt en produktidc eller ny produktinnsteknik nftast iir mindre problemfylld iin etableringar som skett av andra skiil.
En siirskilt framgi'tngsrik typ av etableringar har e11'arenhetsmiissigt visat
sig vara de nybildningar som skett utifriin etl konstalL'rat behnv :1v en ny
produkt. Dessa '"behovsorienterade" etableringar har oftast stiirre möjligheter lin andra foretagsetableringar all fä sin avsiittning tryggad. Ur sam-
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hiillets synvinkel finns siirskilda skiil att aktivit umkrliitta sadana etableringar.
Utrymrm:t fiir nybildningar av fiiretag hegriinsas inte minst av att antalet
företagsnedliiggelser suc..:cssivt gatt ned. Det har hiir kunn,1t konstateras
att det iirliga antalet ncdliiggningar inom industrisektorn minskat mellan
{1rcn 1%6 o..:h 197.'i. l'vlinskningcn har varit stiirre iin den registrerade
ncdgiingen i etablcringsverksamheten.
Det finns i lllika situationer starka motiv att fri1n samhiillets sida verka
för att en hotande nedliiggning undvikes. En <1dan striivan att knyta
förnyelse och expansion till hefintliga företag innchiir emellertid att utrymmet för nyetahh:ring av verksamheten minskar.
Företagsnedliiggelser mcdfor ,tlltid problem. Ur samhiillcts synvinkel
uppkommer kostnader i form av kapitalförstliring samt att arbetsmarknads- o..:h regionalpl1litiska prlihkm uppst[1r. P[i vissa omr{1dcn kan samhiillets försö1jningshcredskapspolitiska
m,tlsiittningar iiventyras. Fiir den
enskilda arbetstagaren innebiir nedliiggningarna otrygghet. forsii1:iningssv{1righeter lll:h omstiillningspnihlcm. I de fall d:1 foretaget iir heliiget p;1en
mindre llrt kan följa prohlem med att hehi1lla ett hefolkningsunderlag
tillriickligt för att vissa typer av samhiillsservice llCh. llm det giilkr nedliiggning av ett medelstort eller stiirre företag. sv;'1righetcr för lokala underleverantiirer.att leva vidare. Prohkmen i samh,1nd med nedliigµningar
blir ytterligare forviirrade d,1 dessa inte siillan sker k,inL·entrerat till en
bransch llCh en region.
Det kan inte omcdelhart hiivdas att detta iir en oly..:klig konflikt. Fiirutom de kostnader för samhiillet och den enskilde som undviks genom ett
undanröjt nedliiggningshot innehiir nämligen detta att mirnga av de '"födslov{rndor·· som en nyhildning av ett företag normalt innehiir kan förhig[1s.
Genom att hetintlig kunskap. ett etablerat kontaktniit. gamla marknadsföringskanaler och. inte minst. en sedan tidigare sammansvetsad arbetsstyrka kan utnyttjas undviks miinga av de betydande inkörningskostnadcr som
ett nystartat företag upplever. Dessa ig:"1ngsiittningskll,tnadn
vid
företagsetableringar iir ofta avseviirda och inte siillan betydligt underskattade vid etahleringstidpunkten.
Industriverkets undersökninµ rörandL·
smMöretagens kreditförsörjning pekar ocksii p{t att befintliga företag ofta
har hiittre miijligheter att anskaffa kapital för prototypframtagning. design
etc. Även i utliindska undersiikningar har kunnat konstateras att ideer.
uppfinningar o..:h innovationer. trots att de i ,itskilliµa fall har sitt upplwv
utanför det hefintliga fiiretagshest,indet. mest effektivt realiseras irwm en
redan etahlerad verksamhet.
Rekonstruktioner och iiven mindre genomgripande undersökningar av
nedliiggningshotade företag kriiver ibland samhiillcts stiid. En rad siidana
stödformer finns redan idag. Utöver de regillnalpolitiska stiidmedlcn kan
niimnas de av industriverket administrerade branschprogrammen.
Inom
ramen för dessa utg[tr bidrag för konsulttjiinster som syftar till alt under-
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liitta strukturella omstiillningar och föriindringar inom och mellan företag.
För företag: i dessa hranscher finns ocks[1 miijlighcter att erh[tlla siirskilda
statliga garantier för li1n upptagna i bank i syfte att finansiera vissa typer av
i första hand för förvärv av annat företag. delar av

strukturföriindringar.

andra företag eller frir att sammanföra
l\föjlighctcr

funktioner

i flera företag till holag.

att erh{1lla kapital pf1 hög risknivt1 vid företagsinterna

omstiill-

ningar finns genom de statliga garantier som kan liimnas för vissa typer av
hankliin (s. k. industrigarantil.'1111. Finansiella tillskott på hög riskniv[1 liimnas ocks[1 av lnvesteringshanken.

2 .5.?

lli11der.fi"irfi"irl'lugsii1·erl,)1d.1er

Goda miijligheter till ii1·,·rlätel.1e 111·.fi"iretag hidrar till att öka tkxihilitetcn i niiringslivet och minskar risken för nedliiggning av etahlerade
samheter.

~1arknadcn

verk-

för köp och försiiljning av foretag iir dock hcgriin-

sad. Detta giillcr siirskilt de medelstora företagen.
Kiiparkretsen hest{1r till stor del av företag. oftast andra familjeföretag.

Aven

de stiirrc biirsnotcrade

holagen upptriider mi111gag{111gersom kiiparc

av fiirctag. Fi.ir de minsta företagen iir köparkretsen

vidare.

Ur samhiillcts synvinkel finns flera skiil som motiverar en breddning av
kiiparkretsen.

l"ör att miijliggiira företagens

cern- och storbolagsanknytningar
de konkurrenspolitiska

ohundna

i fria och av kon-

Ett viktigt skiil utgi.ir

Ett förviirv leder till att det kii-

konsekvenserna.

pande holaget uppn{1r en gentemot

fortlevnad
former.

kunder eller leverantörer

omotiverat

stark stiillning. Ett annat viiscntligt skiil utgör förekomsten av speciella
··smiidriftsfördelar"
inom den aktuella sektorn. Detta giiller i synnerhet de
fall dii verksamheten iir starkt specialiserad och ytterligare effektivitctsvin--rer genom stiirre produktionsvolym
inte iir mi.ijlig heroende p[i marknad..:ns hegriinsning eller kostnadsfi.irhållandena.
Ett tredje hetydebel"ullt
skiil till att friin samhiillets sida inta en kritisk instiillning till vissa fiirviirv
sammanhiinger med geografiskt begränsade omrt1dens hehov av service
och varutillförsel.
Detta har betydelse siirskilt p;1 vissa mindre orter.
)"ttcrligare situationer diir det samhiillsekonomiska
viirdet av förviirv synes tveksamt

utgör de fall diir det förviirvade

e.xpansionsskcdc.

företaget

men med hiinsyn till finansiell aoch personella

tioner inte har miijlighet att p/1 egen hand fortsätta
s[1dana fall synas vara mer motiverat
tillgiing till niidviindiga resurser

expansionen.

att företaget

innehiir risk för att företaget

liimpade fi.iretagsledningen
I vissa sammanhang

restrikDet kan i

pä annat siitt hereds

for att möjliggöra en expansion

hand. Det kan slutligen ocksä anföras att förekomsten
sad köparkrets

befinner sig i ett

p[1 egen

av en alltför begriin-

inte tas över av den mest

eller -ledaren.

kan förctagsförviirv.

där annat företag stfö· som

köpare vara all föredra frtm samhällets synpunkt jiimfört med att enskilda
personer iir ki.iparc. Det har erfarenhetsmässigt
visat sig att det s{dda
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företaget

inte siillan stf1r inför ett neJHiggningshlit

bctyJande

omstruktureringar.

begriin.saJe

möjligheter

trygga syssclsiittningen
eller verksamhet

att. jiimfi.irt med cll företag.

ha mer

i siidana situationer

för de anstiillJa genom alternativa

Det förhf11landet att enskilda personer
smii företag

arbetsuppgifter

siillan upptriider

si1mmanhiingcr

möjligheter

som köpare av

friimst med att förmiigcn-

att ytterst fo enskilda personer

i företagen ofta iir sa betydande

har ekonomiska

torde normalt

p,'1annan ort eller med annan produkt.

andra iin mycket
hetsviirdet

eller iir i behov av

En enskild person

att finansiera

ett köp. Niir ett annat företag

normalt inte samma svi1righetcr.

stfir som köpare upptriidcr
fiiretag har. som framh;dlits

tidigare. i förh.tllande

Ett köpande

till en köpande enskild

person vissa finansiella fördelar vid ett förviirv.
Samhiillet har olika möjligheter att underliitta enskilda personers förviirv
av fiiretag. Speciellt förrn[1nliga !{111
i föll diir en enskild person kan bedömas vara siirskilt liimpad att ta iiver en verksamhet
medel.

Linets

löptid torde vara av sill!" betydelse

personen och Jiirmed för företagets
amtlrleringarna

Som framgi1tt tidi!,!are tvingar mar!,!inalskatteförh;tl-

den övertagande

personen

erliiggandc av amorteringar

3.

möjligheter att h:ira det liineuttag s11m

kriiver. Fn liknande effekt kan uppni1s genom foriinJringar

i skattclagstiftningen.
landena

utgiir ett viiscntligt
for Jcn övertagande

till ett betydande

överlöneutta!!

for

p{1lim upptagna i samband med förviirvet.

Samhällets hittillsvarande insatser på småföretagsområdet
P{1ett flertal omrfiden har samhiillet vidtagit i1tgiirder i syfte att Ulllbn-

rö_ja sv[irigheter

som möter verksamheten

inom mindre och medelstora

företag. Detta giiller friirnst pf1 kredit- och kapitalförsö1jningsomriidct
samt
vad giillcr dessa företags behov av extern r,idgivnin!,!. utbildnin!,! och annan
service. Vissa av de instrument

som idag stftr till sarnhiillets förfogande för

att friimja de mindre fi.iretagen har funnits tillgiingliga under en Ian!! rad ar.
Under det senaste decenniet

har dock en intcnsiliering

samhiillets insatser och aktiviteter

3.1

och bredJning

av

iigt rum.

Kapitalförsörjning

För att tillgodose bl. a. de mindre och medelstora
bngfristiga

krediter

och kreditformer.

fonden för hantverks-

fr[m fir 1960 med bcniimningen

statens hantverks-

hincfond. I takt med den alltmer ökade uppmiirksamhet
medelstora

behov av

S[ilunda tillkom i mitten av I 930-talet Industrikredit

och i bö1j,m av 1940-talet inriittadcs
strikredit.

företagens

har under en ltmg tid funnits siirskilda kreditinstitut

företagens

fiirh{tllanden korn att röna unJer

AH

och smäinduoch industri-

Slllll de mindre lich
1%0-talct - bl. a.
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vad g:iller dessa företags

kapitalriirsiir:jning

kreditins1i1111 inriiltah

specialinriktade

- har successiv!

en rad nya

vid sidan av de tidigare.

De under de senas!\! 15 liren tillkomna speciella krt!ditinstituten
avseviirt

s{1viil till iindamtllsinriktning

he1ydande utstriickning

som vad giiller tex

varierar

risktagande.

I

:ir dessa olikheter hetingade av ett olb klart ullalat

syfte att dessa kreditinstitut

primhrt skall fungt:ra som komplement

ordinarie

och tiicka olika delar av del kapi1albelll1v som

kapitalmarknaden

vissa grupper av företag ej kan fä tillgodosett
Formerna

for kreditgivningen

varierar.

p,i annal siitt.

Vissa institul - Fi.iretagskapital

(tillkom tir 1973). SYETAB ( 1969) llCh lnvesleringsbanken
Den vanligaste

kreditgivningsformen

av l,i11g.fi·i.,·1ig
l,111gii·11i11g.
Utöver

:ir dock förmedling
de s:irskilda

av kapital i fllrm

kredilformcr

1930- och 1940-talen m:irks h:ir Företagskrcdit
( 1962) liksom 1nvcsteringsbanken.

exportkredit
sedan

( 1967) - har

att bist:1 olika grupper av företag med 1i/lsko11ur ,•g1·1ku11i1u/.

möjligheter

under

till den

L\ngfrisliga

bö,:jan llch mi11en av 1960-talet ocksil erhtdlas

pensionsfonden

resp den regionalpolitiska

hevilja garantier.

vilka utiivcr sin sedvanliga

fiir

Industrikredit

l{1ngivning ockst1 kan

finns hiir de speciella garantiformerna
snm industril.'1negaran1ia

( 1972). Sedan 1%0-lalets

kan

Allmiinna
En rad in-

stödverksamheten.

fiirelag att p{1vanligt siitt l{111aupp kapital i hank. förutom

Vl!rkct erbjuds

krediter

genom

för alt genom gura111igirni11g möjliggöra

stitut har ocks[1 tillkommit
och lokaliscringsstödet.

som tillkllm

( 1962) och Svensk

som via industri-

( 1954) eller slrukturgarantier

biirjan har ocks[1 inriittats olika organ ml!d miij-

lighct att fiirmedla 1{111
med 1·i/lkorlig ,11ahe1a/11i11g.1·.,/,._r/,/ighd.
d v s C1tcrbetalningen

iir hetingad

vinst.givande

av huruvida

det aktuella

Endasl ett begr:insat
en i stadgarna

eller pt1 annat siitt formellt uttalad iindam{dsinriktning

ur statens hantverks-

vanligen

och industriWnefond.

s[1dan funktionella.

ningar all de i praktiken

gt:ografiska

eller branschmiissiga

har en i miinga fall betydande

Den till srnMiirctagen

spccialdeslincradl!

kronor de mindre och medelstora

kronor.

avgriins-

utlaning till mindre

kreditgivningen

företagen

till del. ffartill

I.[1ngivningen till de mindre llCh medelstora
smf1före1agsinriktadl!,

emot 850 miljoner kronor.

uppgick

i1r

Av detta kom ca 900 miljl111er

som möjliggjorts genom statliga garantier.

ej speciellt

Fiir atskilliga andra

kreditins1i111t g:iller dock

företag.

1975 till totalt ca I 300 miljoner

kronor.

industril[111egara111igivning. In-

samt Företagskapital.

hel- eller deHigda niiringslivsinriktadc

uppbning

har
11101

företag. En S:1dan inriktning g:iller fiir li111givningcn

nch Företagskrcdit

och medelstora

( 1973).

antal av de niimnda kredit- eller garantigivarna

mindre och medelstora

statliga

i en

produkl eller ej. Siidana lt1n kan beviljas av Norrlandsfondcn

( 196 I). STU ( 1968) sarnl statens utvecklingsfond

dustrikredit

pr'lijeklet resulterar

kreditinstitut

kommer

den

iir 1975 ca h7 miljl1ncr
företagen

uppgick

fri1n iivriga.

samma itr till in-
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Mindre och medelstora företai:s upphining hos spel'ialinstituten ar 1975

Uppl{1ning iir 1975
(milj. kr.. avrundade belopp)
Speciellt smaföretagsinriktad
kredit~i rning

statens hantvcrks- och industril:°t11cfond
I ndus1rilitnegarantier
I ndus1rikredit
Fiire1;1gskredit
Fiiret;tgskapital

IJO
I,()

590
120
10

Regionalt hei:ränsad kreditgirning

ILikaliseringss töd
1'iorrl.111dsfonden

330
55

')

Funktionellt begränsad krt'clitgirning
15
25 ')

Svensk exportkredit
,tyrc:lscn för teknisk utvcckling
statens 111vecklingsfond

25 ')

Öuii: kreditgirning

JJO

I nvesteringsbanken
Allmi"tnna pensiL>nsfondcn (itH:rlan)

hl)

Summa lc.,kl. garantier) ca

I 700

Källa: statens industriverk
1
) Avser långivning. Härtill k,>mmer bidrag om ca 140 miljoner kronor.
'l Inkluderar stöd till enskilda uppfinnare.

San1hiillet kan vid introdukti1lll
teknik - hl. a. i samhand
sicllt stöd. Det enskilda
denna

kreditgivning

beliigcnhet

fiiretagcts

:ir i vissa

och etahleringen.,

SH/ Himnar finansicllt
tidigaste
bedöms

skeden.

nyhctsvlirde.

finansiclla

stödct till enskilda

till mindrc

och medelstora

uppfinnare

om ca 15 miljoncr

Genom

av företagets

STU:,

utveckling,arhcten

förctag.

Hiirtill

krnnor.

kommer

i full skala.

Under

stödct

till enskilda
s11111
,ti.idct till

utökats

avsev:irt.

stiid för att ticka

fi.ir de faser i utvccklingsarbetet

ligger mellan STU :s engagernangsrniijlighctt:r
budgeltiret

det

kr111wr, varav ca<,()';

S:iviil uppfinnarstödet
hudgct;1ren

prnjekt-

197h/77 uppgick

s111te11.,
111,·1·ckli11gs/i"1cl
kan liirnnas linasiellt
bchov av kapitaltillskott

i arbetets

eller id.:er som

bidrag till hcrliknadc

hudgctaret

fiiretag till .~2 miljoner

har undcr de tvi, scnaste

för produktion

gco1,!ratiska

karaktiir.

slillan 50 r:;. Under

överstiger

företagens

miijlighct att ra tillgiing till vissa dclar av
fall hcrocnde

l:inrnas fiir produkter
och 1;111

kostn,,dcr

smMörctagcn

cller ny pr11duktions-

- liimna olika typcr av tinan-

stiid till industriella

Ridrag

ha ett tekniskt

av nya produkter

mcd nyetablering

och uppbyggnad
1976/77 uppgick

som

av rcsurser
utl:'1ningen
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till 31-1.5miljoner. av vilket belopp ca 1-10
~-; av<1g li1n till mindre och
medelstora fiin:tag eller enskilda personer.
Litn på hi.ig risknivii i samband med bl a nyetableringar kan Wmnas av
fi.iretagarcföreningarna frim st<1t1'11s
/1111111·ak.1och i11c/11stri/i111efimcl
med
upp till f n 300 000 kr till en och samma sökande. Genom ett C1r197--1
inlett
samarbete mellan företagareföreningarna och /111'('slai11gsha11k('llhar fi.iretagcn fött möjli):!hcter att komplettera dcssa krediter med hin pi, upp till
500 000 kr frtrn banken. Av den sammanlagda utlitningcn under tu- 1976 pi,
ca 205 miljoner kronor - 182 miljoner kronor från hantverks- och industrilimcfomkn samt 2., miljom:r kronor via I nvesterin):!sbanken - torde dock
endast en bcgriinsad del ha avsett etablering av nya verksamheter.
Regionalt avgriinsat finansiellt stöd vid nyetableringar kan Himnas av
N11rrl,111J\/i111cll'11
och i form av lok11/iscri11g.1.11iid.Den totala utl:1ningcn
frim Nl11-rlandsfondcn uppgick fo· 1975 till ca 62 miljoner kronor. huvudsakligen dock inriktad p:'1befintliga företag. Statligt lokaliseringsstöd har
sedan 1965 utgt111med totalt ca --1100 miljoner kronor. Av detta har inemot
90 '.; avsett ut vidgning, llyttning eller filialutHiggning.vid bclintliga företag.

3.2

Företagssenice m. m.

l1(/i1m1,11io11
och wclgirni11g
Den statliga och statsumh:rstiidda service som riktas mot mindre pch
medelstora företag iir koncentrerad till teknisk och industriell utveckling,
utbildning samt marknausföring. Information, ri1dgivning och kontakt fi.irmedling utgör viisentliga element i forctagsscrviccn.
Allmiin fi.irctagsscrviccverksamhct har sedan liinge bedrivits inom raInsatserna pi1 denna
men för verksamheten vid _f;:irelllgt1n'.fi"ire11i11g<1ma.
speciella del av föreningarnas verksamhet har expanderat kraftigt under
senare .'tr. Dcn statliga medelstilldelningen till siirskilda företagsservieeinsatser har iikat fr.°111
2.5 miljoner kronor buuget;1ret 1973/7--1till 1--1,5miljoner buugetf1rct 1977/78. Föreningarnas informations- och kontaktverksamhct har prioriterats friin statsmakternas sida unucr lie itr siirskilda
medel har anvisats för forctagsscrvicct1tgiiruer. I runt tal hiilftcn av bidragen till föreningarna under tiuen 1973/7--1-1976/77har fi.ir resp budget,ir
Huvudsyftet
spe,:ialuestinerats för information och kontaktverksamhet.
med verksamheten iir att ge företagen viigleuning llCh information llm
tillgiingligt serviceutbuu pii lien privata marknaden eller i samhiillets rcgi
rädgi1·samt hiinvisa företagen till riitt instans i uct konkreta fallet. A /l111ii11
11i11go<"hiil'(·r.1ik1/igllji'iretagsa11aly.,1'r utgör en annan viisentlig del av
föreningarnas serviceverksamhet. Unuer senare itr har verksamheten inom
detta omri1de i ökau utstrfickning inriktats pit fr[1gor som ri.ir produktfiirnyclse samt marknadsföring på hemma- och exportmarknauerna. Föreningarna har i sistniimnda avsecnue ett starkt stöd i Exportr[1uct. Även fi"ireta-

3.2. I
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garefiin:ningarnas 111hild11i11gs.1t·1Ti<·,·
har intensifierat-, under de senast,:
:fren. Vid va1jc förening finns sedan tvi1 i1r rn siirskild utbildningskonsuIcnt. vilkens uppgift ;ir friim-..tatt analysera utbildningsbehov och ge information om tillgiingligt kursutbud. Utbildningskllllsulcntnna
samarbetar
som regel mycket niira med statens industriverks enhet fiir l'iiretagsutveckling llch andra utbildningsl)rgan.
Företagarel'iireningarn:ts verksamhet kommer att niirmarc behandlas
det fi.iljande.
Genom STU sker i tcl-;niska fr:'igor en llmfattande l'iirrncdlings- och
ri1dgivningsverl,;sarnhl'l sum nii-..tan uteslutande riktar sig mot mindre och
medelstora förl'lag eller enskilda uppfinnare. STL! :s ll>lala kostnader för
denna verksamhet uppgiå budget:"iret 1970/77 till 9.0 miljoner !,;n1nor.
Verksamheten avsn en rad olika former av service: uppfinnarstöd i form
av allmiinna r:"1doch upplysningar. patentradgivning. meuverkan i förmedling av uppfinnings- och forskningsresultat till industriell e,ploatning.
innovatil1ns- l>Ch krcativitetsfriimjande :'1tgiirder samt kontaktfiirrncdling
mellan l1lil,;a forskningsinstitutioner
och smi'tfiiretag. Den sistniirnnda
verksamheten bedrivs regionalt med l,;ontakt-..ckrl'lariat pi1 sju högskoleorter. K1mtaktsekre1ariaten arbetar i niira samverkan med fiiret,1gardöreningarna.
Viss service- och riidgivningsverbamhct
p.'1 dl'! tekniska omradct bedrivs inom ramen l'iir statens i11d11.,1rii·ak, hn111.,c/1.,1r'i,(iu11,fr,d1i1·i1,,1n.
Detta sl,;cr i form av branschanknutna tekniska konsulenter inom gjuteriindustrin. den triibearbl'landc industrin samt jiirn- och metallmanufakturindustrin. Totalt finns i dag fyra konsulenter.
Ytterligare servicefunktioner pi1 uppfinnings- och produkllltvecl,;lingsomr:'tdet l'ullgiirs av /i<ll<'III- och rcgislrl'ri11g.11·crl,.c1.
Personella och t~kni-..ka resurser för m:1rl,;nadsundersii!,;ningar. tekniska
utredningar. e,pcr:mentcll pnwning mm stiills f n till de mindre lK"h
medelstora l'iirctagens fiirfogande vid S1i!iei.1<'11 lnd11.,1rid/1 1111·,Tkli11g.1n'11/m111
i iivre Norrland. vilket varit verksamt i Skclleftd1 sed,1n ar 1971.
3 ..! ..!

U1hild11i11g

Behovet av utbildning fiir l'iiretagsll'dare och anstiillda i de mindre llCh
medelstl1ra fiiretagen har uppmiirksammats alltmer under senare iir. I syfte
att friimja tekniska och ekonomiska framsteg inom de mindre och medelstora företagen samt fiir att underliitta strukturella föriindringar i vissa
branscher och före\agsgrupper bedrivs i samhiillets regi siirskild utbildningsverl,;samhet. Hiir har tidigare niimnts den regionala utbildningsservicen genom utbildningskonsulenlt'rna vid foretagareforeningarna.
En omfattande utbildnings- och utbildningsfriimjande verl,;samhl'l administreras härutöver av i11i/11.,1ri1·a/,.<'1.Industriverkets utbildningsverksamhet sker delvis i egen regi. ddvi!'. i !samverkan med andra institutioner.
Inom omri1det företagsledarutbildning har verket tagit initiativ till ett sam-
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arhck

med niiringslivets

skapa överhlick

organisationer

över planerade

underliitta en samordning

av de olika organens

s1öd har verket medverkat
anpassat

till de mindre

och vissa uthildningsorgan

och p{1g:1endc aktiviteter

insatser. Genom finansiellt

till att uthildningsmaterial
företagens

för att

samt för alt

kommer fram som iir

hehov och som tiickcr luckor

nuvarande utbildningsutbudet.
Industriverkets enhet för förctagsutvcckling

i det

- SIFU - bedriver en omfat-

tande kursvcrksamhet

med inriktning hl a pä mindre och medelstora företag.

Dessa

för ungefär en tredjedel

företag

svarar

Utbildningen

är huvudsakligen

tekniska och ekonomiska

av antalet

av forthildningskaraktiir

iimnen inriktade pä avgränsade

wgen. Antalet kursdeltagare

under hudgctäret

kursdeltagare.

och avser främst
funktioner i före-

1976/77 uppgick till ca 21 500.

en ökning med 4 000 deltagare jämfört med hudgetäret dessförinnan.
,\ ven inom ramen för de speciella

branschprogrammen

vecklar och stöder verket olika utbildningsinsatser.
utbildnings.'1tgiirdcr
snickeri-

omfattar

och triihusindustrin

textil- och konfektionshranscher.
samt gjuterierna.

första hand till nyckelpersoner

Utbildningen

inom företagen

hranschcns

förh~1llanden. Utbildningen

branschens

organisationer

Under budgetären

initierar.

möbel-.
viinder sig i

och iir nära anpassad

genomförs

och iir i betydande

ut-

Branschprogrammens

alltid i samverkan

utsträckning

till
med

rcgionaliscrad.

1970/71-1976/77 har totalt anslagits ca 30 milj. kr. for

dessa insatser.
SIFU har filialkontor
filialkontor

i l\1almö. Göteborg.

och fiiretagarcföreningarna

Yiixjö och Lulcit. Via SIFU:s

ni1r industriverket

ut regionalt med

utbildningsfriirnjande
aktiviteter. SI FLJ :s kursverksamhet
finansieras genom kursavgifter och statliga hidrag. För hudget~1ret 1977/78 uppgick bidragen till I 0.6 mil_ioner kronor.

01'11ko111111111wlu
1·11.r('llllthild11i11g('11
erbjuder vidareuthildning
verksamma

för att möjliggöra

tekniska utvecklingen
niiringslivet.

utbildningen

ga kommuner.
sirivcrkct

personer

att följa med i den

inom bl. a. olika områden av

har fiir niirvarande

anordnats

i niira nog samtli-

Sedan ett par fa tillbaka p;\g{1r ett samarbete

och den kommunala

Samarhetet

för dessa

och andra förändringar

innebär

vuxenutbildningen

att företagsanpas,adc

till yrkes-

mellan indu-

i bl a Yiixjiiomri1dct.

lokala kurser kan genomföras

till en li1g kostnad för kursdeltagarna.

3.2.3 Erp,,r(/i·ii111jo11d1·
11tgiircler
Samhiillcts

exportfrlimjande

insatser sker i första hand via Lrportriiclc1,

vars uppgift iir att som c.:cntralt organ planera.

samordna

oc.:h genomfiira

{1tgiirdcr för att friimja Sveriges explirt. De mindre oc.:h medelstora
gcns exportmöjligheter
samhet.

har i detta sammanhang

fiireta-

lignats siirskild 11ppmlirk-

Enligt ri1dcts ,1vtal med staten hidrager denna till verksamhetens

finansiering

med ett belopp som motsvarar

riidets nettokostnader

för den
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mindre

industrin.

En <irskild

delegation

knutits till expnrtri1de1s styrelse.

fiir den mindre

Delegationen

har

skall ge r:1d i fr{1gnr som

riktad till mindre företag och kan genom direkt kon-

giiller verksamheten

ge viiglcdning 1JL·hstimulans t1t de mindre företagen i deras

taktverksamhet

e xportanstriingningar.
Verksamheten
inom expnrtrfidet
som miissframtriidanden.
da verksamhet

omfattar

s,·1viil projcktvcrksamhct

s:1-

besöks- och siiljresor. marknadsundersiikningar

som allmiin eller fördjupad

service och rf1dgivningsverksamhet.

iir i hiig grad inriktad
service

Sistniimn-

mot Je mindre och medehtora

företagen.

Bidrag till löpande

budgetitret

1977/78 med 1.9 miljoner kronor.

bedrivs

industrin

till den mindn:

industrin

utgick

Projektverksamheten

som

inom ramen för ett anslag om 17 miljoner kronor betjiinar bade

stora m:h sm[t företag. Andelen mindre företag är stigande. Vissa projekt.
bl. a. de s. k. säljresorna.
administrerar

drivs friimst för de mindre företagen.

Rt1det

vidare det statliga stödet till kursm-rangörer inom omradet för

vidareutbildning

i internationell

Till dtdet iir knutet

marknadsföring.

en

rt1dgivande delegation i dessa fri\.gor.
Exportfriimjande aktivitet bedrivs i inte obetydlig omfattning vid/;-ir!'lagan:fi"ire11i11gama.Oft;tst sker denna verksamhet i samverkan med exportri1Jet. Va,:je förening har utsett en siirskild tjiinsteman som skall h:tlla
kontakt med Exportr!1det.
Flertalet föreningar anordnar
informationstriiffar
exportmöjligheter.
och television

0111 export

regelbundet

tillsammans

samt medverkar

Vidare har i samarbete

med radio

ffRU ). Exportri1det

kurser i exportkunskap

Vid envar förening i Stockholms.

av företagens

mellan verksamheten

inom utbildningsviisendet

eningarna genomförts

med Exportrfalct

i analyser

m:h för-

i s{1gol! som samtliga Hin.
och Kopparbergs

Viirmlands

liin be-

drivs i samverkan med Exportr[1det och ind11striverkct ett exportfriimjande
projekt - "exportchef att hyra·· - f"ör grupper av företagare som iir verksamma i olika branscher.

Till varje grupps förfogande har stiillts en export-

konsult med uppgift att underHitta företagens
I 110111 ramen för de branschfriimjande
svarar verket för viss;1 exportfrämjande
omfattar

tekoindustricrna.

glasindustrin
branscher

insatser.

den triibearbetande

Exportstödprogrammet
industrin.

samt delar av metallmanufakturindustrin.

karaktäriseras

dande utsträckning
Exportstödet

utlanJsförsiiljning.

f1tgiirderna vid i11d11srrii·,,,-kc1
an-

av ett betydande

exportstödet

inslag av sm[1foretag har i bety-

kommit denna företagskategori

till del.

kan utgf1 till såväl kollektiva som företagsindividuella

jekt. De regler som giiller för konsult- och exportbidragen
för de olika branscherna.
bl. a. omorientering
nadsanalyser

den manuella

Genom att dessa

Stödet kan inom vissa branscher

till nya produktomräden.

liksom för etablering

lands. Fr{1n och med budgetåret
liga exportstödprograrn.

anviindas för

för sortiments-

och mark-

av forsiiljningsorganisatillller

1976/77ansvarar

För tekoprogrammet

pro-

iir ej enhetliga

industriverket

utomför samt-

sker handliiggningen

helt
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inom verket medan Sveriges exportråd svarar för genomförandet av övriga
program. Mellan budgetfacn 1970/71 och 1976/77 har totalt anvisats ca 60
miljoner kronor för dessa iindamål.
3 .2 .4

U11da/e1·era111iirsi11rik1ade å1giirtler

Behovet av en väl fungerande underlevcranti\rsscktor
har föranlett samUtöver
hällsinsatser på omrädet i första hand viaJi.ircwgart:fiireningarna.
den omfattande service- och rådgivningsverksamhet
som underleverantörsförctagen i likhet med andra smMöretag iir föremål. för, är ett flertal
pi1 reförctagarcföreningar engagerade i leveransförmedlingsvcrksamhct
gional nivå. Verksamhetens omfattning och inriktning varierar mellan föreningar från passiv informationsförmedling till aktiva kon taktförmedlande
insatser. Verksamheten bedrivs i regel i nära kontakt med branschorganisationerna.
Vid Erportrddet bedrivs leveransförmedling mellan utländska hcstiillarc
och svenska undcrlcvcrantörer.
Årligen förmedlas ca 6 000 varuförfrågningar frän utlandet till svenska företag. Förmedlingen sker dels genom
tillhandahållande av adresser till lämpliga svenska leverantörer. dels genom inhemska underleverantörer om inkomna förfrågningar. Handelskamrarna förmedlar p[i liknande siitt årigcn 4000--5 000 förfrågningar från utHindska kunder.
En annan typ av leveransförmedling har bedrivits i ett tidsbegränsat
projekt för norrländska underlevcrantörer av STU i samverkan med Sveriges industriförhund. Projektet syftade bl a till att etablera kontakter mellan
beställarföretag i södra Sverige och undcrlcverantörer i Norrland. I verksamheten deltog även förctagarcförcningarna i de nordligaste länen liksom
N orrlandsfonden.

4.
4.1

Företagareföreningarnas

verksamhet m. m.

Företagareföreningarnas nuvarande organisation och verksamhet

Av främt social- och sysselsättningspolitiska
skäl började företagareföreningar byggas upp i slutet av 1930-talet i de liin där en betydande
arbetslöshet kvarstod sedan sysselsättningskrisen
i början av decenniet.
Föreningarna skulle genom rädgivning, och efter hand även genom kreditstöd, söka dels stimulera till ny företagsamhet, dels utveckla befintliga
företag i ekonomiskt eftersatta regioner. Verksamheten syftade i första
hand till att främja varuproduktionen inom hantverk och smftindustri och
bedrevs ursprungligen med en klart regionalpolitisk inriktning.
Företagareföreningarna
är organiserade som ekonomiska föreningar. I
styrelserna ingår representanter för stat, landsting och länets hantverksorganisation. Samhällets representanter utgör majoritet i styrelsen. Detta är

63

Prop. 1977/78:40
en förutsättning

för att föreningen

industriltinefond.

Landshövdningen

inte regeringen förordnar
och suppleanter

skall fö bn ur statens
iir sjiilvskriven

hantverks-

och

ledamot i styrelsen om

annat. Sedan [1r 1975 skall tvti styrelselcdamiiter

för dem utses efter förslag av facklig huvudorganisation.

Verksamheten

bedrivs

och resp. landsting.

fr.'tn staten

med hjälp av administrationsbidrag

Dessutom

har föreningarna

möjlighet att ta upp lfin

frän staten.
kan antas företagare,

Till medlem av liincts företagarefi.irening
slutning av företagare.
enskild

eller juridisk

främja föreningens

landsting
person

och primärkommun

inom länet som kan förväntas

Majoriteten

Föreningarna

kräver medlemskap

tjiinster i övrigt. I nsatsbelop-

De varierar

samtliga niirmast symboliska

till sin storlek.

mellan föreningarna

Sedan [tr 1959 finns en foretagareförening
av lokaliseringsstödet

samhet i högre grad inriktats
Föreningarna

sju skogsliinen

men iir fiir

i vaije liin.
tlr 1965 har föreningarnas

verk-

pi1 att tjiina ett allmiint produktionshöjande

i stödliinen

ramen för regionalpolitiken.
om lokaliseringsstöd.

i tillverkningsindustri.

av företag som beviljas !;111
men diiremot

föreningarnas

pen är av eng[rngskaraktär.

syfte.

totalt ca 17 400 med-

av dessa torde vara företag

inte av företag som utnyttjar

Ffter införandet

komma att

ändamfil och verksamhet.

Vid slutet av iir 1975 hade företagarcfiireningarna
lemmar.

samman-

i liinet samt s[idan

har fortfarande

bl. a. beredning

viktiga uppgifter

och uppföljning

av ärenden

Sedan itr 1968 handlägger dessutom föreningarna

det regionalpolitiskt

inriktade

glesbygdsstödct

inom
i de

för hemar-

bete.
Föreningarnas

organisation
och verksamhet
behandlades
senast av
fa 1968 på grundval av förslag fr{in 1962 ärs företagarcfiireningsutredning.
Enligt statsmakternas
stiillningstaganden
till förslagen
tprop. 1968:61, SU 1968: 102, rskr 1968:254) skall företugareföreningarna
ha ett allmiint produktionsfriimjande
syfte med inriktning pi1 lönsamma
eller utvecklingsbara företag inom hemslöjd. hantverk od1 sm;1industri.
I och med inrättandet
av statens industriverk
(prop. 1973 :41. NU
1973:54, rskr 1973:225) [ir 1973 fick föreningarna rollen som kontaktpunkter på liinsplanet mellan bl. a. industriverket och de mindre och medelstora
industriföretagen.
Föreningarnas
nära kontakter med företagen ,insågs
utgöra en viktig förutsättning när det gällde att p[t ett effektivt sätt n:i ut
statsmakterna

med olika statliga stöd- och utvecklingsinsatscr.
ökade

statsbidrag

och delvis

nya uppgifter

insatser i fråga om företagsservice
{1ret 1974/75 en successiv

förstärktes.

Föreningarna
i samband

gavs ocksi1

med att statens

Vidare päbö,jades

budget-

av en s. k. utbildningskonsulcnt-

uppbyggnad

funktion inom varje förctagareförening

(prop.

1974:47. NU 1974:35. rskr

1974:227).
Föreningarna

har sedermera

dessutom

statliga bidragen till energibesparande

[1lagts vissa uppgiftc:r rörande de

åtgärder

i niiringslivet.

Föreningar-
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na har vidare hcrnyndigats att falla hcslut om statlig 1,lnegaranti för arbetsmiljöförbiittringar. De har iivcn vissa beredande uppgifter i anslutning
till ärenden om näringshjiilp och om trafiktillstirnd.
arhetsuppgifter under senare
Utvidgningen av företagarcföreningarnas
år har motsvarats av en förstiirkning av deras resurser vad giillcr s[1viil
l{111emedelsom personal. Den totala personalstyrkan

hos föreningarna har

ökat från ca 170 tjiinstemän år 1966 till närmare 400 tjänstemän f. n.
För budget,-tn:t I 977 /78 hcviljade staten föreningarna bidrag pi1 totalt ca
40 milj. kr. Medlen avser att täcka föreningarnas administrationskostnader
för kreditvcrksamhet och företagsscrvicc m. m. År 1977 ber:iknas hidragcn
fdn landstingen uppg{t till ca 19 milj. kr. Samhiilkt finansierar hiirigcnom
huvuddelen av föreningarnas verksamhet. Bidragens fördelning pii olika
iindamttl och föreningar framgår av följande sammanställning.

Statliga och landstingskommunala bidrag till företagarcförcningarna budgetåret 1977/78 resp. kalenderåret 1977 (belopp i I 000-tal kr.)
Företagareförening
(liin)

AH

C
D
E
F
G
H
I
K

L
M
N
0
p
R

s

T

u

w
X
y

z
AC
BD

Statliga hidrag budgetårc t 1977/78

Summa
statliga
bidrag

Allmiint
administrationsbidrag

Bidrag
till
företagsservice

I 250
865
835
960
I 545
960
I 105
545
800
I 000
965
975
I 315
I 325
I 190
1 090
925
830
I 190
855
I 060
955
I 125
I 070

I 015
290
350
475
500
450
450
180
295
565
565
275
630
600
400
465
375
415
275
345
275
345
345

90
180
190
150
130
80
170
120
140
90
170
140
130
140
140
90
120
110
120
120
140
130

24 735

10 205

3 170

325

Bidrag
till
urbildningsservice
190
90

2
I
I
I
I
I
I

455
245

'275

615
235 ·
560
685
805
1 265
I 685
I 670
I 340
2 115
2 065
I 720
1 695
I 440
I 245
I 725
I 240
I 525
I 350
I 610
I 545

38 110

Landstingskommunala
bidrag
är 1977

Summa statliga
och landstingskommunala
bidrag

I 635
350
900
775
100
350
575
'247
250
500
660
450
700
550
644
815
200
700
I 220
I 500
I 400
I 070
I 525
I 650

4 090
I 595
2 175
2 390
2 535
I 910
2 260
I 052
I 515
2 185
2 330
I 790
2 815
2 615
2 364
2 5IO
I 640
I 945
2 945
2 740
2 925
2 420
3 135
3 195

18 966

57 076

Anm. Dessutom får föreningarna särskilda bidrag för administration
stöd. garantilån för arbetsmiljön och encrgisparbidrag.

av glesbygds-
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Företagareföreningarnas

olika uppgifter kan delas in i tvt1 huvudsakliga

verksamhetsområden.
niimligen_f;-ire111gs.ff1Ti<·eoch krnli11·akrn111/ie1.
Målgrupperna för föreningarnas företagsservice- resp. kreditverksam het
lir inte helt identiska. Ingendera verksamheten riktar sig mot företag inom
verksamheten har en mer
samtliga näringsgrenar. Den kreditstödjande
hegriinsad m[1lgruppsinriktning iin företagsserviceverksamheten.
Fiirfot tningar och andra riktlinjer för föreningarna ger emellertid utrymme fiir viss
flexibilitet i mf1lgruppshänseende.
Praxis inom de olika föreningarna iir
dlirför växlande. I fokus för h:1da verksamheterna sti1r emellertid mindre
och medelstora industriföretag.
I prop. 1973:41. som behandlar
utvecklingsinsatser.

definieras

bl. a. olika industripolitiska

begreppet

foretagsservice.

stöd- och

l\1ed fiiretag,-

service avses främst
- i11f,mnatio11 till företagen i olika fri1gor. t.ex. om former fiir finansiering.
beskallningsreglcr.
regler för handel pii olika utl,rndsmarknader
eller
olika standardiserings-.
patent-. provnings-. siikerhets- och miljiivi1rdskrav.
- 111bild11i11g
(fortbildning) i tekniska. ekonomiska och administrativa fr~1gor inkl. marknadsföringsfrägor.
- r11dgin1ing (konsulttjänster) i tekniska. ekonomiska och administrativa
frågor inkl. marknadsföringsfr[1gor.
- tekniska tjiinstcr hetriiffande produktutveckling.
prototyptillverkning
och provning.
Reglerna för företagareföreningarna~
kreditverksam het finns i kungörelsen ( 1960:37:!. omtryckt I 973:550. lindrad senast I 976:471) om statligt
kreditstöd till hemslöjd. hantverk och smäindustri. Kreditstöd för liimnas
för att främja hemslöjd. hantverk och smi1industri. Om särskilda skiil
föreligger får kreditstöd lämnas liven i fd1ga om annan industriell verksamhet eller i fräga om anläggnings verksamhet eller - meu viss begränsning verksamhet inom jordbrukets biniiringar.
Stöu till större företag får utgf1 bara om särskilda sklil föreligger. S[idana
skäl kan vara all stödet lir angeliiget från sysselsiittnings- eller lokaliseringssynpunkt eller att stöd till en större industri medför gynnsamma
verkningar även för mindre industri- och hantverksfi\rctag. t. ex. genom all
de är underleverantörer
till den större industrin. I sammanhanget hör
nämnas att det inte ges nägon exakt •;torleksmiissig avgränsning av hegreppet hantverk och småindustri lagtext eller förarbeten. Den praxis som
har utvecklats torde dock innebära att företag med upp till :!00 anstiillda
inrliknas i den huvudsakliga målgruppen.
Med annan inuustriell verksamhet avses i författningen nftgon form av
tillverkning. bearbetning eller förlidling.
Bestämmelserna omfattar även inuustriliknande verksamhet. bl. a. företag som under industriella former och i större skala bedriver viss förädling. t. ex. kafferosterier och skinn- och piilshercdning. eller viss form av
5 Riksda,:en 1977/78. I sam/. Nr ./0. Bilaga I
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tillverkning, t. ex. större fotolaboratorier för framställning av fotokopior
och förstoringar. Viss bearbetning av naturprodukter bör likaså betraktas
som industriliknande verksamhet. t. ex. sågning av skiffer. sortering av
grus i sorteringsverk och verksamhet vid stenkross, om sådan verksamhet
bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär.
Däremot hänförs exempelvis inte grossist- och detaljhandelsföretag.
lagringsverksamhet i anslutning till transportfunktionen,
djuruppfödning
eller odlingsverksamhet
till industriliknande verksamhet. Kreditstödet
omfattar inte heller tjänsteproducerande företag.
I den kreditstödjande verksamheten ingår utfaning av hantverks- och
industrilån (direktlån). förmedling av industrigarantili1n och beredning av
s. k. kombinationslån som lämnas av lnvesteringsbanken. Hit räknas iiven
handläggning av ärenden om garantilån för arbetsmiljön, statsbidrag för
energibesparande f1tgärder i näringslivets byggnader samt de regionalpolitiska stödformerna lokaliseringsstöd och glesbygdsstöd.
Företagareföreningarnas
låneverksamhet i form av direktliin finansieras
f. n. med lån som föreningarna erhåller ur statens hantverks- och industrilånefond. För sin uppläning ur fonden erlägger föreningarna riinta, som
med 0,5%, understiger föreningarnas egen utlåningsränta. F. n. uppg{ir
summan av till statsverket inlevererade räntor till ca 30 milj. kr. per fö·.
Föreningarna får använda inflytande amorteringar för ny utlirning.
Förlusttäckningen på låneverksamheten finansieras dels genom att vaije
förening till en särskild fond avsätter 0.5 7, av utliinat belopp, dels genom
att staten efter särskild ansökan från föreningarna lämnar bidrag till förluster som inte har kunnat täckas med medel frän de egna fonderna.
Låneförlusterna har under de år som· llrneverksamheten bedrivits i genomsnitt för samtliga föreningar uppgiitt till drygt y-;:, av totalt utlånat belopp.
För att finansiera den hittills successivt ökade direktlttneverksamheten
har medel över statsbudgeten iirligen anvisats för att förstärka hantverksoch industrilånefonden. Fonden uppgick i augusti 1977 till ca 575 milj. kr.
Den länsvisa fördelningen av utestående lån ur statens hantverks- och
industrilånefond samt omfattningen av kombinationslånen framgår av
sammanställningen på nästa sida.

På myndighetsplanet fungerar industriverket som service- och tillsynsorgan för föreningarna. Verket ger råd och anvisningar för föreningarnas
samlade verksamhet. fördelar de statliga bidragen till föreningarna och
utövar tillsyn över deras kreditstödjande verksamhet.
Som samarbetsorgan för föreningarna med friimst service- och informationsuppgifter fungerar även Förctagareforeningarnas
förbund. Samtliga
föreningar är medlemmar i förbundet. Dess verksamhet finansieras genom
avgifter från föreningarna.
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Utestående lån ur statens hantverks- och industrilänefond per den 15 auj!usti 1977
samt utestående kombinationslån per den 31 maj 1977 (belopp i I 000-tal kr.)

Kombination slån
Företagareförening
(län)
AB
C
0
E
F

G
H
I
K
L

p
R

s
u

T

w

X
y

z
AC
BD

Summa

)

lnv,!steringsbanken

Före tagareförening

I ~00
5 225
I 9XO
2370
I 900

I 590
2794
I 320
I 500
I 200

26 637

2 260
7 200
I 300
I 100
3 1501 )

I 710
4 370
I 000
700
I 900

11 945
23 837
31 600

()

1

27 307
21 055
24 392
23 250
25 150
23 615

M
N

1

Statens hantverksoch industrilånefond

27 150
24 142
26 117
20 475
24 322

~

350
5 050
I 400
2 600
2 100

5 716
2 950
900
2 100
I 400

21 316
18 602
17 600
26 400
12 le3

I 650
I 980

I 100
I 700

800
2 800
I 100

I 900

13 637
18 356
32 355
25 372

fOO
f.75
4 415
I 000

400
500
2 435
700

62 905

41 085

574 455 2 )

500
700

Inkluderar beviljade men ev. inte uttagna lån till föreningarna för budgetåret
1977/78. totalt 75 milj kr.
2
lån från vissa lands) Utöver detta belopp tillkommer ca 14 milj. kr. i utestående
ting.
') Varav garanti 500 000 kr.
)

4.2

Företagareföreningsutredningens b1:tänkande

Fiiretagart'.fi"ire11ingarna.1_fi-a111tida
rer/.:.,1J111het
i stort
4.2.1.1
Utredningen
Företagareföreningsutredningen
framhåller i sitt betänkande, med utgångspunkt i den splittrade bild som det statliga stödet till småföretagen
uppvisar, att en ökad samordning på regional och lokal nivå av olika näringspolitiska insatser bör åstadkommas. Behov av ökad samordning föreligger enligt utredningen inte bara av de i.:entrala näringspolitiska organens.
landstingens och kommunerna~ kontakter med företagen utan oi.:kså av
själva genomförandet av deras stöd- och utvecklingsprogram. Hittillsvaran-

4.2. I
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de erfarenheter visar att företagen finner det mycket värdefullt att kunna
repliera på en organisation, som kan arbeta i nära och mer eller mindre
daglig kontakt med företagen.
De enskilda företagen finner det enligt utredningen föga [indamiilsenligt
att bli föremäl för uppsökande stödverksamhet från flera håll. De har redan
i dagsläget ofta svårigheter att få en överblick över alla de organ och
aktiviteter som står till buds. Företagen känner ofta inte till vilka stödformer som finns och de vet inte vart de skall vända sig med sina problem. De
har sällan tid eller resurser att söka lösningar på problemen genom att
kontakta alla olika myndigheter och organ.
Utredningen anser att titgärder bör vidtas i syfte att effektivisera de
samhälleliga utveålingsfrämjande
insatserna för näringslivet inom varje
län. Utredningen pekar på att företagareföreningarna
redan i dag fungerar
som ett slags samordnande organisation i varje län.
nuvarande verkI sin genomgång och analys av företagarcföreningarnas
samhet har utredningen funnit att föreningarna i stort synes vara lämpade
att utgöra basen för en framtida regional näringspolitisk organisation.
Föreningarna börjar fä väl utvecklade kontakt- och informationsvägar inte
bara till målgrupperna - de mindre och medelstora företagen - utan lH.:ksft
till de olika centrala och regionala myndigheter och organ som ingitr i den
näringspolitiska organisationsstrukturen.
De ökade resurser som har
ställts till föreningarnas förfogande har inneburit att förutsättningarna för
utvecklande insatser i företagen har förbättrats. Genom nära och dagliga
kontakter har föreningarna skapat ett förtroende hos företagen och bidragit
till en gynnsam utveckling bland dessa.
Utredningen har dock funnit fiirhi\llanden som inte kan betraktas som
helt tillfredsställande. Vissa av dessa är av generell natur medan andra lir
att hänföra till svagheter inom vissa föreningar. En del av problemen är
betingade av bristande resurser hos föreningarna. De hör s:11unda enligt
utredningens uppfattning kraftigt förstärkas resursmässigt och samtidigt
ges en bättre organisatorisk uppbyggnad för att de mer effektivt skall
kunna stödja smMöretagen i deras utvecklings- och expansionsanstr[ingningar.
Målet för föreningarnas framtida verksamhet i stort bör iiven framöver
konkurrenskraftigt
vara att främja utvecklingen av ett internationellt
svenskt näringsliv. som ger möjligheter till en trygg och ökad syssclsiittning. Detta bör ske med speciell inriktning p[t de mindre och medelstora
företagen. Den övergripande uppgiften blir därvid att medverka till att
uppnå en tillfredsställande effektivitet i enskilda företag och att i möjligaste
mån bidra till en effektiv produktionsstruktur inom olika branscher. Tyngdpunkten i föreningarnas verksamhet måste med nödviindighet ligga i att
vidareutveckla det befintliga niiringslivet. En viktig uppgift iir emellertid
att medverka till att nya företag etableras. De nuvarande uppgifterna hos
föreningarna

- dvs. främst kreditstödjande

verksamhet

och olika slag av
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företagsserviceinsatser
- bör diirvid i ~;tort hihehiUlas. Enligt utredningen
har föreningarnas breda verksamhetsunri\de
och omfattande medclarsenal
inneburit en ökad effektivitet

i de tilgiirder man har vidtagit. Föreningarna

har inom ramen för sin organisation kunnat viilja liimplig sammansiittning
av insatser alltifrän översiktliga företag,analyser över mer speicalinriktade
rfadgivningsinsatser till direkt kreditstöd.
En grundförutsättning
för insatser från forcningarnas sida bör vara att
företagen/projekten
ifrf1ga bedöms var·a utvecklingsbara
och liinsamma
i1tminstone p{1litet liingre sikt.
Företagareförcningarna
statens, landstingens
tiska insatser

kommer i iin högre grad att vara samhiillets -

rn:h kommunernas

- regionala organ för niiringspl>li-

till sm;i och medelstora

hetjiina främst industriverket.

företag.

ser- alltifrfo1 r[1dgivnings- och konsultinsatser
karaktiiren

De hör diirvid regionalt

STU ud. exporträdct.

Fiircningarnas

och bidragtill 1{111

av hjlilp till sjiilvhjiilp. Det iir företagen

insat-

m{iste L1

sjiilva som sl--all he-

stiimma om de vill utnyttja föreningar;1as stiidmöjlighcter. Föreningarna
har en viktig samordningsuppgift mellan näringslivet och centrala myndigheter. stöd- o.:h servi.:eorgan. Hins- o:h kommunala myndigheter m.11.
Föreningarna skall i denna funktion ge information om och hiinvisa till de
centrala och regionala stödformer

som kan aktualiseras

i enskilda fall och i

övrigt förmedla kontakter som niiringslivet av olika sbl kan ha problem att
k.lara. Föreningarnas verksamhet måste stå i samklang med samhällets regionalpolitiska strävanden.
Centrala näringspolitiska
inte bedriva uppsökande

organ. landsting och kommuner

och r:1dgivande verksamhet

samhet inom det niiringspolitiska

hör i prin.:ip

eller annan stödverk-

onrn\det vid sidan av föreningarna.

bör diirför inte bygga upp egna regionala niiringspolitiska

De

organisationer

för stöd till enskilda företag utan kanalis~ra sina insatser via föreningarna.
Restriktivitet bör iakttas niir det gäller att iiverliimna myndighctsutiivning till föreningarna. Överlämnandet bör prövas frt111fall till fall. I första
hand bör övervägas att överlämna eventuell myndighetsutövning
till regionala myndigheter. Utredningen har dock inget att erinra mot att föreningarna
även i fortsättningen handhar vissa myndighetsutövande uppgifter på samma
siitt som gäller i dag.
1-'öreningarna bör ges stor flexibilitet och sj;ilvstiindighet
prioritering av resurser mellan olika uprgifter.

Utredningen

niir det giiller
har inte ansett

det möjligt och inte heller iindamC1lsenligt att göra en niirmare analys av hur
föreningarna

bör prioritera

sina resurser

mellan olika uppgifter.

heterna visar att behoven av stöd- och utveeklingsinsatser

Erfaren-

hos niiringslivet

dels varierar över tiden, dels varierar mellan olika regioner och län.
Det bör ankomma
prioriteringar

pa föreningarna

att sjiilva göra de avvägning,tr

som lir nödviindiga för att insatserna

de effekt inom det egna länet.

o.:h

skall fo tillfredsstiillan-
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4.2.1.2. Remissyttrandena
Nära nog samtliga remissinstansers allmänna bedömning lir att utredningens förslag i stort bör kunna ligga till grund för den framtida regionala
näringspolitiska organisationen.
SHIO/J11d11striji"irh1111det/SA
F/ Fa111i(kfi"irC1agens_fi"irening delar utredningens uppfattning om föreningarnas övergripande målsättning. Organisationerna finner även flertalet av de åtgärder som utredningen föresltir vtil
ägnade att främja detta övergripande mål.
lndustrirerket delar i stort utredningens bedömning av den hittillsvarande utvecklingen och de nu r{1dande förhållandena. Verket instämmer vidare i huvudsak i utredningens förslag. som till stora delar innebiir en anpassning till redan tillämpad praxis.
RRV anser att utredningen inom den valda ramen viil kartlagt problem
och brister i företagareföreningarnas
nuvarande verksamhet. Verket vill
dock understryka vikten av att företagareföreningarnas
uppgifter ses som
en del i den totala regional- och nliringspolitiken.
ÖEF hälsar med tillfredsställelse utredningens förslag att stiirka och
bredda företagareföreningarnas
organisation och verksamhet. En liknande
uppfattning framförs av exportri1det.
LO framhåller att organisationen i olika sammanhang har pekat på
behovet av en effektiv regional organisation för nliringspolitiken. LO har
emellertid stiillt sig tveksam till företagareföreningarnas
möjligheter att i
nuvarande form och utan kraftiga resurförstiirkningar effektivt kunna fungera som regional näringspolitisk organisation. LO har därför föreslagit att
föreningarna borde göras till föremål för en utredning va1for LO inledningsvis uttrycker sin tillfredsställelse över att denna nu har genomförts.
Rent allmänt delar LO uppfattningen att verksamheten friimst skall ta sikte
på de mindre och medelstora företagen. Det är enligt LO det storn antalet
sådana företag spridda i.iver hela landet och med starkt varierande problem
och förutsättningar som gör att en effektiv regional organisation för näringspolitiken kommit att framstä som allt mer nödviindig. Det iir ett
allmänt näringspolitiskt intresse att utvecklingsmöjligheter
för denna del
av näringslivet tas tillvara och att näringspolitiken aktivt bidrar till detta.
TCO kan i allt väsentligt ansluta sig till utredningens principiella överväg:rnden om behovet av en utbyggd regional niiringspolitik. De förslag som
framförs i betänkandet ligger i stor utsträckning i linje med TCO:s uppfattning.
Även Företagan'.fi"ireningarnas Ji"irhund framhåller att förbundet i allt
väsentligt delar utredningens huvudförslag. Fiiretagarc:/i"irening11rn11,
liksom länsstyrelserna. landstingen och handelslwmrarna lir i stort positiva
till utredningens förlag även om vissa delar av förslagen kritiseras. Fiiretagcmföreningen i Kronobergs liin konstaterar med glädje den stora enighet
som utredningen redovisar vad gäller behovet av en slagkraftig regional
näringspolitik samt målsättningen för företagareföreningarna att i framtiden
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kunna fungera som ett effektivt instrument i nära samverkan med länets
näringsliv för att skapa och vidmakth{tlla en trygg sysselsiittning.

Sy.1selsiinni11g.rntred11i11ge11anför att företagareföreningsutredningens
uppfattning ,1tt företagarcföreningarna
i alltmer ökad utstriiekning bör fungern som ett organ för samhällets industripolitiska insaher inom regionaloch näringspolitiken
iivercnsstiimmer
med sysselsiittningsutredningens
uppfattning.
S1·e11ska fiiretaRlll<'.1· rihfiirh1111d anser diiremot att en uthyggd verksam het enligt utredningens förslag fiirst bör ske sedan klara utredningar
visat det verkliga behovet av kreditstöd
Remissinstanserna
företagareföreningarna
niiringspolitisk
verksamhet

och serviceverksamhet

till icke

hos mindre och medelstora familjeföretag.

marknadspris

iir genomg,knde

positiva till utredningens

förslag att

bör kunna utgiira basen för en framtida regional

organisation

och att mälet for företagareföreningarnas

bör vara att friimja utvecklingen av ett internationellt

konkur-

renskraftigt svenskt niiringsliv. som ger mi.~jligheter till en i.ikad och trygg
sysselsiillning samt all della bör ske med speciell inriktning pii de mindre
och medelstora

företagen.
l.c111dsti11g.,Ji.irhu11det
anför att fiiretagareföreningarna
pii det hela taget
har varit framgimgsrika som förmedlare av samhiillets insatser och gör
sammanfattningsvis
den bedömningen att föreningarnas verksamhet har
bidragit till en mera halanserad regional utveckling- h{1de mellan liinen och
ser positivt p:1 förslaget att
inom varje liin. Sraiges kiip111111111aFirhu11d
föreningarna

kommer att fä vidgade och mer betydelsfulla

arbetsuppgifter

genom att starkare betoning på deras ansvar för uppbyggnanden

av den

regionala niiringspolitiken genom kreditförmedling. AB Industrikredit och
AB Fiiretag.1kredit framhäller i sitt gemensamma yttrande att som ett av de
viktigaste problemen inom svenskt niiringsliv under de niirmaste itren
framstår behovet av höjd effektivitet. Fiiretagarefi\reningarnas
liks,H11iivriga kreditinstituts insatser mf1ste inriktas pit ihgiirder som kan förviintas
höja den tekniska och kommersiella idenivtm i landet.
Ett stort antal remissinstanser.
diiribland LO, SH 10/ l11du.1·trifi'irh1111det/SA I-"/Fa111i(ie.!i'iretc1i;e11.1·
.fi'irening, S1·c11.1ka ha11kfi"ire11i11g,•11/
PA"-hanken, exportr1ldet och Ha11dd.1ka111111{//:fi'irb1111det
understryker utredningens uppfattning att föreningarnas insatser bör inriktas endast på företag
eller projekt som bedöms vara utvecklingsbara och lönsamma. Exportrådet
finner det angeläget att poängtera denna grundinställning.

för att sådana

aktiviteter skall kunna ge långsiktiga effekter på livskraftiga företag.
Handelskammarforhundet
projekt i vill,«1 föreningarna

anser att det är ett oavvisligt
satsar resurser

krav att de

iir utvecklingsbara

och lön-

samma på sil,;t. Förbundet anser vidare att det iir en fördel att mälformuleringen gjorts relativt vid då det ger de olika föreningarna frihet vid den
nlirmarc utformningen

av sin verksamhet.

LO framhåller att föreningarnas

verksamhet

skall ta sikte p.i företag som
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med hjälp av föreningarnas insatser har gynnsamma utvecklingsmöjligheter. Uppgiften bör inte vara att med olika stöd,llgiirder kortsiktigt riidda
sysselsättningen i sådana fall där företagen inte har möjligheter att iiverkva på längre sikt. Samtidigt vill LO understryka vikten av att föreningarnas
verksamhet ligger i linje med samhällets regionalpolitiska strävanden.
Utredningens förslag att centrala näringspolitiska organ. landsting och
kommuner inte bör bedriva stödverksamhet vid sidan av föreningarna eller
bygga upp egna regionala näringspolitiska organisationer rnr stöd av ett
stort antal remissinstanser.
Decentralisering.1·11tredni11genansluter sig till utredningens mening att
det regionala näringspolitiska arbete som ligger viil till för föreningarna
skall kanaliseras genom dessa. Nägra nya organ behöver inte i framtiden
inriittas på länsnivå för att täcka in speciella behov niir det giiller företagsservicen. Det är också angeläget att centrala organ inte bedriver verksamhet i Hinen genom personal placerad i de centrala organens administration.
Föreningarna utgör en naturlig replipunkt för förmedling av servi1:e och
bör fä resurser för att tillgodose de ökade krav som successivt kommer att
s tiillas.
Även i11d11stri1·erketbetonar vikten av att de centrala näringspolitiska
organen - STU. exportrådet m. tl. - liksom landstingen och även primiirkommunerna inte bygger upp egna Hinsbaserade organisationer. utan kanaliserar sina operativa insatser via föreningarna. Föreningarna blir dtt den
naturliga kontaktpunkten för länets mindre och medelstora företag i frägor
som är väsentliga för dessa företags utveckling.
Handelskammarj,,rhundet
anser det vara tillfredsställande att utredningen så hårt trycker på att samhällets direkta niiringspolitiska insatser pf1
regional nivå skall samlas till ett organ. Samtidigt framhåller förbundet att
det faktum att företagareföreningarna
inom det statliga området skall utgöra exportrådets regionala replipunkter inte får innebära att handelskamrarna som företrädare för det samlade näringslivet i resp. region för mindre
möjligheter att ge företagen service på utrikeshandelsområdet.
Många remissinstanser.
däribland Landsting.1:fi"irhundl't, Stocklio/111.1·

liins landsting, Giil'elhmxs läns landsting, /än1styrcl.1('/I i Giideborgs liin.
Söderman/ands läns fiiretagareFirening samt S1·enska kom11111nFirh11nd1't,
anser dock att utredningens ståndpunkt är viil kategorisk. Flera av dessa
instanser menar att bl. a. kommunerna även i framtiden milste ha niira
kontakter med företagen för att kunna fullgöra sina servicefunktioner och
övriga verksamhet.
Landstingsförbundet
framhåller bl. a. att landstingen för sin del kan ha
behov av egna organ för regionalpolitiska fri1gor. om deras insatser pt1
länsplanet kan vidgas. Vidare måste b:1de landsting och primärkommuner
ha möjlighet att medverka inom regionalpolitiken i andra former. Det
handlar exempelvis om att ta fram industrimark och lokaler. om att erbjuda
god kommunal service och att biträda företagen vid kontakter med andra
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samhiillsinstanser.

S:lledes milste det finnas utrymme för allmiint niirings-

livsfriimjande insatser som inte riktar sig direkt till enskilda företag.
Nära nog samtliga remissinstanser tillstyrker eller liimnar utan erinran
förslaget att restriktivitet bör iakttas niir det giiller att överHimna myndighetsutövning till föreningarna. /11i/11.,·tril·,,,-k,,1
understryker liksl1m utredningen att: "stor restriktivitet m{1stc iakttas om man i.ivcrviiger att ge
föreningarna mymlighetsutövande
uppgifter. Flireningarnas karaktiir av
måste i stället markeras.

varför uppgifter av fiskal.

reglerande. föreskrivande eller kontrollerande
föreningarna ... RRV delar denna uppfattning.

stiid- och serviceorgan

art i princip inte biir ges
RRV. liksom flera andra

instanser. bl. a. flera länsstyrelser. anser dock att för att undvika dubbelarbete och fiir att utnyttja föreningarnas miljlikunskap dessa bör kunna
utföra berednings-

och uppföljningsarbctc

Det stora flertalet rcmissinstanscr.
ter sig till utredningens
och sjiivstiindighct

t1t andra organ.

,om har yttrat sig i denna del. anslu-

uppfattning att föreningarna

i sin verksamhet.

bör ges stor tle.xibilitet

Niigra instanser.

bl. a. S\'('11sk i11d11-

strif/irc11i11g och LO synes dock mena att behovet av sjiilvstiindighet inte
bör överdrivas utan att behovet av central p[1verkan av föreningarnas
verksamhet också m{1ste beaktas. Enligt LO ger utredningens resonemang
pi1 vissa punkter intryck av att man underskattar viirdet av central samordning och styrning. LO vill rent allmiint slt1 fast att niiringspolitiken iir
och miistc vara en huvuduppgift för staten. En övergripande styrning av
resurserna

iir nlidviindig i syfte att utjämna de regionala

syssclsiittning.
regionalpolitiken
Statsmakterna

Detta har hittills varit relativt allmiint accepterat

i

vad giiller

och det måste i lika hög grad giilla niiringspolitiken.
bör diirför klart slä fast att företagareföreningarnas

samhet skall ha som utgångspunkt
regional- och niiringspolitiken.
4.:! .2

skillnaderna

verk-

den planering som sker inom ramen för

Fiiret11gari:fi'ire11i11gam11s
Ji·11111tida
mdlgmpp

4.2.2.1

Utredningen
Utredningens
principiella utgfmgspunkt iir att inom ramen för olika
niiringspolitiska insatser bör samhiillct siika nå samtliga mindre och medelstora företag som kan vara i behov av stöd eller hjiilp i nf1gon form. Det
iir dock inte möjligt att på en g{mg utvidga företagareföreningarnas
mitlgrupp i en st1dan omfattning.
I enlighet med sina tilliiggsdirektiv

föresltu· utredningen

de mt1lgruppcn - främst de tillverkande
iiven vissa tjiinsteproducerande
Utvidgningen

att den nuvaran-

företagen - utökas till att omfatta

företag.

av m[tlgruppen bör dock enligt utredningen

i ett första steg

begränsas till att omfatta tjiinsteproducerande
företag som har direkt anknytning till den nuvarande mttlgruppen. I den m/1n tjiinsteproduccrande
företag vänder sig till bt1de tillverkande

företag och andra företag eller
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enskilda konsumenter. far frt1gan om fön:tagen är stiidberiittigade avgöras
fdn fall till fall av föreningarna. En förutsiittning för stöd hiir dock vara att
företagens huvudsakliga verksamhet är inriktad pä tillverkande företag.
Utredningen. som relaterar mälgruppsavgriinsningen
till Svensk niiringsgrensindelning ( SN I). föresl{tr att följande niiringsgrenar eller delar av
niiringsgrenar bör ingii i föreningarnas målgrupp:
• Företag inom jordhrukets biniiringar som inte omfattas av det siirskilda stöd som finns till jordbrukets eller triidgårdsniiringens rationalisering
• Sand- m:h grustag. mineralbrott m. m.
• Tillverkningsindustri
• Byggnadshantverk
• Produktionsvaruinriktad
partihamlel och varuhandelsförmedling
• Lastbilstransport
och maskinuthyrning. vad giiller föreningarnas företagsservice men diirenwt inte kreditstöd
• Juridisk. ekonomisk, kameral och teknisk uppdragsverksamhet
• Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet.
reparati,in av
motorfordon samt tviitteriverksamhet.
Frågan om mftlgrupper hiir enligt utredningen tas upp till ny priivning
efter några år med ledning av då vunna erfarenheter avseende resursanspdk m.m.

4.2.2.2 Remissyttrandena
Flertalet remissinstanser

sllm har yttrat

sig i denna

del. diiribland

SH JO/lnd11stri/i>rb1111dl't/SA
F/ Fl11nilj1ji:iretagens .fi".irt'!ling, anser

att utredningens mtdgruppsavgriinsning iir välmotiverad eller tillfredsstiillande.
flera instanser anser do..:k att avgränsningen gjorts för snäv. Grossistji"irh1111detoch kiip11u11111aFirh1111det
anser stilunda att detaljhandeln bör
och lw11dl'lska111rar
ingä i mftlgruppen. 81.a. RR.V, flera liinsstyrelser
framhäller att turistniiringen bi.ir ingå i mälgruppen. Malmgruvor. ytterligare delar av byggnadsindustrin, äkerinäringen - iiven i fråga om kreditstöd
-. restaurang- och hotellrörelse är andra exempel på niiringsgrenar som
föresl:h ingå i målgruppen. LRF, Fiiretagllrt'./i"irenin,,:llrnas J;-irh1111d
och
bl. a. vissa fiiretagllrefiireningar förordar en större valfrihet i mftlgruppshänseende beträffande verksamhet i glesbygd, t. ex. stuguthyrning och
taxirörelse. lnvesteringsbanken förordar en mycket allmänt hållen formulering för att ange målgruppsavgränsningen, nämligen: "mindre och medelstor
näringsverksamhet·'.
Å andra sidan uttrycker {1tskilliga remissinstanser, diirihland ett .flertal

.f1"jre
taga ref öre ni nga r, illll 11stri1·erket. Fiiret agare..fi"ireningamas _fi"irhuml
och Nvrrlt111d.1J(111de11
tveksamhet inför den föreslagna utökningen av
målgruppen - från ca 35 000 till ca 100 000 företag. Dessa instanser
förordar en mer successiv utökningstakt så att stödet till den primära
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mi\lgruppen inte minskas. Därvid framhälls att föreningarna redan har
sv{u-igheter tillgodose behoven hos den nuvarande m.'tlgruppen.
I sammanhanget framh{tller 1.0 att iiven om föreningarnas verksamhet
friimst skall ta sikte på mindreföretagen

sii vill LO dock betona vikten av

att föreningarna striivar efter att uppriitthl1lla goda kunskaper och kiinnedom om förhållanden liven i större företag. Vidare anser LO rent principiellt att företag som kommer i {1tnjutande av olika samhälleliga stöd,itgiirder skall följa de alln1änt acl'epterade

spelregler som sedan länge iir etable-

rade på den svenska arbetsmarknaden.
LO menar siilunda hl. a. att det
klart bör slås fast i ,rnvisningarna för föreningarnas kreditstödjande verksamhet att det av beslutsunderlaget
i kreditiircndet bör framgi\ huruvida
relationerna till de anställda iir reglerade genom avtal samt huruvida mer
betydande brister i arbetsmiljön

kan anses föreligga. Vidare bör framgt1 om

företaget fullgjort sina skyldigheter
Remissinstanserna

tillstyrker

enligt medbestiimmandclagcn.

genomg?tende eller har inga inviindningar
tas upp till ny pröv-

mot förslaget att frågan om mälgruppsavgriinsningen
ning om ett par [1r.
-1.2.3

4.:!.3.1

Fiiretag.,sen·ice

i fortsiittningen

Utredningen

Utredningen framhäller sin allmiint positiva grundinstiillning till den
hittills bedrivna verksamheten. I det stora hela fungerar företagsserviceverksamheten

väl enligt utredningen och fyller uppenbarligen ett stort behov

niir det gäller småföretagens
Utredningen

utveckling.

föreslår att fiirctagareföreningarnas

foretagsservil'e

liksom

hittills bör omfatta informations- och kontaktverksamhct,
allmiin d1dgivning inklusive översiktliga företagsanalyser. uthildningsservice samt konsultverksamhet.
Verksamheten,
som hör vara av aktiv uppsökande karaktär. hör intensifieras och ges iikad spridning. En striivan bör vara att p/1
sikt nä samtliga företag inom mf1lgruppen.
Föreningarna hör ägna särskild uppmiirksamhet {11ddgivning inom områdena produktutveckling,
marknadsföring och export samt [11den uppanser utredföljande verksamheten. Vad giiller r11dgirning1T,·rk111111hete11
ningen att denna ofta hör kunna begriinsas till en allmiin och översiktlig
genomgäng

av företagets

funktioner

och eventuella

problem. Genomfö-

randet av djupgående analyser, liksom mer omfattande
i princip överlatas till utomstående
restriktivitet

i fråga om renodlad konsultverksamhet

egna resurser.

U ppfattningcn

f1tgiirdsförslag. bör

konsulter. Föreningarna

grundas

bör iaktta viss

i egen regi och med

pii bl. a. att föreningarnas

perso-

nella kapacitet i regel inte medger alltför l[\ngvariga engagemang i ett och
samma företag.

Den mer allmiinna ri1dgivnings-/analysverksamhetcn

iir

mycket tidskriivande

och fordrar h,ird prioritering

företag. Föreningarna

mi'tste si1lunda hushf1lla med sina resurser. Ett ytter-

vad g;iller urvalet av
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ligare skäl till utredningens principiella ståndpunkt i denna fr{1ga iir att
föreningarna inte bör få karaktiiren av konkurrenter till etablerade privata
konsultföretag eller näringslivsorganisationer. l den mån konsultverksamhet bedrivs bör uppdragen normalt debiteras med marknadsmässig avgift.
eller i vart fall med ett bdopp som lägst motsvarar föreningarnas sjiilvkostnader.
U I redningen föresl[1r särskilda f1tgärder för att friimja etablering av nya
företag. De omfattar bl. a. kartläggning av utvecklingsbara ideer. information till potentiella nyföretagare samt intensifierade åtgärder i form av rådgivning och utbildning under inledningsskedet för ett nybildat företag. Utredningen framhåller att insatserna på detta område å ena sidan bör vara av
mer generell karaktär, dvs. ägnade att skapa en allmänt sett gynnsam lokal
och regional miljö för att ta fram nya ideer och projekt, eller inriktade på
informations-. konferens- och utbildningsverksamhet med tänkbara nyföretagare som målgrupp. Dessa insatser kan exempelvis omfatta regionala
kartläggningar och analyser av utvecklingsbara affårsideer samt icke tillgodosedda behov av lokal/regional produktion i form av t. ex. underleveranser.
Ä den andra sidan är enligt utredningen olika insatser ocks[1 nödviindiga
i ett senare stadium av företagsbildningsprocessen - efter ett eventuellt
etableringsheslut. Dessa bör vara vlisentligt mer selektivt utformade rn:h
konkreta. De bör omfatta samtliga utvecklingsfaser som ett nybildat företag
genomgår, dvs. förberedelsefas. startfas och inkörningsfas.
l förhcredclsefasen finns flera åtgärder som kan aktualiseras och utvecklas, hl. a.:
- information och utbildning i ··att starta eget .. eller pli annat siitt exploatera en aft1irsidc.
- ddgivning och bistiind i planeringsuppgifter. t. ex. marknadsanalyser.
kapitalbehovsheriikningar. investcringskal kyler. lokalutformning.
- kontaktförmedlingsvcrksmnhct
mellan å ena sidan potentiell.1 nyföretagare och å andra sidan övriga intressenter som innovatörer. idegivare.
kompanjoner. lokala/regionala och centrala myndigheter och organisationer. finansiärer. tiinkbara kunder och leverantörer.
Siirskilda {11gärderföreslås även för att förbiittra undcrlcverantörsföretagens situation. En siirskild funktion för underlevcrantörsfrägor hör finnas vid varje förening. Utredningen framhåller att flertalet underleverantörer
är småföretag. De ingår således i företagareföreningarnas nuvarande målgrupp. De flesta föreningar sysslar därför redan nu med någon form av
underleveransförmedling. Verksamheten är dock ännu relativt ringa och
heterogen till sin inriktning och uppläggning. Särskilda resurser för ändamålet saknas. Målsättningen är oklar. Behovet av förbättrade kontakter mellan
köpare och säljare av underleveranser har stimulerat till uppkomsten av en
rad förmedlingsorgan med i huvudsak regionalt eller branschmässigt avgränsade verksamhetsområden. Till denna kategori hör bl. a. Swed-Expo,

Prop. 1977/78:40

77

Smedbörsen i Eskilstuna, Norrland Center och AC-Mekan i Skellefteå.
Sveriges Mekanförbund ger dessutom ut ett rikstäckande verkstadstekniskt
bearbetningsregister och svarar även för en intern-nordisk lcverantörsbörs.
Exportrådet och handelskamrarna förmedlar förfrågningar från utländska
kunder.
Utredningen anser att föreningarna bör ha en viktig uppgift när det giiller
att i samarbete med nyss nämnda organ, centrala 01:h regionala/lokala
myndigheter, intresseorganisationer m. fl. bidra till en utbyggnad och differentiering av näringslivet. Möjligheten att i större utsträckning iin hittills
fä till stånd inomregionala umlcrleveranssystem framstfa diirvid som intressant. Utnyttjande av spridningscffekter från basindustrier. offentlig
upphandling, leverantörsbörser
och förmedlingsorgan av olika slag är
exempel på vägar, längs vilka detta mål bör kunna näs. En allmän höjning
av underleverantörernas kompetens, t. ex. genom information, rådgivning
och utbildning, bör <Kkså söka åstadkommas genom medverkan av föreningarna.
För att samhällets stöd inom underlcveransomr[1det skall bli effektivt
måste det enligt utredningen omfatta en hel serie atgiirder inordnade i ett
gemensamt program.
De centrala serviceinstanserna frtm industriverkets sida med inriktning
på att bl. a. effektivisera föreningarnas organisation och verksamhet bi.ir
utökas och intensifieras. Detta iir enligt utredningen en viktig förutsiittning
för att föreningarna i sin tur skall kunna friimja utvecklingen bland mftlgruppsföretagc n.
Beträffande företagareföreningarnas
utbildningsscrvice frarnhftllcr utredningen att denna bör betraktas som en integrerad del av företagsserviceverksamheten. De utbildningsbehov som kommer fram bl. a. genom
utbildningskonsulenternas
verksamhet bör kanaliseras till olika utbildningsgivare. Föreningarna bör inte själva bedriva kursverksamhet.
Vidare föresli1r utredningen att funktionerna vid SIFU:s filialkontor i
Malmn. Göteborg, Viixjö och Luleå bör föras över till företagareföreningen pi't resp. ort. Dessa föreningar fär hiirmed en särskild uthildningsenhet
med de tidigare filialkontorens uppgifter. Utredningen framhåller bl. a. de
näraliggande uppgifterna för föreningarnas utbildningsservice resp. tilialkontoren. Utredningen erinrar härvid om sin principiella utgångspunkt att
regionala näringspolitiska insatser- till vilka utbildningen räknas - så långt
möjligt bör kanaliseras genom ett organ, nämligen företagareföreningarna.
Vidare framhålls att kraven på samordning och integration av rådgivningsoch utbildningsverksamhet torde komma att öka. Detta talar enligt utredningen för ett starkt organisatoriskt samband mellan filialkontorens uppgifter och företagareföreningarnas.
Utbildningsenheterna
inom berörda
föreningar föreslås få en egen budget. Vidare bör motsvarande funktion på
utbildningsområdet byggas upp vid ytterligare två föreningar, dels i Stock-
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holm eller Nyköping med Mcllansverige som upptagningsområuc.
Falun eller Gävle meu nedre Norrland som upptagsningsområue.

dels i

4.2.3.2 Remissyttrandena
Det stora nertalet remissinstanser tillstyrker eller liimnar utan erinran
utrcuningcns förslag om fi.iretagsservicens inriktning mot främst produktoch nyetaförnyelse. marknadsföring och export samt underleverantörsbleringsfrägor.

Erportkredit11ii11111de11
hiilsar mcu tillfredsstiillclsc

utreuningens

förslag

om att företagareföreningarnas
rådgivningsverksamhet
bl. a. inom exportomr[1det hör intcnsilicras och understryker att detta innefattar angeliigna
arbet~uppgifter.

i11d11str(fi:ire11i11g
och nf1gra hi11sstyrelN,lgra instanser, däriblanu S1·1'11sk
ser anser dock att utredningen har överbetonat värdet av undcrlcvcrantörsinriktade insatser. Omfattande ansträngningar att marknadsföra länets
egna underlverantörer torde enligt Svensk industriförening knappast tillföra landets industri ökad effektivitet annat än mycket marginellt.
Å andra sidan understryker många instanser hetydclscn av intcnsi. fierande insatser i syfte att fi.irhiittra underlcverantörsföretagcns
situation.
LO framhåller att ucssa företag ofta bedriver verksamhet unucr mycket
osiikra förh[tllandcn och att Je ofta är beroende av enstaka produkter och
kunder.
S1wiges Ci1·ili11,(!e11iön:förh1111d
sympatiserar med utredningens strävan
att stödja produktutvcckling och marknadsföring. Dock hordc utredningen
hättre ha preciserat hur uetta skall gt1 till. Det iir inte minst viktigt att
heakta att liven tjiinster iir produkter <ll:h st1ledes i hehov av pn1duktutvcckling och marknadsföring. För stöd till marknadsföring hör förctagarcförcningarna ha ett allmiint marknads- och hranschkunnandc
samt ett
kunnande om marknadsfi.iringsteknik.
Hiiruti.iver bör register i.iver marktorde vara
nadskonsulter finnas. Kiirnan i begreppet produktutveckling
teknisk utveckling av produkten som sådan till den form i vilken den skall
produceras för rnarknaucn. Sjiilvfallct liimpar sig inte denna typ av verkens om dessa drev en omfattande egen
samhet för företagareföreningarna.
konsultrörelse. Det stöd föreningarna kan ge iir att speciellt ha produktutvcckling och dess problem i åtanke vid t. ex. kreditstöd och översiktliga
företagsanalyser.
SH 10/ Industriförbundet/ SA F/ Fami/je.fiiretagens
.fhrening.
Handelskammarförbundet och ytterligare några instanser är tveksamma till utbytet
av den uppsökande verksamheten. Eftersom ucnna iir mycket röurskriivande iir det enligt SHIO/lndustriförhundct/SAF/Familjefiiretagens
förening naturligare att låta företagen gå till föreningarna än tvärtom.
De allra flesta rcmissinstanserna
som har synpunkter i denna frt1ga
tillstyrker eller lämnar utan erinran utredningens förslag i fr{1ga om konsultverksamhet inkl. dehiteringsprinciper
för siidan verksamhet vid fören-
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ingarna. Jndu.,tril·crkct anför att föreningarna inte hör l;1sa sina resurst:r i
ett fatal företag. Genomförandet av de djupgi1ende analyserna bör diirfiir
{-"jFaövt:rlhtas till utomst{1t:ndc konsulent. Sll lU/ l11d11scr(fi'irlm11dec/SA
111i(kfi'ireta,s:c11.,
.fi'ir('l1i11gunderstryker utredningens slutsats att förcningarm1 hör kunna heuriva konsultverksamhet.
men att Je bör vara t1tahi1llsamma i Jetta hiinst:t:nuc dl1 liirnpliga utt11nstt1t:ndc konsulter finns att
tillgfi. Föreningarnas
konsult vt:rksamhct bör sjiilvfalll!l dchiteras mt:d
intt:
marknadsmiissiga avgifter. s.°1att en snt:dvridt:n konkurrenssituation
uppstår. Mitlsiittningt:n bör vara att uppriitth[dla goua kontakter med tH:h
stimulera utvet:klingc-n av lokala konsultföretag. Detta för dock inte- hinura
att föreningens tjänstemän följer upp vissa ärenden samt att de har möjlighet att själva undantagsvis ta itu med mer omfattande konsultverksamhet.
anför organisationerna.
Utrcuningens allmiinna instiillning till uthildningsfr;iglJrnas

hctyuclsc- för

småföretagens utveckling delas gcnomgäende av remissinstanscrna.
SÖ
anför att utrt:dningens överviigandcn och förslag ht:triiffandc uthildningsservice inom företagareföreningarna
var ändamålsenliga. / Fl. säger sig
dela utredningens principiella syn på föreningarnas roll i utbildningssammanhang. En liknande uppfattning förs fram av SHJO/Jndustr(ti'irb1111de1/

SA F/FamiljeFiretagcns fi"irening.
Betriiffanuc förslaget att funktionerna vid SIFU:s filialkontor hör föras
över till företagareföreningarna
rftder delade meningar bland rcmissin~tanserna. Flcr;1 instanser, hl. a. R R V .. ,tatskomoret, decemrllliseri11g.1·111n•d11i11ge11,fia 11dd.1·kam11111r.f<'irh1111dct
och 1111gra.fi'iretag<1n'.fi'ire11i11gllr
tillstyrker förslaget. Decentraliseringsutredningen
anför att: "det iir frirn de
redovisade utgångspunkterna
fullt naturligt att SIFU:s utbildningsvcrksamhct decentraliseras
till företagarcförcningarna.
Ansvaret för uthildningcns genomförande bör efter hand kunna spridas till ner föreningar.
Den av företagarcföreningsutrcdningen
föreslagna utökningen till sex orter
hcuömer deccn tral iseringsutred ningen som ett steg i en sådan utveckling".
Samtidigt stiiller sig ett stort antal instanser avvisanuc till förslagt:t.
Detta gäller bl. a. SHIO/lnd11.1tr(li'irh1111det/SAFI Fami(il'.fi°iretagen.1 fi'ire11i11g,S1·e11ski11d11.1·trl/i'ireni11g.
LO. Fiiretagllrt'.fi'irt'l1i11gllmasFirh1111doch
.flertalet ./i'iretagareji'ireningur, vilka anser att nuvarande organisation hör
behållas. Kritiken från Företagareföreningarnas
förhund och företagareföreningarna går bl. a. ut på att utredningens förslag skulle innebära att
utbildningsenheten
tvingas tjäna två hvudmän nämligen företagareföreningarna i fråga om organisation och administration och SIFU i fråga om
arbetsinnehåll. Om förslaget genomförs innebär det vidare enligt Företagareföreningarnas förbund att kostnaderna för marknadsföring av kurserna
åvilar föreningarna medan resultatet av denna arhetsinsats tillfaller SIFU.
Den avvisande inställningen från övriga instanser motiveras främst av att
nuvarande ordning fungerar väl.
Kritisk mot förslaget 1ir även indu.\triverkct. som for sin del do1:k fiire-
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slår att filiallwntoren förs till verkets industriavdelning. "Yllerligare n{1gra
instanser stöder den tanken.
Kommentarerna till utredningens ståndpunkt att föreningarna inte bör
bedriva egen kursverksamhet är mycket fä. lnd11stri1·erkc1 stöder principiellt den tanken men framhflller samtidigt att föreningarna bör ha möjlighet att anordna företagsintern utbildningsverksamhet.

4.2.4 Kreditstiid i.fortsättningen

4.2.4.1 Utredningen
Utredningen framhåller att bilden av smMiiretagens kapitalfiirsiirjningssituation är mycket splittrad. Otvivelaktigt har småföretagen som regel
lägre soliditet och därmed ell större kreditberoende lin större företag. Rent
allmiint torde behovet av att stimulera den mindre företagsamheten stiilla
ökade krav på kapitaltillg{mg och kreditvolym.
Behovet av utvidgning av samhällets kreditstöd biir i första hand kunna
tillgodoses genom olika föriindringar inom ramen för befintliga stödformer/institut. Det är vidare viisentligt att varje företag får en totalt sett sund
finansiering. Utredningen föreslår mot den bakgrunden all reglerna för
vilka åtgärder som kan beriittiga till direktlån och garantilån bör ges en mer
generell utformning. Särskilda skäl bör inte längre kriivas för att kreditstöd
skall kunna utgå till exempelvis anskaffning av omsättningstillgfmgar eller
marknadsföring och produktutveckling.
Kreditstöd bör kunna utgå iiven
för köp av aktier.
För att tillgodose företagens behov av projektbundet villkorligt kreditstöd för såväl produktutveckling som marknadsinvesteringar
bör prövas
möjligheten att ge statens utvecklingsfond resurser för en utvidgad verksamhet. Fonden bör därvid kunna stödja även rena marknadsinvesteringar. Företagareföreningarnas
samarbete med utvecklingsfonden biir ytterlivissa möjligheter
gare fördjupas. Redan i dag har företagareföreningarna
att lämna direktlån för produktutveckling och marknadsföring. Oet finns
emellertid enligt utredningen ett behov av att kunna famna län med villkorlig återbetalningsskyldighet
för st1dana projekt. Detta behov kan lfönpligast
tillgodoses genom att utvecklingsfondcn ges vidgade utlåningsmöjligheter.
Kreditstöd till nyetablerade företag bör kunna ges med siirskild högt
risktagande och med längre amorteringsanstftnd

än vad som f. n. är möj-

ligt.
För att ytterligare underlätta utveckling av nya produkter och nya företag bör föreningarna fä möjlighet all med siirskilda medel ge villkorliga l:'tn
till prdiminiirn konsultundersökningar
avseende främst produktutveckling. Utredningen nämner att det i olika sammanhang under de senaste
i'tren. bl. a. i riksdagsmotioner. har väckts förslag om speciell kreditgivning
via företagareföreningarna
i syfte att p,\ projektbasis stödja produktut-
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veckling i smiiföretagen.

Fiirslagsstillarna

serna ligger s;i niira företagen
Utredningen

har hetonat vikten av att insat-

som möjligt.

föresliir att föreningarnas

duktutveckling

och marknadsföring

miijlighet iir Himna liin till pro-

hyggs ut sii all föreningarna

vilja l{rn med villkorlig f1terbetalning i vissa situationer.
niira rn.:h förheredande

undersökningar

kan giilla en smiirre teknisk utredning,
harhetsgranskni
Nuvarande
utredningen

stiidmiijlighetcr

en marknadsanalys

elkr en patent-

den avgörande

bör hehidlas. Enligt
förtjiinsten

visat sig ha större möjligheter
till m{tllliga kostnader

har dessutom

iin de ordinarie

fiireningarna

i mi111gafall

kreditinstituten

att ge risk-

A andra

for företagen.

sidan anser utred-

ningen all garantilt1n i\r att föredra i mimga fall. L\ntagaren
ut nyttja garantiliin

att företa-

snabbt lh.:h pi1 egen hand kan hesluta om och betala ut

lim. I tider med kreditrestriktioner

i regel samla sina krediter

re/hank. Garantisystemet

kan genom att

hos en och samma li1ngiva-

stiiller ocksft smit anspdtk pii direkt statlig finan-

siering. D:'t fr{tga iir om direktl/111 till företag inom stiidbranscher
hranscher

som fordrar

riksöversikt

bör samräd

eller andra

ske med industriverket

och/eller annat berört centralt organ.
1.iiptiderna för direktliin od1 garantilirn gennm föreningarna
fastställas

Det

med sitviil direktli1n fdm foreningarn:1 som
fritn statens industriverk

har direktl{u1esystemet

gareföreningarna

krediter

av affärs- eller produktid.:er.

ng.

industrigarantibn

alternativt

kan he-

friimst vid prelimi-

biir kunna

pit ett flexiblare siitt iin som nu sker. alltifr[1n kortfristiga

kredi-

ter till 20-ttriga Hin. med hiinsyn till friimst investeringsobjektens

ekorw-

miska livsliingd och skattemiissiga

företag

hör kunna fa amorteringsanstftnd

avskrivningstid.

Nyetahlerade

under hiigst fem i1r. övriga företag under

hiigst tre i"ir.Det organ som beslutar om stöd bör sidunda fä stiirre frihet att
anpassa amorteringsvillhwen
till omstiindighcterna
i det enskilda fallet.
Utredningen hetonar dock att den utökade maximala lfö1ctiden hör utnyrtjas sparsamt och att mtrnga liin hör kunna amorteras på avseviirt kortare tid
iin tio fa. En snahb äterhetalning av lirn ger föreningarna iikade resurser till
ny utlåning. De kan diirmed sti.idja fler företag.
Kraven p/1 personliga

horgensi1tagandcn

av foretagsiigaren

nch denne

niirstäendc personer i samhand med upplirning hiir mildras viisentligt. Som
riktlinje hör dock liksom hittills giilla att li111tagaren skall liimna siikcrheter
företagets

reella cgend,1111och diirvid garanteras

sefrihet. Utredningen
tillämpas,

en viss ekonomisk

i

rörel-

betonar vikten av att inte för striinga siikerhctskrav

vilket skulle motverka

syftet med stödet.

Frågan om borgens-

krav får avgöras från fall till fall av den instans som beslutar om stödet.
Utlåningsräntan

för direktlån

till 3,0 procentenheter
motsvarar

och garantilån

iiver vid varje tidpunkt

bör enhetligt

bestiimmas

gällande diskonto,

den niv{1 som i allmiinhet tilHimpas idag. Utredningen

att det i o..:h för sig vore sbligt
marknadsmiissig

riintesats

vilket
päpekar

alt tillämpa en ni1got högre och diirmed mer

fiir dessa typer av krediter.

6 Riksdagen 1977/71'1.I .1<1111I.
Nr 40. Bilaga I

lllL'n iir med tanke
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p.'1sm.'1företagens behov av gynnsamma

betingelser

for sin utveckling

inte

beredd att föreslf1 någon höjning av riinteliiget. Utredningen förordar att
samma räntenivå liksom hittills tilliimpas för h{1de garantililll llCh direkthin.
eftersom valet av stödform annars kunde komma att styras av ri.intenivi1erna i stället för som hittills av lånebeloppens storlek. Enligt utredningsförslaget skulle bankerna

som hittills årligen betala in 0.5

Ycav

utestacnde

länehelopp till staten i förlusttäekningsavgift.
En ökad Jecentralisering
av l[mebeslut till liinsplanet bör fa formen av
höjd l{1negriins för direktbnen i stiillet för delegering av vissa garantihineiirenden. Gränsen

för föreningarnas

din:kta utliining till enskilda företag

bör sålunda höjas från f. n. 300 000 kr. till 500 000 kr. Gränsen bör omprövas efter ett par f1r. Friigan om lirnegriins hör enligt utredningen

ses mot

bakgrund av bl. a. föreningarnas samarbete med lnvesteringsbankcn.
Utredningen förutsiittcr vidare att garantilimen i fortsiittningcn f.'1rni1gon
form av gynnsam siirhehandling

i samband med kreditrestriktioner

smitfi.iretagcns kreditförsörjning

inte försv{1ras i alltför hög grad i s'.1dana

situationer.

Utredningen

S:i att

vill dock inte förorda en mer htngtg.'1endc siirhe-

handling av garantilt1nen med hiinvisning bl. a. till att mfrnga smMi.iretags
kreditproblem

kan lösas med hjälp av direktUm fran föreningarna.

fall i kombination

med lf111fritn lnvesteringshanken.

handlingen av krcditstiidsfrf1gorna
tag hiir vara berättigat

tar utredningen

I anslutning

i vis.sa
till be-

upp fr[1gan om ett före-

till s[1dant stöd även om personalens

anstiillnings-

fi.irhitllanden inte är reglerade med facklig organisation.
Utredningen.

som hiinvisar till bedömningar

av industriverket

och till

riksdagsbchandling
av fr[igan. anser att företagareförening
skulle g,\ utanför ramen för giillande ordning om föreningen skulle litta sin krcditbediims{1vida inte dessa iir av
ning pi1verkas av miljö- eller avtalsförhållanden.
betydelse för företagets kreditviirdighet.
f-iireningarnas skyldighet att avsiitta viss del av liinemedlen till förlusttäekningsfonder
hör upphöra. Föreningarna biir i fortsiittningcn fö sina
lf1neförlustcr tiickta genom firliga statliga förlusttiickningsbidrag.
I fr[1ga om bidrag till energibesparande
[11giirder till näringslivet hiir
föreningarnas

beredande

uppgifter kunna vidgas. Heslutanderiitten

i iiren-

den avseende mindre hidragshelt1pp kan ltimpligen överföras från industriverket till föreningarna.
De uppgifter i friiga om heredning lJCh uppföljning av s. k. hotellg,mrntilirn. som f. n. {1vilar riksbankens

avdelningskontnr.

hör överföras

pii

föreningarna.

4.2.4.2

Remissyttrandena

Utredningens
positivt

förslag nm förbiittringar

av remissinstanserna.

riksbanken de synpunkter

p[1 kreditomr,idet

Si1lunda finner exempelvis

och förslag, som utredningen

bemöts i stort

,ti1//111iiktig('i
i denna del har
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rednvisat

i huvudsak

viil iignade alt liiggas till grund fiir den fortsatta
S,·enska ko111mt11!fi'irh1111de1
anser det värdefullt om föreningarna i enlighet med förslagen ges ökade möjligheter att utvidga kre-

verksamheten.
ditstödet

och att därvid i viss utsträckning

höja risknivi111. inte minst med

hänsyn till stödets syfte att utgöra ett komplement

till det ordinarie kredit-

viisendet.
Utn:dningens

uppfattning

av samhiillets kreditstöd

ramen för befintliga stiidformer

;1tgiirder bör ges en mer generell utformning
samtliga remissinstanser
kritiskt

till fiirslaget

företag.

villkorliga

bör förmedlas irwm

och att reglerna fiir kreditstödheriittig,1de
mottas positivt av niira nog

som har yttrat sig i denna del. LO st;iller sig dock

om H111för kiip av aktier.

Ni1gra instanser. hl. a.
c.1p,,nriidc1. S7V och statens 1111·1'C'kli11gsfi,11d
uppeh[1ller sig siirskilt vid
fri"1ganom stöd till marknadsinvesteringar.
Fxportr[1det anser det vara: "i
hiig grad önskviirt med en fond för direktl.·111 till mindre och medelstL,ra
1{111
avsedda

för marknadsinvesteringar

STU anser att lf111ehehovet hör kunna tillgodoses
n[1gon typ av villkorliga projektbundna
sin del att s/1d,111a1{111
i fortsiittningen
Ctredningens

i utlandet".

genom införandet

1{111.
Utvecklingsfonden

hör kunna administreras

av

anser for
av fonden.

förslag som speciellt syftar till att stimulera nyetahleringar

röner särskilt intresse hos flera remissinstanser.
hl. a. SH!O/Ind11.,1r(liir/,1111det/
SA F/ Fa111i(i('./i'iretage11.1·
.fi'ire11i11g.
lii11sstyr,,/.11'11
i Viistcr/,, ,11,·11.,
hin
samt Giitchorgs- och Holws lwulsti11g.,ko1111111111.
SH 10/1ndustriförbundet/SAF
/Familjeföretagens
förening föreslilr att
på 50 000 kr. bör införas. Lånen fiiresli1s kunna
särskilda "etableringslån"
vara amorteringsfria
Länsstyrelsen

upp till fem i1r och löpa med Hrnga återbetalningstider.

och landstinget

anser att 1[111
i samband med nyetableringar

bör kunna utgå pi\ i princip samma villkor som giilkr för lokaliseringslän.
Utredningens förslag lHTI bn med villkorlig ~1terbetalni11gsskyldighet for
stiids !,!L'preliminiira undersökningar pii bl. a. prnduktutvecklingst,mr{1det
nomg!1ende av de remissinstanser

som har yttrat sig iiver fi.irslaget. HI. a.

i11t!11s1ri1·erke1
och statens 1111·eckli11g.1:fil/ld
förordar dock att stödet hiir
lämnas som hidrag i stället för som lfrn. Skiilct hiirtill anges vara det
tidskrävande uppföljningsarbetet.
Förslaget om att nuvarande ordning med sf,viil direktlf1n fr.'111fiiretagareföreningarna som liinegarantier fri\n industriverket biir hehallas vinner
stiid hos niira nog samtliga instanser. RRV anser dock att endast liinegarantiformen bi.ir hehMlas framöver. Ni1gra avgörande argument for att
direktltin skall kunna liimnas vid sidan av garantilim har RRV inte funnit.
RRV pekar bl. a. på garantilimens
direktlån

fördelar i friiga om administration.

likväl behålls hör någon form av samordnad

Om

låneadministration

eftersträvas. Vidare förordar ni1gra remissinstanscr,
däribland Fiiret111,?t1reföre11i11garna.1·
fijrhund samt ett antal.fi'iretagw·1'.f'iirc11i11garoch /iinssty-

relser. att vissa beslut om garantilån delegeras till regionalt organ.
Några instanser, bl. a. i11t!11.1tri1·ake1,.fi1//111iiktige i rikshankcn

och
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Sl'i'llska sparba11k1:f,.ireni11ge11.har synpunkter p[1 utredningens tankeg{mgar att garantilån regelmässigt bör kunna undantas frim bestämmelser1nduna om utltmingstak för bankerna i samband med kreditrestriktioner.
striverket ställer sig positivt till en sådan ordning. Fullmäktige i riksbanken
och sparbanksföreningen avvisar bestiimt tanken. Sålunda anför fullmiiktige i riksbanken bl. a. att: "likviditets- och kassakvotssystemen
är generella styrmedel och bör utnyttjas utan begränsande undantag. Nt1got undantag har heller aldrig gjorts. ehuru krav därpå framställts i olika sammanhang. Gjordes undantag skulle ytterst svårhanterliga gränsdragningsproblem uppkomma. Del kan niimligen knappast hävdas att industrigarantil{1nen är så angelägna. att de ensamma skulle fä utgöra undantag. Grund
torde nämligen saknas för den allmänna bedömningen. att de lån. i vilkas
förberedelser en företagareförening engagerat sig. är mer hetydesefulla for
svensk ekonomi än många andra Hin. Gjordes vidare undantag för stora
områden av krediter. skulle instrumentens effektivitet försvagas".
Förslag om mer flexibla löptider för direktlån och garantilån hiilsas med
tillfredsstiillelse av det stora flertalet remissinstanser.
Nägra instanser
bl. a. S1·e11skahank(iireni11ge11/PK-ha11ke11och S1·i'rigesfiire11i11g.,h1111kt'l"s
understryker dock utredningens uppfattning att längre lånetider iin
_fi"irh1111d
tio far bör förekomma endast i undantagsfall. Föreningsbankernas
förbund
anser dessutom att det är lämpligt att behålla den nuvarande maximigriinsen pä tio år för garantilånen.
Utredningens förslag att kraven på företagsiigare och denne niirst{1ende
personer att t1taga sig borgensansvar hör mildras viisentligt vinner stöd hos
en bred remissopinion. Sparha11k.1:fi·ireni11genframhåller att om alltför
striinga siikerhetskrav tillämpas så motverkas syftet med stödet. En likfiirh1111d. som
nande uppfattning företräds av !frerige.1·}i"ire11i11gsha11ker.1·
anför att borgen gör bäst nytta om den tillämpas i rimlig proportion till
förmftga. Viistcrnorr/all(/s ji"irctagan'.fi"ireni11gframhåller i sammanhanget
behovet av centrala regler eller anvisningar för hur begränsningen av
borgenskraven rnr utformas. föreningen påpekar risken för att olika praxis
i de skilda Hinen kan uppfattas som en orättvisa bland företagen. U) iir
tveksam till förslaget. Enligt LO skulle man kunna tänka sig ett villkorat
horgensansvar.
dvs. personlig horgen skulle gälla om företagaren inte
_fi"iruppfyller vissa specificerade villkor. Även Fiiret11gan'.f1"ire11i11garnas
anser att ett system med villkorat
h1111doch m'1graFiret11gar('.fi"irc11ing11r
borgensansvar hör överviigas.
Utredningens förslag att ränteniv[m för direktbn och garantil:111 bi.ir
knytas till diskontot och bestämmas till 3,0 procentenheter över denna nivå
möts av olika uppfattningar hos det fåtal remissinstanser som har yltrat sig
i denna del.
Positiva till förslaget är bl. a. SHJO/lndustrUörhundet/SAF/F11miljcfiiretaRens fi.irening.
Ji"irS1·e11ska ba11k.fiirc11i11ge11/PK-ba11kc11,
S1·aiges .fi"ire11i11gsh1111ka.1
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hund. i11d11stri1·1•rkl'I
och ytterligare n{1gra instanser. hl. a. Gii1ehorg.1 o<'h
anser att riintan för garantilånen bör siittas
Boh11s lii11.1.fi"ire1aiurL'.fi'ire11i11g
högre iin enligt utredningens förslag Svenska bankföreningen/PK-banken
förordar s[tlunda 3,5 procentenheter över diskontot och motiverar detta
med att garantilänen är betydligt mer arbetskriivande
för hankerna iin
industriutlåning i allmänhet. Bankföreningen/PK-banken
anser vidare att
det vore oliimpligt att fastställa räntenivån i ltmeförfattningen, eftersom
man i en förordning inte bör reglera förhållanden mellan kreditinstituten
och deras kunder. En liknande uppfattning framförs av bl. a. Svenska
sparbanksföreningen,
som framhttller att räntan liksom hittills bör regleras
i avtal mellan staten och kreditinstituten. Göteborgs och Bohus liins företagareförening anser att räntan hör höjas med I procentenhet. bl. a. av det
skiilet att det därvid enligt föreningen skille bli lättare att pla~·era garantil{m
i hankerna. Industriverket
p[1pckar att de flesta företag iir beredda att
hetala en ni1got högre riinta för garantiltm inför risken att inte alls erhi1lla
l{m för en lönsam investering.·
Förslaget att gränsen för föreningarnas direktltm till va1je enskilt företag
hör höjas till 500 000 kr. stöds genomgi1ende av remissinstanserna.
Sälunatt ökade kostnader för
da framhåller hl. a. Flertalet.fiiretagarlfiireningar
byggnader och maskiner m. m. motiverar en höjning. Dece11tralisai11g.rn1godtar den föreslagna lfmegränsen på 500 000 kr. men bedömer
red11i11ge11
inte beloppet som en gräns mellan de ärenden som föreningarna själva kan
pröva rn:h de tirenden som bör handliiggas centralt. Beloppsgriinsen :ir i
stiillet ett uttryck för den inriktning statsmakterna vill ge direktlfmestödet i förh[tllande till andra kreditformer. Aven efter fortsatta höjningar av
länegränsen finns det enligt det.:entraliseringsutredningen
förutsiittningar
att låta företagareföreningarna
besluta i samtliga direktl[\neiirenden. lnH'.1teri11gsba11kc11
framh[tller att höjningen kommer att innebiira en viisentlig förhiittring av föreningarnas möjligheter att tillgodose de mindre företagens lånebehov. I nvesteringsbanken anför vidare att banken lir beredd att
fortsiitta och fördjupa samarbetet med föreningarna i fräga om de s. k.
kombinationslånen.
Samtidigt ställer sig banken kritisk till att direktltmen
iiven i fortsiittningen finansieras enbart med hudgetmedel 01:h anför: "Fn
nackdel med detta är att anslagens storlek mera torde avspegla det statsfinansiella läget än föreningarnas och därmed de mindre och medelstora
företagens behov av riskvilligt lånekapital. Bankens uppfattning iir att
erforderliga länemedel bör ställas till föreningarnas förfogande via den
existerande kapitalmarknaden och sttiller sig beredd att medverka hiirvidlag".
Utredningens förslag att föreningarna i fortsiittningen hör fti sina l{111eförluster tiickta genom ärliga statliga bidrag kritiseras av 11{1graremissinerinrar om att detta system stiiller stora
stanser. Sparha11/...\/i'ire11i11ge11
ansprfak på den enskilda företagareföreningens
likviditet. Fii/'l'tt1gt1nji'ire11i11garnus.fiirh1111danser det vara en fördel om föreningarna sjiilva dispo-
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nerar fiirlusttiickningsmeJel.
Detta bidrar enligt förbundet till en viil avviigd riskprövning. ""Eftersom föreningarna har fött Jet stora förtroenJet
att lfana upp ansengliga belopp av staten utan n[1gra som helst siikerheter.
borde Je iiven ha förtroendet att förvalta egna förlusWickningsmedel".
inför förbundet. som föreslftr alt föreningarna bi.ir fä sig tillJelaJe förlusttiickningsmeJel motsvaranJe i stort en fördubbling av Je genomsnittliga
nuvarande förlusterna per lir, dvs. 4 %. SHJO/Ind11striji'irh1111d1·1/S.H·'/
och niira nog samtliga Ji'ir1•tagan'.fi"irc11i11g11r
F11111i/il'./i'irl'lagl'11s
.fi"ire11i11g
ansluter sig till förbundets förslag.
Utredningens förslag att beslutanderätten beträffande mindre bidragsbelopp till energibesparande
[1tgiirJer liksom beredning av ärenden om
s. k. hotellgarantilån bör överföras till föreningarna tillstyrks elkr godtas
av det överviiganJe antalet remissinstanser som har yttrat sig i dessa
fr{1gor. BetriiffanJe Jen forstniimnda typen av ärenden framhåller S/110/
Jnd11s1r(ti'irh1111de1/SAF/Fa111i(i('./i'ire1age11.1·
,li'irening att detta ligger i linje
rneJ förslaget att decentralisera beslutsfattandet till de enskilda föreningarna i lircnden av rutinkaraktiir.
I fr;'1ga om förvaltningen av hotellgarantilänen anför .fi1ll111iiktigei rik.1ha11k1·11att banken även i fortsättningen är intresserad av att handha
förvaltningen men inte vill motsätta sig ett överförande om detta skulle
visa sig vara liimpligt. Värmlands liin.1·företagan'.f'iirening vill inte motsiilla sig Jen föreslagna överföringen men anser Jet principiellt felaktigt att
föreningarna p[1detta siitt för ytterligare en utvidgning av målgruppen.
En liknande uppfattning framförs av Gö1eborgs och Boh11s läns fiire1agareFirt'11ing som anser att denna typ av serviceföretag först senare bör
införas bland föreningarnas kreditkunder.

4.2.5 Fii/'l'lllglln'.fi"ireni11g11ma.1·
re.1·111'.\'hl'lw,·
m.

111.

4.2.5. I Utredningen
Företagarefiireningarnas
resurser i form av personal. tillgång till central
service samt l[1nemedcl behöver enligt utredningen fi.irstiirkas vlisentligl
under de nfö-maste tircn. De frlimsta skiilen till detta är dels att föreningarna redan med nuvarande verksamhet inte har fullt tillräckliga resuerser.
dels behovet av förstärkta insatser för att friimja nyetablering och bidra till

dels Jcn föreslagna utvidgningen av
mftlgrupp och dels Je föreslagna förlindringarna i låneverk-

en dTektiv underleveransförmeJling.
föreningarnas

samheten.
En rimlig tillväxttakt borde kunna leda till en fördubbling av föreningarnas administrativa resurser fram till början av 1980-talet, motsvarande en
personalökning meJ ca 400 anstlillJa.
Vad gäller finansieringen har utredningen utgi1tt ifrån att såviil staten
som resp. landsting kommer att medverka för att möta det ökade resursbehovet.
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Behovet av utiikaue statliga l.'111erneuelkommer att accentueras
stiinJ. Medlen för förlusttiickning
sikt.
Resurserna

av bl. a.

och vidgade möjligheter att ge amorteringsan-

den höjda dirketlånegriinsen

kan komma att behiiva utökas pi1 liingre

för central service till föreningarna

bör enligt utredningen

ökas i liigst samma takt som utvidgningen av föreningarnas egna resurser.
De statliga bidragen till föreningarnas lönekostnader och övrig administration bör anvisas under

anslag i stiillet för som nu under tre anslag.

l'II

4.2 . .'i.2 Remissyttrandena
Remissinstansernas

genomgi1ende uppfattning iir att föreningarna

mi1ste

tillföras ytterligarl? resurser i form av liinemeuel m. m. och personal för att
kunna fullfölja sina nuvarande.
Ett stort antal instanser

och inte minst sina kommande.

uttrycker

föreslagna uthyggnaustakten.
ta stiillning till omfattningen

emellertid

viss tveksamhet

Andra remissinstanser

uppgifter.
inför den

siiger sig ha svitrt att

av resursbehovet.

RRV ans1.:r all stiillning inte hör tas iinnu till den föreslagna uthyggnaus-

takten av föreningarnas

resurser

utan att denna fri1ga priivas successivt

av verksamheten.
lnc/11.1tri1·erkethetonar att expansionen i de enskilda fi.ireningarna hör
hestiimmas utifritn Je förht1llanuen som r[1Jer i resp. liin. exempelvis niir

allteftersom

f[1s av den nya inriktningen

erfarenheter

det giiller övrigt utbud av service. fiiretagstiithet
mi1biittningen bör vara att föreningarna
omfattning som utredningen

m. m. Verket förordat att

pi1 sikt har resurser

i minst den

föresl(1r.

I.a11Jsti11g.\fi'ir/)//11detiir inte herett att tillstyrka förslaget om en förduhhling av resurserna under Je niirmaste fem firen. Vad som kan avdelas hör
enligt förbundet avgöras vid direkta överläggningar mellan stat och landsting. I det sammanhanget kan iiven stiirre tillskott iin vad utredningen har
förutsatt behöva övervägas.
SH 10/ lnd11.1trifi'irh1111dct/SA
F/Fa111iU,'.fi'irctagc11s
.fc'ircning anser att det
iir tveksamt om en föruuhhling p[1 personalsidan iir liimplig eller ens möjlig
att genomföra pli st1 kort tid med hiinsyn till de uthildningsinsatser
som
m!1ste hli ni.iJviindiga. Föreningarna kan knappast hinna med att anstiilla
och utbilda ny personal i den utstriickningen.
samtidigt som Je enligt
planerna skall utöka verksamheten s/1 pass kraftigt. Det viisentliga är att
tillriickliga resurser stiills till föreningarnas förfogande. för att dessa skall
kunna viixa på ett balanserat

siitt i harmoni med expansionen

heten. Stor frihet bör därvid liimnas {11föreningarna
vill anstiilla ytterligare

i verksam-

att sjiilva avgöra om de

personal eller köpa tjänster p[1 konsulthasis.

fri111branschorganisationer
omrf1Jet.

med speciell sakkunskap

hl. a.

inom det aktuella

Jii111tla11d,·hins ji'iretc1gan'.fi'ire11i11gbetonar att utökningen

av förening-

arnas kapacitet i första rummet milste inrikta sig p{1 en utökning av de
kvalitativa insatserna och i andra hand på de kvantitativa insaterna.
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Niir det giiller fördelningen av resurser på olika Hin menar flera remissinfiirh1111d, Viistemorrlands,
Jiimtstanser. bl. a. Fifretagareförenini:anw.1·
lands och Gotlands lii11.1·fi_ireta.;:arejorenin.1; ett antal lii11.1·styrelser samt
Göteborgs
och Bohus liins landsting att det är synnerligen viktigt att
grunder för fördelningen av företagareföreningarnas
anslag fastställs. Med
hiinvisning till industriverkets nuvarande huvudsakliga förddningsgrund antalet industriföretag inom länet - anförs bl. a. att kraven på insatser
inom industrifattiga liin torde vara väsentligt hi.igre än inom industririka
i Stockholms liin som
fän. Å andra sidan framhåller företagareföreningen
betjiinar en förhällandevis företagstät region. sina otillräckliga resurser.
Några instanser påpekar i sammanhanget att grunder för fördelningen
av medelstillskott

från stat resp. landsting saknas i utredningsförslaget.

Betriiffande förslaget om att även den centrala servicen till föreningarna
biir förstiirkas framh[11ler några instanser, bl. a. /iinsstyrd.l't'II i Jiinkii11i11gs
liin. att resursexpansionen
i första hand bör ske: "pt1 fältet och inte
centralt".
De remissinstanser som har yttrat sig i denna del. däribland indu.,trii·erket och ett tlertalfiiretagc1rtföre11i11gar,
tillstyrker genomgående förslaget
att de statliga bidragen till föreningarna bör anvisas i princip endast under
ett anslag och kalender[1rsvis.
I anslutning till behandlingen av förslaget om ny anslagskonstruktion
framhåller bl. a. liinsstyrelsen i Siidemw11la11d.1· liin och Östergiitl<111d1·/iin.,·
lamlstini: att det skulle vara en fördel om de ekonomiska bidragen frtm
stacen överslagsmässigt kunde preciseras för mer iin ett budget[tr i taget.
Länsstyrelsen pi1pekar iiven att de nya stiftelserna - liksom iiven landstingens ekonomiska planering i de kortsiktiga perspektivet - undcrHil!as
om de statliga bidragen avsf1gs gälla för kalender{1r. sammanfallamk med
s/1viil företagareföreningarnas
som landstingens
riikenskaps/ir.
Även
Stockltolms /ii11.1·.fi'ire1c1gan'.fi'ireninganser atc man bör efterstriiva all övergå till tlerftrsplaner för de niiringspolitiska insatserna bäde pii det centrala
anser all en ramstyrning
och det regionala planet. Lw111.\ti11g.1ji'irh1111det
behövs. Den kan ske genom de beslut 0111 tlerärsprogram som stat och
resp. landsting gemensamt fattar. Ekonomiska medel bör liimpligcn kunna
anvisas för ett år i taget. samtidigt som huvudmiinncn
miniminivå för de tv[1 närmast följande ären.
4.2.6

Fiiretagarefiireningamas

framtida

garanterar

en viss

organisation

4.2.6. I Utredningen
Vid överväganden 0111 Himplig organisationsform för foretagarefi.ireningarna mf1ste utgängspunkten enligt utredningen vara den funktion som
föreningarna skall ha i framtiden. Verksamheten skall avgöra organisationsformen och inte tviirtom.
Ställningen som organ för samhällets närings- och regionalpolitik medför
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att föreningarna m{1ste uppfylla vissa krav fri1n samhiillets sida. Samhiillct
mi\ste ha möjlighet att enkelt 1ich effektivt pl1verka o(h fiilja upp verksa:11hcten samt att Higga ut de program som pi"ikallas av niirings- och regionalpolitiska skiil. Det iir emellertid angeliigct att foreningarna inom denna ram
har stor sjiilvständighct och hcslutsansvar att liigga upp och genomfiira
olika insatser och åtgärder. I princip hiir kontrollen att programmen följs
ske genom revision i efterhand. Det iir vidare av stor vikt att verksamheten
organiseras med slidan flexibilitet att handHiggning kan ske snahht och
risken för onödig byrt1kratisering nedhringas. Detta frtr dock inte medfiira
att kravet pft rättssäkerhet eftergcs. utan man m{1stc samtidigt striiva efter
att åstadkomma n{1gorlunda likformig hantering av iircndena samt hi.ig 11ch
jämn kvalitet p{i verksamheten.
Bl. a. framh,tller utredningen att- nagon form av fast organisatorisk anknytning mäste finnas till den mindre förctagssamheten för att man diirigcnom skall kunna hihehälla kontaktviigarna och uppriitthitlla den golld-will
föreningarna {11njutcr hos företagen. Detta betraktar utredningen som
mycket angeläget eftersom man annars försiimrar möjligheterna att p;, ett
effektivt siitt n:'t ut till företagen med de olika stöd- lich utvecklingsinsatserna.
Vidare förutsätter utredningen att landstingen iiven i framtiden tillskjuter finansiella resurser till föreningarna.
En grundläggande svaghet med den nuvarande organisationsformen iir
enligt utredningen att en ekonomisk förening principiellt skall vara kooperativ och inriktad på att främja medlemmarnas

ekonomiska

intressen.

En

strikt tillämpning av lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar skulle
alltså innebära att de som söker medlemskap enbart av intresse att stödja
föreningens verksamhet inte skulle kunna accepteras som medlemmar och
att verksamheten uteslutande skulle inriktas på medlemmarnas bästa. Det
iir uppenbart att verksamheten i den framtida organisationen liksom f. n. i
praktiken måste gå utanför föreningslagens ram. Rent formellt ter det sig
otillfredsställande att samhället sanktionerar ekonomiska föreningar med
verksamhet som direkt strider mot grundtanken i föreningslagen.
Andra nackdelar iin formella följer också av föreningsformen. Fn niiringspolitisk basorganisation
m:iste ha inriktning på samtliga företag i
målgruppen. dvs. de mindre och medelstora företagen. Så liinge en del av
dessa företag stär utanför föreningarna genom att de inte är medlemmar
finns inbyggda risker för konfliktsituationer.
Atminstone teoretiskt kan
den situationen uppkomma att en förening i sin stödjande verksamhet
måste välja mellan ett medlermföretag och ett annat företag med ungefär
samma hehov och förutsiittningar. Risken för k11ntliktsituationer av nu
nämnt slag ökar i den mån föreningarna för utökade uppgifter med visst
inslag av myndighetsutövning. Oavsett detta framst{tr det ocks{1 som otillfredsställande att vissa företag deltar medan andra st[\r utanför den regionala näringspolitiska organisationen.
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~led föreningsformen följer vidare olägenheten all samhället kan sakna
medel att fullt tillfrcdss,tällande påverka och följa upp verksamheten.
Eftersom det också vid en förutsättningslös granskning stfir klart all
förcningsformen inte uppfyller de krav på möjligheter till styrning som
rimligen mi'1ste stiillas pt1 en basorganisation för samhällets regional- och
näringspolitik, måste slutsatsen bli att en lämpligare organisationsform hör
iivervägas. En s:\dan organisationsform bör dä byggas upp hl. a. med den
viktiga utgf1ngspunkten att hela det samlade niiringslivet i regionen ges
tillfälle att pt1verka och besluta om verksamhetsinriktning
och genomförandet av olika projekt.
;\fot den bakgrunden förordar utredningen - efter att ha analyserat föroch nackdelar av myndighets-, aktiebolags- resp. stiftelseformen - att
företagareföreningarna upplöses och ombildas till stiftelser med staten och
resp. landstingskommun
eller, i förekommande fall kommun utanför
landsting. som stiftare och huvudmän. En övergäng till stiftelsdormcn
skulle enligt utredningen i viss miin kunna ses som en formell anpassning
till de faktiska föriindringar som redan har ägt rum. Frf1gan om huvudmannas kap hör enligt utredningen niira ihop med finansieringsfritgan. eftersom
ett t1tagande att vara stiftare naturligen hör vara förenat med ett ,\tagande
all finansiera verksamheten. I praktiken torde diirmed knappast annan part
än stat och landsting. samt i förekommande fall kommun utanför landsting.
vara aktuell. Detta torde enligt utredningen inte hindra att stiftelserna kan
ftt vissa intiikter frtm andra bidragsgivare. t. ex. fran kommunerna. eller
genom egen verksamhet. Insatser fr[m andra iin här angivna huvudmiin av
sådan storleksordning att det motiverar huvudmannaskap iir det dock inte
realistiskt att tiinka sig. Den organisatoriska anknytningen till niiringslivct
eller andra intressenter far i stället tillgodoses i huvudsak via styrelserepresentation. Stiftelserna bör ha stor självständighet gentemot huvudmännen. De hör inom de övergripande ramar som stiftarna fastställer själva
bestämma om uppläggning och inriktning av den löpande verksamheten. I
sammanhanget framhåller utredningen vikten av att föreningarna ges möjlighet till en långsiktig planering. Utredningen anser det därför vara lämpligt att stiftelserna årligen anger sina intentioner för den närmaste treårsperioden. Man får därmed en "rullande treårsbudget" med årlig anslagsgivning. vilken förutsetts i huvudsak ansluta till treårsplanen. Med hänsyn till
bl. a. föreningarnas good-will bör ordet "företagareförening··
ingå i stiftelsernas namn. De föreslås bli benämnda "Stiftelsen företagareföreningen i
X-fän".
Varje stiftelse bör ledas av en styrelse med normalt högst elva ledamöter. I styrelsen bör företrädare för huvudmännens eller i var:je fall för
samhälleliga intressen utgöra majoritet. Utöver företrädare för huvudmännen bör ingf1 företri\dare för primärkommunerna. för företagarorganisationer samt för centrala fackliga organisationer (LO och TCO). Landshövdingen bör ingå bland de statliga representanterna.
Dessa hör utses av
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regeringen

(eller inJustriverkctl

redningen

redovisar

per. en diir landstinget
tionerna

och iivriga lcdamiitcr

tvä moJelkr

Ut-

for intressegrup-

i princip iir bundet till förslag frtm intresseorganisa-

och en diir landstinget

iir mer ohunJet.

L;tredningen

att förorda ni1gon av m()dellerna men framhidler
stand en niira anknytning
bör enligt utredningsförslagcl

avsti1r fr{m
att f{\ till

att önskemalet

-· .s;1viil fi'lrctagsiigare

till niiringslivet

stiillJa - troligen hiist torde tillgodoses
retriiJare

av landstingd.

for val av förctriiJarna

som an-

i fi:irstniimnda modL'II. Dessutom

för ht1Ja modellerna

giilla att L'n personalfi.i-

utses om avtal hiirom triiffas efter fiirslag frtm arhetstagarorgani-

sation som är företrädd
ma befogenheter

hos föreningen

.Personalföreträdaren

som personalfrirctriidare

Även fortsiittningsvis

styrelse.

enskilda eller företriidare

bör enligt utredningen

för olika intressentgrupper

bör ha sam-

i statlig myndighets

ges tillfälle att ~trligcn vid ett ,irsmi.ite ta del av

stiftelsens

verksamhetsbcrhttelsc,

diskutera

verksamheten.

pt1 denna och i övrigt

famna synpunkter

Niigon beslutande

funktion

kan naturligtvis

ett

st1Jant möte dock inte fa.
N.'tgot nytt centralt organ bör inte skapas som forum för ~amr[1J mellan
huvudmiinnen.
landstingen

Diirernot hör möjligheterna

for representation

Industriverket

till samverkan

i industriverkets

bör även i fortsiittningen

ökas genom att

styrelse.

ha Jet gruncWiggande ansvaret

för den centrala servicen till stiftelserna.
Om de nuvarande

föreningarna

för Företagareföreningarnas

upplöses

förhunds

upphiir den formella grunden

verksamhet.

Avgörande

fi_irfri'igan

om ett fristi1enJe organ - ett omhildat förhunJ - skall finnas i fortsiittningcn hlir om stiftelserna

anser att ett si1Jant organ fyller ett hehov samt orn

stiftarna medger att resurser
sker skulle ett förhunJ

far tas i anspr!1k for dess verksamhet.

kunna komplettera

industriverkets

till stiftelserna.
Den nya organi~.: tionen föreslits giilla fr. o.

111.

Om si1

centrala service

I _juli 1978.

4.:!.6.:! Remissyttrandena
Det stora flertalet remissinstanser
tillstyrker eller liimnar utan erinran
utredningens
förslag att omhilJa företagareförcningarna
till stiftelser.
Bland företagareförening:arna
tillstyrker eller godtar ca :!O föreningar förslaget.

l.1mdsting.1:fi"irh11ndett. ex. delar sälunJa uppfattningen
ten i framtiden
ekonomisk

hör bedrivas

förening

stiftelseformen,

helt i samhiillets

är av det skälet oliimpligt.

att verksamhe-

regi. Organisationsformen

··1 stället bör man viilja

som ger ett delat ansvar ttt stat och landsting.

På sä siitt

kan man nä balans mellan riksintressen och regionala intressen och pi't
samma gång sitt vakt om flexibiliteten och snabbheten i besluten··. anför
förbundet.
Enligt statskontoret

är den föreslagna

organisationsformen

ring, eftersom den klarare ger uttryck för samhällets

en förbatt-

reella inflytande över
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företagareföreningarna.
Detta är särskilt viktigt om man planerar att kraftigt bygga ut företagareföreningarnas
resurser.
TCO anser att utredningens förslag att omforma företagarcföreningarna
till stiftelser vara en nödvändig åtgärd om den nya organisatioi1en skall
kunna fungera som ett regionalt näringspolitiskt organ.

l:.'.l:portrddetinstämmer i att stiftelseformen förefaller mest iindamålsenlig för att den planerade verksamheten skall kunna genomföras.
SIIIO/lnd11striförh1111det/SAF/Familjeföretagens _forening tar inte uttryckligen ställning men framhåller att fördelarna med stiftelseformen iir
många.
Bl. a. ett par företagt1rlfiirenin{:ar

och länsstyrelsen

i Kalmar liin har

uttalat sig för att föreningsformen bibehålls. Giitehorgs och Bolws liin.1·
Ji"iretagareföre11i11ganser att myndighet och stiftelse iir likvärdiga organisationsformer. Föreningen kan iiven tiinka sig att företagareföreningcn
ombildas till rent landstingsorgan.
Stiftelscutredni11ge11 och företagare./i"ire11i11ge11
i Kalmar /ii11 anser att
aktiebolagsformen är att föredra framför stiftelseformen. Stiftelseutredningen framhåller bl. a. att oklarhet råder om de offentligriittsliga stiftelsom har i uppdrag att
sernas riittsställning. Innan stiftelseutredningen,
bl. a. undanröja denna oklarhet i viktiga delar. har fullgjort sitt uppdrag
finns skiil att iaktta återhållsamhet i fråga om att bilda nya offcntligriittsliga
stiftelser på områden diir annan organisationsform i och för sig är lämplig.
Förslaget om huvudmannaskap och finansiering betriiffande stiftelserna
tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanscr. Sålunda
tillstyrks förslaget av bl. a. i11d11.1·trin•r/.:et.
La11d.1ti11gsf/irh1111dct
och Fiirc t 11gar('./i"ire11i
111.:arnas
.fi"irh1111d.
TCO anser emellertid att överviigande skäl talar för att endast staten blir
huvudman för de nya stiftelserna. Även LO uttrycker viss tveksamhet till
förslaget och anför att även om en mer förutsättningslös prövning hade
givit vid handen att en renodlad statlig stiftelse hade varit att föredra av
både principiella och praktiska skiil sil vill LO därför inte motsätta sig att
iiven landstingen ingår som huvudmän.

S1·ens/.:a/.:01111111111fiirb1111det
finner visserligen att det finns skäl som talar
för att föreningarna ges ett renodlat statligt huvudmannaskap och direkt
underställs industriverket. Eftersom samhällets näringspolitiska insatser
är sä omfattande och berör stat och kommun på såväl regional nivå som
lokal nivå finns å andra sidan starka skäl som talar för ett delat statligt.
landstingskommunalt
och primärkommunalt huvudmannaskap.
Den näringspolitiska situationen varierar från län till län. Formerna för huvudmannaskapet måste däiför enligt förbundets mening prövas förutsiittningslöst i varje län och i samarbete mellan berörda parter diiribland
kommunerna. Styrelsen vill förorda detta alternativ.
Stockholms /iin.1· landsting förordar att endast landstingen blir huvudmän.
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Mu/111,iko,111111111
p{1pekar att utredningen inte närmare har diskuterat
för de kommuner som inte iir med i landsting.
Kommunen framhi'1ller att dessa kommuners förhflllande till stiftelserna

fri1gan om stiillningen

niirmare biir klarHiggas.
Ett stort antal remissinstanser

i11d11.,1r(li'ir,'hl. a. Jnd11.,1ril'1'rk,·1,S\'1'11.,/.;
f/ Fw11i/jefi'ire1uge11s.fi'ir!'l1i11gsamt flera
11i11g.Slf JO/ J11d11s1ri!i'irlm11de1/SA
lii11ssl_Yn'ls<'roch_fi'irl'lugal'(:fi'ire11i11gur
avvisar eller stiillcr sig tveksamma
till utredningens förslag i namnfri1gan. Kritiken gi\r genomg[1cndc ut p:1 att
det föreslagna namnet utgör en falsk varubeteckning eftersom det ger den
oinvigde en känsla av att ha att göm med en förening där medlemmarna pi1
stiimma har beslutanderätt.

vilket alltså ej iir fallet. Det torde dföfor vara

biittre med ett namn som speglar föreningarnas
ger antydan om att föreningarna
huvudintresset.
Utredningens

verksamhet

är en organisation

Ett flertal namnförslag
förslag bctriiffande

och samtidigt

i vilken samhiillet har

läggs fram av remissinstanserna.

stiftelsernas

styrelsers

storlek.

sam-

mansiittning och utseende mottas pt1 skiftande siitt av remissinstanscrna.

F/ F,1111i(i(fi'ire1ugc11.1
Firt'11i11goch.fi'iBl. a. SH J()/Jnd11str(li'irb1111dl'I/SA
r,·1ugurc'.fi'irl'11i11gurnus
.fi'ir/mn,I tillstyrker förslaget att antalet ledamöter i
styrelsen skall vara normalt hiigst elva ledamöter. Flera remissinstanscr.
och la11d1·1inR,diiribland Lii11s.1·/_\'/'d1c11
i Krishl. a. ett antal lii11.1·s1yrel.1er
1iu11s1ad.1·
/iin, Kristia11s1ad.1·/ii11.1·
l1111d.11i11g,
Ma/111iih11.1
hins la11ds1i11gsamt
Ma/111ij/.;01111111111
anser däremot att styrelsen skall uppg{1 till tretton persoJii1111/u11ds
lii11.1·
_fi'iner. lnd11strirake1, Go1/a11ds liins .fi'ire1agar(/;-;,-,,11i11g,
re1ugar,'.fi'irc11i11g.
LO och ytterligare ni1gra instanser föresli\r att styrelsehi11sji'iledamöternas antal bör hegriinsas till nio ledamöter. S1ockho/111.1·
anser att antalet styrelseledamöter
hör uppg[1 till sjutton
r,·111gur('.fi'ire11i11g
personer.

SH JO//n,/11slr(forh1111de1/
SA F/ Fa111i(jl:/i'irelagc11.,
.fi'ire11i11g
fram h[tllcr att
elva ledamöter är en lämplig normalstorlek, men att näringslivet bör vara
företrätt med ytterligare en ledamot. Denna bör i så fall, anför organisationerna. ta den plats som utredningen avsett for Kommunförbundet."
Vi
har ej funnit att utredningen tillräckligt motiverat varför denna organisation skulle vara representerad. Principen att förbund av lokala organ skall
finnas representerade inom de centrala organen iir ej heller i i.ivrigt allmLint
accepterad.
Styrelsen skulle dl1 utses enligt följande:
Regeringen
utser 11·d lcdamöter.
Landstinget
utser lre ledamöter.

varav en iir landshövdingen

i Hinct.

och noterar valet av
fvra ledamöter från de organisationer som representerar målgruppen. dvs.
de mindre och medelstora företagen i liinet (SHIO, SAF. handelskamrarna i samarbete med 1ndustriforhundct)
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11·å

ledamöter

frirn fackliga centralorganisationer.

Olika regioner

har nlika njringslivsstruktur.

med inslag av glesbygd.

t. e\.

I s,·1dana fall biir en allsidig representation

lllika dclar av regionen tillforsiikras genom all styrelsen
11 lcdami.itcr.

s1orstadsomri1den

Della kan c.,cmpelvis

riill att sjiilv utse yllerligarc

miijliggiiras genom all slyrcbcn

medlemmar

fr:111

kan 111iikasutöver
för

( kooplcring)."

LO viindcr sig mot förslaget all landstingen skall uhc det swra llenalet
Eftersom stiflclscrna till den hell dominerande delen bör ses som
vcrk,tiillande
organ fiir den statliga niiringsplilitiken förefaller den fiircslagna ordningen underlig enligt 1.0:s mening.
Enligt LO bör stiftelsernas styrelser ha nio ledamiitcr med majoritet rör
vilket iivcrensstiimmer
med nuvarande regler.
samhiillsrcprcsentanterna.
Av de fem samhiillsreprcscntanterna
biir tv[1 utses av regeringen neh tre av
landstinget. ()vriga fyra ledamöter bör utses av regeringen varav tvi'i pt1
fiirslag friin 1.0 lich TC() llCh tvi1 p[1förslag av fiir.:tagareorganisationerna.
l\lcd della förslag for man allts[i enligt 1.0 en n!tgl1l mindre styrelse . .:n
majoritet för samhiillsreprcscntanterna.
lika antal lcdamöter nominerade
och företagar.:organisationcr
samt slutligen en
av li:intagarorganisationcr
majoritet av ledamiitcr utsedda av staten.
Industriverket pavisar ett annat alternativ diir huvudmiinnen dels var fiir
sig utser vissa lcdamiiter. dels gemensamt uhcr iivriga enligt fiiljand.::
ledamöter.

H uvudmanncn/stalen
utser tvi1 kdamiitcr.
regeringen

varav den ene skall vara landshövdingen

telkr den

förordnar)

H uvudmannen/landsl i ngel
uhcr tvä ledamiiler. varav en lcd,1111otefter förslag fr~111Svenska
munt'örhundct ( liinsavdelningen)
Huvudmiinnen

gemensamt

11tscr övriga lcdamiitcr.
organisation

kom-

varav tvj efter förslag fr.'tn c.:nlral facklig huvud-

( 1.0 och TCO) samt tre ledamöter

efter förslag fr!rn b.:riirda

niiringslivsorganisationer.
Bi:triiffande nomineringsriillen
mest tilltalande

anser /.a11d1ti11,i.:s/i'ir/J1111d<'I
att den i sak

lösningen iir att styrelsen

i sin hclh.:t viiljs av landstinget.

Det blir dii enligt förbundet ett ansvar för di: politiska partierna all se till all
olika intressen
utvecklingen

rco

blir förctriidda.

kriiver

sjiilvstiindig

Samtidigt sh1r man fast all intlytamkt

i liinen skall kanaliseras
n,ed bestiimdhct

all den nuvarande

110111incringsräll för TCO bibchi\llcs

har TCO och LO representanter
fackliga representanterna

ordningen

med en

och anför: "Sedan

i företagareföreningarnas

utses formellt av regeringen.

fackliga centralorganisationerna

iivcr

via de politiska partierna.

även en självständig

styrelser.
Tidigare

197.'i

De

hade de

nomineringsriill

till
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Från och med 1977 har do<.:k LO och TCO mist

länsstyrelse.

denna rätt. I stället gavs landstingen

i uppgift att utse ledamöter

Bland dessa skulle även återfinnas

styrelserna.

ter fr[m arbetsmarknaden.

Det praktiska

har blivit att av de 14 personer
hlev endast 5 återvalda.

med erfarenhe-

av den nya ordningen

som tidigare var ledamöter i länsstyrelserna

De valdes emellertid

parti, ej som facklig representant.
ningens bedömning
felaktig ...

ledamöter

resultatet

till läns-

som företrädare

för visst

TCO måste därför konstatera

att utred-

att båda nwdellerna

skulle leda till likartat resultat är

SH JO//11d11.11rif;-irh1111de1/SA
F! F,1111i(i1:fi'ire1age11s.fi'ir1'11i11gföreslt,r

terligan:

ett alternativ

och anför att i valet mellan utredningens

nllldeller iir den enligt vilken landstinget
formella

förslag frrin intressel1rganisationerna,

organisationernas
kommenderar
knmma

I som huvudman)

representation

emellertid

dylikt valförfarandc

att direkt

hiigge

iir bundet

av

den Sllm hiist garanterar

inom stiftelserna.

ett annat alternativ,

pit organisationerna

y1-

Organisationerna

re-

niirnligen "att det skall an-

utse sina styrelseledamöter.

Ett

ansluter sig o<.:ksa till de former Sllm varit brukliga vid

tidigare val pii föreningsstiimmor".
Fl,•r1al,·1 .fi'ir1·1ag11/'1'.fi.ir<'11i11g11r
och hi11.1.1·1yrcl.1cr
samt 1111grn l1111d,·1i11g

förordnar

den rmidell som innehiir att landstingen

av förslag fr{1n niiringslivsorganisatillfler.

i praktiken

hlir bundna

Den andra nlllucllen förespritkas

samt 11,)gm .fi'ir,•111g11r1'.fi'irn1i11g11r
och
av de.fles/11 /1111d,1i11g1'11

hi11.1.1/_ffd-

.11·r.

Nr1gra instanser.

hl. a. ett 1111w/.fi'il'l'lagar1:fi'ir1·11i11g,1r
understryker

möjlighet mi\ste finnas för persl111er med prnfessinnellt
att ing/1 i styrelserna.
Flera instanser.

alt

fiiretagskunnande

hl. a. JC() framhi\ller med hiinvisning till utvecklingen

pii arhetsmarknaden
under senare tid att det skall vara en r,'i11för persnnalfiiretrildare att ingit i styrelsen.
Lt111d.11i11g.1j/irh1111d1•1
o(·h //,1//,111d.1/,'i11.1
_li'ir,·1,1g,1r,:fi'ire11i11.i:
ifrhgnsiitter

att landshövdingen
sen.

normalt skall vara sjiilvskriven

F.tt stort antal remissinstanscr

som ledanwt

och SHIO/l11d11diirihland i11i/11.11rii·,•r/,.c1

s1rifi'irh1111de1/SAF/F11111i(i,'.frir,•f
11g,·11.1 .fi'ir,•11i11gdelar

fattning

ul redningens

alt n[1got nyll organ för samri1d mellan stiftarna

inriittas. Det samri1d som kan erfordras
fri1gor. programutformning

exempdvis

konsekvens,

organisationsformen

att inget statligt centralt

heten eller utöva tillsyn i vedertagen
att niigot organ för statens

kunna liga rum i

mellan indu~triverket

L1111d11i11g\fi'irh1111de1
framhi1ller att: "I .iisningen

och den enskilda

upp-

inte hehiiver

n;ir det giiller res11rs-

m. m. biir enligt industriverket

stiftelsernas styrelser eller gerwm direktkontakt
resp. landsting.
mannaskap

i styrl'l-

med duhhelt

ll<.:h

huvud-

mihte rimligen fa till

organ kan ge direktiv för verksammening. Diiremot iir det nödviindigt

vidkommande

arhetar

med planering. och re-
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surstilldelning, samt med uppföljning av verksamheten. Uppgifterna är av
den karaktären att de kan läggas på departementsniv{i. och df1 naturligen
på industridepartementet.
Skall staten dessutom svara för central service
till stiftelserna, är industriverket det mest näraliggande alternativet.
För landstingens del är det självklart att intressebevakningen sköts av
landstingsförbundet, som också företräder de tre primärkommunerna med
landstingsuppgifter. Det J.;.anheller inte uteslutas att förbundet tar pä sig att
svara för viss central service. Särskilt bör därvid pekas pii de centrala
arbetsgivarefunktionerna.
bland annat avtalsförhandlingar".
Förctagare}åre11i11gamas förbund är emellertid av den bestämda uppfattningen att det, oavsett organisationsform, även i forts/ittningen linns
behov av ett fristående serviceorgan för erfarenhetsutbytc och samrt1d
mellan liinsorganen.
Nära nog samtliga .fi"iretagarl'.fi'ire11i11gar
och bl. a. SHJO/Jnd11.1tr!fi"irhu11detISA F/ Familjeföretaga mu., Fire11i11ganser dock att en samorganisation för de enskilda stiftelserna i princip motsvarande F öretagarcförcningarnas förbund här vore av värde.
Bl. a. några }i"iretagari!}i'ire11i11gar
och liins.l'tyrelser anser det vara naturligast att de nya stiftelserna börjar sin verksamhet först den I januari
1979 i stället för den I juli 1978 som utredningen föreslår. Stiftelsernas
första verksamhetsår skulle då sammanfalla med kalenderfiret, vilket dessa
instanser anser vara en fördel. Dessutom skapas ytterligare tidsutrymme
för genomförandet av organisationsförändringarna.

5. !Rapporten (SIND 1975:6) Kursverksamheten m. m. vid statens
industriverk
5.1

Inledning

I uppgifterna för industriverket ingår att främja utbildning av företagare
och ;,nställda i näringslivet.
Vid verkets enhet för företagsutveckling - SIFU - bedrivs en omfattande kursverksamhet. Kurserna är huvudsakligen av fortbildningskaraktär.
De riktar sig främst till de mindre och medelstora företagen. Kursdeltagarna kommer emellertid också från den offentliga sektorn. Tonvikten i verksamheten ligger på de tekniska och ekonomiska omrädena. Satsningar pt1
arbetsmiljö- och andra områden förekommer dock. Kurserna lir genomg{1ende korta, koncentrerade och målinriktade med stark betoning p{1den
praktiska tillämpningen av kunskaper och färdigheter.
SIFU samarbetar med bl. a. andra utbildningsarrangörer
ot.:h med
branschorganisationer.
Verksamheten finansieras till övervägande delen
genom kursavgifter men även genom statliga bidrag. För de regionala
kontakterna med näringslivet, lokala myndigheter m. fl. har SIFU filialkontor i Malmö. Göteborg. Växjö och Luleå.
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Förutom vid SIFU sker utbildningsaktivitctcr
inom verket bl. a. inom
ramen för de statliga stimulansprogrammen
för vissa industribranscher
med specidla

problem. t. ex. textil- och konfektionsindustrierna.

pr1g,1r utbildningsfrämjande

verksamhet

medlas av fiirctagareföreningarna
ansvar

för. Ansvaret

i den förctagsscrvicc.

Vidare
som för-

och som verket har ett övergripande

för de nu niimnda utbildningsaktivitctcrna

verkets industriavddning.
År 1974 uppdrog Kungl. Maj:t 111industriverket
bctriiffande kursvcrksarnheten

ävilar

att utreda vissa fr,tgor

m. m. inom verket. I utredningsdirektivcn

1974:47 av chefen för industrideparteinriktade fortbildningsverksamhct
successivt borde ske genom att SIFU-verksamhcten i ökad utstriickning inriktas pä att utveckla nya kursprogram och
system for den företagsanpassassade
fortbildningen samt utarbeta kursoch instruktionsmatcrial.
Samtidigt skulle en stor del av genomfiirandet av
utbildningen kunna vara organisatoriskt och administrativt fristi1ende fr,in
SIFU-verksarnheten.
0/irvid pekades p[1 möjligheten till framtida samarbete med den kommunala vuxenutbildningen.
Beträffande finansieringsprinciperna fiir SIFU-verksamheten
borde enligt utredningsdirektiven
bl. a. fr{1gan om avviigningen mellan sjiilvfinansiering och statliga bidrag
prövas och alternativa finansieringsmodcllcr
redovisas. Vidare borde verket som underlag för en bedömning av debiteringsgrunderna
för tjiinstcutbudet analysera siiviil SIFU-vcrksamhetens
tjiinsteproduktion tich mottagargrupper som verksamhetens ekonomi.
rn. m. vid statens induI rappporten (SIND 1975:6) Kursverksamhetcn
striverk redovisas reusltatcn av utredningsarbctet.

erinrades

om uttalanden

mentet att en begränsning

5.2

i prop.

av SIFU :s relativt breda och traditionellt

Förslagen i rapporten

Industriverket
framhf1ller inledningsvis att olika utbildningsfriimjande
{1tgiirder måste anses utgöra ett väsentligt inslag i en elTektivitctsfriirnjande
industripolitik. Statligt stöd till industripolitiskt motiverade utbildningsinsatser bör enligt verket i princip inriktas på att tiicka behov och brister i det
existerande utbildningssystemet.
särskilt sådana av betydelse fiir de mimlre och medelstora företagen. Verket påpekar hiirvid bl. a. att kursutbudet
iir föga anpassat till företagens individuella behov och att tidsbrist. bristande studievana samt kostnader i samband med utbildning ofta kan utgöra
ett sv{1rövcrkomligt hinder för deltagande

i utbildning. Vidare framhiiller

verket att de mindre och medelstora

företagen inte är tillriickligt informe-

rade om det tillgiingliga kursutbudet

samt att kurser ofta anordnas p[1 tider

och platser som inte passar dem.
I sammanhanget

betonar industriverket

ocksit att v:iscntliga föriindring-

ar redan har genomförts eller kan förutses inom olika delar av utbildningsomrfidet. Verket pekar siirskilt pä betydelsen av den kommunala vuxenut7 Riksdagen /977/78. I s11111/.
No .JO.Bilaga I
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bildningen.

den piigående försöksverksamhctcn

skoleutbildning.

vissa

inom

förändringar

samt olika intresseorganisationers

med yrkesteknisk

hiig-

arbetsmarknadsutbildningen

ökade engagemang

inom utbildnings-

vcrksamhetcn.
Vad gäller den kommunala vuxenutbildningen

tar verket upp vissa gene-

utbildningsvcrkrella problem. som motverkar en ökad företagsinriktad
samhct. bl. a. det formella kravet pli minst tolv deltagare för att en kurs
skall fa startas och de förhållandevis
att rekrytera

Industriverkets
fortsättningen

insatser p{1utbildningsomn"\dct
personer.

av verkets

Industriverket

utbildningsanknutna

bör enligt verket även i

Industriavdelningen

att en klarare

verksamhet

iir nödvLindig.

och SIFU.

bör enligt verket ha en övergripande

analys- och planeringsfunktion.

intresse för frfönst mindre och medelstora
delningen ha ansvaret

utbildnings-.

Den bör inriktas pil bl. a. att fortlöpande

kartfagga efterth1ge- och utbudssituationen

vad gäller kursvcrksamhet

av

företag. Vidare bör industriav-

för olika insatser med syfte att fr1imja tillkomst och

av ett regionalt kursutbud

behov och förutsiittningar.
tagsvis ombesörjas

av i näringslivet

anser emellertid

mellan industriavdelningen

framför allt rollfördelningen

utveckling

vilka gör det sv,'irt

vara inriktade pil fort- och vidareutbildning

yrkesverksamma
profilering

l{1galiirararvodena.

liirare fr[tn näringslivet.

som iir anpassat

Sjiilva kursgenomförandet

av industriavdelningen.

verkan med andra institutioner

För att industriverket

och organisationer

och s(1mordna olika utbildningsaktiviteter

till dessa företags
bör endast undani sam-

skall kunna utveckla

krävs enligt verket ökad perso-

nal vid industriavdelningen
- som f. n. disponerar sex tjiinster för utbildningsuppgiftermed totalt tio tjiinster. För samordning och programplanering m. m. behövs h1irav sex tjiinster. för information om utbildning behövs två tjiinster samt för administrativa uppgifter och sckretariatsfunkbör enligt verket ske suctioner t vä tj1inster. Denna personalförstärkning
cessivt under en femårsperiod. Dessutom föreslår verket att ett nytt anslag
- Stöd till utbildningsinsatser
m. m. - tas upp och administreras av induFrän anslaget föruts1itts bidrag kunna utg.°1till olika utstriavdelningen.
bildningsgivare
veckling,

med niiringslivsinriktad

regionaliserad

utbildningsverksamhet

kurs verksamhet.

för kursut-

deltagarstipendier.

kursdoku-

mentation m. m. Bidrag föresU1s normalt utg[i under förutsiittning
arrangören/utbildningsgivaren

att kurs-

sj1ilv svarar for viss del av kostnaderna.

Liksom ifr[1ga om de förut niimnda personalförstärkningarna

föresliir ver-

ket att medelsuppbyggnaden
under det nya anslaget sker successivt under
en fem{1rsperiod. Vid slutet av perioden beräknas anslaget uppg[1 till 15
milj. kr.
De stipendiemedel.

f. n. 600 000 kr. per budgetär. som hittilb har anviing,l i det nya anslaget. Stipendier

sats till SIFU föresl{1s i fortsfötningen
avses 1iven framöver
hållskostnader

utgä för att t1icka kursavgifter

för deltagare i n1iringslivsinriktad

~amt rese- och uppe-

kursverksamhet.

Verket
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biir dock fö möjlighet att fördela medlen till olika kursarrangiirer vilka i sin
tur delar ut Je enskilda stipendierna.
Verket framh{11lcri sammanhanget att det iiven i framtiden kommer att
finnas beho\' av regionala organ av den typ SIFL'.:s filialkontor representerar, vilka kan arbeta iiver liinsgriinserna och iiven fungera som samordnare
av i.ivcrgripande regionala utbildningsinsatser. Detta förefaller siirskilt viisentligt om en fortsatt utveckling av samarbetet med den kommunala
vuxenutbildningen skall kunna ske.
Samtidigt anser industriverket att enbart SIFU-vcrksamheten inte motiverar en regional organisation av nuvarande omfattning. Kontorens tjiinstcr iir av sfalan art. att de inte kan avgiftsfinansieras. Hela kostnaden fiir
verksamheten belastar hiirigenom statsanslaget till SIFU-vcrksamheten.
SlrU har därmed - sett till verksamhetens totala omfattning och inriktning
- en dyr fiiltorganisation.
Industriverket föreslftr diirför att filialknntoren bryts ut ur SIFU-organisatinncn och knyts till verkets industriavdelning. Hiirigcnom mark.eras
klarare att kontoren skall kunna aktivit förmedla tjiinster ~iven l"rf1nandra
utbildningsorgan iin industriverket/SI FL:. Ett s{1dant arrangemang skulle
iivcn underliitta. samordningen mellan kontoren och företagareförcningarna. Kontoren förutsiitts liksom hittills ta initiativ till och sanwrdna olika
kurser Sllm genomförs av lokala arrangörer.
Kontorens verksamhet föreslf1s iiven i fortsiittningen knytas an till förctagarcfiircningarnas utbildningskonsulentfunktioner.
Fn niira samverkan
mellan konwren och föreningarna iir diirfor nödviindig. Kontakterna mellan kontoren och föreningarna iir redan i dag viil utvecklade men kan
behöva ytterligare stiirkas.
Verkct räknar inte med att en ökad satsning p[1 den kommunala vuxenutbildningen och annan regional utbildningsvcrksamhet fordrar niigon
större kvantiativ utbyggnad av de nuvarande regionalkontorens resurser.
l.);iremnt behövs en kvalitativ föriindring. Filialkontoren omfattar I.'i anstiillda. friimst assistenter och bitriidcn. Vid en positiv utveckling av verksamheten k,1n en utbyggnad av regionalorganisationen till l\lellansvcrigc
och nedre Norrland bli aktuell. Verket riili.nar med att det i ett liige med en
utbyggd verksamhet med ytterligare tvfi filialkl,ntor kriivs sammanlagt~()
tjiinster, ,·arav l.'i för handliiggarc samt fem för assistenter LlChhitriidcn.
Löner och iivriga kostnader for en s.'1dan regional organisation har beriiknats till ca~ milj. kr. i 1976 i'irs kostnadsbge.
I sammanhanget framh[tllcr verket att en fortsatt utveckling och utbyggnad av utbildningskonsulcntfunktionerna
vid företagarefiircningarna framstfir som viisentlig.
Bctriiffandc den framtida SIFLJ-verksamhetcn framh{11lerverket att en
successivt utbyggd regional utbildningsverksamhet
förmedlad av den
kommunala vuxenutbildningen och andra utbildningsgivare ntvivelaktigt
innebiir en negränsning av en viss del av SIFU:s nuvarande marknad.
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Även andra föriinuringar i omviirluen säsom den yrkestekniska

högsknlc-

utbildningcn och vissa intresseorganisationers
iikauc engagemang inom
utbiluningsområdet
har likartaue effekter. Detta innebiir dock inte att Jen
egentliga grunuvalen för SIFU:s verksamhet

rycks undan. Tyngupunktcn

bör enligt uttalanuen

SIFU-verksamhetcn

av statsmakterna

i

ligga i pn1-

i aktuella iimnen
duktion av korta specialkurser av fortbildningskaraktiir
mcu stark anknytning till praktisk tilliimpning. Verksamheten bör enligt
verket huvudsakligen

vara inriktad på kurser inom tekniska iimnesomr:'1-

Jen där SIFU i Jagsläget

har sin största kompetens.

Utbiluningsbclwven

pi\ Jetta omräuet torde enligt verket inte komma att tiickas genom pi1bi.i1jad
eller planerau utbyggnad inom andra delar av utbiluningssystemet.

Det bör

Jiirför kunna utgöra ett naturligt områue inom vilket SIFU i samverkan
med andra intressenter

kan initiera och genomföra

vitetcr. Detta förutsätter

av SIFU:s program och arhetsformer
samheten.
SIFU:s primära verksamhet
initiering, projektering.

olika utbildningsakti-

dock en fortsatt omstrukturering

hör enligt industriverket

utveckling och genomföranue

motivcrau fort- och vidareuthildning

och föriindring

samt en klarare profilering av verksMedcs innefatta
av inuustripolitiskt

riktad till nyckelpersoner

inom friimst

mindre och medelstora företag samt därtill direkt relaterad utvecklingssamt teknisk facktjänst. Aktiviteterna hiir inoch provningsverksamhct
riktas pä att tiicka aktuella
annan utveckling
och ekonomiska

kunskapsbehov

samt omfatta genomföranue

föranledua

av teknisk

av specialkurser

od1

i tekniska

ämnen med stark anknytning till arhetstilliimpning.

SIFU

bör liven kunna ta initiativ för att täcka luckor i utbildningssystemet
p{t
omritden där andra intressenter inte kan förmås att verka samt genomföra
utbildningar i anslutning till ()lika myndigheters föreskrivande verksamhet.
SIFU hi\r dock inte enligt verkets mening på eget initiativ utveckla och
genomföra kurser som mer eller mindre exklusivt viinuer sig till mälgrupper inom den offentliga sektorn. Andelen offentligt anställda blanu SIHJ :s
kursucltagare heriiknas Järmed komma att minska men inte helt falla bnrt.
Industriverket har studerat olika finansieringsmodeller
för SIFU-verksamheten.

Utgångspunkten

har Jiirvid varit att finansieringen

på ett s[1dant sätt att Je prioriterade

målgrupperna

att delta i SIFU:s utbildningsverksamhet.

bör orunas

ges rimliga möjligheter

Samtiuigt bör en inte ohetyulig

del av Jen totala kostnaucn för verksamheten

kunna täckas genom avgifter

frän dem som direkt tillgodogör sig tjänsterna.
l'vled Jetta perspektiv

har verket stuuerat

siering av SIFU:s uppgifter. Jämförelser
statsbidrag

tiuigare moueller för finan-

har gjorts också meu de rcgkr för

som tillämpas för andra utbildningar

regi. Verket har studerat

t. ex. i studieförbunucns

även de former för finansiering

andra typer av statligt stöuu företagsservice,

exempelvis

som giiller för
företagarcförc-

ni ngarnas serviceverksamhet.
Analyserna

leder verket fram till uppfattningen

att de ekonomiska

pro-
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hlcrn som SIFU tidigare har hrottats med och den effekt dessa medfört för
verksamhetens

nuvarande

utformning

hiinfiiras till den grundläggande
sllidet till SIFU. Problemen

inte primärt

kan

av det statliga

är enligt verket snarare hiinförliga till stödets

storlek i förhi1llande till verksamhetens
Statsbidraget

och inriktning

principen för utformningen
miil.

till SIFU avser enligt verket att tiicka en beriiknad skillnad

mellan totalkostnaden

för den av samhället prioriterade

verksamheten

och

det belopp som kan fiirviintas inflyta genom avgifter frirn avnämnarna.
Detta ger SIFU redan i dag möjligheter.

vilka ocks[1 praktiskt utnyttjas. att

i viss mån tilHimpa olika debiteringsgrunder

for skilda typer av tjiinster och

mottagarkategorier.
Verket framh{tller emellertid att i ju hiigre grad verksamheten
korta specialiserade

kurser av aktualitetskaraktär

pil att tillgodose behoven hos ··smala··.
desto större hlir utvecklingshögre amhitioncn

inriktas pC1

och ju mer den inriktas

geografiskt

utspridda målgrupper.

och totalkostnaderna.

Omvänt gäller att ju

siitts i fråga om att nå ut till ur uthildningssynvinkcl

mindre medvetna och diirtill betalningssvaga
av totalkostnaderna

målgrupper desto mindre del

kommer att kunna täckas genom avgifter. Det ekono-

miska dilemmat för SIFU har dföfor hittills legat i att statsbidraget
varit tillräckligt
administration

för att tiicka dels kostnaden
och en erforderlig

genomförandekostnader

for en nödvändig

baskompetens

dels de utvecklings-

som skulle vara förknippade

kvent inriktning av verksamhten

inte

central

p{1de prioriterade

och

med en mer konse-

iimnes- och behovsom-

r{1dcna.
Verket förordar
verksamhetcn
dömanden.

mot bakgrund

hiirav att det statliga stödet till SIFlJ-

även fortsiittningsvis

Den nuvarande

baseras pä programhudgetmiissiga

modellen bör dock kunna preciseras

be-

och vida-

reutvecklas i vissa avseenden. Med hänsyn till den föreslagna inriktningen
av verksamheten
anser verket det rimligt att kostnaderna för SIFU:s
administration

och service

täcks av statsmedel.

liksom kursutvecklingskostnaderna

Kostnaderna

för genomförande

bör normalt helt eller delvis bestridas

i princip

av kurs verksamheten

genom avgifter.

I vissa fall anser

industriverket det dock vara rimligt att även del av eller hela genomförandekostnaden täcks av statsbidrag. Det kan t. ex. gälla i fråga om uthildningsinsatser

som riktar sig till "smala .. målgrupper eller andra av nämnare
synvinkel är angeliiget att nå ut till. men för vilka

som det ur samhällets
normala kursavgifter

sannolikt utgör ett hinder för deltagande i utbildning.

Det hör ocks[1 kunna giilla utbildning som huvudsakligen
information

om regler och normer som företagen

avser att sprida

har att iaktta i sin verk-

samhet.
Denna hasverksamhet
kundiir aktivitet
ningsinsatser

bedöms ge SlrU

pli uppdragsbasis

för andra intressenters

munala vuxenutbildningens

utveckla

förutsiittningar

att som en se-

kurser och genomföra

uthild-

räkning. Insatser för bl. a. den kom-

behov kan här väntas bli betydelsefulla.

Goda
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fiirutsiittningar

ton.Je kunna skapas iiven för att genomföra

uthildningar

för

andra offentliga organs liksom enskilda företags riikning.
V crket framh:1lkr vidare att smMöretagens
tcr 111;\ngag{111gerinte kan preciseras
nings- eller tekniska

utvecklings-

vilken sf1viil information

utbildnings-.

eller provningsuppdrag.

inncbiir exempelvis

prnduktutvcckling

p~1servicdjiins-

efterfrågan

som renodlade

r:',dgiv-

Ett företags

ofta tilliimpning av ny teknik for

som teknisk r{1dgivning och utbildning behövs.

För att tillgodose fr,retagens behov av s[1dana ··t1crdimensionella""
hiir möjligheterna

prövas att etahlera ett fa~tarc samarhete

tjiinstcr

mellan SIFU.

STU och de kollektiva forskningsinstituten.
Beträffande
samhet
iindrad.

SIFU:s framtida lokalisering anför verke\ att SIFU:s verk-

numera har föriindrats.
st, genomgripande

och kan viintas iiven fortsiittningsvis

att de ursprungliga

motiven

hli

för riksdagens

heslut rir 1973 att del av SIFU skall förläggas till Ror[1s nu inte Hingre kan
anses kvarstii.

HI. a. har den totala syssebiittningsvolymen

kraftigt min-

skat fr{1n omkring 240 personer i_hiirjan av 70-talet till ett uppskattat
100-tal vid decenniets

slut. Praktiskt taget hela den provnings- och utveck-

lingsverksamhet

som friimst motiverade

provningsanstalt

har överförts

nom integrationen
övriga enheter
av hiig aktualitet

en samlokalisering

med industriverket

har kontaktbchoven

kraftigt ökat. Inriktningen

framhäller

vilka huvudsakligen

till SIFU :s kurser kommer

vidare sannolikt i högre grad iin i dag att rekryteras
att Stockholm blir den ort som i allmiinhct
synvinkel hlir det fiirdelaktigaste alternativet

p{1rikshasis,

vilket giir

ur kommunikationsteknisk
för kursdeltagarna.
I sam-

verket ocksft att mf1lgrupperna mindre och medel-

stora företag torde komma att drabbas av betydande
iikade restidskostnader

och produktionshortfall.

Borf1s. Dessa kostnader

uppskattas

nadsHige.
Industriverket

kurser

med olika myndighe-

och specialistorgan,
Deltagarna

Ge-

med verkets

p[1 korta. specialiserade

kriiver snahha och niira kontakter

ter. niiringslivsorg;111isationer

med statens

till andra huvudmiin eller avvecklats.

t1terlinns inom stockholmsomdtdet.

manhanget

drygt

hemstiillcr

merkostnader.

hl. a.

vid en lokalisering

till

till ca 4.5 milj. krhtr i 1976 i1rs kost-

diirför om fiirnyad

prövning

av friigan om

SIFU:s lokalisering.
Skulle en slidan prövning trots de iindrade förutsiittningar

som verket

pekat p[1 visa att sakliga ~kiil talar för att det tidigare heslutet hör st[1 fast
anser industriverket

al\ i princip hela nuvarande

Bori1s. För marknadsförings-.

somr{1det hör dock ett filialkontor organiseras
h,\ller i sammanhanget

sammanhällen enhet.
Med anledning hiirav redovisar
avseende

i Stockholm.

att en delning av verksamheten

skilda orter blir. vid given verksamhetsvolym,

dömningar

SIFU bör förliiggas till

kontakt- och kursverksamhet

den framtida

industriverket

i stockholmVerket fram-

pä tv[1 geografiskt

mer rcsurskriivande
tvt1 alternativa

SIFU-vcrksamheten.

tin en

rcsurshe-

Den ena utg,"ir
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frirn en lokalisering

av SIFU

till Stlleklwlmsomri1det.

andra utgf1r fr/1n en lokalisering

A. den

i Stockholm.

R.

alternativ

Med ledning av olika antaganden
randen.

alternativ

till Hllri1s med ell filialkontor

verksamhetens

om antalet

m m. liimnas följande

kur-;deltagare

omslutning

i ett antaget

kurstitlar.

kursgenomfo-

r:"1knee,ernpel

iiver SIFU-

liige kring skiftet tir 1979/XO!milj.

kr .. 1976 Cirs priser).

,\lt<:rnativ B

Alternativ A
1
Statsliidrag tca 52 r:,.)
.-\dmi nistral ion/service
U tVt'l'l,Jingsl,;ostnader
SubventilH1er;1d l,;ursv<:rl-.samhet
primiir
\'Crbamh<:t

Statsliidrag (ca 60 '7r·)1
3.5

-U,'

J.9

3.Y

I.I

I. I

Summa

11,5

I0,55

Egna intiikt<:r
1--ursavgifter

7 ,9

h.9~

16.4

17,50

I ntiiktsliurt fall kursavgifter

Fgna inliiktcr

Summa primiirverbamhl'len
scl,;und:ir
verksamhet

{ Uppdragsverbamh<:t
Uppdragsintiiktcr
Tl>tal omslutning

I)

ppdragsverksamh<:t

~.o

~.o
22,5

21,4

'Beriiknat p{1umslutning<:n av primiirverksamh<:t<:n. ~lotsvarand<: amkl for liudget1974/75 uppg<:s vara 3n '; ..
'Ökat bell<l\' av tjiinster. bl. a. till l'iiljd av splittrad lokali,<:ring.
'lntiikt,liortl'all till följd av cll b<:riiknat minsbt antal kur,deltag.ire vid en Bora,lokalisering.

ill'L'l

Heräkningarna

enligt alternativ

A grundar

sig pi1 bl. a. följande antagan-

den.
- :\ntalet

kurstitlar

heriikn~1s ligga p~1 i stort sett ofiiriindrad

nivi1. dvs.

omkring 300 titlar/i1r.
- Utveekling,kostnaderna

för nlika kurser

hiirtill iir all verksamheten
speeialiserade

kurser

med mindre liv,liingd

giiller l'iir SI FU: s kursverksam
- Antalet kursgenomföranden
rande omfollning.

bniiknas

i högre grad förutsiilts

pi1 kl>rta

iin vad som gennm,nittligt

het idag.
beriiknas

friimst berncnde

munala vuxenutbildningen

iika. Anledningen
bli inriktad

minska till lim kring 75 'i• a\· nuvapit att elt iikat utbud fran den kom-

\lCh andra arrangiirers

sida hegriinsar

SIFU:s

marknausutrymme.
- Antalet deltagare
om 21 personer

per kurs anta, minska fri1n det nuvarande
till 19 personer.

ning av verksamheten
ra minsta företagen).

Anlcuningen

mot mer svårbearbetade

genomsnittet

hiirtill iir en h{1rdare inriktmålgrupper

(bl. a. Lie all-
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- Den genomsnittliga kursdeltagaravgiften har beräknats till 790 kronor.
En vis~ del av verksamheten kommer dock att vara inriktad pft sådana
ämnen och målgrupper där inte hela genomförandekostanden
kan avgiftsfinansieras. Verket beräknar att 25 % av det totala antalet kursdeltagare kan hänföras till denna kategori och att det genomsniLtliga bidragsbeloppet uppgår till 50 o/rav genomförandekostnaden,
- SIFU beräknas vid sidan av sin primära verksamhet erhålla uppdrag att
utvc1.:kla kursmaterial för olika utbildningar inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen och för företags interna kurser m. m. i storleksordningen 5 milj. kr. per är.
Beräkningarna enligt alternativet

B grundas pti följande faktorer.

Personalkostnaderna
beräknas öka med 1,1 milj. kr. i förhällande till
alternativet A på grund av dyrare och mer tidskriivande kontakter samt
dubblering av vissa tjänster (totalt yllerligare 10 tjiinster). Vidare bör man
enligt verkets mening riikna med en viss intäktsminskning till följd av ett
minskat nntal deltagare per kurs. Verket uppskattar intiiktsbortfallet till
950 000 1-r/är. Verket utgår härvid från att Borås kommer att bli mindre
attraktiv än Stockholm som kursort, bl. a. med hiinsyn till kommunikationsmöjligheterna. Verket riiknar med att deltagarantalet per kurs kommer att minska med tv[1 personer.
Verket framhf11ler 01.:kstiatt bl a hyreskostnaderna torde komma att öka
vid lokalisering enligt alternativet B. Dessa har dock ej beriiknats.
Av följande sammanstiillning framgi\r verkets bedömning av det framtida personalbehovet

fiir SI FU vid alternativa lokaliseringar.

Personal ,·id SIFU
SIFU 1975/76

Ledning
l\larknad/planeri ng
Regionalkontor
Administnition/service
Facksektioner
Långtidssjuka m. fl.
Vakanser
Summa

2
5
15
46

92
14
15

189

SIFU 1979/80
Alternativ A Alternativ B
Horäs
Sthlm

Totalt

2

2

~

4

4

5

')

~6 ')
70 ')

-,-,

6

68

9

~8
77

96

16

112

.. -l)
..

102

')

Förs över till industriavdelningen.
Reell minskning - facksektionerna förutsätts ta över vissa uppgifter.
) Minskningen
främst hänförlig till målerikonsultverksamheten.
som successivt
avvecklas.
4
) Beräknas inte återgå i tjänst.
5 ) Beräkmts inte bli tillsatta.
1)

2

)

1

Avslutningsvis föreslär industriverket att en ny organisationsform för
SIFU bör övcrviigas. Verket anför att en klarare profilering av SIFU:s
aktiviteter mot korta kurser av fortbildningskaraktiir innebiir att verksam-
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heten helt kommer att sakna inslag av siiJan art som normalt iir förknippade 111edcentral myndighetsutiivning.
handlande

Samtidigt stiills stora krav p;1 tle:-.ibelt

och snabba beslut i verksamh.:ten.

Industriverket

anser dii1fiir

att skiil talar för att SIFU ges en formellt frist[1ende stiillning, t. e:-.. i form av
statligt hlllag eller stiftelse utanför den centrala

statsförvaltningen.

Detta

skulle ge SIFU en likartad stiillning som ett flertal andra samhjllsstödda
serviceorgan

med speciell

s,isom stiftelsen
kollektiva

inriktning

industriellt

forskningsstil'telserna

skulle iiven öppnas

pf1 mindre

utvecklingscentrum

formella

och medelstora
i iivre Norrland

och företagarfiireningarna.
miijligheter

senter. t. e:-.. statliga myndigheter.
som huvudmiin

för verksamheten.

och klrnstruktiv

samverkan

företag
tlUCI. lk

Hiirigenom

att aktivt engagl:'ra tlera intres-

niiringslivs- och intresselirganisationer
Industriverket

fiirutsiitter

mellan verket och SIFU

att en n:ira

skall kunna siiker-

stiillas iiven inom ramen för en ny organisationsform.
Verket siiger sig inte ha haft anledning eller mi\jlighet att niirmare analysera olika praktiska

fragor i anslutning

till en ny organisationsform

SI FU. Ej heller har verket u ndersiikt andra Unkbara
ning till medverkan

i en si1dan organisation.

intre,senters

Industriverket

fiir

instiill-

anser emeller-

tid att fr,1gan har ett s;°1dant intresse att den hiir utredas niirmare.

5.3

Remissyttrandena

Rcmissinstanserna

bitriidcr

genomg,1ende

industriverket,

uppfattning

att utbildningsfriimjande

t1tgiirder iir ett viisentligt medel i en effektivitets-

friimjande industripolitik

och att en iikad regionaliscring

samverkan

kursarrangörer.

med regionernas

enutbildningcn,
uppfattningen

bör komma
att siirskilda

till st;111d. Vidare
utbildning,insatscr

av kursutbudet

bl. a. den kommunala
delar

i

vu:-.-

remis--instanserna

behiivs fiir de mindre och

medelstora

fiiretagen.
U J,:,-\framh:'tller att erfarenheterna
visar att det iir siirskilt sv:1rt att fa en
uppfattning om utbildningsbchoven
i de mindre och medelstora fiiretagen.
hiir kunna giira en in,ats av stort
Enligt U KA biir diirför industriverket
viirde h,idc för företagen och for universiteten
och högskolorna. ,,JMS
pekar pi1 de positiva sysselsiittnings- nch arbehmarknadspolitiska
dfrktcr
en i:iJ.;adföretagsutbildning
kan ha.

SÖ delar industriverkets
genomförts

uppfattning

git viil ut och att den tilliimpade
grund för en fortsatt samverkan
naliseras

att fiirsöJ.;sverksamheten

mellan verket och den kommunala

LlCh breddas.

inom en gemensam
av flera instanser.

samverkansmodellen

har sla-

bör kunna ligga till

som leder till att kursverksamheten

De problem Sllm har uppmiirksammats

meJ försöks verksamheten
en kurs. timarvoJen

SLllll har

vu.\enuthildningen

röranJe

regili-

i samband

bl. a. liigsta antal deltagare för att starta

för liirare m m hör enligt SÖ utredas LlChanalyseras
arbetsgrupp.

Frl1gan om liigsta antal deltagare

tas upp

&1ribland lii11ssl_\"/·dsernui Kro11oh,•rg.1och ,\',,rrho11e11s
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lii11. vilka förordar att kurser inom den kommunala vuxenutbildningen hiir
fii arrangeras om antalet deltagare uppg:fr till liigst fem personer.
STU sliger sig ha kunnat konstatera ett behov av siirskilda utbildningsinsatser hl. a. inom försöks verksamheten

med stöd till de mindre företagen

fr:111de kollektiva

/.ii11.1.11_1Td1,'11
i Ka/111ar liin anslu-

forskningsinstituten.

ter sig till verkets grundliiggande
betydande

bedömningar

och anser att företagen har

behov av fort- och vidareutbildning

för sin personal

som de omspiinner i sin verksamhet.

olika fackonmiden

sen har industriverket
och de ekonomiska

pit ett förtjänstfullt

inom de

Enligt liinsstyrel-

siitt klargjort hi1de de geografiska

hindren för deltagande

i utbildning och ockstt föreslagit

liirnpliga ittgiirder.

l.ii11.1·.,·1_,·n'l.1·e11
i Kro11nherg.1·lii11betonar starkt vikten av en iikad regioAtt denna region;1liscring sker genom en syste-

nalisering av kursutbudet.
matisk samverkan

med andra kursarrangörer

synes enligt Hinsstyrelscn

kunna innehiira vissa fördelar i form av exempelvis
om kurserna

och eventuellt

lägre kostnader

breddad

mast till hands liggande i1tgiirden för att sprida kursutbudet
liinsstyrclscn
nala

vara en samverkan

vuxenutbildningen.

pekar

Den niirsynes enligt

och den kommu-

mellan industriverket

Länsstyrelsen

mycket goda erfarenheterna

information

för kursdeltagarna.

i sammanhanget

av fi.irsöksverksamheten

p{1 de

pä detta omri'tde i

Yiixjö-regionen.

Lii11.1styrcl.1emai Nnrrhn1te11.1liin och Vii.1temorrla11d., lii11delar i stort
verkets allmiinna utg;\ngspunkter
regionalpolitiska
N1irrhottens

aspekterna

men anser att verket hort beakta iiven de

pfr företagsuthildningen.

skilda krav p{i uthildningsvcrksamhet.
framh{dler att uthildningsfr{1gorna
tad industriell

Liinsstyrelscn
har avgörande

i

l.iinsstyrelsen

Hin framh,iller att liincts speciella förctagsstruktur

stiillcr siir-

i Viisternorrlands

betydelse

liin

för att en {1syf-

tillviixt skall komma till ständ i norrlandsliinen.
och förslag i huvudsak

f!l(/11.11r(!,.irb111ule1anser att verkets bediimningar

iir viilgrundade

och iignade att fiirhiittra

aktivt medverka

vid niiringslivets

fiiruhiittningarna

S.4.F har inget att erinra mot de motiv som presenteras
tiska utbildningsinsatser

fiir staten att

fortbildningwerksamhet.
för industripoli-

och instiimmer i att dessa hör inriktas pli att tiicka

behov och brister i existerande

uthildningssystem

resurser i första hand hör utnyttjas.

samt att redan befintliga

Industriverkets

uthildningsinsatser

bör

enligt SAF siliedes inriktas p,i omri\den diir andra utbildningsarrangiirer
skilda anledningar

inte anordnar

Himplig utbildning.

LO delar i allt viisentilgt verkets synpunkter
särskilt i de synpunkter

av

och fiirslag. 1.0 instiimmer

som framförs hetrfiffandc utbildningsbchovet

inom

de allra minsta företagen.
Den föreslagna

rollfiirdclningen

SIFU liksom inriittandet
tillstyrks
avseenden.

mellan verkets

industriavdelning

av ett siirskilt anslag fiir stöd till utbildnings

i princip av flertalet rcmissinstanscr

och
. m.

som har yttrat sig i dessa

Enligt RRV biir dock industriavdelningens

roll bcgriinsas

till

107

Prop. 1977 /78:40
analys och kartl:iggning
ring. initiering.

information

kn. Det egentliga
rande\

av utbildningsbehov

industriverket

pti grundval

enligt RRV.

av det material

,om

inte kan bedöma behovet av elt nytt an,lag.

till om det lir effd-tivt

verksamhet

samt genomfö-

p[1 industriavdelningen

bl. a. alt verket

presenterar

IF/. lir tveksamt
planerande

och studieplan,arhetet

inte ankomma

som vidare framh{dlcr

plane-

och ekl11lllmisk1 stöd i ulhildning"·erksamhe-

kursutvccklings-

hör dhrcmot

od1 utbildning:sutbud.

alt kategoriskt

dela upp verkets

i1 ena sidan och utbildningsarrangiirernas

gerwm-

fiirande i1 den andra sidan. Enligt IFl.:s mening blir ett J..ursprogram aldrig
riJ..tigl fordigt. Varje gen,1111fiirande ger nya erfarenheter
fiir-b:iltringar.

Fi.ir att kunna

ulvecklingsarhete

och stimulerar

fiilja med i nd1 försti1 detta

kriivs enligt IFI.. att man i vis, utslr:ickning

iivcn i genomfiirandet

till

kontinuerliga
iir engagerad

eller att man pii annat siilt siikerstiillcr

alt erfarenhet

fri'111
lliltet nyltiggiirs i forhatt planerings- och utveeklingsarbctc.
SI' framhilller att de organisatoriska
samband som har blivit följden ;1\'
SIFL, inordnande i industriverket
ger u111.krlag fi.ir uppdelningen av ansvaret för iivergripande

till verket och för specialiserade

insahcr

till SIFU sii som industriverket

Ut1l111.1
hin stiider inriittandet

insahcr
Lii11s.11_,.,.clse11
i Cic'itcht1rg.1och

förllrdar.

av ett nytl anslag men framhidlcr att anslagets

stl1rlek rn:h diirmed antalet administratörer
konomiska

vinster

som insatserna

komma en marginell minskning
ka insaher

biir rel;1leras till de samhiilbe-

heriiknas

ge. !\'li.i_jligheterna att iislad-

av kllslnaderna

genom förre fiiretagsnedbggelser

tiverar enligt liinsstyrelsen

bildningsomr{1det.

av verkets förslag iir inriitlandel

Den fiin.:slagna anslagsgivningcn

angelii)!en och kommer

alt viiscnlligt

Det föreslagna

av inrlittandct

beloppet

av SirU

skulle enligt Sill()

ing{ir i anslaget.

industriverket

I .'i milj. kr. hediimer fi.irhundet

\kd

och anpassning

för mi111gamindre företag och yrkesgrupper.
ning och vilka, deltagande
skiil. SA/-' har ingenting

i existerande

av kursmaterial

åtgiirder i form av stipendier
11(1förctriidarc

som har en bristfällig

utbildning

Slllll

for de mindre företagen

föresli1s kunna

dock att stödet

och som speciellt

SAF understryker

medel m;istc reserveras

att stöd-

om uthildningen

vilka av ckonomi-.ka

SAF understryker

till

som friimjar produk-

i olika kursformer

torde vara nödviindiga

utbild-

fi..irsvi1ras av kostnads-

SAF framhitllcr

i smit grupper.

att delta i utbildning.

ningen av resurser

av kurser lll..:hh_jiilpmedel

hi..ir ges en utformning

tion av Hiromcdel som är anviindbara
inliiringssituationen

snm

hjiilp av det nya anslaget

att erinra mot de aktiviteter

crh~tlla sti\d fritn det nya anslaget.

sv;irighcter

stiiller sig bakom t"iirslagcl

och SIFU f;1 de liinge iinskadc resurserna

att ekl11111111isJ..t
stiirka utveckling

stimulerar

pi1 foreta)!,ut-

av .::tt nytt anslag nch tilbtyrJ..er alt de stipendiemedel

nu administreras

framställnin)!

iir enligt fiirbundct

för-b:ittra situationen

re11an pa kl11·t sikt. Avcn .\f//()

som realistiskt

mo-

pa detta omr[1de. /11dll.\lri-

en kraftig satsning

anfiir att del kanske viktigaste
.fi'irh1111de1
av ett nylt anslag.

fiir arbetsmarknad,pl>litisoch driftinskriinkningar

skall

skiil kan ha

ocksii att vid beriik-

fi.ir vidmakth,dlande

och klllll-
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petenshiijande

utbildning

för personalen

inom industriavdelningen

lKh

SIFU.
S1·e11s/.:.
i11d11.l'tr(li'ire11ini-:
stöder helt verkets motivering for inriittandet av
det nya anslaget och för vilka iindamf1I medel skall utgii.
Endast ett fatal instanser kommenterar verkets bedömning av behovet
av personalförstiirkningar
vid industriavdelningen. Stats/.:.0111,,retanför att
verkets förslag om att förstärka den centrala planeringen synes motiverad.
SÖ framhfiller att en ökad samverkan med industriverket sliiller krav p!i
ökade resurser vid båda myndigheterna.
Vad gäller fr[1gan om SIFU:s filialkontors organisatoriska förankring
framförs olika uppfattningar

av de instanser som har yttrat sig i denna del.

J,ä11sstyrd1ema i Kronohergs, Norrh,,11e11s, Stoc/.:.hnlms och 1-'ii.,tt'mnrr/all(/s /iin samt lnd1wr(f,.irb1111de1tir positiva till verkets förslag all organii
Enligt /iin.1.111Td1T11
satoriskt föra över kontoren till industriavdelningen.
S1oc/.:.hol111s
län synes denna organisationsförändring
liimplig med hiinsyn
till den föreslagna specialiseringen av SlrU :s utbildnings verksamhet.
Liinsstyrel.l"l'll i Knmohergs liin anser, att SIFU :s filial kontor kommer
att fylla en viktig funktion även framledes som en kanal för att förbiittra
möjligheterna till fortbildning. Överflyttningen från SIFU till industriverkets industriavdelning torde inte innebiira 11[1gonförändring i detta avseende. Den föreslagna ökade regionaliseringen kommer emellertid att medföra
ett ökat ansvar och flera arbetsuppgifter för filialkontoren, va1for en förstiirkning av dessa synes angeliigen. Hur samordningen med fiiretagareföreningarnas utbildningskonsulentfunktioner
skall utformas. torde inte
kunna fastställas förriin den då pågående utredningen om företagareföreningarnas verksamhetsform och arbetsuppgifter har lagt fram sina förslag.
anför länsstyrelsen.
/iin och Ha11dd1/.:.11111111w:fi"irln111dt'I
hiinÄven lii11sstyrelst'11i Alal111iilt11s
visar i sina yttranden till företagareföreningsutreuningens
d{1 päg{1ende
arbete. Enligt dessa instansers mening förefaller det lämpligt att avvakta
utredningens förslag rn:h samordna ställningstagandet
till den framtida
uppliiggningen och organisationen av SIFU :s regionala verksamhet med
kommande beslut kring företagareföreningarnas
inriktning och organisation.
RRV och liinsstyrel.H'II i Kalmar hin iir negativa till förslaget och anser
att en regionalt utbyggd organisation på utbildningsområdet
bör ske inom
ramen för företagareföreningarnas
verksam het.
Industriverket
har föreslagit en fortsatt dubblering av den regionala
organisationen pä utbildningsomr[1det i form av dels företagareföreningarnas utbildningskonsulentfunktion,
dels SIFU:s filialkontor, anför RRV.
som hänvisar till ett tidigare remissvar angäende verksamheten vid SI rU.
Med hänvisning till det ökade stödet till företagareföreningarna
för företagsservice, risken för konkurrens mellan två regionala organisationer och
kostnadskonsekvenserna
föreslog RRV då att den regionala uppbyggnaden
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till en organisation.

skulle begriinsas

niimligen

företagareförcningarna.

RRV finner att skiilcn härför lir iinnu starkare nu niir SI FU ing{tr i industriverket

och om filialkontoren

industriavddningen.
industriverket,

hryts ur SIFU-organisationcn

och förs till

Självfallet bör SIFU i likhet med övriga enheter inom
hiivdar RRV.

repliera pti denna regionala organisation,

Liins.,tvrl'i.,·en i K11/11wrliin anser det inte nödviindigt att arbeta med
- vare sig för SIFU eller industriverket
- med uppgift alt

regionkontor

hctjiina en grupp av fan. I stiillet synes det liinsstyrclsen
olika foretagarcföreningarna
s!1dana specialornritdcn

av utbildningen

tingas av niiringslivcts

hehov i respektive

av spet:ialisttjänster
sulentcr
strin.

och annan expertservice

huvudsakligen

i ett liin företagareförcningcns

svara för verkstadsindustrins

liin utbildningskonsultcrna

En s[1dan anordning

frist{1ende regionkontor

som be-

liin. och alt el! ömse~idigt utbyte

mellan de olika liinens förctagarcforeningar

Sitlunda kunde exempelvis
angriinsande

liimpligare alt de

i en grupp av liin var för sig inriktar sig p.'1

iiger rum.

utbildning,konbehov.

medan i ct t

pi1 triiindu-

kunde vara inriktade

ter ~ig mera rationell

for ll!llrt1den omfattande

iin en upphyggrrnd

av

flera liin. anför bnsstyrel-

sen.

/.ii11.1styre/.1c11
i Äln-/)()rgs /iin. S/110 llCh />cr.1//lllll//rgu11is111i,111,·rna
1-id
.11a1,·11.,
i11d11strii·,·rkiir även de negativa till fi.irslaget. Dessa instanser
anser emellertid

att tilialkontLiren

M1grn biirande skiil för att knyta filialkontoren
Med hiinsyn till de n;ira kontakter

avdelningen.

biir ligga kvar

Enligt /,i11ss1yrdsrn i Äil·shorg., lii11har verket

im,m SIFU-organisationen.
inte redovisat

ocksi'1 i fortsiittningcn

till industri-

som kan fi.irutsi1ttas ske i

ökande grad mellan SIFU. tilialkontoren

och förctagarefi.ircningarnas

hildningskonsulcnter

att kontoren

finner länsstyrelsen

SIFU. SHIO framhföler att S11-'L iivcn framgent
nala stiidjepunkter.
diirvid s,unvcrka

Sllnl kan utgöra kontaktccntra

industriverket
prioriterade

111bildningsgivare.

fiir stiirre regioner llCh
i flera bn som niirings-

Pcrsnmtlorg:tnisatil1nerna

anför att för att SIFU skall kunna h.°1lla kontakt
mälgruppcr

iir det av sti\rsta betydelse

kLHllakt med tilialkLintoren.
kursproducerande
filialkontnren

bör bchiillas inom

torde ha nytta av regio-

med si1viil förctagarefön:ningarna

livcts organ och övriga

sektioners

sorterar

ut-

vid

med sina

alt SIFU har en niira

Det iir enligt dem helt klart att fr:in SIFU:s
sida Lir kontakten

liittare att upprLi1th{11laom

direkt under SIFU och koncentreras

pft marknads-

föring av SIFU-tjiinstcrna.
Flera instanser.

diirihland

lii11.,s1_,.,.,·/.,·crnll
i A.",i/111,1r.
J'ii.,1emorr/a11ds
vikten av alt företagare fö-

och Stocf..l10/111s
/ii11.framhitllcr i sammanhanget
reningarna

tillförs ökade resurser för sina verksamheter

pi1 uthildningsnm-

r:°1de1.
Niira nog samtliga rcmissinstanscr
förslag

bctrliffande

iir positiva till huvudlin_jcrna i verkets

SI FlJ-vcrksarnhetcns

framtida

inriktning

och finan-

siering.

RR V ifrflgasätter

dock om inte verket (iverbchn1at

de fr,1mtida SI FU-
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rikstiickande

statshidragsandelen

bl. a. med hiinsyn till att den

mot korta. specialiserade

fiireslagna inriktningen

raktiir inte hara medför
förhftllanden

RRV inte en höjning av

karaktiir. Vidare tillstyrker

i SIFU-verksamheten
kostnadshö_iande

kurser av aktualitetska-

faktorer

all behovsanalyscr
samordnings-

för sitdana

kurser

iir enklare

och dokumentationskraven
inte ffir inskriinkas

inlandskommunerna

.samt att planering.,-.

iir liigre.

Lii11.1.1t_1n,f1·c'11
i ;\',,,-,.h,,tte11s lii11understryker

gare hlir för litet och/eller

utan ocksi1 rymmer

RRV anför hiirvid bl. a.

som tenderar att siinka kostnaderna.

vikten av att kursutbudet

p{t grund av att antalet kursdelta-

kursavgifterna

för höga. Om en kurs bedöms

angcliigen friin samhiillcts synpunkt bör hela kurskostnaden
av statsmedel.

anför liinsstyrelsen.

deltagaravgifter
liinsstyrclsen

Liknande

synpunkt

kunna betalas

i finansieringsfri1-

bl. a. TCO och /ii11.1.1·1_1-rds1'11
i ,\Ji1/111ii/111.1

gan framförs av flera instanser.

lii11. I .iinsstyrelsen

i

anfiir att kravet p{1sjiilvfinansiering

inte bör vara alltför starkt.

av kurserna genom

Hiiga kursavgifter

för enligt

inte bli ett hinder för företagen att kunna tillgodose angdigna

utbildningshehov.

l..i111d1ti11_r.:.1ji'ir/m11dl't
framhiiller det angcliigna i att den typen av kursuthud. som SIFU nu tillhandahåller.

hiir hesti1. Det giiller kurser för bl. a.

teknisk personal.

drift- och servicepersonal.

fastighetsskiitare.

ett viktigt komplement

till landstingens

vilka utgör

egna utbildningsinsatser

pi1 detta

omri1de.

lnd11s1r(ti'irh1111cfrt,som i övrigt lir positivt
SIFU-verkshmheten.

stliller sig tveksamt

till verkets

förslag rörande

till om det iir liimpligt att SIFU

engagerar sig i utbildningsinsatser
pii andra omr,\den iin de som har direkt
teknisk anknytning. t. ex. det ekonomiska omriidet. F.tt flertal andra utbildningsinstitutioncr

arrangerar

ekonomisk

och dessa har i regel större unik kompetens
det att vissa avdelningar
kunna producera
passning.
andra

uthildning

iin SIFU. Vidare anför förhun-

p/1 SIFU nu har alltför hegriinsad

kurser

med tillfn:dsstiillande

Dessa resurser

bör enligt förbundet

mer framgi111gsrika avdelningar

ocksi\ att en stor del av verksamheten

kvalitet

SAF understryker

Fiirhundet

inom den tekniska

av denna verksamhetsgren

verkets

uppfattning

storlek för att
och företagsan-

kunna omdisponeras

förstiirks.

har avveckh1ts och att det i dagens liige iir realistiskt
mindre total avveckling

av fiiretagsledare

så att

framh;dler

facktjiinsten

nu

att fiirutse mer eller

i framtiden.

att SIFU:s

utbildningsverksam-

het i hög grad kommer att hehöva inriktas p[1 smt1 m[dgrupper och speciella
iimncsomri1den.

friimst det tl'kniska pmriidet. vilket innebiir att den fordrar

stora upptagningsomri\den.
kursernas

1'-ravet pit aktualitet

livsliingd kan bli kortvarig.

SAF till att kurskostnaderna
in för att utbildningen

att

kan bli <1 hiiga att stödi1tgiirder mi'tste siittas

skall nit ut till de tiinkta miilgrupperna.

JFL anför betriiffande
mindre företagen

kan ocks[1 medföra

Samtliga dessa raktorer bidrar enligt

kursko.stnadcrna

att enligt de.ss erfarenhet

iir de

kiinsligare fiir priset pi1 en kurs iin de stora företagen men
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att vissa forhitllandcn

t~dcr p[1 att pri.skiinslighcten

betraktar

i för,ta

hand iir en

vet for litet ,1111v;td de kan f[1 ut av en kurs och

attitydfr{1ga. Fiiretagcn

inte kurskostnaden

som en investering

i fiiretagcrs

framtida

utveckling.

S1·c11.,ki11c/11s1rif;-i,-c11i11g
anser alt SIFU biir bihehtdlas som en enhet med
eget budgetansvar

llt:h med uppgift att sam,1rdna utbildningen

i:cntralt oi:h l,,kalt. av nyckelpersoner

inom landet.

irwm mindre företag i alla de avse-

enden som verket fiircsl[1r utom tekniska kurser och facktjiinst.
re analys av SIFU:s

nuvarande

utbud av tekniska

ingen vid handen art det iir in1ll11relativt avgriinsadc
iiger kompetens.

Det giillcr i huvudsak

oi:h YVS-teknik.
ligt föreningen
Föreningen

proi:cssteknik.
iir endast

anser det tveksamt

samhct enbart inriktad
ningsinstitut

för clseh:tionen.

dc övriga hiir aktuella

för cltcknik

möjligheterna

Fi.ireningen

föreslar diirfiir att

till branschorganen.

biir man enligt föreningen

sammanförande

med det planerade

bransi:hinstitut.

utbild-

lktriiffaniiverviiga en

Sttlcdes hör un-

av delar av den kemisk-tekniska

plasttekniska

med t. e.\. Institutet

vcrkstadsteknik

Fn-

i sin bransi:h.

att bilda ett sjlilvshindigt

niira anknutet

sektioner

dcrsiih:as ett eventuellt

betydande

att i1111111
dessa omritdcn bedriva kursvcrk-

med befintliga eller planerade

integrering
sektillnen

inom omri"tdena clteknik. byggnads-

p:t mindre företag.

undersöker

omrttdcn som SIFU

kemisk teknik och verk,tadstcknik.

sektionen

industriverket

En niirma-

kurser ger enligt fören-

institutet

oi:h av sektionen

för verkstadsteknisk

for

forskning.

Fiir

de utbildningsinsatser

snm bransi:hinstituten

mindre oi:h medelstora

industrin biir bidrag kunna utgi't via industriverket.

gör av betydelse

för den

l'crso11alorga11isatii•11l'rllll l"id i11d11.1tri1·erkl'fstöder verkets uppfattning
om inriktningen

av Slf-U-vcrksamhcten.

enligt organisationerna

Utbildningsinsatscrna

,1mfa1ta nyi:kclfunkti,1ner

niiringslivet.

Den extra stimulans

kan behiiva

fiir att fiilja med i utvecklingen

genom speciella satsningar.
sationerna

erforderliga

SIFU-begrcppi:t
bctriiffande

och avvei:kling

och SIFU-idcntiletcn.

klar iiver alt upphandling
alt nuvarande
De antaganden
SIFU:s

verket

av aktiviteter

omfa1tandc

de. De anser alt en framtida

framh:"1llcr ocksit

av kvalifii:eradc

personalstab

verksamheten

omfattande

tjiinslcr iiven

Det har visat sig

i:a 17~ personer

:ir enligt organisalinnerna

av

att man mitste v,tra

intern kompl!lcns.

gör om den framtida

kursgerlllmförandc-n

SI rU.

uran

eller fiiriindringar

Organisationerna

oi:h genomförande-

personalstyrka

Vidare fordrar 11rgani-

oi:h niigra tirs arbe1srn

av det framtida

kriivcr en omfattande

företagen

biir Himpligen tillgodoses

hiivdar 11rganistionerna.

dimensillneringcn

i fortsiittningen

inom hcl.1 det svenska

som de smii ,1ch medelstora

u1vei:klingsröurser

risk för nedskiirningar

biir doi:k

;ir t11illriii:klig.
bctrii!Tande

mindre viilgrundaca ::!OOpersoner

iir

mer realistisk.
Flerralet

instanser

har inte berört verkets

slutet om att viss del av SIFU skall lokaliseras

förslag att l;ita nmpriiva

be-

till Bodts. Av de instanser

Sl1m har yltrat sig i fritgan anser lii11ss1_vr,,fscrn11 i J.:11l11111r
lKh Siot'i-l1u/111s
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/ii11. lla11,l,,fsk11111111,11Firh1111d1·1,
!11d11stri/i'irh1111dc1.SI-! 10, SA F och 1icrso11,ilorg1111is,11
io11erna 1·id i11,/11.,·1rii·,,,.l,,1•1,
bl. a. pi, de grunder

verket har

anfört. att det finns skiil att ompriiva lokaliseringsbeslutet.
i Stockholms

Uinsstyrelsen
fortbildningskurser

fan anriir dessutom

som SIFU har inriktats

att de specialiserade

p,i ofta kriiver hela riket som

Den frf111kommunikationssynpunkt

upptagningsomr~ide.
liiggningsortcn

for denna

typ av kurser

liinsstyrclsen.

I .iinsstyrclsen

p{1pekar ocbi',

dessa kurser riktas i stor utstriickning
nen. Linsstyrelsen

hiinvisar

vilken Stockholms

iir diirmed

liimpligaste
Stockholm.

att de niiringsgrenar

iir lokaliseraJe

för-

hiivdar
till vilka

till Stockholmsregio-

hiirviJ till 1972 i,rs foretagsriikning.

Hin har niira en femteJel

riket med mindre iin 50 anstiillda

enligt

av totala antalet arbetsstiillen

inom tillverknings-

i

och byggnadsindu-

strin.
/n,/11.1trifi'ir/){(11i/1·1
anfiir bl. a. att den iiverviigande
branschorganisationer

samarbetar

som

Stockhl,1111. En omlokalisering
medföra

betydligt

av de
till

till Rod,s skulle s.'dedes enligt förbundet
kontaktmöjligheter.

enligt forbunJets

Stockholmsomr:\Jet
branschen

majoriteten

SIFLJ iir lokaliserade
I sammanhanget

p.tpe-

att sektionen för elteknik. SIFt::s i slirklass mest framgiings-

kar förbunJet
rika sektion

föriindrade

med

mening.

koncentrerad

mi'tste motsvarande

i hög grad iir beroende

elektroindustri.

av en till

Enligt foretriidan:

utbildningsverksamhet

for

i Stockholmsomri,-

det byggas upp i annan regi om SIFU förliiggs till Bori,s. anför förbundet.
S1111sk1!/I/Ol'l'I,/ii11.1·.11_1Td.1'l'11
i ,.\/i·.,horg.,· lii11 lKh S1·,.11.1k11
ko1111111111fi'irh1111d<'lanser

inte att lokaliseringsbeslutet

biir ompriivas.

finner det inte styrkt att Bori,s som lokaliseringsort
heterna att attrahera
kalt fi.irbiittraJe

kursdcltagre.

Hiirvid piipekar statskontoret

kommunikationsservice

som öppnandet

tlygplats kl•mmer att innebiira för Rori\somr:idet.
i sammanhanget

att en eventuell

service

bl. a. i Stockholmsomri,Jct

landet.

StatskontlH·et

tillstyrker

Statskontoret

skulle minska möjligden radi-

av l.andvettL'r

Statskontoret

framh:,ller

utökning av antalet tjiinster för regional
bör ses i ett sammanhang
inte ett siirskilt rilialkontor

för hela

i Stockholm

med andra uppgifter iin övriga regionala knntor.
/.,'i11.1.1/_1Td.H'II
i A.!i-.,/wrg., hin anser bl. a. att de samhiillsekonomiska
och regionalpolitiska

motiven för att fiirliigga statlig verksamhet.

som SIFU representerar.

till primiira centra

alltjiimt iir giltiga. Även fansstyrelsen
hanget till 1972 iirs företagsriikning,
de mindre och meJelstora
i Älvsborgs
ocb[i

i Je !\-regioner

och tillfällig personal
avniimare

hin hiinvisar i samman-

företagen inom tillverkningsindustrin
liinen. l\fotsvarande

som ligger omkring td

torJe fa goJa möjligheter

samt att uppnii Jen attraktionsgrad
torde komma att kräva.

iir beli'igna
andel uppn.',s

timmars bilresa fr/111Bort,s.

Detta forh[1llande unJerstryker

sens mening att SIFU i Bods
samhctens

i Älvsborgs

iiven den

storstadsomri1dena

som ocks[t visar att niirmare >0 ,;; av

Hin och i Je angriinsande

framhi1ller liinsstyrelsen.

utanför

enligt liinsstyrelatt rekrytera

fast

som kursverk-
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IFL framht,ller.

p[i grundval av egna erfarenheter.

re företag biir drivas i geografisk

anslutning

all kurser för mind-

till företagen.

Av detta sk:il

hnrde Jet enligt IFL vara relativt likgiltigt var i landet SIFU:s huvudkontor
ligger. IFI. anför vidare all motiven för verkets antagande
kursverksamhetcn

skulle

vid en lokalisering

minska

tillriickligt

klart redovisade.

anslutning

till deltagarnas

Kursverksamheten
geografiska

all intiikterna av
till Hor[1s inte iir

måste ju iind[1 bedrivas

i

hemvist. framhitller IFL.

A l\fS avst{1r frfm att niirmare gf, in pf1 verkets förslag betriiffande

lokali-

seringen av SIFU men påpekar att styrelsen tidigare stiillt sig positiv till en
utlokalisering

SI' tar inte stiillning i sjiilva lokalise-

av S11-'U:s verksamhet.

ringsfrt,gan men konstaterar

mot bakgrund

av egna erfarenheter

att vid en

1Hnlokalisering

merkostnader

pf1 grund av ökade

kontakt-.

uppkommer

rese-. tele- och transportkostnader.
FU:s verksamhet

Vidare

p.'i Rori1s och Stockholm

siikerhet ett ökat anstiillningsbehov

medför en uppdelning

av SI-

enligt SP:s bediimning

:iven vid oföriindrad

med all

verksamhetsv1i-

lym.
F.tt fi\tal instanser

har yttrat sig iiver förslaget att l[1ta utreda friigan 11111

ny organisationsform

fiir SIFU.
l.ii11.1styrd11'11i Giitchorgs och B0'111.,hi11finner Jet sviirt att pt, grundval

av utredningsmatcrialet
sett fristitende

ta stiillning till frt,gan om SIFU bör ges en formellt

stiillning eller alltjfönt ingii i industriverket.

SH JO och SA F tillstyrker

samma

uppfattning.

genom att organisera

verkets

Överviigande

ordning beh[1lls. /11d11str(li'ir/>1111dc1.

skiil tycks dock tala för att nuvarande

förslag.

Dessa organisationer

niimligen att vissa fördelar

sannolikt

framför

skulle vinnas

SIFU som en sjiilvstiindig enhet i vars styrelse b,1de

statliga organ och niiringslivets

organisationer

kunde vara representerade.

bl. a. att induSom har framgr,tt tidigare fiireslfir S1·c11sk i11i/11.,·trifi"irc11i11g
striverket

bör undersiika

ningsinstitut

möjligheterna

att bilda ett sjiilvstiinJigt

6.

SINFDOK-utrcdningcns

6.1

Förslagen

SINFDOK-utredningen

förslag

(I 197.'i:04) tillkallades

enligt regeringens

n1yndigande den 2fi juni 197.'i för att utreda organisation
inom omrfidet teknisk och vetenskaplig
Med hiinvisning

till det d[1 pägi\ende

fi.ir._;,1gareföreningsutredningens
redningen

i skrivelse

informations-

information

betiinkande

den l.'i juni
verksamhet.

kommer utredningen

och dokumentation.
i anslutning

redovisade

1977 vissa förslag

be-

av verksamheten

propositionsarbetet

och dokumentationsomrf,det

fi.iretagarefiireningarnas
ningsarbetet

utbild-

för SIFU:s elsektion.

till

SINFOOK-ut-

till fttgiirder inom

som niira hiingde samman med

Övriga förslag inom ramen fi.ir utredatt redovisa

i sitt slutbet:inkande.

som

beriiknas bli framlagt fiire utg[mgen av itr I977.
SINFDOK-utredningen

framhfliler att den tekniska

8 Rik.1d11gc11/977/78. I sam/. Nr ./0. Ri/aga I

informationsservi-
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cen kan ses som ett naturligt kJ i den fön:tagsscrvice som befinner sig
under utbyggnaJ i lanJet kring företagareföreningarna.
Företagen kan
siigas ha behov av att ff1rätt information i en användbar form men ocks,t att
göras meJvetna om Jet informationsutbud
som existerar. Kraven iir i
princip Jesamma oavsett om frt1gorna riir avtal. skatter. miljö. siikerhet.
juriJik. marknadsföring eller teknik. När det giiller friimst de mindre nch
medelstora företagen anser utredningen att det ofta är fri1ga om tekniska
problem som behöver lösas inför produktförhiittringar.
maskinanskalTningar. produktionsutvidgning. tillfälliga produktionsstörningar m. m.
Den nödvändiga informationen finns. enligt utredningen. redan i betydande utstriickning att fä tag p{1 exempelvis i svenska m:h utliindska
forskningsrapporter
m:h patenthandlingar. faktadatabaser m:h kataloger.
Men för de mindre och mcJclstora företagen iir det ofta svt1rt att tillgndogöra sig dessa erfarenheter utan att en mellanhand mellan informationskällorna och anviindarna tar fram informationsmaterialet
ur just Je fakta
som företaget behöver ha tillgi'tng till. Företagen vill om möjligt ha konkreta besked och slippa välja mellan olika alternativ. Framför allt söker
fiiretagslcdaren. enligt utredningen. en opartisk. erfaren och kunnig samtalspartner. som han har förtroende för.
Utredningen framhåller att det iir svi:trt att finna en effektiv lösning pii
denna informationsöverföring
via en mellanhand. Överföringen pf1verkas
av flera faktorer. bl. a. mottagarens behov och mottagare kapacitet, mellanhiindernas erfarenhet och uthildnong. vetskapen om och åtkomsten av
erforderligt informationsmaterial.
Det senare stiiller ocks[1 krav p[1 att
fungerar i ett samverkande system.
bibliotek och andra informationsbllor
kan enligt utredningen skapa
Endast erfarenheter friin försöksverksamhet
underlag för mer permanenta iitgiirder.
Utredningen pekar vidare på att SINfDOK har tagit initiativ till det sk
Kalmarprojektet.
En kontaktman har anställts vid företagareförcningcn
i
Kalmar li\n med uppgift att samla erfarenhet om hur en uppsökande kontakt- och informationsverksamhet
skall bedrivas för att göra bästa nyttan i
mindre och medelstora företag. Han skall också stegvis fiirsiika precisera
företagens behov av tekniköverföring. Målgrupp är bl. a. företagsledare och
övriga chefer vid vissa verkstadsförctag med mellan 20 och 200 anstiillda.
Projektet berör ocksä utbildning av personalen vid företagareföreningen
i
Kalmar län.
Enligt utredningens uppfattning hör nu stat och kommun ta en ökad del
av ansvaret för en systematisk och långsiktig informationsfiirmedling
till
mindre och
känd teknik
företag har
tjänster på

medelstora företag. Det gäller att på olika sätt bl. a. göra redan
tillgänglig för företagen på ett effektivare siitt iin nu. l\fanga
enligt utredningen idag sviirigheter att utnyttja informationsett ändamålsenligt sätt. Det iir ocksä vanligt att företagen

översköljs med information av obetydligt intresse. Den nyttiga informationen tenderar att drunkna i det stora utbudet.
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;\fot denna bakgrund och i anslutning till den föröti1endc utbyggnaden
av företagarcfiireningarna fiircsE1r utredningen en utvidgad fiirsiiksverksamhet pit informations- och dokumentationsomrädet. V nksamheten hiir
pi1gi1under den niirmastc trei1rsperiodcn med bö1:jan den I juli 197X.
Ut redningen föresl{ir s{tlunda att vid ytter Iigarc t vii företagarcfi.irc ningar.
förutom den i Kalmar l:in. piihö1:ias fiirsiik med teknisk informationsfiirmedling inom ramen för den ordinarie förctagsscrviceverksamhcten.
Arhctet shall enligt utredningen hl. a. bedrivas Slllll en systematisk uppsökning av mindre och medelstora industriföretag i liinct. För arhctet bör vid
va1:ie fiircning anstiillas en erfaren tekniker som har förutsiittningar att
vinna förtroende hos fiirctagarna och har möjlighet att analysera fiiretap:ens hchov av teknisk information. Han hiir vara si1 \'(il informerad p:t
infornwtions- och dokumcntatil1nsomri'tdct att han snahht kan Himna hiinvisningar till goda muntliga och skriftliga infrirmationskiilllll'. Fiir denna
uppsökande tekniska informationsservice hiir anvisas 3~0 000 kr. per i1r
under försökspcrioden.
Vidare föresl[ir utredningen att det till en fiirctagareförening knyts en
professionell informations- och dokumentation,cxpert som kan fö tillgi111g
till modern teknisk utrustning. Han hör enligt utredningen hitriida de i
fiirctagsserviccn verksamma t_i;instcmiinnen vid fiircningen. Ltrcdningen
föresli1r att ~30 000 kronor per i1r under försiiksperioden anvisas för anstiillning av ifri1gavarande expert.
Utredningen föresliir ocksa att ett samarhcte inleds mellan fiirctagarefiireningar och hranschforskningsinstitut. Genom en medverkan fr[1n institutens ~ida kan enligt utredningen informationsgivningen till företagen i
specialiserade tekniska frtigor fördjupas och effektivisera,. t:trcdningcn
anser all 300 000 kr. per fir hiir anvisas fiir ifr.°1gavarandc iindami'il.
Slutligen anför utredningen att i anslutning till försöks verksamheten hör
viss utbildning i informations- och dokumcntationsservicc av heriird personal vid fi.irctagarcfi.ireningarna komma till st{111d.Utbildningen sl,;ullc ta
sihte p{t att visa vilka informationskiillnr som sti1r till huds och viigen att
snahht få tillg{mg till materialet. Den skulle iivcn ange liimpliga metoder fiir
att analysera företagens informationsprohlem och systematiskt söka informatillll. För uthildningsinsatserna anser utredningen att högst 100 000
kr. per [1rhör anvisas.
Utredningen förordar att försöksverksamheten hör fiiljas upp och utviirderas av en siirskild styrgrupp med företriidare för bl. a. industriverket.
SINFDOK. STU och Industriförbundct/SHIO.

6.2

Remissyttrandena

Samtliga rcmissinstanscr delar utredningens grunduppfattning att [1tgiirder bör vidtas för att effektivisera och systematisera information~spridningcn till de mindre och medelstora fiiretagcn. Sitlunda ansluter sig
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patent- och registreri11g1Terket, STU. SINFDOK. SH/0, Fiiretagar(fi"ircningamas förbund och TCO i stort till den föreslagna försöksverksamhevid fiiretcn. lnd11stril'erket st/iller sig tveksamt till försöksverksamheten
1.0 tar inte niirmare ställning till utredningens olika
tagareföreningarna.
förslag.
Patent- och r1•gistreri11g.1T1'rkc1
understryker den viktiga roll som fiiretagareföreningarna har när det gäller att förmedla teknisk information till
företagen, särskilt de mindre och medelstora. Patentverket utnyttjar sedan
nägra år tillbaka företagarcföreningarna
i verkets egna informationsaktivitcter. Verkets uppfattning är di"ilför att utredningens förslag bör vara viil
ägnat att främja en effektivare spridning av teknisk information till mindre
och medelstora företag. Patentverket förordar därför ett skyndsamt geföreslagna programmet och
nomförande av det av SINFDOK-utrcdningen
tillstyrker att de av utredningen angivna medlen stiills till förfogande for
dess genomförande.
Slutligen anförs att verket numera bedriver en undcrvisningsverksarnhel
som i vissa delar hör viil motsvara det utbildningsbehov som den av
utredningens förslag berörda personalen vid företagareföreningarna
har.
De mindre företagens informationshehov gäller inte bara tekniskivctcnskaplig information framhäller industrir{'l'ket utan i minst lika hög grad
frrigor som rör exempelvis
myndighetsföreskrifter,
marknads- och
behovsutveckling, utbildning, serviceutbud m. m. Verket instiimmer i utredningens uppfattning att det bör finnas en mellanhand, en "i.iversiittare", mellan informationskällorna
och användarna. de mindre företagen.
Mellanhandens uppgift kan vara att bl. a. analysera företagets informationsbehov, att konkretisern/översiitta
detta och att iivcrsiitta svaret till för
företaget/företagaren
användbar form.
Niir det giiller utredningens konkreta förslag stiillcr sig industriverket
tveksamt till försöksvcrksamheten
vid företagareföreningarna.
Enli):!t verkets uppfattning rymmer försöksverksamhctcn
i princip inte migot nytt
element. utan utgör en normal arbetsuppgift vid en företagareförenin):!.
Genom den utbildning pä informationsomr{1det som verket planerar för
förcningspersonalen.
torde den befintliga personalen också bibringas erforderlig kunskap p[1informations- och dokumcntationsomri'1dct.
Verket framhåller vidare att informationssökning för att lösa tekniska
problem i mindreföretagen normalt innebär att fä tag i den eller de personer
som vet något om hur man löser det aktuella problemet eller som kan
skaffa den information/kunskap
Mindrefi.irctagen iir
som erfordras.
m. a. o. mer bctjiinta av en direktkontakt med en specialist pt1 det aktudla
problemomr{1det, som ocks[1 kan fungera som mellanhand/övcrsiittare.
;in
att få ett antal referenser/artiklar.
som i och för sig kan vara reh:vanta för
problemet. Det är däiför enligt verket tveksamt om den föreslagna försöksverksamhctcn
med en professionell informations- och dokumcntationsexpert uppfyller dessa krav.
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Enligt verkets uppfattning biir föreningstjiinstemiinnen.
dagliga arbetet.

som ett led i det

vid behov kunna utnyttja befintliga resurser p{1 informa-

ti~1ns- och dokumentationsomrt1det.

I industriverkets

program för effekti-

viserad information ingår ett avsnitt om teknikinformation till mindreföretagen som tar upp bl. a. en försöksverksamhet i samarbete med ingenjörsvetenskapsakademiens
teknik

111.111.

informationstjänsl,

temadagar/faktablad

Genom bl. a. dessa aktiviteter

kring ny

torde föreningstjänstemännen

kunna knyta kontakt med specialister som kan svara fiir <1viil sökning som
"översättning"· av information.
En försöksvcrksamhet
med informations-

och dokumentationsexpert

kan dock enligt verket ha en kunskapshöjande
stimulera

till ett ökat utnyttjande

mentationsresurser.

effekt i föreningarna

av befintliga informations-

I ndustrivcrket

fiirordar

att experten

och

och dnku-

fungerar

som

konsult tit flera föreningar.
I ndustriverkct

framh{dler vidare att i programmet

för teknikinformation

till mindre och medelstora företag ingår som en del att bl a genom temadagar och faktablad fiira ut vissa branschforskningsinstituts
möjligheter att bis1t1 mindreföretagen.

kompetens

Den försöksverksamhet

och

som utred-

ningen föresl[ir skulle enligt verkets uppfattning möjliggöra iikade insatser
fr:'in instituten för att stödja de mindre och medelstora företagens verksamhet.
Verket anser slutligen i likhet med utredningen
ning och kontaktskapandc
föreningspersonalen.
eningar.

att behov av viss utbild-

pä informationsomrf1de1

kriivs för

men att denna utbildning bör omfatta samtliga för-

Verket redovisar

nomföra en grundläggande
formationsansvariga

aktiviteter

sina planer att under budgetiiret
utbildning p[1 informationsomrf1det

I977 /7X geför de in-

vid var:je förctagareförening.

STU delar SINFDOK-utredningens
uppfattning att en försöksverksamhet med förmedling av teknisk information till mindre och medelstora
företag iir motiverad. STU ställer sig positiv till den föreslagna samverkan i
en siirskild styrgrupp. Genom en sådan samverkan skapas förutsiittningar
för att informations- och dokumentations verksamheten naturligt integreras
med s~1viilföretagareföreningarnas
och branschforskningsinstitutens
som
STU: s serviceverksam het.
Även S/NFDOA. ansluter sig i allt viisentligt till de av utredningen
framförda förslagen. Niir det gäller förslaget om att knyta en informationsoch dokumenlationscxpert
rekommendera

vid en företagareförening

att de niirmare betingelserna

vill dock SINFDOK

- vilken region som är liimpli-

gast. om experten bör vara verksam vid en eller flera förenignar

111.111. -

ytterligare utreds innan formerna för försöket faststiills.
Fftersom de i försiiksverksamheten
olika huvudmiin. industriverket
för hela progrnmml't

ingf1ende projekten iir fi.irdelade p{1

och STU. föreslår SINFDOK att ansvaret

liiggs pä industriverket.

SINFDOK förklarar sig
fiir uppföljning och

ockstt berett att medverka i den föreslagna styrgruppen
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utviirdering

01:h att stilla

erfarenheterna

rr{in SINFDOK-projd,;tct

till

förfogande.

rco

framh{1lkr att de förslag om en utvidgad

SINFOOK-utrcdningen
fortfarande
utnyttjas

fi.irsöksverli.samhet

liigger fram har den fördelen

bedrivs i bcgriinsad

form. Den biir ge erfarenheter

fiir att senare hcdi.ima om verksamheten

skala. Fiirsi.iksverksamheten
och motivation

Den biir inte ensidigt

som kan

skall övergii i sti.irre

bör enligt TCO inriktas plt all ge informatilln

h\ls de som arbetar

utnyllja den information

som

att wrksamheten

i små 01:h rnedelstL1ra t'iirctag att

som kan vara relevant i olika problemsituatillner.
inrikta sig p{1 fiiretagsiigarcn/förctagsledarcn

utan

iivcn viinda sig till övriga i företaget.

TCO anfiir vidare all verksamheten förutom teknisk och ktimmcrsiell
inf11rmatil1n bi.ir innefatta iivcn arbetsmarknadspolitisk
information. Hristande kunskaper nm arbetsmarknaden
och dess paner iir ofta en allvarlig
svaghet hos de smi1 företagen.
TCO tillstyrker siilunda all den föreslagna försiiksverli.samheten
instiiller niidviindiga resurser till förfogande. Det
itieras om statsmakterna
fördiggcr emelkrtid ett stort behov av all noggrant ange inriktningen av
verksamheten innan den pi1börjas. Den styrgrupp som föresli1s bli tillsatt
finns det diirför cl! stort behov av. Denna grupp biir iivcn wara för en
kontinuerlig uppföljning av verksamheten. I styrgruppen m{1ste de fa1:kliga
organisationerna
vara representerade.
LO delar utredningens grunduppfattning
all det iir angeliiget alt lllika
i'1tgiirdcr vidtas i syfte att skapa i.ikad kiinncdom om redan befintlig tcl-;nik
m:h uppnridda forskningsresultat
bland mindre 01:h medelstora företag och
samtidigt förbiittra dessa företags möjligheter att tillgodogiira sig denna
kunskap.

Samhiillct satsar stora medel ptt forskning och utveåling

iir nödviindigt.

Sannolikt

större ut ve1:klingseffckter
effåtiva

skulle do1:k enligt LO:s uppfattning.

!,;unna uppni1s om detta följdes upp med mer

Mgärder i syfte att sprida kännedom

tekniska framsteg framförallt
LO tar dnå

vilket
betydligt

nm forskningsresultat

bland de mindre och medelstora

od1

företagen.

inte niirmare stiillning till SINFOOK-utredningens

olika

förslag.

Sll/0

instiimmer

vis~a synpunkter

med försöken
upplever

i utredningens

förslag men framför

som miiste beaktas i sammanhanget.

Viss försiktighet
systematiska

i allt viisentligt

bör sftlunda enligt SHIO iakttas

uppsökningen
med teknisk

att Je översköljs

tillg:oJogöra sig innehållet.

vid den föreslagna

av mindre och medelstora

företag i samband

informationsförmedling.

Mi\nga företagare

av information

m:h skrifter och har sv{ll'! att

ockst1 all den nylliga
Risk finns ocks{t att en del
för.:tagare uppfallar den uppsökande verksamheten
som opi1kallad och
pi1trtinganJc. och diirfor inte tillgodogör sig denna enligt inlcntivnerna
framhåller SHIO.

informationen

Utredningen

konstaterar

kan drunkna i det stora utbudet.
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SHIO understryker

vidare vikten av att bransch- och intressellrganisationer utnyttjas vid infllrmationsspridningen
till de mindre företagen.
Branschförbunden har enligt SHIO ut1Hrn>rdentliga insikter i branschens
speciella fiirh[illanden. till skillnad milt företagareföreningarnas mera allmiinna kunskaper 11111företagsamhetens regionala fiirutsiittningar. De
har en kontinuerlig skriftutgivning. framför
flesta branschorganisationer
allt genom branschtidningarna.
och bedriver en llmfattande kurs- llch
fiiredragsverksamhet samt allmiin r[1dgivning.
Vad giiller branschforskningsinstituten
konstaterar SHIO att dessa huvudsakligen . ."1tminstone hittills. bedrivit en forskning Slllll i enbart ringa
grad kllmmit de mindre fiiretagen till god11. Hos dösa företag finns diirfi.ir
en utbredd skepticism mot att ett i.ikat stöd fi:ir FoU-insatser till denna
l\1inimifi.iretagssektor skall kanaliseras över branschforskningsinstituten.
hidraget för medlemsskap i vissa av de industristiftelser som bedriver
kllllektiv forskning iir enligt SHIO llckS:1 viil högt för att intressera mindrcfi:iretagen i allmiinhet. SHIO anser diirfiir att samhiillet hör rycka in 11ch
fiirbiittra möjligheterna fiir mindrefiiretagen att tillg11dllgÖrasig llCh bidraga till den kollektiva forskningen. SINFDOK-utredningens
fiirslag pi1denna punkt hoppas SHIO skall vara ett led i den riktningen. S1-11Ofinner det
viirdefullt att de föreslagna i1tgiirderna skall följas upp och utviirderas av en
siirskild styrgrupp.
Fiirl'lagun:fi'in•11i11g111"11<1s
.fi"irh1111d,slutligen. tillstyrker ockS:1 den fiirslagna fiirsiiksverksamheten men vill samtidigt understyrka att fri1gan lllll
en mer permanent insats far överviigas fiirst efter noggrann utviirdcring.

7.

Vissa internationella förhållanden

SmMiiretagens roll i olika Hinder varierar avseviirt. Ek11nomiska. Sllciala
och kulturella lllikheter har meuverl-.at till att fi.iret.igsstrukturen fatt sl-.iftande utseende. Till en del 11,rde LlCksi1rent red1wisningsmiissiga sl-.illnader
uppkomma till fiiljd av mycket varierande dcfiniti1,ner av smiifiiretagsbegreppet.
Utvecklingstendenserna
har visat en stiirre samstiimmighet. I samtliga
industrialiserade liinder har under det senaste decenniet skett en ökad
kllncentratinn r1111t
större fi.iretagsenheter. De mindre och medelstllra företagens sysselsiittningsandel har vanligen minskat. En förskjutning av
srn[1fiiretagandet mellan niiringsgrenar kan konstateras i flertalet Hinder.
Olikheter i traditinn och annat har llcksi1 lett till att samhiillsinsatsern:1
pi1smi'tföretagsomr[idet tagit mycket varierande former. PMallande iir dock
att man inriktar sig pi1friigor rörande de mindre llCh medelstora företagens
kreditfiirsii1:jning och deras behllV av utbildning. rt1dgivning och information. Gemensamt fiir ett flertal liinder synes ocksii var:1 att just under de
senaste tvi1 till tre ;1ren intresset markant iikats fiir denna kategori av
företag.
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7.1 Norge
Utvecklingen

av hestånJet

av industriföretag

i Norge har varit likartad

meJ Jen svenska. Antalet företag gick mycket starkt tillbaka under andra
hiilften av 1960-talet. Mellan 1970 Ol:h 1975 har Jet endast skett en l1hctydlig minskning. Särskilt pföaglig har neJg{mgen varit i antalet myi:kct sm(1
företagsenheter.

Frtm 1965 till 1975 ökade Jen totala industrisyssclsiitt-

ningen frän 369 000 till 391 000 anställda. Ökningen föll helt pt1företag med
fler än 50 anstiillda och med tyngdpunkt på de större företagen. Hiirigenom
kom de mindre och medelstora företagens sysselsättningsandcl
frtm 63 ,5

(+till

59.3 r;;-_
Den branschvisa

fördelningen

av smt1 och medel-

stora företag visar på ett mycket starkt småföretagsinslag
trlivaru- och teko-industrierna.
mot större företagscnhelcr

I dessa branscher

att minska
i livsmedels-.

har iiven utvecklingen

varit starkast. Inom vissa expansiva hranschcr.

bl. a. den plastbearbetande industrin och elektroindustrin. har antalet smi,
företag ökat. Den regionala utvecklingen har giitt mot en med riksgcnnmsnittet likartad förctagsstorleksstruktur
i flertalet regioner.
En rad iitgiirJer har vidtagits friin samhällets sida i syfte att underliitta
Bland den kreditgivning ,om
verksamheten
inom smMöretagssektorn.
viinder sig mot Je mindre företagen miirks siirskilt H11mh-erks- og .,111,ii11d11.,·trifimill't vilken har till uppgift att stiilla garantier och lämna l{mgsiktiga
investeringskreJitcr
i form av toppfinansiering till hantverks- och smfondustriföretag. I fondens bestämmelser begränsas dess medverkan till fiirctag med färre än 20 anställda. Utläningsramen uppgick ar 1977 till JO
miljoner norska kronor. Andra kreditformer som
viindcr sig till de mindre och medelstora företagen
/11i/11stric11s
0111stilli11g.\/imdvilka bf,da syftar till
omstiillningar och sarngäenden inom industrin.

i betydande utstriickning
utgör /11i/11strif,,,,d,·toch
att underliilla nch friirnja
I ndustrifondcn har. för-

utom länegarantigivning.
möjligheter att förviirva aktier i företag. Inom
ramen fi.ir den regionalpolitiska verksamheten är Distriktcncs 11thrggi11g.,syfte. Fiir
.fimd verksamt med bl. ;1. l[mgiv ning i sysselsättningsfriimjande
främjande av teknisk forskning och utveckling kan stöd utg;1 fr{m UT\"1'ck-

li11g.1fimill.'t,vilken lämnar lån för riskbetonade eller i förhällande till företagets storlek. särskilt betydande investeringar med ett tekniskt eller
marknadsmässigt

nyhetsvärde.

Såväl bottenlän

som lån p[1 hög risknivj

För flertalet
kan lämnas av den i juni 1977 ombildade Norsk<' /11d11strih1111k.
av de niimnda kreditinstituten

giiller att Je tillkommit

1970-talet.
I en i augusti i iu- framlagd ~tortingsmclding
ringen en uthyggnad

av kreditgivningen

fondet, Industribanken

och Distriktenes

slås en iikning av den förstniimnda

under

1960- och

föreslår den norska rege-

via H[mdverksutbyggingsfoml.

og smt1industriFiir i1r I97~ fiire-

fonden till 55 miljoner norska kronor

och en höjd gräns for enskilda li1nebelopp från 300 000 till 500 000 norska
kronor. Storleksgriinsen

för företag som kan komma i fr[1ga för Hin föreshis
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20 till 50 ansliillda.

hiijd fdn
strihanken

F.n utredning

och en ökad rq!ionalisering

lHll sammanslagning

av Industribankens

av lnduverksamhet

aviseras.
Företagsscrvicevcrksamhet
byggingsfond.

hedrivs i första hand vid Distriktencs
utS1a11·11s1ck11,,/ogi.,k,· i11.,1i1111
har bland andra de

Genom

mindre och medehlora

beretts tillgi111gtill s.'1viil siirskilda utbild-

slHll ri1dgivningstjiinster.

ningsmöjligheter
kesinriktad

företagen

Kursverksamheten

och tiickcr ett stort spektrum

den. F.n betydande

decentralisering

ens slortingsmcld

konstateras

i dag iir hegriinsal.

fem siirskilda

sikte p[1 en landsl1mfottande

har skett. I regering-

stiidet till fiiretagsscrvice

av den statliga industriella

och informationsverksarnhcten

der 1978 foresl.ts

iir starkt yr-

och f11nktionsomr[1-

av verksamheten

att det siirskilda

En utbyggnad

kontaktförmedlings-

av branscher

rf1dgivnings-.

fi.iresli1s diirfiir. Cn-

kontor för detta iindamitl uppriittas

verksamhet

;1r 1982. Det administrativa
institut.

an-

svaret för denna verksamhet

liiggs p[1 Statens

tutets uthildningsverksamhet

avses ocksi1 byggas 111.bl. a. genom siirskil-

da foretagsutvecklande

tekrwlogiskc

med
I nsti-

kurser.

Endast en mindre del av samhiillcts

insatser

p[1 fllrsknings-

lingsomrt1del

kommer de mindre och medelstora

verksamhet

som

företagen till del. Av den
ll'k11i.1k-11u1111-i-,•1,·11.,ka{'lige
Ji1r.,-

vid Norges

bedrivs

och utveck-

k11i11g.1nidavser ca fem procent företag med färre iin 100 anstiillda. U11·ffkli11g.1:fi111dl'Iavdelade f1r I 975 ca en femtedel av sina resurser till
mindre och medelstora
satsningar

I regeringens

via bl. a. NTNF.

informationsinsatser.
ökade

företag.

pi1 smMiiretag

stortingsrncld

riktade

nwt sm[1 företag

via F ondct fi.ir fn:mme

ning. Hra11.,J,:fi1r.1k11i11g.1:fi111d1•1
. .Ä.vcn hchovet
till de mindre företagens

fiircslits iikade
liksom

av bransjcforsk-

av ett iikat hiinsynstagande

roll i den statliga teknikupphandlingen

framh:1lls.

Staten avser alt Higga ökad vikt vid att mindre riirel;1g blir underleveranti.irer viJ offentliga upphandlingar.

7.2

i

Danmark

Oe mindre fi.irct;1gen inllrn industrisektorn

i Danmark

och 1972 sin andel av siiviil företagsbestf111det
niimnda i\r svarade.
kategori
anstiillda.

bland arbetsstiillen

Inom detaljhandeln
minskade

antalet

skaffade

detta

llCh 2-1•:; av de -108 000
svarade

fiirsiiljningsstiillen
de minsta

(()-4

s;1viil

;ir

I %5 som

och 30 '';. av sysselsiittningen.

har tigt rum en motsatt utveclding.
med ca 9

ansti'tllda)

fiir denna fi.iretagskatcgori

Under

1%0-talct

r;; till 56 000. I fiirsta hand

försiUjningstiillcn

med 17 'T till 45 llllO. Syssclsiittningen.

ni\got. minskade
da.

denna

verksamhetsstiillena

1972 for ca 20 r::;.av foretagsbestf1nde1

minskade

Sist-

med fler iin fem anstiillda.

för ca 75 \·, av de o 800 arbetsstiillcna
De medelstora

iikade mellan 19o5

som syssclsiiltning.

vilkas

antal

som totalt sett ökade

fr[111 113 000 till 99 000 anstiill-
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Hantverks-

och smftindustrisektorn

(0-19 ansliillda) har sedan 1968 min-

skat något i fråga om antalet företag men tillvuxit sysselslittningsmässigt.
Reparationsföretagen
har ökat sitvlU antals- Sll!TI syssclsiittningsmiissigt
har stagnerat

med;u1 byggnadsscktorn

ca 11 ~,; av fiiretagshestiindet

Speciella

i denna sektor.

riktade till de mindre och medelstora

samhällsinsatser

gen finns i första hand pii kreditförsö1jningsomriidct.

företa-

Den direkta kredit-

(difrlimst genom Direkt//ralet Fir 1:,·g11.1·11tH'<"kli11g

givningen

kanaliseras

rektoratct

för regional utveckling).

för uthyggnad

Nyregistrering-

har under senare fa uppgi'ttt till [irligen ca 4 hOOeller

arna av industriföretag
motwarandc

i brida avseendena.

Uin till hantverk

och rationalisering

och mindre industri

kan utg{1 med normalt

danska kronor i varje enskilt fall. Beloppsramen

hiigst 350 000

är f. n. 40 milj. kr. per ttr.

För län till hantverks- och småindustriföretag
kan ocks[i utgii stat/ig<1
g<1rc111til'r
j,·;,. rc'irc/sckapital. Syftet lir att möjliggöra i förhiillande till företagets storlek betydande

omsllillningar

till nya produkter

iir f. n. 200 milj. kr. och högsta limcbclopp

Urneramen

och marknader.

250 000 kr. Garan-

tier llimnas endast till företag med högst 75 ansllillda.lndirekt
samhlillet till att kreditgivningen
tier till finansieringsinstitut

som riktar sig till denna företagskategori.

Den

för detta iindami'tl uppgttr till 60 milj. kr. Aland sam-

totala garantiramen

hiillt:ts insatser pit kreditgivningsomr;1det
industri-

medverkar

till mindre företag friimjas genom garan-

och hantvcrkssektorn

delar av denna. Denna kreditgivning
ma ocks[t de mindre

finns liven s{tdana som riktas till

i sin helhet eller geografiskt

företagen

torde i hetydande

avgrlinsade

utstriickning

kom-

till del. Hlir kan bl. a. niimnas statliga

garantier för l{m upptagna för omstiillning till nya marknadsförh:tllanden
eller för att möjliggöra ig{mgs;illning. utveckling eller rationalisering av
samhiillsnyttig

produktion.

I Egnsudvikling)

Inom ramen för det regionalp11litiska

utgiir Hin. hidrag och garantier.

stiidet

Staten bidrar oc(..s,'t med

kapitaltillskott till verksamheten vid Fi11a11.,ieri11gsi11stii-11t<'i.f,1r
flld11s1ri".t:
11,lmh-erk A/S. Institutet liimnar l[m till exponerande och importkonkurrerande verksamheter
vid bl. a. nyetableringar.
exparisions- och prndukLionsomstiillningar. Kreditgivning speciellt inriktad mol teknisk utveckling
kanaliseras genom Fondct till fremmc af teknisk og industriel udvikling.
Fonden kan medverka
inledande

skedena.

vid finansieringen
fonden

äterbetalningsskyldighel
disponerade
Utöver

av utvecklingsprojekt

har möjlighet

endast i de

att liimna lim med villkorlig

och kan liven teckna aktier.

Audget[1ret 1976/77

fonden 90 milj. kr.
den rädgivnings-

anslutning

till den speciellt

och informationsvcrksamhet
småföretagsinriktade

heten liimnar samhiillct siirskilt stöd till arbetsmarknadsnisationernas

tekniska

1976/77 uppgick

service-

bcviljningsramen

och

som bedrivs
och branschorga-

konsulent verksamhet.

för dessa

i

kreditgivningsvcrksam13udgctitrct

iindamM till 20.2 milj. kr.

Siirskilda bidrag för tekniskt inriktad serviceverksamhct

och vidareuthild-

ning utgår iivcn via 1'ek110/c1girdde1till i första hand ett 20-tal godkiinda
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k'kniska

servit.:einstitut.

Budget:iret

viteter 1111sscrvit.:einstituten
Betydande

1971-,/77anslop

av denna verksamhet.

finansieringen

insatser

t11talt lfi4 miljoner för

Huvuddelen

- ca 80

r·; - avs;'1g akti-

medan i1terstL1den utgiL·k till enskilda pro_iekt.

har hiirvid avsett servit.:e- och utbildningsverksamhet

riktad mot mindre företag.

7.3

Finland

Antalet

omsiittningsskatteskyldiga

ca 59 000. Huvuddelen
200 ansliillda
industrin

foretag i Finland

,1v dessa var smi1riiretag.

svarade

Fiiretagen

fiir 4ll ',- av sysselsiittningen

sy.,selsatte

r:;. Antalet srni1 industriföretag

med farre iin

i niiringslivet.

Inom

29.6 r;-.av de anst:illda.

denna fiiretagskategori

,kilt stort inslag av mindre och medelslllra
-58.4

uppgick ,ir 1974 till

S:ir-

företag fanns inom varuhandeln

(med farre iin 50 an,tiillda)

har hittills

under 1970-talet minskat n:ig1it.
Samhiillets

insatser

fiir att underliitta

smaforetagrns

kreditforsii1:jning

sker i flera former. Endast ett fatal av dessa riktas direkt till de mindre och
1111:delstora riirctagen.

S:irskilda

s. k. rii111cs1iid1Å.rnlill'r har kunnat

utgi1

till sma fi.iretag sedan iir 1969. Stödet viinder sig speciellt till sm{1 fi.iret,1g
som fa verks,1mma

inom de s. k. utvecklingsomr[1dena.

kan avse högst 50 <:;, av investeringar
fiiret,1gets

prl1duktionskapacitet.

,om medför

Riintestiidskredit
,·:isentlig

riintan pC1l:1net under de tV:1 första ,\ren. efter det projektet
med 40

iikning av

utgar med hiigst XOr.;. av

Riintestiidet

fullfiiljs. och

r;;under de tvf1 diirpi1 fi.,ljande i1ren. Under ,\r 1975 heviljades

167

siidana krediter till etl totalt litnebel1lpp lllll 25 miljoner mark. U1ngivning
med speciell inriktning

mot de sm{1 industriföretagen

i111·c.1/1'ri11g.,J;,11d.
Utbningen
miljoner
fondens

mark.

{ir

sker iiven via

1976 till sm[1industrin

Den utgjl1rdc emellertid

endast

uppgit.:k till 15.2

en myeket

liten del ,1v

tl1tala utL,ning \65fiA miljoner mark). Statliga garantier,

gan111lil'r, kan liimnas {it industriföretag
med en omsiittning

m,1rk fi:ir investeringar

ni ngstillgi1ngar eller för ökning av rörelsekapitalet.
20 ':; av garantierna
liimnas till smiiföretag

Tutalt beviljades

belopp om 30.6 miljnner

sm.'1fiiretagsinriktade

kreditgivningen

inom ramen för den regionalpolitiska

helcn. U1,·1•c/..li11g.1Ji111de11
kan liimna krediter
företag beliigna i utvccklingsomr[1dena.
kan utgä siirskilda

i anliiggunder

mark. Ca

avsC1g lt111för ri.irebekapitaltillskott.

Vid sidan av den direkt

ringsbidragen

i11d11.11ri-

och vissa andra typer av företag

om högst 50 miljnner

i1r 1976 vidare ICrntill ett sammanlagt

.11,111'11.1

investerings-.

beviljas

till ll\.:h iiven teckna aktier i

Till företag i utvecklingsomrC1dena

start-

för anskaffande

kan l[rn

stödvcrksam-

och utbildningsbidrag.

lnveste-

av anliiggningstillgi1ngar.

Startbi-

draget beviljas p:'1grundval av de löner och lagstadgade

sociala avgifter som

föranleds

produktion.

av att ett företag

ningsbidrai;:ets
samband

pi1bii1:jar eller utvidgar

syfte lir att kompensera

med att verksamhet

företagen

Uthild-

fi.ir utbildningskostnader

p{1bii1jas eller utvidgas.

Andelen bidrag som

i
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beviljats mindre och medelstora industriföretag uppgick under tiden september 1975- juni 1977 till ca 73 q,_ Totalt utgick under perioden till denna
företagskategori ca 160 miljoner mark i sådana bidrag.
Samhällets småföretagsinriktade förctagsscrvice hanteras huvudsakligen genom handels- och industriministeriets s. k. industridistriktsorganisation. För närvarande finns elva sådana distrikt med ca 75 anställda.
Rädgirnings- och i11jiirmatio11.1Terksamhetc11är i hög grad kopplad till det
finansiella området. I övrigt berör verksamheten här såväl företagsekonomiska och administrativa som tekniska frågor. En betydande 11thild11i11gs1wksa111het sker ocksä inom de olika distrikten. Utbildningen vänder sig
främst till företagslcdarna och nyckelpersoner i företagen. I verksamheten
utnyttjas i första hand externa konsulter. Staten subventionerar kurserna
till ca 50 'Jf. Under år 1976 deltog totalt ca 2 000 personer i dessa kurser.
Det kan slutligen nämnas att huvuddelen av den småförctagsinriktade
kreditgil'11i11ge11handläggs vid dessa distriktsorganisationer.

7 .4 Storbrittanien
Småföretagen sysselsatte i Storbritannien vid 1960-talets mitt en tredjedel av de anställda i näringslivet. Inslaget av småföretag varierar betydligt
mellan näringsgrenar. I den tillverkande industrin svarade de mindre och
medelstora företagen för 20 %· av sysselsättning och produktion medan
inom t. ex. hotell- och restaurangbranschen verksamheten i de srnt1 företagen utgjorde inemot tre fjädedelar av den totala verksamheten. Antalet
sysselsatta i småföretagssektorn uppgick till ca 4.4 miljoner anstiillda.
Småföretagens andel av såväl sysselsättning som produktionsviink
inom industrisektorn har fallit under en rad år. En liknande utveckling har
under 1960-talct iigt rum inom handelssektorn och byggnadsindustrin. Ett
ökat inslag av småföretag har noterats inom samfördselscktorn och delar
av tjiinstesektorn.
lndustrial and Commcrcial Fi111111cc
Corporatio11 ( ICFC) iir en av de
största längivarna till små företag vad gäller krediter och kapital pi', s{1viil
låg som hög risknivå. Bolaget ägs gemensamt av hrittiska centralbanken
och olika privata banker. Vid 1970-talets början uppgick den iirliga utläningen till totalt 152 miljoner pund. ICFC tecknar också i betydande
utsträckning aktier i mindre och medelstora företag. Genom i första hand
sitt dotterbolag Estatc Duties !nl'estmelll Tmst (EDIT) kan ICFC förse
företag med kapital i syfte att underlätta generationsskiften och erliiggandet av arvsskatt. Finansiellt stöd till teknisk ut veckling i mindre och
Corpomedelstora företag kan utgå från National Reseaffh Dl'l·elop1111•111
ratio11 (NRDC) och Technirnl DCl'elop111c111
Capita/ l.td. (TDCl. Sistniimnda bolag är dotterbolag till ICFC. Återbetalningen sker med hiinsyn
till försäljningsframgång. N RDC kan även teckna aktier i bolag. I nvestcringar finansierade via TDC avser finansieringen efter prototypstadiet.
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Kapitaltillskottet

kan ta samma former som vad giiller J\ROC:s kreditgiv-

ning.
Finansiellt
företag

sti.id i samband med omstiillningen

inom speciella

branscher

av mindre och medelstora

kan utgl1 fiir anlitande

av konsulter.

Stödet utgiir i form av bidrag med 50 'X fi.ir konsultkostnader.

Vidare kan

si"1rskilda bidrag utgt1 - med hiigst 5 000 pund - för undersökningar

av

samvt:rkansmöjligheter

av

mellan

verksamheten

Bidraget

och informationsinsatserna
t1vilar främst enheten

tiska industridepartementet.

friimst

tionscentra

- Smllll Finns

verksamma

pä ett tiotal orter.

Ce11//"l'.1 -

I verksamheten

delta i diskussioner

hand kommit

vilka sedan

197~ lir

avser viiglcdning i

att inriktas

Rt1dgiv-

pi1 allmi11111a

da informationscentra

( "Smi1fördagens
ri1dgivningshar engagerats f. d. företagsledart.: att
företag om uppkomnwndc

:ir avsedd som ett komplement

till de niinm-

och arbetar f. n. p{1ett 10-tal orter.
far har aviserats

I mitten av innevarande
r{1dgivningsverksamhet.

syftande

inom verkstadsindustrin
styrmedel.

p[1 en förmedling

utgör den ,ir 1976 tillkomna

SoTicc

med mindre och medelstora

prohlcm. Radgivningstj:insten

,1dministrativa

for

och vägledning i lagstiftning och offentliga regleringar.

s. k. Snwll Finns Councc/ling

företag

Ansvaret

i11ll111
det brit-

vid offentliga och privata institutinner.

En annan typ av rftdgivningsverksamhet
tjiinst ·· ). SFCS.

50 r:;

biir hiir niimnas de S:irskilda informa-

lnformationsgivningen

har i första

företagslcdarfr{1gor

lir hetydande.

för smMöretagsfr,\gnr

J1if,1mwtio11

utbudet av fiiretagsservit.:e
ningsverksamheten

avser

och !Umnas t:ndast om minst fyra företag beriirs.

utredningskostnaderna
R:1dgivnings-

företag.

att ta i anspr[ik

Verksamheten

av e1farenhcterna

uppbyggnad

av ytterligare

en

till att hjlilpa i för-,ta hand medelstnra
ny teknologi

och ny.i

avses. i likhet med SFCS. hygga

hos. i detta fall. en grupp verkstads-

tekniska experter. !'v1anavser att nit ca 700 företag med denna servi~·e inom
loppet av de niirmastt: tvf1 åren.

7 .5

Västtyskland

Antalet fi.iretag minskade i Västtyskland

under 1%0-talet med ca 200 000
10 r.:;,.Trots starka koncentrationstendenser
inom vi~sa
branscher uppvisar dock företagsstrukturen
fortfarande en iiverv:igande
andel smit företag. Sålunda riiknar man med att 95 ,;:; av de omkring 1.9

enheter

eller

miljoner föret~•gcn (förutom

lantbruk

lit.:h skogsbruk)

fortfarande

iir att

hiinföra till gruppen "Mittelstand".
Niigon entydig
"Mittelstand"
inom hantverk.
transportviisendet

definition

ri1 vilka företag

finns inte. I allrniinhet
industri.

som hör inga i kategorin

hiinföres

till denna grupp fiiretag

handel. hotell- och restaurangbranscherna

samt

diir iigaren sjiilv arhetar och hiir det eknnnrniska

ansva-

ret.
Inom denna kategori sysselsiith

tvii tredjedelar

av alla arbetstagare

och
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hiirifr(in hiirrör omkring 60 ~,;-,av den totala omsiittningcn.

Denna höga

andel mindre och medelstora företag har under den senaste fcm:lrsperioden förhlivit tämligen konstant. även om undantag m[1ste gi.iras för vissa
branscher.

där koncentrationstcndensen

branschen

och transportväsendet.

och hantverk

varit utpräglad.

t. ex. hyggnads-

Avg[ingen av smäföretag

har i stor utsträckning

kompenserats

inom industri

av ett motsvarande

nytillskott inom serviccomr{1dct.
Del statliga finansiella stödet till smMöretagcn utgar i tre former. niimligen som direkta bidrag via statshudgeten.
fr[m ERP-fondcn

tEurope

gensförbindelser.

Bidragsformerna

Via statslnHlgetl'II

Recovcry

lttngfristiga 1:ln med lt1g riinta

Program)

och genom statliga bor-

fördelar sig i huvudsak enligt följande.

har under åren 197G---1975niira 750 miljoner DM

utgått i stöd till små och medelstora företag. Bidrag lämnas bl. a. för
uthildningsiinda1rn'1I. för etablering av nya företag inom nya hostadsomn°tden eller regionalt svaga områden. för informationsvitctcr samt för underlättande

av samarhctc

har under den senaste fcmftrsperioden

och ddgivningsakti-

mellan företag. Dessa medel

mer än tredubhlats.

Ar 1975 avsat-

tes sammanlagt ca '2.00miljoner DM. varav 70 miljoner Di\1 var avsett för
teknisk forskning och utveckling.
Av statsmedel har under den senaste fcmhrsperioden vidare avsatts
medel för en rad skilda iindamål som alla kan siigas gynna iiven de mindre
och medelstora

företagens

utveckling.

Det riir sig om hidrag till tyska

företags deltagande i miissor och utstiillningar i utlandet. samt för information och reklam i utlandet.
Via den administrerande
myndigheten för krediter fr{1n ERP~timd1•11,
.. Kreditanstalt för Wiederaufbau'". uthetalas liln enligt tvi\ prngram som
speciellt är anpassade för de mindre och medelstora företagen. ERP-fonden har liven ett siirskilt program för regionalt stöd till ekonomiskt svaga
regioner i FörbunJsrepuhlikcn.
Även härifrån kan de mindre förewgen
erh[tlla bidrag och krediter. Um utgftr till hfilften av den planerade investeringen. Till mindre och medelstora företag lämnade ERP-fonden år 1975
drygt IO 000 lån pä sammanlagt 683 miljoner DM. Dessa krediter anviindcs
om totalt '2.7 miljarder DM.

för investeringar

Som ett ytterligare
senaste fcmttrsperioden
ar motsvarande

stöd till de mindre företagen

en total bnesumma

om 1.3 miljarder DM.

Genom [1rcn har skilda lagstiftningsåtgärder
mindre företagens

har staten under den

för nyetableringträtt in med horge11.1:fi"irhi11dd.1,·r

konkurrenskraft.

vidtagits fiir att stiirka de

Bland annat iindrades den s. k. rörcl-

seidkarskatten
1975. sti att högre avdrag beviljades vid heriiknandc av
vinstskatten. Ett större antal småföretag (ca 800 000 jämfört med tidigare
'2.40000) blev därmed helt hcfriade från vinstskatten.
Nya riktlinjer har också införts i frfiga om
Dessa avses fortsiittningsvis

1fr11

,!f.knt/iga

innehålla särskilda

llflflham/li11g1•11.

regler för hur iivcn de

mindre och medelstora företagen skall inkluderas i all anhudsgivning.
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För riidgil'llillgs-, i1(/i1mw1io11s-och ko1u,d1/i'im11'illi11g.,·1·crksw11hl'tavsalteS {ir 1975 38 miljoner D;\L Merparten av detta - ca 60 ~:;..- avser
ri1dgivning. Verksamheten

sker si'tväl vid olika statliga organ som i form av

stiid till enskilda branschorganisationer.
Fiir 111hild11i11gsi11su1scr
riktade till företagslcdarc
och medelstora

7 .6

och anstiillda i mindre

företag anslogs t1r 1975 ca 16 miljoner D\1.

Frankrike

Företag

med färre iin 200 anst;illda sysselsatte

anstiillda i den franska

tillverkningsindustrin.

f1r 1973 c;1 28 r;-. av de

Deras andel av den totala

uppgick till 22 r.:;. Antalet företag med fler iin fem anstiillda

llfnsiittningcn
uppgick

till ca 42 000. varav 91 r:; utgjnrdes

företag.

Inom den lriibearbetande

bland bekliidnadsföretagen

industrin.

dominerade

av mindre och medelstora
den grafiska industrin

de mindre och medelstora

samt
företa-

gen.
Samhiillets

insatser p[1 sm'.1företagsomrade1

i1ren varit mycket begrtinsade.
re1agsinriktade

har fram till de td

Under ;\ren 1976 och 1977 har olika smi1fö-

{11giirder vidtagits s;\v;il p[1 kreditförsi\1:jningsomritdet

fr[1ga om forctagsservice.

senaste

offentlig upphandling

som i

m. m.

Genom siirskilda. huvudsakligen privata, regionala utvecklingsbnlag Socihi;.,. dl' D,;1·l'i"f)f){'lll1'11/R1\:io11u/ - kanaliseras statligt finansiellt stiid
till nyetablering

av företag och expansion

stödet uppgfa till 50

''i

av befintliga företag. Det statliga

av bolagens deltagande

i nyetablerade

företag och

25 q av deltagandet vid expansionsinvesteringar.
U ndcr det första vcrksamhetstiret har ca 70 miljoner francs utg{111till dessa iindamid. Siirskild
kreditgivning

riktad till mindre och medelstora

fiirctag har ockst1 möjlig-

gjorts genom de specialdestinerade
medel som via s1111/ig"l>ligurio11s111>1>lli11i11gsliillls till dessa l'iiretags fiirfogande. Under det senaste ifret har
totalt 5.5 miljarder francs uppl;\nats.
har sedan millen av 1977 utgi1tl fdn
avser anskaffande
förviintade

Finansiellt

bidrag vid nyetableringar

speciella regionala

organ. Bidragen

av anliiggningstillg[111gar och utg[1r med hiinsyn till den

sysselstittningseffektens

het inom ett departement

storlek. I en siirskild försöksvcrksam-

har vidare introducerats

ett system med villkorli-

ga Ian för marknadsföring

av nya produkter.

Specialdestinerade

till mindre och medelstora

företags export liirnnas genom UF/NF,X, vilket

krediter

institut genom statliga garantier beretts möjlighet att inrikta viss del av sin
kreditgivning

till de mindre och medelstora

utgi1r också siirskilt stöd vid samverkan

e xportfiiretagen.

Sedan ~ir 1970

mellan företag p[t viss ort eller

inom viss region.
P{1

företagsserviceområdct

h,1r likaledes under de senaste i1ren tillkom-

mit en rad former för stöd till mindre och medelstora

företag. Hiir skall

niimnas några. Med hjälp av statligt stöd har ett antal speciella tjiinster för

n1Jgirni11g i .w111ha11d1111·1'h/. 11. 11_1·c•111hlcri11g
inrättats

vid vissa s. k.
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handelskamrar

- Chambres

na drivs i enskild
byggts

de Commen.:c

ut för att tillgodose

de mindre

företagens

111.111. l"id 1·xpor(fi'irsii(i11i11g.Företagen
analyser

av sina potentiella

utHindska

ct d'lndustric.

En siirskild

översikt Iiga

och siirskilt bistiind vid de

kommission

i 1111da/e1·era11tiin:fi·11gor.Kommissionen

tillsatts

har iiven

av r11dgirni11g

behov

kan här oc ks[t erbjudas

exportmöjligheter

handelskamrarna.

Handelskamrar-

d1dgivningsverksamhet

regi. En betydande

har under

arbetar

i1r 197n

såväl med dd-

givning som med probleminventeringar

m:h utredande verksamhet.
Uthild11i11g.l'l'erk.rn111hl't
med inriktning pt, mindre och medelstora

tag bedrivs

p[t flera omrt1den.

Aven dessa

program

före-

har påböi:iats

först

under senare år eller iir under introduktion.

Kurser i företagsbildningsfr:1-

gor har under ett år bedrivits

de Commerce

Under

vid Chambres

1977 pftbö1jas en mer omfattande

hösten

slag vid vissa tekniska

et d'lndustrie.

verksamhet

av liknande

gymnasier.

I1ifi1m111tio11.1Terks11111het
riktad till mindre och medelstora företag finns
bl. a. för undcrlevcrantörsfrägor.
i allmiinna fiirctagsledarfrf1gor - .. Dossiers PMI... en sifrskild regelbunden

publikation

vad avser olika arbetsmarknadspolitiska.
och andra samhiillsf1tgtirder
mindre och medelstora

i smMöretagsfrågor

regionalpolitiska.

som kan ha betydelse

- och

skattemiissiga
vid de

för verksamheten

företagen.

Slutligen kan niimnas att den 11/frntliga 111111h1111,l/i11ge11
i ökad utstriickning medvetet

7. 7

leveranser

m{d

andel av upphandlingen.

till staten.

Nederländerna

Det totala

företagsbcst[indet

275 000 till 230 000 enheter.
ningen i det nederländska
21

Speciella

för att korta ner betalningstiderna

fögiirder har ocksf1 vidtagits

vid mindre företags

företag.

pä mindre och medelstora

vad avser denna företagskategoris

har uppsatts
Siirskilda

inriktats

niiringslivet

r.,;.fa 1976. Förändringen

företag har varit obetydligt

har mellan

varierande
Direkt

1975 minskat

fr,'tn

andel av sysselsiittfrfin 23 '7i i1r 1%3 till

antalet

sysselsatta

i mindre

under denna period. Antalet mindre företag har

De mindre och medelstora
för siirskilda

stöd till småföretagen

har minskat

i det absoluta

minskat inom samtliga niiringsgrcnar
blivit föremtd

1965 och

De mindre företagens')

saknas.

utom hotell- och rcstaurangniiringen.

företagen

har endast i begriinsad

samhällsinsatser.
Diiremot

har vidtagits

män iiven kommer smf1företagen
småföretagsinriktat

Övergripande

kreditstöd

omfattning
program

för

andra [1tgiirder som i

till godo.

lfimnas genom den nederliindska
0

banken för den mindre industrin
bank) i samråd
och tjänster.

och h andeln (Nederl,;ndse

med ekonomiministeriets

För expanderande

avdelning

Middenstand-

för handel.

företag har liimnats finansiellt

hantverk

stöd av flera

') Avser vanliga företag med högst 50 anställda för vissa näringsområden, tlol:k
högst 20 anställda.
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slag. bl. a. investeringskrcditer
eller samgikndc
kansprojekt.

pt1 hiig risknivt1. liin för övertagande

med andra företag samt lt111för finansiering

I vissa fall kan statliga garantier

hank.
NEHEM

tStickting

Nedcrlandse

dades iir I972. Dess huvudsakliga
struklllrprohlem

genomföra

Himnas for län upptagna

Herstructurerings

l\laatschappijl

undersökningar.

utarheta

i

bil-

uppgift iir att för industrihranschcr

planer samt bistå och iivervaka genomförandet
hranscher

av

av samver-

med

omstrukturerings-

av dessa planer. Inom vissa

kan N EH EM finansiellt hist{i enskilda företag som har allvarliga

strukturproblem.
Stöd till enskilda fiiretag med akuta problem administreras
gen av Rureau Bijzondere

Bedrijfsprohlem,:n

huvudsakli-

vid ekonomiminis-

(B.B.B.l

teriet. Via byrän kan utg[1 en bred skala av stöd, säviil l/111som hidrag. De
llesta företag

B. B. B. har varit smMörctag

som sökt stiid genom

med

mindre iin 100 anstiillda.
Det

finns

Noordlijke

tre

statsunderstödda

Outwikkclingsmaatschappij

voor Outwikkcling
Overijsselsc
heten

en Financiering
organ inriktas

utvecklingsorganens
En omfattande
Förutom

tN.O.M.).

lnstituut

N .V.

och medelstora

llirctag.

Till

st[ir bl. a. vissa krcditgivningsmöjligheter.
som förmedlas

delstora företag genom NEHEM
en verksamhet

NY

del av verksam-

bedrivs ocks[1.

ri1dgivnings- och informationsverksamhet

den företagsservice

en Klcinbedrijf

En hetydandc

p{1 mindre

fö,fogande

Limhurgse

-

( 1.. 1.O.F.l samt den nyetablerade

Outwikkclingsmaatschappij.

vid dessa

utvccklingsorgan

regionala

till bl. a. mindre och me-

hedrivs vid De Raad voor het Middcn -

med rådgivning riktad till de mindre företa-

gen.

7.8

USA
1

Smi\förctagssektorn

)

svarar i USA för 97 r:; av företagen.

och ca 40 r:;. av nliringslivets

sysselsiittningen

Antalet smMöretagscnheter
Smitförctagens

har ökat hetydligt under 1970-talets hii1jan.

andel av sysselsiittningcn

lan lir 1970 och 1975.
Samhiillcts insatser

har i stort legat oföriindrad

p.i smäföretagsomri!det

som aktickapitaltillskott.

offentliga upphandlingen
Slutligen

informationsservice
1 ) Smiifi.iretagshegreppet
miissig definition.

B11.1i11c.1.1

vidare

Ail111i11i.1rru-

I

mt:d

till att den

utbud av rt1dgivnings- och

ge, i den amerikansk.<. administrationen

Nr 40. Billlgll

hand

~tyrs mot de mindre fört:tagen.

t:tt betydande

till den mindre företag~verksamheten.

9 Ui/..sclllg<'II /1)77/78. I .lllllll.

mt:1-

företag med s[1viil I{1ngfristiga

SBA medverkar

i viss omfattning

riktar organisationen

i forsla

iir i första hand en finansiell institution

möjlighet ,1tt förse mindre och medelstora
krediter

kanaliseras

Small

genom den i hö,jan av 1950-talct tillskapacc

rio11.SBA. Dt:nna organisation

ca 50 r:;. av

omsättning.

Yerksamht:tcn
ingen storlcks-
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hedrivs huvudsakligen

genom ett drygt 10-tal lokala kontor med samman-

lagt 4 200 anställda. Den under iir 1977 antagna budgeten uppgick till 2.96
miljarder dollar och organisationen lir auktoriserad att garantera privata
lån till smMöretag om totalt 7 miljarder dollar.
SHA:s kreditgivning

till företag enligt s. k. individuella

li'tneprogram

(Regular Husiness Loans) uppgick itr 1975 till I 600 miljoner dollar. Utnen
avs,\g si1vUI expansionsinvesteringar

i anliiggningar

som

och utrustning

tillskott av ri.irelsekapital och krediter vid omstiillning av företags verksamhet. Av det totala antalet heviljade lttn - ca 22 000 - avs[1g 25 r.; 1{111
till
lokala. privata utvecklingsholag

etablerade

för att ekonomiskt

viixten av handel och industri innm lokalt avgränsade

friimja till-

omrfiden. Under i'tr

1975 utgick 358 sädana l[tn om totalt 8 I miljoner dollar. Sedan programmets tillkomst

iir I 958 heriiknas

ca 260 000 sysselsiittningstillfallen

skapats eller riiddats. Via delstatliga utvecklingsbolag

re liknande insatser med n{1got mer förmånliga ltmevillkor.
rni.ijligheter finns vidare
smMöretag.

ha

görs vissa ytterligaSärskilda låne-

för vissa typer av samverkansprojekt

mellan

Speciella liineformer har också tillkommit för att förse mindre

fore1ag med krediter för investeringar eller omställningar till följd av samhiillets reglering. bl. a. på arhetsmiljöomri\det.
konsumentskyddsomr{tdL't
och vid uppförandet
SBA auktoriserar

av militära anläggningar.
och delvis finansierar

vidare siirskilda inves1erings-

C,1111pa11ic1 <SBIC) - genom vilka
bolag - Smul/ B11si11e.1sJn1·cs1111e111

enskilda

skall kunna kanalisera

formiinliga

riskkapital

till mindre företag.

har givit ett inci1ament

heskaltningsregler

Siirskilt

till medverkan

i

dessa holag. Vid slutet av iff 1975 fanns 262 verksamma bolag med ett
totalt kapital om ca 390 miljoner dollar. SBA har vidare möjlighet att i vissa
fäll liimna garantier till factoringbolag fi.ir tiickning av upp till 90 r:;. av
fiirl11sler uppkomna till följd av utebliven betalning från mindre företag.
Den federala regeringen upphandlar varje år varor och tjänster för flL'ra
miljarder dollar. SBA hevakar alt L'n skiilig del av dessa kontrakt gilr till
smiifiiretag. Förutom direkta kontrakt förekommer ett omfattande systern
för att tillförsiikra småindustrin tillfallen till underleveranser
genom överenskommelser

med de hundra största entreprenadföretagen

i USA. I de

fall ett litet företags förmfiga att uppfylla ett kontraktsförhMlande
sättes av en federal upphandlare
resurser

kan SHA efter granskning

utförda ett s. k. kompetensbevis,

vilket garanterar

mf1ga att motsvara ifriigavarande kr;iv.
Ri1dgivnings-. informations- och uthildningsverksamheten
inriktad på Je fiiretagsledande

funktionerna

ifriiga-

av företageh
företaget förär i huvudsak

i företaget. Av siirskilt intresse

iir att notera de s. k. SCORE/ACE (Service Corps of Retired Executives
resp. Aclive Corps of Executives). Detta iir en frivilligkår av pensioneraue
och aktiva professionella företagslcdare med goda meriter som via SBA
1illhandahf1ller sitt kunnande och kan .. rycka ut .. fi.ir att bisti1 ett litL'l
företag

som har problem.

Sedan begynnelsen

1964 har inemot 300 000
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s{tdana uppdrag genomförts.

Det totala antalet personer

i denna verksam-

het uppg{tr idag till 5 800.

7.9

Kanada

i\led smftföretag
anst:illda

avses

i Kanada

vad avser industrin

vanligen

företag

med förre iin 100

och färre iin 50 anstiillda

vad giiller i.ivriga

niiringsgrenar.
Ar 197> hade 88 r:; av samtliga företag i niiringslivet förre iin 100 anstiillda. Antalet anstiillda i smMörctagen
vilket utgjorde ca 33

r;,;av

uppgick till ca 1.9 miljoner personer.

den totala sysselsiittningen.

Siirskilda former for samhiilleligt stöd till smitföretagen
liinge. De direkta och indirekta

samhiillsin:;atserna

lan 500 och I 000 miljoner dollar per {tr. Huvudansvaret
till smMöretagen

har funnits sed:1n

beriiknas till idag melför samhtillets stiid

åvilar en siirskild minister bunden till industri- och han-

de lsdcpartcmcntet.
En rad finansiella

stiidformer

Ind11.11riellu111-

finns. Ar 1944 startades

\'('('/.:/i11g.1hu11/.:e11
(IDHl med sin verksamhet riktad i första hand till smitfiiretagen. Denna ersattes fö· 1975 av Fl'dcralu Ji'ir1'/llg.11111·,·C'/.:li11gshu11/.:c11
(FROB).

I samband hiirmed expanderades

regionala kontor öppnades.

utbildningen

till smitföretag och

FBDB kan numera iiven teckna aktier i smit fö-

retag. Sedan 1944 har totalt 3 500 miljoner dollar l{rnats ut till snn1företag
via IDB och FHDB. Vid mitten av fö· 1977 hade FBDB bn utesti1ende hos
ca 3:! 000 småföretag.

S1u!liga

lll11l'g<1r11111icr
kan även
liimnas
fiir finansiering
vid
eller expansion i smi\företag. Under ftr 1976 stiilldes
garantier till ett belopp om totalt ca 80 miljoner dollar. De individuella
garantibeloppens
maximala storlek hiijues i mitten av {ll' 1977 till 75 000
dollar.
inkomster
Det kan vidare niimnas att företag med beskattningsbara
understigande 150 000 dollar per iir genom sänkt beskattning stimuleras alt
läta vinsten stanna kvar i företaget.
Fi.ir ekonomiskt utsatta regioner finns särskilda program för industriell
Regional t:cnnomic Expansion. Genom det
expansion via Depar1111e111.f,1r
har sm{t företag benyligen införda s. k . .fi'irc111g.1·1111·cc/.:li11gsprogra111111et
fiiretagsetablering

retts

särskilda

mi.~jligheter att finansiera

produktutveckling

och mark-

nadsföring av nya produkter.
Samhällets

smMöretagsinriktade

företag1;scrviccverksamhet

i första hand genom FBDB. Ett särskilt ri1dgivningsprogram
av banken.

Särskilda

former finns iiven for att underliitta

möjligheter att få tillgång till den yrkesutbildade

arbetskraft

Detta sker via speciella

(Canada

arbetsmarknadscentra

res). Genom denna kan också särskild personalutbildning

kanaliseras
administreras
smaföretagens
som erfordras.

Manpower
arrangeras.

Ccnt-
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Japan

SmMiiretagens sysselsättningsandel har i Japan legat på ca 80 c.;;-.iinda
sedan hiirjan på 1960-talet. Minskningen har sedan dess varit mindre än 2
procentenheter.
Inom tillverkningsindustrin har de små företagsenheternas sysselsättningsandel sedan år 1963 legat oförändrad på ca 70 %. Denna i jämförelse
med de västeuropeiska länderna mycket höga andel torde delvis kunna
förklaras av den för små företagsenheter särskilt gynnsamma fiiretagsbeskattningen. Inom hyggnadsindustrin svarar de mindre och medelstora
företagen för ca 90 c;.cav sysselsättningen. Småföretagens andel av sysselslittningen inom varuhanddn har under det senaste decenniet minskat
nl1got och uppgick år 1972 till 85 ',::;. De mindre företagen minskade sin
sysselsättningsandel inom servicenäringen från 80 t_:;;-,till 70 'J-f-under samma period.
Samhällets insatser till stöd för smMi.iretagen administreras av handelsm:h industridepartementet
(MITI. Ministry of lnternational Trade and
I ndustry) samt av ett till regeringen knutet råd för småföretagsfriigor
(Medium and Small Enterprise Policy Deliberation Coum:ill.
Samhiillets direkta insatser på kreditförsörjningsområdet förmedlas dels
genom bottcnlångivningsinstitut. dels i form av funktionell specialdestinerad kreditgivning. Sistniimnda långivning avser en rad ändamål såsom stöd
till utbildning av företagsledare, lån vid samverkansprojekt och stöd till
modernisering av produktionsapparaten.
Härutöver finns en statlig leasingverksamhet med huvudsaklig inriktning på mindre företag. Samhällets företagsservice förmedlas i första hand genom olika småföretagareföreningar och statliga konsulter, genom kostnadsfri tillgång till laboratorier
m. m. Företagareföreningarna
utgörs av ett stort antal delvis statsunderstödda enskilda föreningar för olika typer av samverkan mellan mindre och
medelstora företag. såväl på krcditförsörjningsområdet
som i fråga om
produktion och försäljning. Dessa enskilda organisationers verksamhet är i
stor utsträckning reglerad i särskild lagstiftning.
Vid sidan av insatserna pä kreditförsörjnings- och företagsserviccomrf1det har även andra åtgärder vidtagits vilka syftar till att särskilt underHitta
de mindre företagens verksamhet. Tidigare har nämnts företagsbeskattningens för små företag särskilt gynnsamma utformning. De små företagens roll i den statliga upphandlingen behandlas i särskild lagstiftning.
Vidare finns bestämmelser om att samhället i vissa fall kan begränsa stora
detaljhandelsföretags verksamhet till förmån för de smf1företagen.
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Föredraganden
Inledning

Statsministern har tidigare denna dag redovisat regeringens allmänna
syn på smiiföretagens situation. Han har därvid anfört bl. a. följande.
Småföretagen. dvs. företag med mindre än ca 200 anställda, utgör en
viktig del av vår ekonomi. Småföretagen svarar för mer än en tredjedel av
vår industriella sysselsättning. De är av utomordentlig betydelse för den
regionala utvecklingen. Småföretagen spdar en avgörande roll för utkomstmöjligheterna för människor på mindre orter och därmed också för
dessa orters möjlighter att bibehålla sin livskraft. Deras betydelse för
innovationsprocessen inom näringslivet är stor. De är en viktig källa för
teknisk förnyelse liksom för tillkomsten av nya affärsideer. Småföretagen
fyller också en väsentlig funktion som underleverantörer och lcgotillverkare för större inhemska och utländska företag.
Statsministern har också framhållit att en rad förhållanden verkar direkt
hindrande på småföretagens utveckling och expansion. Till dessa utvecklingshinder hänför sig framför allt frågor rörande kapitalförsörjning, kapitalbeskattning, företagsservice och företagsmiljön. För att åstadkomma en
gynnsam utveckling bland småföretagen är det därför en självklar utgångspunkt för regeringens politik att söka minska förekommande utvecklingshinder. Det gäller att ta till vara outnyttjade möjligheter inom småföretagen till ökad produktionsvolym och syssdsättning, ökad produktivitet,
ökad produktutveckling och innovationsverksamhet samt ökad export.
Jag skall nu med utgångspunkt i de av sta'.sministern angivna riktlinjerna
för regeringens politik på småföretagsområdet redovisa olika förslag till
åtgärder inom industridepartementets verksamhetsområde. Mina förslag
är inriktade främst på att lösa de problem som hänger samman med
kapitalförsörjningen och servicen till företagen.
I det följande kommer jag att ta upp frågor om dels uppbyggnad av
regionala utvecklingsfonder med de nuvarande företagareföreningarna
som bas, dels ny inriktning av verksamhet-en vid Svenska Industrietablerings AB (SVETAB). dels förstärkning av den småföretagsinriktade fortbildningen. dels stöd till exploateringsföretag, dels ock ökat stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler inorr främst det inre stödområdet.
De medelsbehov som följer av mina överväganden beräknar jag till
sammanlagt nära 470 milj. kr för nästa bud,getår. Jag avser att återkomma
härtill vid min anmälan till budgetpropositionen 1978.
Till grund för mina överväganden ligger f:tt omfattande utredning:smaterial. Jag har tidigare i avsnitt 2 översiktligt redovisat resultaten av den
utredningsverksamhet som har bedrivits för att kartlägga och analysera
småföretagens situation och utvecklingstendenser. Här bör särskilt framhållas verl,.samheten vid statens industrivf:rk, vissa universitet oc:h högskolor samt näringslivets egna organisationer.
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Företagareföreningsutredningen
(A 1975:03) tillkallades i slutet av år
1975 för att utreda företagareföreningarnas
ställning och roll inom den
närings- och regionalpolitiska organisationen samt för att göra en analys av
bl. a. smftföretagens

tillgting och efterfrågan

på krediter.

Utredningens

bctiinkande <SOU 1977:3) Utbyggd regional näringspolitik och remissyttrandena över betänkandet iir ett viktigt underlag för mina överväganden.
I rapporten

(SIND

1975:6) Kursverksamheten

m. m. vid statens indu-

striverk redovisade industriverket förslag till förstärkning
ring av den småföretagsinriktade
fortbildningen.
SINFDOK-utredningen
intensifierad informationsretagareföreningarna.

lade i en skrivelse i juni 1977 fram förslag om
och dokumentationsvcrksamhet

Utöver vad jag nu har nämnt finns åtskilliga rapporter.
skrivelser som behandlar olika frågeställningar
Under

och effektivise-

beredningsarbctet

m. m. vid föpromemorior

och

på småföretagsområdet.

i industridepartementet

har överläggningar

h[tllits med förctriidare för bl. a. företagens och de anställdas

organisatio-

ner.

8.2

Uppbyggnad av regionala utvecklingsfonder

8.2.I All111ii11r
Utvecklingen under senare ltr har ställt ökade krav på ht1de företagen
och deras anstiillda. De strukturella förändringarna i näringslivet har fortsatt i snabb takt. Den tekniska niv:'m har höjts med krav på allt mer
komplicerad teknisk och maskinell utrustning. Produkternas livslängd har
och på
blivit kortare. vilket har ställt ökade krav pä produktutveckling
bcdömningsunderlaget
vid produktval. Konkurrensen har hårdnat i takt
med handelns ökade internationalisering.
Kraven på förbättrad yttre och
inre miljö har successivt ökat. Dessa förhällanden leder i många fall till
päfrestningar och anpassningsproblem som kan vara speciellt kännbara för
småföretagen.
Denna utveckling

stiiller stora ansprt1k på niiringspolitiken.

Statsminis-

tern har tidigare framh{tllit att en självklar strävan från regeringens sida iir
att fortlöpande

vidta Mgärder för att effektivisera

de näringspolitiska

in-

strumenten.
Pil ett flertal omriiden har samhället redan vidtagit åtgärder
undanröja

de svftrigheter som möter småföretagen.

kredit- och kapitalförsörjningsområdet
Flera olika organ har inrättats
stöd- och ut vecklingsprogram
inriktning.
Bland de kreditinstitut

i syfte att

Det gäller främst på

samt på företagsserviceområdet.

på både central och regional nivå. Deras
varierar vad avser ändamål. omfattning och

och andra organ som genom statens medverkan

har tillkommit för att främja utvecklingen

bland smäföretagen

bör nämnas
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AB Industrikredit. AB Företagskredit.
Sveriges Investeringsbank AB,
Företagskapital AB. Norrlandsfondcn.
SVETAB. statens utvecklingsfond. statens industriverk. inkl. dess enhet för företagsutveckling (SIFUl.
Sveriges exportråd och Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland
(IUC). Vidare bör speciellt förctagareföreningarna nämnas.
Företagareföreningarna
iir organiserade mm ekonomiska föreningar. De
skall genom företagsservice och kreditstöd söka stimulera utvecklingen
bland de mindre och medelstora industrifördagen inom länen. Det finns en
förening i va1je Hin. Verksamheten tinansi,~ras huvudsakligen med bidrag
fr[tn staten och resp. landsting. Föreningarnas kreditvcrbamhi:t
möjliggörs genom att de kan ta upp l{tn från statens hantverks- och industrilirnefond.
Företagareföreningsutredningen
framht1ller i sitt betänkande. med utg{rngspunkt i den splittrade bild som det ~ tatliga stödet till smMörctagen
uppvisar. i1tt en ökad samordning på regional och lokal nivt1 av olika
niiringspolitiska insatser bör i1stadkommas. Behov av iikad samordning
föreligger enligt utredningen inte bara av de centrala näringspolitiska organens. landstingens och kommunernas kontakter med företagen utan ockst,
av sjiilva genomförandet av stöd- och utvccklingsprogrammen.
Hittillsvarande e1farenheter visar att företagen skulle finna det värdefullt att kunna
repliera pft en organisation. som kan arbeta i nära kontakt med företagen.
De har redan ofta svårigheter att överblicka alla de organ och aktiviteter
som stiir till buds. Företagen känner ofta inte till vilka stödformer som
finns och de vet inte vart de skall vända sig med sina problem. De har
siillan tid eller resurser att söka lösningar p{, problemen genom att kontakta
alla olika myndigheter och organ.
Utredningen anser att i\tgärdcr bör vidtas i syfte att effektivisera de
utvecklingsfrämjande
insatserna för näringslivet inom varje län. Utredningen pekar pt, att företagareföreningarna
redan i dag fungerar som en
slags samordnande organisation i varje Hin. Föreningarnas resurser behöver emellertid enligt utredningens uppfattning kraftigt förstärkas. De
måste samtidigt fä en bättre organisatorisk uppbyggnad för att mer effektivt kunna stödja smftföretagen.
Utredningen har i sin genomgång och an,1lys av företagareföreningarnas
nuvarande verksamhet funnit föreningarna i stort väl lämpade att utgöra
hasen för en framtida regional näringspoli·:isk organisation. Föreningarna
börjar enligt utredningen få väl utvecklade kontakt- och_informationsvägar
inte bara till de mindre och medelstora företagen utan ocksä till de olika
centrala och regionala myndigheterna samt rill andra organ. som ingår i
den näringspolitiska organisationsstrukturi~n. De ökade resurser som har
ställts till föreningarnas föit'ogande har enligt utredningen inneburit att
förutsättningarna för olika insatser i företagen har förbättrats. Genom nära
kontakter har föreningarna fött förtroende hos företagen och bidragit till en
gynnsam utveckling bland dessa.
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Samtidigt pekar utredningen pft att det hos dagens företagarcföreningar
finns vissa olösta problem och att det föreligger vissa förhållanden som
inte kan betraktas som helt tillfrcdsstiillamle. Nilgra av dessa iir av generell
natur medan andra lir att hiinföra till svagheter inom enskilda föreningar.
Vissa av problemen beror p{t bristande resurser. Utredningen har redovisat förslag till lösningar av dessa problem.
att företagareföreningarnas
Utredningen föresl[ll" sammanfattningsvis
resurser för bftde kreditstöd och företagsservice förstiirks kraftigt. Vidare
föresl[1s att en siftelsc med staten och resp. landsting som huvudmiin bildas
i vmjc liin för att iiverta föreningarnas nuvarande uppgifter.
Utredningens förslag i stort för ett mycket positivt mottagande av det
hell övervägande antalet remissinstanser. Dessa är genomgående positiva
till förslaget att de niiringspolitiska insatserna byggs ut på regional niv{1och
att företagareförcningarna
får utgöra hasen för uppbyggnad av en regional
niiringspolitisk organisation.
För egen del kan jag i huvudsak ansluta mig till företagareföreningsutrcdningens slutsatser och förslag. Behovet av att åstadkomma en ökad
samordning på regional nivfa av samhällets näringspolitiska insatser anser
jag vara uppenbart. Det är vidare angeläget att minska avständen mellan
spelar i
olika näringspolitiska organ och företagen. Företagareföreningarna
detta avseende enligt min uppfattning en central roll. Föreningarna har
verksamt bidragit till att främja utvecklingen inom länens niiringsliv och till
en bättre regional balans. Den verksamhet som föreningarna bedriver bör
enligt min mening utgöra en bas för en förstiirkt samhiillelig niiringspolitik i
Hincn.
De iiverviigandcn och förslag, som utredningen har lagt fram. iir diirför
enligt min mening väl iignade att läggas till grund för ett ställningstagande
till företagareföreningarnas
framtida verksamhet och därmed ockst1 till
frt1gan om hur niiringspolitiken pfi lämpligt sätt skall kunna försttirkas pä
regional nivl1.
Jag övcrg[tr nu till att behandla huvudfrågorna

i utredningens

förslag.

8.2.2 Orga11isatio11.\/im11./et!ning och 11ppj,"ilj11i111,:
111. 111.
Som redan har framgått ställer sig företagare_föreningsutredningen
kritisk till att organisationsformen
ekonomisk förening bihchälls. För att en
ökad stabilitet i föreningarnas organisatoriska uppbyggnad skall [1stadkommas bör enligt utredningens förslag föreningarna upplösas och ombildas till stiftelser med stat och landsting, samt i förekommande fall kommun
utanför landsting. som stiftare och huvudmän. En överg[111g till stiftelseform kan enligt utredningen i viss mån ses som en formell anpassning till de
faktiska förändringar som redan har ägt rum.
Det stora flertalet rcmissinstanscr tillstyrker eller lämnar utan erinran
utredningens förslag att föreningarna ombildas till stiftelser med staten och
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landstingen som huvudmiin. El! fötal remissinstanscr bl. a. nfigra förclagareflireningar och liinsstyrelsen i Kalmar liin. anser dock all fi.ireningsformen bör bibehållas.
Stiftelseutredningen är kritisk mol stiftelseformen och förordar all fi.irelagareför·eningarna ombildas till aktiebolag.
Landsorganisationen
i Sverige ( LOJ framhftller i sill yttrande all man
inte motsätter sig att även landstingen ingår som huvudmiin i stiftelserna
men att man av b{1de principiella och praktiska sbl hade föredragit renodlade statliga stiftelser. Tjänstemiinnens centralorganisation (TCO) framför
liknande synpunkter och anser att överviigande skiil talar för all endast
staten bör vara huvudman för de nya stiftelserna. Stockholms läns landsting it andra sidan förordar all landstingen ensamma blir huvudmiin.
Svenska kommunförbundet framhåller att starka skiil talar för ett delat
statligt. landstingskommunalt
och primärkommunalt
huvudmannaskap.
Förbundet förordar diirför att formerna för huvudmannaskapet
prövas
fi.irutsällningslösl i va1je liin och i samarbete mellan berörda parter. diiribland kommunerna.
Enligt min mening bör företagareföreningarna
fil en ny roll i samhiillets
niiringspolitik. Den medför att formen ekonomisk förening inte liingre iir
förslag att föreningarna ombilliimplig. Fi.iretagareföreningsutredningens
das till stiftelser anser jag vara viil underbyggt. En överg[111gtill stiftelseform medger att verksamheten kan bedrivas med krav p{1flexibilitet och
anpassning till de siirskilda förh{11landen som räder i vaije liin. Vidare kan
den organisatoriska anknytningen till landstingen garanteras. Enligt min
mening är det viktigt att näringspolitiken i liinen fi\r en si\ bred förankring
som möjligt. Utredningens förslag att landstingen tillsammans med staten
blir huvudmän för verksamheten finner jag diirfi.ir b{1de naturligt och ni.idviindigt.
Eftersom ett iHagande all vara huvudman ocksf1 bör vara förenat med ett
111agande att finansiera verksamheten torde i praktiken knappast andra
parter än stat och landsting vara aktuella. I likhet med utredningen bedömer jag det inte som realistiskt att bidrag friin kommuner - bortsett från de
kommuner som ligger utanför landsting - kan bli av en s[1dan storleksordning all det motiverar huvudmannaskap. Detta spörsmftl för ocks~i anses
beröra frägan om primiirkommunernas rättsliga kompetens p[t det niiringspolitiska området. Däremot anser jag det vara värdefullt att ett niira
samarbete med kommunerna i\stadkoms.
Jag förordar s[iledes all en stiftelse med staten och resp. landsting som
stiftare och huvudmän bildas i varje fan med uppgift all överta företagareföreningarnas nuvarande uppgifter och verksamhet. I förekommande fall
hör iiven kommun utanför landsting ingå. Den roll i niiringspolitiken som
stiftelserna avses fit kommer all ställa stora krav på ledningen av verksamheten. Jag iiterkommer senare till denna fråga.
En allmiin striivan bör enligt min uppfattning vara all stiftelserna i de

138

Prop. 1977/78:40

olika liinen gtirs likartade vad giiller m[tl. uppgifter. styrelsesammansiittning osv. Regionala olikheter kan självfallet finnas som motiverar variationer i vissa avseenden.
Rrnt formellt kan en övergfmg frän förening till stiftelse ske genom att en
stiftelse bildas som övertar föreningarnas organisation och verksamhet.
Föreningarna kan därefter upplösas i den ordning som föreskrivs i lagen
om ekonomiska föreningar. Eftersom föreningarna är självsUindiga och
med egen beslutanderiitt. fordras samverkan från deras sida. Några problem i detta avseende räknar jag inte med skall föreligga.
Jag kommer inom kort att ta initiativ till att förhandlingar tas upp om att
upplösa de nuvarande föreningarna och om att bilda stiftelser. Jag avser att
förcsb regeringen all en siirskild organisationskommitte
dam{tlet.

tillkallas for än-

Stiftelserna hör enligt min mening inom de ramar som stiftarna faststiiller ha stor sjiilvstiindighet. Samhällets ledning av verksamheten bör sttledes ske genom utlagda program och fastställda normer. t. ex. i fräga om
l,\ncvillkor. Styrningen av den löpande verksamheten btir överlt1tas pf1
stiftelserna och deras ledningar. Det bör. som ockst1 företagareföreningsutredningcn har understrukit. ankomma pä resp. stiftelse att sjiilv bestämma om uppH\ggning och inriktning av den löpande verksamheten. Samtidigt vill jag i likhet med LO understryka att stiftelserna som utg[mgspunkt
för sin inriktning av verksamheten och for sina prioriteringar i övrigt
givetvis mäste ha den övergripande planering som sker inom ramen för den
av statsmakterna faststiillda industri-. regional- och syssclsiittningspolitiken.
Kontroll av stiftelsernas verksamhet hör ske ärligen genom revision.
Enligt min uppfattning bör varje stiftelses verksamhet granskas av tre
revisorer. En av dem hör vara auktoriserad. Diirutöver hör staten och
resp. landsting utse var sin revisor. Huvudmiinncn hör :'trligen besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören i stiftelserna. Jag
vill i sammanhanget erinra om att industriverket har utarbetat en modell
för revision av de nuvarande företagarcföreningarnas
verksamhet.
Landstingsförliundet framhäller i sitt yllrande att lösningen med dubbelt
huvudmannaskap och den enskilda organisationsformen
mf1ste fä till konsekvens att inget statligt centralt organ ensamt bör kunna ge direktiv för
verksamheten i dess helhet eller utöva tillsyn i vedertagen mening. Diirem,>t iir det enligt förbundets mening nödvändigt att nt,got organ for
statens vidkommande arbetar med planering och resurstilldelning. samt
med uppföljning av verksamheten. Uppgifterna lir enligt förbundet av den
karaktiiren att de bör läggas pä dcpartementsnivå
industridepartementet.
Jag delar Landstingsförbundets
naskapct för stiftelserna

uppfattning

och dit naturligen ptt

att det dubbla huvudman-

kan fil vissa konsekvenser

för ledning och upp-
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följning av verksamheten pa central nivtt. Ett stort antal fdgor är gemensamma för stiftelserna rn:.:hl.liir finns behov av samrtu.l och erfarenhctsutbyte mellan huvudmännen men ockst1 mellan stiftelserna. Enligt min uppfattning bör ett särskilt organ för detta ändamål skapas. I organet biir ingå
företriidare för bl. a. industridepartementet,
inJustriverkct och hmJstingen. Även personalen vid stiftelserna hör genom sina organisationer vara
företrädd i organet. Organet bör inte ha eget kansli. Kansliresurser bör
enligt min mening tillhanJahtdlas av inJustriverket.
Den av mig förorJaJe moJellen innebär att industriverket far en ni1got
annan roll än tiJigare. Förutom att verket på samma sätt som giilkr fi.ir
anJra centrala mynJigheter och organ bör utnyttja stiftelserna när det
giiller att föra ut olika insatser och program bör verkets uppgifter gentemot
stiftelserna falla inom i huvudsak tvi1 omräden.
För det första bör statens huvuJmannaansvar utövas genom verket. P[1
verket bör sålunda falla ansvaret för översiktlig planering. Vidare bör
verket ,lrligen till regeringen redovisa det totala behovet av statliga tillskott
till stiftelserna samt meJ utgångspunkt i regeringens anvisningar förJcla de
av riksJagen till stiftelserna anvisade medlen.
Verkets uppgift blir att bl. a. meJverka till att behovet av företagsservice och kreditgivning blir allsiJigt tillgodosett i stiftelsernas verksamhet och att aktiviteter som är av riksintresse för tillriickligt utrymme.
För det anJra bör verket ansvara för Jen centrala servicen till stiftelserna. Allmänt bör verket ge rt1d. stöd och service till stiftelserna. I praktiken
torJe Jet knappast bli fråga om nägra större förändringar, eftersom redan
Je nuvaranJc relationerna mellan verket och föreningarna kännetecknas
av ett kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbytc.
Mitt förslag att skapa ett organ för samrt1J och e1farenhetsuthytc mellan
huvuJmännen men ocksä mellan stiftelserna innebär att flera funktioner
motsvaranJe dem som i Jag ligger hos föreningarnas samri1dsorgan Fiiretagarcföreningarnas
förbund - kommer att hanJhas av det nya organet.
När det gäller stiftelsernas inre organisation innebiir företagareföreningsutredningens förslag bl. a. att de bör ledas av en styrelse med normalt
hiigst elva leJamt>tcr.
I styrelsen bör, enligt utredningen. företriidare för huvuJmlinnen eller i
varje fall för samhiilleliga intressen vara i majoritet. MeJ företrädare för
samhiilleliga intressen avses även representant för primtirkommuner.
Utöver företrädare för huvudmännen bör, enligt utreJningcn, ingi1 företriiJare för primärkommunerna, för företagareorganisationer
och för fackliga organisationer. Två modeller redovisas för att utse företriidarna för
intresseorganisationerna,
Jen ena diir lanJstinget träffar sitt val efter formella förslag frän organisationerna och den andra Jiir landstinget iir mer
obundet.
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Enligt denfiirsta modellen utses styrelsen på följande siitt:
regeringen
eller, efter delegation. statens industriverk utser tvä ledamöter.
varav en skall vara landshövdingen eller den regeringen förordnar
landstinget
utser nio ledamöter varav en ledamot efter förslag frän Svenska
kommunförbundets länsavdelning
tre ledamöter efter förslag från företagareorganisationer
två ledamöter efter förslag från central facklig huvudorganisation
(LO ochTCO)
tre övriga ledamöter.
Enligt den andra modellen utser landstinget samtliga nio ledamöter efter
fritt val. men med beaktande av att olika intressegrupperingar främst
primärkommuner. företagareorganisationer
och fackliga organisationer
blir företrädda.
Dessutom bör enligt utredningsförslaget för båda modellerna giilla att en
personalföreträdare, om avtal härom träffas, utses efter förslag från arbetstagarorganisation som är företrädd hos stiftelsen. Denna personalföreträdare bör ha samma befogenheter som personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse.
Utredningen avstår från att förorda någon av modellerna men framhäller
dock att behovet av att inom stiftelsernas ram få till stånd en av alla
accepterad ,mknytning till näringslivet - såväl företagsägare som anställda
- troligen bäst tillgodoses i den modell där resp. intresseorganisation avger
egna förslag till ledamöter. som sedan utses av landstinget.
Remissinstanserna iir splittrade i fråga om styrelsens storlek. sammansättning och utseende.
Vissa länsstyrelser och landsting förordar exempelvis att antalet styrelseledamöter bör uppgå till 13. Stockholms läns företagareförening anser att
förhållandena i Stockholms län motiverar att antalet bör vara 17.
Å andra sidan hävdar flera instanser. t. ex. industriverket. några företagareföreningar och LO. att antalet ledamöter bör vara nio.
Utredningens första modell för utseende av företrädare för intresseorganisationerna, där landstinget träffar sitt val efter förslag från organisationerna, har fått anslutning från bl. a. näringslivsorganisationerna. flertalet
företagareföreningar och länsstyrelser. Några landsting har också biträtt
modellen. TCO kräver att den nuvarande ordningen med en självständig
nomineringsrätt för TCO behålls. LO framför motsvarande synpunkter.
LO vänder sig vidare mot att landstingen enligt utredningens förslag skall
utse större delen av styrelsen. LO anser att eftersom stiftelserna enligt LO
till den helt dominerande delen bör ses som verkställande organ för den
statliga näringspolitiken förefaller den av utredningen föreslagna ordning.en underlig.
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Utredningens andra modell där landstinget är mera obundet och efter
fritt val utser nio ledamöter förespråkas av flera landsting. vissa företagareföreningar och länsstyrelser. Även Landstingsförbundet
förespr[1kar
denna modell. Förbundet framhåller att den i sak mest tilltalande lösningen
är att styrelsen i sin helhet väljs av landstinget. Det blir då enligt förbundets mening ett ansvar för de politiska partierna att se till. att olika
intressen blir företrädda. Samtidigt slås fast att inflytandet över utvecklingen i liinen skall kanaliseras via de politiska partierna. Förbundet tillstyrker därför inte att landshövdingen - lika litet som nägon annan person
- skall ingå i stiftelserna i kraft av sin yrkesroll. Förbundet anför att det
måste stå landstingen fritt att i varje situation utse de personer. som är
mest skickade för uppdraget.
Många remissinstanser pekar på nödvändigheten av att ett professionellt
företagskunnande ges utrymme i styrelserna.
Flera remissinstanser vänder sig mot utredningens förslag att en personalföreträdare skall utses endast om avtal träffas därom. Med hänvisning
till utvecklingen på arbetsmarknaden under senare är anser man att det
skall vara en rätt för personalföreträdare att ingå.
När det gäller fr_t1ganom styrelsens sammansättning. hur den skall utses
och dess storlek anser jag att främst tre principer hör vara vägledande.
För det första bör styrelsen bestå av personer med praktisk erfarenhet
från främst industriell verksamhet eller bank- och kreditväsen. De bör vara
väl förtrogna med länets näringsliv. dess problem och utvecklingsmöjligheter och därför utgöras av personer med professionellt företagskunnande.
t. ex. företags ledare. företrädare för de anställda eller företagens organisationer. Företrädare för landstingets förvaltningsutskott eller personer
som eljest har en ställning som ger överblick över den regionala niiringspolitiken bör också kunna ingti i styrelsen.
För det andra anser jag att beslut om styrelsens sammansättning bör
fattas på länsnivå och av landstingen. Detta ligger i linje med vad jag
tidigare har förordat beträffande stiftelsernas självständighet. Det hör
emellertid ligga i landstingens intresse att vid valet av styrelseledamöter
samråda med företagens och de anställdas organisationer.
För det tredje bör antalet styrelseledamöter hållas U1gt. Hiirigenom
skapas förutsättningar för smidiga arbetsformer. Vidare mqjliggörs en
snabb heslutsprocess och en allmän flexibilitet i styrelsearbetet.
Med hänsyn till det anförda anser jag att stiftelsernas styrelser i normalfallet bör bestå av nio ledamöter. Dessa bör utses av landstingen efter fritt
val. Landstingen skall i sina val beakta vad jag nyss har anfört om behovet
av att olika kompetens- och erfarenhetsområden blir företrädda. Jag är väl
medveten om att kritik riktas från intresseorganisationernas
sida mot den
av mig nu förordade ordningen. Även om organisationerna enligt mitt
förslag inte får formell nomineringsrätt utgår jag dock från att de genom
landstingens försorg kommer att bli representerade i styrelserna.
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Utöver dessa ledamöter bör en företriidare för personalen vid stiftelserna knytas till styrelserna.
rör att möjliggöra en ytterligare p{1verkan för organisationerna på beslutsprocessen i stiftelsernas styrelser anser jag att till stiftelsernas kansli/
verkställande direktör bör kunna knytas en beredningsgrupp. Denna beredningsgrupp bör utses av landstingen och bestå av personer som utses
efter förslag från de anställdas och företagens organisationer. Gruppen bör
fortlöpande delta i kansliets beredning av de ärenden som skall behandlas i
styrelsen.
I likhet med fi.iretagarcföreningsutredningen
anser jag att kontaktviigen
till m[tlgruppen dessutom bör kunna förstärkas genom att enskilda eller
företrädare för olika intressentgrupper ges tillfälle att [irligcn vid ett möte
t,1 del av stiftelsens verksamhetsberättelsc.
lämna synpunkter pii denna
och i övrigt diskutera verksamheten. Någon heslutande funktion kan naturligtvis inte ett si1dant möte fä.
Ett mycket stort antal remissinstanser sti-iller sig skeptiska mot utredningens förslag att namnet p;\ de nya stiftelserna hiir vara .. Stiftelsen
företagareföreningen i x-län··. I många yttranden talar man om falsk varubeteckning. En ltrng rad alternativa namnförslag förs fram i remissyttrandena.
För egen del ansluter jag mig till den stora grupp av remissinstanser som
anser att stiftelserna inte bör hibehålla den gamla benämningen förctagareförening. Enligt min uppfattning bör stiftelserna henämnas '"Stiftelsen
x-läns utvecklingsfond".
Ett sådant namn återspeglar på ett bäure sätt den
verksamhet stiftelserna avses bedriva.
Vad slutligen gäller tidpunkten för reformens ikraftträdande delar jag
utredningens uppfattning att stiftelserna om möjligt biir starta sin verksamhet den I juli 1978. Som jag tidigare har nämnt har jag för avsikt att
inom kort ta initiativ till förhandlingar hl. a. om bildandet av stiftelserna.
Jag iir väl medveten om att dessa förhandlingar kan dra ut p{1tiden. Det
kan diirför inte uteslutas att vissa stiftelser kan starta sin verksamhet först
efter den !juli 1978.

8.2.3

Målet_fi"ir1·crksa111hete11

Vad giiller mfilet för stiftelsernas verksamhet föreslår utredningen att
detta hör vara att främja utvecklingen av ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv som ger möjligheter till en ökad och trygg
sysselsättning. Detta bör ske med speciell inriktning på småföretagen. Den
övergripande uppgiften blir därvid enligt utredningen att medverka till att
uppnt1 en tillfredsställande effektivitet hos enskilda företag och att i möjliinom olika branscher.
gaste mån bidra till en effektiv produktionssturktur
Tyngdpunkten i stiftelsernas verksamhet måste med nödvändighet ligga i
att vidareutveckla det hefintliga niiringslivet. Det är emellertid liven en
viktig uppgift för dem att medverka till att nya företag ctahleras.

143

Prop. 1977/78:40

Utredningens mf1lformulering vinner stöd hos de flesta remissinstanserna. Även jag ansluter mig härtill. Enligt min uppfattning bör stiftelserna
verka för att utveckla viljan och förmftgan hos personer i liinet att driva
företag och att starta nya företag. Stiftelserna

bör inrikta sina stöd- och

utvecklingsinsatser inte bara pi't företag som redan iir lönsamma utan också
på sildana företag som genom olika insatser kan uppnå lönsamhet. Insatserna från stiftelsernas

sida bör siittas in pit ett si'1 tidigt stadium som

möjligt för att förebygga att företag hamnar i akuta krissituationer.
I likhet med utredningen

vill jag understryka

att stiftelsernas

insatser

mäste fa karakt:iren av hjälp till sjiilvhjälp. Det är företagen som har att
bestämma om de vill utnyttja stiftelserna.

Det kan stdcdes aldrig bli fr:'tga

om att samhiillet genom dessa insatser övertar nägot ansvar för företagens
skötsel. Detta ansvar m11ste hela tiden ligga hos företagen själva. Det är
diircmot viktigt att stiftelserna

genom aktiva informationsinsatser

retagen medvetna om vilka stöd- och utvecklingsmöjligheter
Jag delar ocksii utredningens

uppfattning

att stiftelsernas

måste stä i samklang med samhällets regionalpolitiska

att stiftelserna

aspekterna

Stiftel-

balans. De

beaktas normalt genom
inom de lön-

verkar för en stabil och trygg sysselsättning

samma och utvecklingsbara

verksamhet

strävanden.

serna måste sf1lunda beakta behoven av en ökad inomregional
regional- och sysselsättningspolitiska

gör fö-

som finns.

företagen. Jag finner det emellertid rimligt att

en stiftelse - för att förbättra

sysselsiittningssituationen

pt1 en ort med

svåra problem - har möjlighet att också satsa pä mer riskfyllda projekt iin
vad som normalt skulle vara motiverat. Jag vill understryka att en förutsättning för dylika insatser är att företagen/projekten
i fråga bedöms vara
utvecklingsbara

och lönsamma pä liingre sikt. Jag ansluter mig till utred-

ningens uppfattning. vilken också vinner stöd hos flertalet remissinstanser.
att stiftelsernas insatser inte skall ha till syfte att kortsiktigt rädda sysselsättningen i ett visst företag om detta inte bedöms ha nägra möjligheter att
överleva pft sikt. I si\dana situationer bör fran samhiillets sida i stiillct
andra. friimst arbetsmarknadspolitiska
åtgärder siittas in.
Dagens företagareföreningar
spelar som jag tidigare har niimnt en viktig
roll för att friimja utvecklingen bland småföretagen i liinen. Genom den
niira samordningen med olika länsorgan har föreningarna i hög grad medverkat i strävandena att uppnå en regional balans. Småföretagen har siirskild betydelse för den regionala utvecklingen och företagareföreningarnas
verksamhet

har till följd dilrav kommit i förgrunden.

I takt med att före-

ningarnas resurser har ökat har deras möjligheter att p{1verka den regionala
utvecklingen

i liinen förbiittrats.

Niir jag nu förordar en uppbyggnad

det ett väsentligt
beslutsfattandet

av läns visa utvecklingsfonder

led i en aktiv regionalpolitik.
genomförs

och den regionala utvecklingen

kunna påverkas från liinsnivån.
Som underlag för stiftelsernas

sfi lir

En decentralisering

verksamhetsinriktning

av

kommer att

och prioriteringar

i
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övrigt krävs enligt min mening all de utarhetar handlingsprogram. Dessa
program mäste vara avstämda mot riktlinjerna för den övergripande niiringspolitiken. Därför bör stiftelserna vid utarhetande av dessa program
samråda

med industriverket.

Vidare finner jag det lämpligt att de s. k.

länsprogrammen utgör en utgtrngspunkt i detta avseende. Linsprogrammen anger hur verksamheten inom olika sektorer hör bedrivas för att en
balanserad utveckling i länet skall uppnås. När länsprogrammet antas har
det en bred förankring i liinet. Statliga myndigheter. landsting. kommuner.
fackliga organisationer. företagens organisationer
medverkat i fansplancringen.
8.2.4

m. fl. har på olika sätt

Uppg(lier i stort

N:.ir det gäller stiftelsernas

uppgifter anser utredningen att övervägande

skäl talar för att företagareföreningarnas

nuvarande uppgifter i stort bibe-

hålls.
Enligt utredningen har nämligen föreningarnas hittillsvarande hreda
verksamhetsområde och den omfattande medelsarsenalen som har stått till
deras förfogande. inneburit en betydande effektivitet i de åtgärder som har
vidtagits. Företagareföreningarna
har kunnat välja lämplig sammansiittning av insatser alltifrån översiktliga förctagsanalyser över mer spct:ialinriktade rädgivningsinsatser till direkt kreditstöd.
I likhet med remissinstanserna delar jag utredningens bedömning vad
gäller stiftelsernas framtida uppgifter i stort. Enligt min mening är det
viktigt att stiftelserna s{1li1ngt möjligt hyggs upp till fullservit:corganisationer dit företagen kan vända sig med allehanda prohlem. Detta innebiir att
stiftelserna får tvfi huvuduppgifter. dels .fi"iretag.,·sen·in'1·erk.1·wnhd, dels
kredit1·erk.rn111het.
Företagsservit:everksamheten
hiir hestt1 i informations- och kontaktverksamhet. allmän rådgivning och översiktliga företagsanalyser.
utbildningsservice samt konsultverksamhet. Det kan röra sig om t. ex. tekniska.
ekonomiska. juridiska. administrativa och marknadsmiissiga frågor.
I detta sammanhang vill jag niimna all förslag ( SOU 1977:49) nyligen har
lagts fram om vidgade möjligheter till processuell rättshjälp för näringsidkare. Förslaget remissbehandlas f. n.
Kreditverksamhetcn
bör liksom hittills hestå i egen kreditgivning. kreditförmedling samt beredning och uppföljning av visst statligt kreditstöd.
främst industrigarantilån och lokaliseringsstöd.
Utöver dessa direkta stöd- ot:h utvecklingsinsatscr

med inriktning pä

småföretagen. som iir den helt dominerande verksamheten. bör stiftelserna
i likhet med dagens förctagarcföreningar kunna handha liven vissa andra
uppgifter.
I detta sammanhang vill jag understryka att det inte iir stiftelsernas
uppgift att konkurrera med redan hefintliga privata rådgivnings- och konsultorgan eller kreditinstitut. Dessa privata organ svarar för den helt domi-
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nerande delen av service- och kreditutbudet till smMöretagcn. Flera rcmissinstanser. däribland näringslivets organisationer. har i sina yttranden
strukit under detta och varnat för risken för snedvridning av konkurrensförhållandena.
En grundliiggande princip för de samhälleliga stöd- och utvecklingsinsatserna bör. enligt min uppfattning. vara att de skall siittas in pil sådana
områden där det traditionella serviceutbudet är bristfälligt eller saknas.
Det rör sig således om kompletterande insatser frlrn stiftelsernas sida. En
strävan bör därför vara att stiftelserna fortsätter och bygger ut det nära
samarbetet med bl. a. banker och andra finansieringsföretag, privata konsultföretag. handelshus. branschorganisationer
och andra servicegivande
organ eller sammanslutningar som föreningarna har i dag.
Även om jag sålunda förordar att de nuvarande uppgifterna for företagareföreningarna i stort överflyttas till stiftelserna anser jag dock att förändringar bör genomföras vad gäller vissa uppgifter. För kreditverksamheten
innebär mina förslag i det följande betydande förändringar. För att stiftelse
i juridisk mening skall bildas fordras bl. a. en särskild för visst stadigvaett stiftelsekapital.
rande ändamt1l avskild förmögenhetsmassa.
Som
statsministern tidigare har redovisat föreslås en sammanslagning mellan
hantverks- och industri lånefonden och statens utvecklingsfond. Dessa bäda fonder regionaliseras till länsnivä. vilket innebär att varje stiftelse
kommer att få en egen förmögenhet, dvs. en fond för kreditvcrksamheten.
Föreslaget innebär sålunda att stiftelserna ges ett eget och självständigt
ansvar för medlens användning liksom för risktagande och därmed också
för förlusttäckning.
Beträffande stiftelsernas myndighetsutövande uppgifter vill jag göra en
precisering. F. n. har föreningarna sådana uppgifter bl. a. i fråga om stödformerna garantilån för arbetsmiljön och glesbygdsstöd till hemarbete.
Enligt utredningen bör de nuvarande uppgifterna i stort bibehållas.
Detta gäller även myndighetsutövning. Samtidigt stryker utredningen under att restriktivitet bör iakttas när det gäller att överlämna ny myndighetsutövning till föreningarna. I första hand bör övervägas att överlämna
sådan till regionala myndigheter.
I likhet med utredningen och många remissinstanser har jag inget att
erinra mot att stiftelserna övertar myndighetsutövande uppgifter från företagarföreningarna. Jag anser dock att särskilda skäl då bör föreligga.
Sådana skäl kan vara krav på snabb och enkel handläggning av iirenden. på
speciell kompetens hos handläggarna. friimst i tekniska och ekonomiska
frågor. eller på ingående kännedom om näringslivet i stort eller enskilda
företag. Jag vill starkt understryka att de myndighetsutövande uppgifterna
bör ha en direkt anknytning till stiftelsernas funktion som service- och
utvecklingsorgan till näringslivet. Vidare bör uppgifterna inte vara av
fiskal eller kontrollerande
förmfiner för företagen.

natur utan ha karaktären av att bestämma om

10 Rik1dag,·11 /977/78. I sam/. Nr .JO.Biluga I
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uppfattning att restriktivitet

bör iakttas när det gäller att överHimna ny myndighetsutövning till stiftelserna. Detta bör prövas från fall till fall. I första hand bör övervägas att
överlämna myndighetsutövningen
till redan befintliga myndigheter på
fänsnivå. främst länsstyrelserna. Denna restriktivitet motiveras främst av
de hinder av bl. a. psykologisk karaktär som kan uppstå i företagen vid
som rena
deras kontakter med organ som har såväl myndighetsutövande
service uppgifter. Jag anser därför att det är viktigt att stiftelsernas huvuduppgift - att vara service- och utvecklingsorgan till näringslivet - klart
markeras. Jag vill också understryka nödvändigheten av att de upparbetade kontaktvägarna till företagen behålls. Stiftelsernas myndighetsutövande
funktion hör ditrför inte utsträckas till annat område än prövning av bidrag
eller annat stöd till näringsidkare. Att myndighetsutövningen
principiellt
skall vara av positiv karaktär för näringslivet hindrar naturligtvis inte att
stiftelserna utövar nödvändig kontroll över stödets användning.
Föreningarna

utför f. n. beredande uppgifter rörande ärenden om bidrag

till energibesparande åtgärder i näringslivet. Industriverket fattar beslut
om sådana bidrag. Företagareföreningsutredningen
har efter förslag från
industriverket förordat att stiftelserna får dels vidgade uppgifter vad giiller
beredning av ärenden. dels heslutsrätt i ärenden som avser mindre bidrag.
Remissinstanserna har inte haft nägra erinringar mot förslaget.
Efter samråd med statsrådet Johansson finner jag det av främst praktiska skäl befogat att låta en väsentlig del av antalet ärenden om bidrag till
energibesparande åtgärder i näringslivet avgöras genom beslut på länsplanet. Stiftelserna iir enligt min mening de regionalorgan som är bäst lämpade för uppgiften. Jag förordar därför att dessa erhåller beslutanderätt vad
avser vissa bidrag till energibesparande åtgfö·der inom näringslivet. Det
hör ankomma pä regeringen att genom föreskrifter närmare avgränsa stiftelsernas befogenheter i detta avseende.
Regeringen har i prop. 1977/78:30 om skyddat arbete och yrkesinriktad
rehabilitering m. m. föreslagit bl. a. att delar av den verksamhet med
statsbidrag till hemarbete som vissa företagareföreningar
bedriver skall
överföras till nybildade regionala stiftelser. Dessa skall enligt förslaget ha
till uppgift att svara för olika former av skyddat arbete. Vid riksdagens
bifall till förslaget kommer den nya organisationen att träda i kraft tidigast
den I januari I 980. Efter samri'td med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förordar jag att de av mig föreslagna regionala utvecklingsfonderna
till dess den nya organisationen för skyddat arbete har startat sin verksamhet hör ha beslutanderätt i ärenden om statsbidrag till hemarbete inom
vissa glesbygder.
Vad gäller frftgan om beslut rörande statliga lånegarantier för arbetsmiljöinvesteringar
vill jag erinra om att detta garantisystem upphör med
utgiingen av ftr 1977.
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8.2.5 Prioritering mellan olikt1 ll[)f)g(fil'r
Företagareföreningsutredningen
har inte ansett det möjligt och inte heller limlamålsenligt att göra en närmare analys av hur stiftelserna bör
prioritera sina resurser mellan olika uppgifter. Erfarenheterna visar all
behoven av stöd- och utvecklingsinsatser
hos näringslivet varierar dels
över tiden. dels mellan olika regioner och län. SmMöretagen utgör en
mycket heterogen grupp. Utredningen anser därför att det bör ankomma
på stiftelserna själva att göra de avvägningar och prioriteringar som är
nödvändiga for att insatserna skall få tillfredsställande effekt inom det egna
liinet.
Jag har tidigare framhållit att det är angeläget all stiftelserna ges möjlighet till en stor flexibilitet och självständighet. Jag är dä11"ör i princip inte
heller beredd att förorda en viss generellt given resursprioritering för
stiftelserna.
Med hänsyn till den grundläggande betydelsen för småföretagen av
kompetens och kunskaper inom områdena produk({i"irnyd.1·c och 111ark1111d.1fiiri11g
vill jag dock stryka under att stiftelsernas insatser inom dessa
områden bör ges hög prioritet. Enligt min uppfallning är det väsentligt att
just produktförnyelse- och marknadsföringsarbetet
effektiviseras och förstärks i småföretagen. Liksom utredningen anser jag också att föreningarnas inriktning på att främja etahlering ar nya Firctag och deras roll som
kontaktförmedlare mellan å ena sidan underlercmntiir.\/i'iretagen i länet
och å andra sidan olika beställareföretag bör ägnas ökad uppmiirksamhet. I
ett följande avsnitt kommer jag att närmare redovisa mina överviiganden i
dessa frågor.

8.2.6

l\.11ilgrupp

De nuvarande målgrupperna för företagareföreningarnas
företagsservice- resp. kreditverksamhet är inte helt identiska. Ingendera verksamheten riktar sig mot företag inom samtliga näringsgrenar. Den kreditstödjande verksamheten
har en mer begränsad
iin
målgruppsinriktning
företagsserviceverksamheten.
Författningar och andra riktlinjer för föreningarna ger emellertid utrymme för viss tlexiblitet i mälgruppshänscendc. Praxis inom de olika föreningarna är därför växlande. I fokus för bt1da
verksamheterna står emellertid mindre och medelstora industriföretag.
Enligt reglerna för företagareföreningarnas
kreditverksamhet. som finns
i kungörelsen I 1960:372) om statligt kreditstöd till hemslöjd. hantverk och
småindustri (omtryckt 1973:550. ändrad senast 1976:471). lämnas kreditstöd till sådan i författningens rubrik angiven och därmed jämförlig verksamhet. Om särskilda skäl föreligger får kreditstöd lämnas även i fr:\ga om
annan industriell verksamhet eller i fråga om anliiggningsverksamhet eller
- med viss begränsning - verksamhet inom jordbrukets binäringar. l.ikas{1
kan enligt samma författning kreditstöd lämnas till industriliknande verksamhet I. ex. företag som under industriella former och i större skala
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bedriver viss föriidling. Kreditstödet omfattar däremot inte grossist- och
detaljhandelsföretag eller tjänsteproducerande företag.
När det gäller stiftelsernas framtida målgrupp är företagareföreningsutredningens principiella utgångspunkt att, inom ramen för olika näringspolitiska insatser. samhället bör söka nå samtliga mindre och medelstora
företag som kan vara i behov av stöd eller hjälp i någon form. Det är dock
enligt utredningen inte möjligt att på en gång utvidga företagareföreningarnas mälgrupp i en sädan omfattning.
Utredningen förslår att den nuvarande målgruppen - friimst de tillverkande företagen - utökas till att omfatta även vissa tjänsteproducerande
företag. Utvidgningen av målgruppen bör dock enligt utredningen i ett
första steg begriinsas till att omfatta tjänsteproducerande företag som har
direkt anknytning till den nuvarande målgruppen.
Utredningen. som relaterar målgruppsavgränsningen
till Svensk Niiringsgrensindelning (SNI), föreslår att följande näringsgrenar bör ingå i
mälgruppen:
• Företag inom jordbmkets binäringar som inte omfattas av det särskilda
stöd som finns till jordbrukets eller trädgårdsnäringens rationalisering
• Sand- och grustag, mineralbrott m. m.
• Tillverkningsindustri
• Byggnadshantverk
• Produktionsvaruinriktad partihandel och vamhandelsförmedling
• Lastbilstransporter och maskinuthyrning, vad gäller föreningarnas företagsservice. men däremot inte kreditstöd
• Juridisk, ekonomisk. kameral och teknisk uppdragsverksamhet
• Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet,
reparation av motorfordon samt tvätteriverksamhet.
I många remissyttranden föreslås utökning av målgruppen i förhållande
till utredningens förslag. Näringsgrenar, eller delar därav. som föreslås
ingå är t. ex. hotell- och restaurangbranschen, turistnäringcn, olika delar
av byggnadsindustrin och handeln. Samtidigt framhålls i flera yttranden, i
synnerhet från företagareföreningar, att föreningarna redan i dag har för
små resurser för att kunna ge företagen i nuvarande målgruppen - de
tillverkande företagen - service och krediter i tillräcklig omfattning.
Att målgruppen inte bör avgränsas alltför hårt utan anges så att utrymme
finns för regionala och lokala variationer framhålls också i flera yttranden.
Varje regions näringsgeografiska förutsättningar bör beaktas. Bl. a. Företagareföreningarnas förbund anser dessutom att målgruppsavgränsningen
bör ges en generösare tillämpning i glesbygdsregioner så att stiftelserna diir
kan betjäna hela det befintliga näringslivet.
Enligt min uppfattning bör man sträva efter att inom ramen för stiftelsernas verksamhet söka nå de företag som kan vara i behov av stöd eller
hjälp i någon form. Från principiella utgångspunkter kan jag därför ansluta

Prop. 1977/78:40

149

mig till de remissinstanser som förordar en utökning av målgruppen i
förhållande till utredningens förslag. Samtidigt delar jag utredningens
uppfattning att det inte är möjligt att nu utvidga stiftelsernas målgrupp i en
sådan omfattning. Det lir också uppenbart att många av dagens företagareföreningar har betydande problem att betjäna den nuvarande mttlgruppen i tillräcklig omfattning.
Jag ansluter mig därför till utredningens förslag att utvidgningen av
mälgruppen nu bör begränsas till att omfatta sädana tjänsteproducerande
företag som har direkt anknytning till den primära målgruppen - de tillverkande företagen.
I den mån tjänsteproducerande företag vänder sig till både tillverkande
företag och andra företag eller enskilda personer och konsumenter får
frågan om företagen är stödberättigade avgöras från fall till fall av stiftelserna. En förutsättning för stöd bör dock vara att företagens huvudsakliga
verksamhet är inriktad på tillverkande företag.
När det gäller målgruppsavgränsningen för olika n1iringsgrenar eller
delar därav finner jag utredningens förslag väl avvägt. Utredningens tillvägagängssätt, att relatera målgruppen till SNI, skapar förutsättningar för att
på ett entydigt sätt avgränsa målgruppen. Jag förordar därför att stiftelsernas målgrupp omfattas av de näringsgrenar som utredningen har föreslagit.
Enligt min mening bör dock de tillverkande företagen även fortsättningsvis
utgöra den primära målgruppen.
Jag har vidare tagit fasta på de remissyttranden som förespråkar flexibilitet vad gäller tolkning av målgruppens omfattning. Enligt min mening bör
sålunda stiftelserna i vissa fall kunna räkna in i målgruppen även andra
företag än de jag generellt har förordat. En förutsättning härför bör dock
vara att en sådan tillfällig utvidgning inte innebär att stiftelsernas insatser
försämras vad gäller den prioriterade målgruppen.
I likhet med utredningen anser jag att stiftelsernas verksamhet bör
inriktas på småföretag. Det är dock svårt att entydigt precisera vilka
företag som omfattas av kategorin småföretag. Jag avser med småföretag i
detta sammanhang företag med upp till ca 200 anställda.
Gränsen uppåt bör dock inte vara absolut. Bedömning får göras från fall
till fall av stiftelserna. Även om jag sålunda anser att stiftelsernas verksamhet bör ta sikte på främst småföretagen, är det ändock - främst med
hänsyn till det nära och ömsesidiga beroendet mellan stora och små företag
- av betydelse att stiftelserna har kontakt och informationsutbyte med
stora företag. LO ger uttryck för en motsvarande uppfattning.
Det ankommer på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter i fråga om stiftelsernas målgrupp.
Mitt ställningstagande innebär bl. a. att detaljhandeln inte kommer att
ingå i stiftelsernas målgrupp. Jag vill i detta sammanhang emellertid erinra
om att chefen för handelsdepartementet i prop. 1977/78:8 om åtgärder på
distributionsområdet har meddelat sin avsikt att föreslå regeringen att en
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kornmittc tillkallas med uppgift att utreda verksamhetsförhållandena
och
rinansieringssituationen
för mindre företag inom servicenäringarna,
vari
detaljhandeln ingf1r. I bilaga 4 till denna proposition redogör han närmare
för kommittens uppgifter.
Avslutningsvis
griinsningcn

vill jag beröra en principiell fråga rörande rn{1lgruppsav-

som LO tar upp i sitt remissyttrande.

Enligt LO bör företag

som kommer i Mnjutande av samhiilleliga stödåtgärder

följa de allmiint

accepterade

på den svenska

spelregler

som sedan länge är etablerade

arbetsmarknaden.
LO anser diirför att ett villkor för stöd fr[tn stiftelserna
biir vara att anställningsförh{11landena för företagets personal iir reglerade
genom avtal med behörig facklig organisation.

Enligt LO är någon form av

bindande anvisning om detta nödvändig.
Fri1gan huruvida avtalsreglerade
samhiillcliga stiidinsatser

förhållanden

verket har i denna fdga - i brev den 10 februari
organisationer

skall vara ett villkor för

har tidigare varit föremål för prövning. Industri1976 till vissa fackliga

- anfört bl. a. att verkets befogenhet

ningsfiireskrifter

I;ingrc lin till mera allmiint hållna föreskrifter
in i i:n detaljreglering

av verksamheten.

att utfärda tillämp-

långivning inte sträcker

för företagareföreningarnas

sig

och att verket inte bör ge sig

Verket anser sig inte heller böra

fi'ireskriva lfingtgående villkor för rätten att famna ut direktlfm. Om t. ex.
ett företag har förklarats

i blockad därför att företagaren

vägrar teckna

avtal för arbetstagarnas
riikning pä de villkor som enligt kollektivavtal
giiller fiir branschen. lir detta dock en omständighet som enligt verkets
mening i hög grad kan antas pi1verka företagets

lönsamhet

och därmed

dess kreditviirdighet.
Vid riksdagens behandling av en motion i frägan ( 1975/76:2122) ansliit
sig n;iringsutskottet till industriverkets uppfattning (NU 1975/76:5 I). Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets mening (rskr I 975/76:330).
Även företagareföreningsutredningen
har tagit upp frågan. Enligt utredningens mening biir stiftelserna kunna anförtros uppgiften att göra en
allsidig kreditbediimning utan centrala föreskrifter om krav på att vissa
avtalsförhi1llanden skall räda i det lånesökande företaget.
För egen del ansluter jag mig till företagareföreningsutredningens
fattning. Även om jag anser att förekomsten

av kollektivavtal

upp-

i stort är till

gagn for företagens utveckling är jag inte beredd att förorda att dylika avtal
skall vara ett villkor for att stiftelserna

skall kunna lämna stöd till ett

företag. Jag betraktar det emellertid som en självklarhet att stiftelserna vid
sin bedömning och analys av ett företag tar hänsyn till i vilken utsträckning
ett avtalslöst

förhfillande kan pt1verka företagets

vecklingsmöjligheter

kreditvärdighet

och ut-

i övrigt.

8.2.7 Samordning a,· industripolitiska in.rntscr
Som jag tidigare har framhållit utgör behovet av ökad samordning av
industripolitiska
insatser p[1 liinsnivå en viktig utgångspunkt för mina
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överväganden och förslag rörande uppbyggnaden av regionala utvecklingsfonder.
Enligt företagareföreningsutredningens
förslag hör inte centrala industripolitiska organ - frlimst industriverket. STU och Exporträdet - landsting och kommuner bedriva uppsökande och rådgivande verksamhet eller
annan stödverksamhet inom det industripolitiska området vid sidan av den
stödjande verksamhet som stiftelserna kommer alt rikta till niiringslivet.
Detta innehiir enligt utredningen att dessa organ inte bör hygga upp egna
regionala organ för stöd till enskilda företag. De bör i stället kanalisera sina
insatser via stiftelserna.
Flertalet remissinstanser stiiller sig positiva till att en ökad samordning
av industripolitiska insatser sker via stiftelserna. Flera länsstyrelser.
landsting. kommuner. Landstingsförhundet och Kommunförhundet anser
dock att utredningens förslag på denna punkt är viil kategoriskt och dii1för
hehöver modifieras. Synpunkterna g{1ri stort ut på att även om en ökad
samordning bör ske via stiftelserna far detta inte medföra att kommuner
och landsting avstår från att bedriva egen niiringspolitisk verksamhet. I
stiillet pekar man på betydelsen av en aktiv medverkan från kommunernas
sida i näringspolitiken.
För egen del ansluter jag mig till utredningens grundtanke all en ökad
samordning av industripolitiska insatser bör ske via stiftelserna. Detta bör
giilla såväl de centrala industripolitiska organens insatser som kommunernas och landstingens insatser. Jag delar därför helt utredningens uppfattning att industriverket och STU inte bör bygga upp egna regionala organ. I
stället bör de repliera på stiftelserna. Efter samråd med chefen för handelsdepartementet vill jag framhtdla att detta bör gälla även Exporträdet.
Detta utesluter emellertid inte all Exporträdet i fråga om siirskilda aktiviteter ut vecklar sitt samarbete med andra organ på regional nivå som
sysslar med exportinriktade frägor. Jag äsyftar härvid främst handelskamrar och expo-organisationer.
Även niir det gäller landstingens och kommunernas näringspolitiska
insatser anser jag att en samordning via stiftelserna bör eftersträvas. Stiftelsernas kontakter med och kunskaper om länens näringsliv bör utnyttjas.
Stiftelserna är enligt min uppfattning väl skickade att medverka vid genomförande av kommunernas olika näringspolitiska program. Samtidigt
delar jag den uppfattning som flera remissinstanser för fram att en sådan
samordning inte får innebära att landsting och kommuner avstår från egen
näringspolitisk verksamhet. Inom ramen för den kommunala kompetensen
har dessa organ en rad viktiga näringspolitiska uppgifter. Jag kan här peka
på kommunernas ansvar för mark. industrilokaler. vägar. hamnar. bostadsbyggande m. m. Att landsting och kommuner upprii!lhåller fortlöpande kontakter med företagen anser jag vara både självklart och nödvändigt.
Den av mig förordade samordningen via stiftelserna av industripolitiska
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insatser medger i och för sig att det vid sidan av stiftelserna pi't liinsniv{\
givetvis kan finnas andra stöd- och utvccklingsorgan inom det niiringspolitiska fältet. Jag åsyftar dit niirmast organ s[1som IUC. Expolaris i Skelleftcft. Norrlands

Center,

de kontaktsekreterare

samhiillsfinansierade

produktutvecklingsritd

som STU har placerat

samt

vid vissa universitet

hi.igskolor. Jag ser även positivt p{1verksamheten

och

inom privata organ av

i Värnamo m. Il. Behovet av dylika organ hör helt sjiilv-

typ Swed-Expo

klart bedömas utifrån förutsättningarna

för de enskilda liincn eller regio-

nerna. Det kan exempelvis vara ändamålsenligt för en stiftelse att p{1
marknadsföringsområdet
och i fräga om exportfrämjande verksamhet avt;1la om samarbete

med ett redan befintligt organ i stället för all inom

stiftelsen bygga upp egna fasta resurser. Ett sådant förfarande fi'tr emellertid inte innebtira att stiftelsens principiella ansvar för verksamheten
minskar.
Om dd inom ett liin sftlunda framöver
utvecklingsorgan

ifr{1ga

kommer att finnas stöd- och

vid sidan av stiftelsen m{1stc enligt min uppfattning

en

absolut strävan vara att mycket niira samarbete etableras mellan stiftelsen
och dessa organ.

8.2 .8 Pri11cipcr.fi"ir.fi11t111sieri11g
111· 1·cr/.:..1·,1111hete11
Vad gäller finansiering av kostnaderna
och administration

för föreningarnas

företagsservice

svarar staten f. n. för ca 50 C:·c.
medan landstingens

andel totalt sett uppgär till ca 25 c;-. Det bör dock framh{1llas att landstingens bidrag i hög grad varierar mellan olika Hin. För innevarande hudgel{1r
har över statshuJgeten
anvisats tLHalt ca 40 milj. kr. till föreningarna.
Landstingens bidrag för kalenderåret 1977 uppgär till niirmare 20 milj. kr.
Ansvaret för finansiering av stiftelsernas verksamhet i stort hiir enligt
företagareföreningsutrcdningen
fivila huvudmiinnen.
ting. Detta hiir emellertid inte hindra att stiftelserna
fritn andra bidragsgivare.
sultverksamhet.
Huvudmännens

t. ex. kommuner. eller genom avgifhbelagd

finansieringsansvar

siering av dels stiftelsernas
li.inekostnaderna

bör enligt utredningen

förctagsservice

kon-

avse finan-

och administration.

varvid

helt dominerar. dels krcditverksamheten.

I likhet med utredningen
finansieringen

dvs. stat och lambkan fä vissa intiiktcr

anser tlertalet remissinstanscr

av stiftelsernas

administration

att ansvaret för

för bfale företagsservice-

och

krcditverksamheten
hör f1vila staten och landstingen gemensamt. Även jag
kan ansluta mig till denna princip. Utredningen har dock inte redovisat
nftgra förslag vad g1iller fördelning av finansieringsansvaret

mellan stat och

landsting. vilket bl. a. flera landsting har kritiserat.
Enligt min mening kan en lämplig princip vara att staten svarar för
finansiering
landstingen

av den basverksamhl!t

som finns i varje stiftelse.

medan

svarar för speciella program och insatser. Detta hindrar givet-
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vis inte all landstingen. i likht'I med vad som hi11ills har varit fallet i vissa
fän. bidrar även till finansiering av basverksamheten.
Jag lir inte beredd att förorda en för samtliga Hin enhetlig finansieringsstruktur med avseende på fördelningen mellan statliga och landstingskommunala bidrag till resp. stiftelse. Denna fördelning bör preciseras och
sl[1s fast i samband med de förhandlingar som bör tas upp mellan staten och
resp. landsting. Fördelningen bör kunna ändras efter hand och anpassas till
de behov av insatser som kan komma att visa sig i resp. liin. Jag har i det
föregående

förordat

en självstiindig

tryck för ett ökat llinsdemokratiskt
hiirav lir att landstingen

successivt

ansvar.
Niir det giiller finansiering
stateras all nuvarande

stlillning fi.ir stiftelserna
inslag i verksamheten.

och gett ut-

En naturlig följd

p[1tar sig ett allt större ekl1nomisk1

av stiftelsernas

kreditvcrksamhet

kan kon-

system inncblir att staten till den helt överviigandc

delen svarar för försörjningen
ansvar för kreditpolitiken

med l[1ncmcdel. Med hänsyn till statens

i stort bör enligt min mening detta giilla liven

fortsiittni ngsvis. Det bi.ir sf1lunda i första hand ankomma pt1 staten all svara
för all stiftelsernas
kreditkapacitet
fortlöpande
anpassas till en ur
samhlillsekonomisk
synvinkel tillfrcdsstiillande nivli. Della bör dock inte
hindra att landstingen.
tillhandahäller

liksom hittills har varit fallet i niigra liin. ockst1

resurser för stitklsernas

Sammanfattningsvis
sernas verksamhet

kredit verksamhet.

innebiir den gemensamma

finansieringen

mellan staten och landstingen

ma siill som f. n. sker. {irligen kommer in med beriikningar
språk för det kommande
landsting.

verksamhets;"iret

av stiftel-

all stiftelserna.

till industriverket

Ett utiikat samri1d mellan huvudmlinncn

pi1 sam-

av resursanoch resp.

bör emellertid

cfter-

striivas i denna fr{1ga. Della samr:'id biir ske i det organ som enligt vad jag
har förordat biir inriillas.
Jag vill dock i detta summanhang framhalla att systemet med gemensam
finansiering av stiftelst:'rnas verksamhet bör ses över niir andra fd1gor
rörande fördelning av kostnader mellan stat och knmmun i stort senare
aktualiseras.
Företagareföreningsutredningen
frarnhrillcr vikten av all den h,ngsiktiga
planeringen

vid stiftelserna

fiirblittras.

med en rullande tre.-irsbudgct.
stanserna.
Som ett led i en forbiittrad
föreslitr utredningen

Utredningen

förordar

vilkt!I vinner gehör ocksf1 bland remissinplanering av verksamheten

budgernret.

vid stiftelserna

vidare att statens bidrag till stiftelserna

för kalender{1r. F. n. iir den statliga mcdelsanvisningen
statliga

Företagarcföreningarnas

sammanfaller med kalenderitr.
nas ocks[1 för kalenderiir.
Jag delar utredningens

ett systern

I .andstingens

anpassad

nuvarande

till det

riikenskapsiir

bidrag till fiireningarna

uppfattning att stiftelserna

en li'111gsiktigplanering av verksamheten.

biir anvisas

liim-

bör ges mi.ijlight'ler till

Jag anser dock inte alt en bng-
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siktig himlning av stiftelsernas utgifter i form av en tlcrarsbudget iir en
nödviindig förutsiittning för detta. Enligt min mening hör en tidsmiissig
samordning av bidragen från huvudmiinnens sida vara till gagn inte bara
utan liven för huvudmlinnens

för stiftelserna

möjligheter att genomföra och

utviirdera gemensamma intentioner. Den organisationskommittc.
som enligt min mening bör tillkallas. hör fa i uppgift att närmare överväga dessa
frfigor.
X.2. <i Krcdit1·erk.1a111he1c11
1·id 1111·eckli11;;.1:fi111dcma

Statsministern har tidigare redogjort för regeringens syn pi1 hl. a. hehovet av insatser för att underHitta småföretagens kapitalförsör:jning. Speciellt bristen pii riskkapital
hinder för smMöretagen.

utgör i m[rnga fall ett hetydande
Stora svf1righeter föreligger att

utvecklings-

rnlttn

för finan-

siering av bl. a. immateriella investeringar. dvs. investeringar i know-how.
produktutveckling
och marknadsföring. Det har iiven visat sig svärt att
i form av aktieteckning

upphringa riskkapital

tagcn har allmänt sett en låg soliditet,
expanderande
kiinnhara.

företag.

Fiir nyetahlerade

Företagsöverlt1telser

blem.
Smiiföretagen

aktieholag

Smiiföreför

företag iir dessa hinder ocksft

medför ofta siirskilda

famnar ofta l{1geller ingen utdelning.

stf1 till förfogande
uppbyggnad.

fritn utomstitende.

vilket hlir speciellt kännbart

finansieringsproDe medel som kan

för ändam?1let anviinds vanligen för en fortsatt kapital-

Även i de fall utdelning sker iir en minoritetspost
friin placeringssynpunkt

normalt

inte attraktiv

i ett mindre
p[1 grund av

svärigheterna alt omsiitta detta aktieinnehav i lik vida medel.
Frtrn samhiillets sida päverkas tillgrrngen pil kapital i företagen i första
hand genom lllika ekonomisk/politiska
regeringens sida att föra en ekonomisk

i1tgiirder. Det iir en striivan friin
politik som p:1 ett aktivt siitt och

under beaktande av de allmiinna fördelningspolitiska
mälen friimjar uppbyggandet av företagens kapital. Diirmed ökar ocksii deras konkurrenskraft och förmiiga att överleva och expandera. Den ekonomiska
mibte dock kompletteras med andra samhiilleliga i1tgiirder.
Staten

har pi1 olika viigar sökt medverka

kapitalförsö1:jningsproblem.
landsfonden

och statens

viinds huvudsakligen

till att lösa smi1företagens

De li\n som företagareföreningarna.
utvecklingsfond

uppgift som komplement
dit, Fiiretagskapital

politiken

rörs.

till det ordinarie

kreditviisendet.Fonderna

k. topplan. Även Industrikredit.

och lnvesteringsbankcn

ning pt1 smMöretag.
I fråga om småföretagens

Norr-

lämnar fyller en hetydelsefull

kapitalförsörjning

an-

Företagskre-

bedriver utlfrning med inrikti stort är det angeliigct att

peka pii den viktiga roll som den generella kreditpolitiken

spelar. SmMii-

retagens tillg{rng till lånekapital m[1ste givetvis beaktas vid kreditpolitikens
utformning.
Erfarenheten

har visat att många smi1företag har svårigheter

att klara
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försörjningen med riskkapital och att behoven varierar mycket. :\fanga - i
synnerhet nyetableraJe - företag har behov av att samtidigt finansiera
marknadsföring,
investeringar i maolika i1tgiirder - produktutveckling.
skiner och anHiggningar etc. Det nuvaranJe kreJitstöJet framstiir i många
fall som oliimpligt utformat.
Jag avser att nu mera i Jetalj reJovisa mina överväganJen och förslag
beträffande Jet kreditstöd som hör handhas av stiftelserna. lnlt:Jningsvis
vill jag sitt fast att företagareföreningarna
spelar en viktig roll niir det giillcr
smMöretagens

kapitalförsörjning.

utliining till smiiföretagen

Även om omfattningen

i fiirhällanJe

dessa företag iir mycket liten fungerar föreningarnas
som en katalysator
s. k. Jirektltmen.

pi\ kreJitmarknaden.

av föreningarnas

till den totala kreJitvolymen
Hantverks-

till

li111givningi miinga fall
och industrili:inen. Je

som normalt ligger p{1en hög risknivii med siimre siikcr-

heter än orJinarie bankkreJiter,
är ofta en förutsiittning för att andra
l[rngivare skall satsa pii vissa projekt och diirmcJ ockstt för att Jcssa över
huvuJ taget skall kunna realiseras.
Jag har tiJigarc förordat att regionala utvecklingsfonder
upp med fi.iretagarcfi.ireningarna
föreningarnas

nuvarande

het och de resurser
samband

i va1je liin byggs

som bas. Mitt förslag inncbiir vidare att

l{rnevcrksamhet

sliis samman med den verksam-

som f. n. disponeras

av statens

hiirmed bör enligt min uppfattning

utvecklingsfond.

den kreditvcrksamhet

I
som

f. n. bedrivs vid föreningarna och utvecklingsfondcn ytte"ligare förstlirkas
och brcdJas. Jag iiterkommcr till dessa frt1gor i det följande.
Det statliga kreditstöJ som fi.irmeJlas genom fi.iretagarefi.ireningarna
liimnas f.n. i form av dels direkta l[m som beslutas av fi,reningarna, dels
bnegarantier som beslutas av industriverket eller regerirgen. Urncgaranticr beviljas för l{rn inom det orJinarie krcJitviisenJet.
Fiiretagarefi.ireningsutredningen
finner iiverviiganJe skäl tala för att båda formerna av k: ~ditstiiJ skall hehiillas. Enligt utredningen har Jirektli1nesystemct den avgiiranJe förtjänsten att förctagarcföreningarna
snabbt
och pii egen hand kan besluta om och betala ut !{111. I tider med kreJitrestriktioner har dessutom föreningarna i många fall. en:igt utrcJningen.
visat sig ha större miijligheter iin de ordinarie kreditinsti:uten att ge riskkrediter till mitttliga kostnaJer för företagen. Å anJra sidan anser utrcJningen att garantiltrn iir att fiiredra i miinga fall. Llntagarcn kan genom att
utnyttja garantih'1n i regel samla sina kreJitcr hos en och samma långivare/bank. Garantisystemet
.~tiiller ocks{1 smit ansprak p[1Jirekt statlig finansiering.
Det stora nertalet remissinstanser
förslag

lll11

kct IRRV) finner emellertid
behöver

har inga erinringar mot utreJningens

att biida formerna av kreditstöd bör behr1llas. Riksrevisionsvcringa avgörande

argument

for att direktl{m

liimnas vid siJan av garantil{in. RRV pekar p{1 garantillrnens

fördelar i frt1ga om bl. a. ltmeaJministration.
dast garantiliineformen

aviinJs i fortsiittningen.

RRV föresl[1r di'trför att en-

Om direktlånen

likviil bi-
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hchi\lls hiir enligt RRV någon form av samordnad ltmeadministration eftersträvas.
Överviigande skiil talar enligt min mening för den av utn:dningen föreslagna lösningen. Det iir väsentligt att behålla direktlfmemöjligheten med
hänsyn bl. a. till att systemet medger ett snabbt beslutsfattande. Ett bihch[tllande av direktl{memöjligheten iir vidare avgörande för den utvidgning
av låncändamälen som jag senare itterkommcr till. De av utredningen
redovisade fördelarna som ligger i möjligheten att kunna förmedla l{megarantier har dock inte bestridits av remissinstanserna. Jag förordar att det
kreditstöd som hör handhas av stiftelserna liimnas i form av s[1väl direktlftn
som lånegarantier. Mina överväganden och förslag i det följande om bl. a.
låneändam[1l och lttnevillkor avser s[1lunda hiide direktlän och lttncgarantier. Beslut om lånegarantier liksom om eftergift av statens ri"ittpii grund av
industrigarantilitn hör iiven fortsättningsvis fattas av industriverket rn:h i
vissa fall av regeringen.
Vad gäller inrikt11i11ge11
a1· kreditn'rk.rn111hete11vill jag anföra följande.
Målgruppen för kreditstödet har jag redovisat tidigare. Jag har vidare
anfört att stiftelserna inte skall konkurrera med befintligt service- och
kreditutbud. Kreditverksamhcten
vid stiftelserna bör i stället utgöra ett
komplement till det ordinarie kreditviiscndet. Stöd hör sf1ledes som regel
liimnas endast till företag med otillrikkliga liinesiikcrhcter fiir liin pii den
ordinarie kreditmarknaden.
Behovet av riskvilligt kapital iir. som jag tidigare har anfört. siirskilt
framträdande för småföretag med liten andel eget kapital och bristfälliga
säkerheter. I vissa situationer bör stiftelserna enligt min mening vara
beredda till ett särskilt stort risktagande. Jag tänker närmast på lånehehoven för expanderande och nyetablerade företag samt företag som avser att
etahlera sig eller iir etablerade på exportmarknaden.
De förslag p[1 kredithar lagt fram. är. som jag
området. som företagareföreningsutredningen
uppfattar dem. utformade med heaktande av de allmiinna niiringspolitiska
målen. Förslagen i stort har m:ksti vunnit gehör hos flertalet remissinstanser. Dessa har framhf11lit bl. a. behovet av att förbiittra smf1företagcns
försörjning med riskkapital i synnerhet vad giiller investeringar i marknadsföring och produktutveckling.
Direktlånen och lånegarantierna

iir i dag avsedda att svara mot endast

främst investeringar i byggnader och maskivissa typer av lä11eii11da11111/.
ner samt. om särskilda skiil föreligger. även anskaffning av ornsiittningstillgi\ngar eller kostnader för utveckling och marknadsföring av produkter.
Företagareföreningsutredningen
har hetonat det väsentliga i att varje
företag får en totalt sett sund finansiering. Utredningen förcslitr i linje
härmed att reglerna för vilka typer av iindaml1I som fftr stödjas arhetas om
och fär en mer generell riickvidd. Förslaget stöds av en bred remissopinion.
Aven jag finner det befogat att utöka stödiindamålen.

Fri1gan om för
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vilket ändamål
stiftelserna.

kreditstöd

skall Himnas hör avgöras

fr{in fall till fall av

Um och garantier bör enligt min mening i fortsiittningen

Himnas för all finansiera.
ar. iiven investeringar

förutom investeringar

i bl. a. produktutveckling

och marknadsföring.

lämnar f. n. stöd endast

Företagareföreningarna

kunna

i maskiner och anläggningtill redan etablerade

företag eller enskilda näringsidkare.
Ett problem för rnånga mindre företag lir svårigheterna

för f'i.iretagets

:igare att kunna satsH ett tillriickligt stort eget kapital. I manga fall kan detta
försätta företagen i akuta kriser. Exempel p[1 en situation d[1 en förstärkt
iigarinsats behövs är övertagande

av företag niir den förutvarande

iigaren

skall lösas ut. Amorteringar

på de personliga li'm varmed köparen vanligt-

vis finansierar

nödvändiggör

sitt aktieköp

ofta mycket stora löncuttag

fekterna

finansiell urholkning av företaget
bidrag till produktion

på grund av m,trginalskatteef-

ur företaget.

Detta

nedför

risk för

si't att dess ut veckling och diirmed dess

och sysselsättning

äventyras.

Andra situationer

diir

ligaren mfiste höja sin insats av eget kapital tir - förutom vid rena nyetahleringar - d{1 ett aktieholags
minimiheloppet

aktiekapital

Jag vill vad gäller sistnämnda
(prop.

skall höjas till det föreskrivna

om 50 000 kr.
fr{1ga erinra om statsmakternas

hcslut

1976/77: 109. LU 1976/77:'29. rskr 1976/77: 301. SFS 1977:3'20) om

aktiekapitalets

storlek i aktiebolag

som har hildats före den 6 juni I 97J.

Detta heslut innehar att höjningen av aktiekapitalet
m{iste vara genomförd

i dessa :ildre aktieholag

först före utg{mgen av {ir 1981. Beslutet

medföra att finansieringsprohlem
talet i hefintliga aktieholag

förknippade

torde

med höjning av aktiekapi-

på kort sikt blir av begriinsad omfattning.

aktiebolag som hildas nu kriivs emellertid ett aktiekapital
kr. Frfrgan om aktiekapitalets

minimistorlek

För

om minst 50 000

och den därmed

samman-

h:ingande frågan om behovet av en siirskild holagsform för smitforetagen
meu frihet från personligt ansvar men meu liigrc kapitalinsats iin i aktiebolag iiverviigs f. n. av 1974 ftrs bolagskommittc.
framlagt före utgf111gen av [1r 1978. varefter
atakomma

till hiirmcd sammanh:ingande

Jag förordar

att kreditstiid
och underliitta

tionerna har i sina yttranden

viintas bli

fttr anledning

all

spörsm{1I.

via stiftelserna

l:imnas som ltm till privatpersoner
nyctahleringar

Ett bet:inbndc
regeringen

i undantag<fall

hör kunna

i syfte att hl. a. möjliggöra önskviirda

företagsöverlåtelscr.

framfört motsvarande

Niiringslivsorganisaförslag om s. k. etahlc-

ringshin i syfte att stimulera foretagsetableringar.
Möjligheten

till s. k. personlån

bör utnyttjas

endast i den mån ett företags gynnsamma
eller en angel[igcn nyetablering
förutsfittning

bör dessutom

till buds. St1dana personlän
första hand ordinarie

med stor restriktivitet

utveckling

lir i betydande

och
fara

hotar att utehli utan sridant :,töd. En allmän

vara att inga andra finansieringsalternativ

stf1r

hiir ocksi'1 sä snart som möjligt omsiittas till i

banklfm. Jag vill i sammanhanget

det förslag till nya riktlinjer för företagskapital

ocks{1 hänvisa till

som chefen för ekonomi-
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departementet redovisar i bilaga 2 till denna proposition. Vidare vill jag
niimna att chefen fiir justitiedepartementet
senare denna dag kommer att
föreslå regeringen att förelägga riksdagen proposition om vissa ändringar i
aktiebolagslagen. Förslaget innehiir bl. a. en vidgning av möjligheterna att
medge dispens från aktieholagslagens bestämmelser om låneförbud i avsikt
att underlätta förctagsiivcrll1tclsi.:r. Detta avses gälla bitde i samband med
arvfall och vid nyintriide i företag.
Jag överg[ir nu till fritgan om ri/lkorcn Fir st{{tdsemas krcilit1·crk.rn111hct
i stort. Senare kommer jag att redovisa mina överviiganden vad gäller de
siirskilda h\nevillkor som hör knytas till l(m för produktutveckling
och
marknadsföring.
Sedan iir 1976 för en företagareförcning li1na ut högst 300 000 kr. till en
och samma lfintagare. Industriverket kan dock medge att högre belopp för
hinas ut i enskilda fall. Vidare hör niimnas det samarbete som finns mellan
inom ramen för de s. k.
företagarcförcningarna
och lnvcstcringshanken
kombinationsltmcn.
Med ltincutredningar frtin föreningarna som huvudsakligt beslutsunderlag kan sf1lunda föreningarnas diri.:ktl{m kombineras
med l?m från I nvesteringsbanken på upp till 500 000 kr.
Företagareföreningsutredningen

föreslår att l{mcgriinscn t. v. höjs till

500 000 kr. och sedan omprövas efter två år. Utredningen
därvid att föreningarnas samarhete med lnvesteringsbanken

förutsätter
fortsiittcr,

vilket innehiir att föreningarna i realiteten ofta kan erbjuda kri.:diter på
sammanlagt ca I milj. kr. Vidare förutsätts att industriverket för utöva
inflytande över ärenden där exempelvis speciella hranschförhållanden pitkallar den centrala instansens hiittre överbliå.
Flera remissinstanser. friimst företagareföreningar, har förordat en högre ltmegriins med hiinsyn till hl. a. de starkt ökande kostnaderna fiir s{1dana
byggnader och maskiner som lånen ofta avser att delfinansiera. Decentraliseringsutredningen godtar den föreslagna lånegränsen på 500 000 kr. men
hcdömer inte beloppet som en griins mellan de iirenden som föreningarna
själva kan pröva och de ärenden som bör handläggas centralt. Beloppsgränsen är i stället ett uttryck för den inriktning statsmakterna vill ge
direktlånen i förhållande till andra kreditformer. Även efter fortsatta höjningar av lånegränsen finns det enligt utredningen förutsättningar att h'ita
företagareföreningarna
besluta i samtliga direktläneärcnden.
Vidare anser
några remissinstanser att heslut 0111 lånegarantier upp till vissa helopp hör
kunna fattas pä länsplanet.
Jag anser det vara hefogat att nu höja beloppgriinsen för utlftning till en
och samma sökande. En sådan höjning lir motiverad av dels penningvärdesförändringen, dels den ökade självständighet för stiftelserna som jag
förordar. Av friimst praktiska skäl anser jag - i likhet med utredningen - att
höjning bör ske genom en anpassning av direktlänegriinsen snarare iin
genom en delegering till länsplanet av vissa beslut 0111 garantilån.
Jag förordar att stiftelserna får besluta om lån p:1 högst 500 000 kr. till i.:n
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och samma sökande. Större lån bör kunna lämnas ut om det finns siirskilda
skiil till det. Samräd bör då ske med industriverket. Mitt förslag bygger
ockst1 p{1den förutsättningen
tcringsbankcn

att samarbetet

mellan stiftelserna och lnves-

utvidgas och fördjupas. Genom kombinationsläncn

kan så-

lunda stiftelsernas direktlån kombineras med hln från banken på upp till
500 000 kr. Mitt förslag om höjning av stiftelsernas låncgriins frtm nuvarande .300 000 kr. till 500 000 kr. innebär att stiftelserna
komhinationslånen

med hjälp av

kan bidra med I milj. kr. vid finansiering av ett enskilt

projekt.
S[1som hittills hör enligt utredningen som allmiin riktlinje g1illa att l,lntagaren skall liimna siikerheter i företagets

reella egendom och därvid ga-

ranteras en viss ekonomisk

Utredningen

att rimliga säkerhetskrav
Vidare anser utredningen

rörelsefrihet.

betonar vikten av

tilliimpas så att syftet med stödet inte motverkas.
att kravet på perso11/i1shorg1·11i m[mga fall bör

kunna hegriinsas, men att fr{1gan om borgen bör fft avgöras friin fall till fall
av den instans som beslutar om stöd.
Flera remissinstanser

har förordat möjligheten att förknippa fr{1gan om

borgen med vissa villkor som kan ha ställts upp för Emet. Bllrgensansvaret
skulle dri kunna utkriivas endast om företaget har underlf1tit att uppfylla
föreskrivna

villkor om t. ex. höjning av aktiekapitalet

auktoriserad

revisor. Viisternorrlands

företagareföreni

eller anlitande av
ng menar att anvis-

ningar bör utarbetas centralt för hur en begränsning av borgen skall utformas. Föreningen

piipekar risken för att olika praxis i de skilda liinen kan

uppfattas som oriittvist bland företagarna.
Enligt min iisikt bör lirnesiikerheterna

iiven i fortsiittningen

faststiillas

frfm fall till fall av det organ som har att besluta om lim eller l{megaranti.
Närmare föreskrifter och riktlinjer för tillämpningen av denna princip och i
fritga om borgens villkor ankommer det på regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer att meddela. Till riksdagens information skall jag
hiir emellertid kortfattat redovisa min syn i dessa frågor.
Enligt min mening hör olika former av villkorliga borgenskrav kunna
tilHimpas. Som allmiin riktlinje bi.ir gälla att relativt svaga siikerheter och
diirmed betydande kreditrisker bör kunna accepteras. Jag vill i sammanhanget erinra om att stiftelsernas sjiilvstiindiga stiillning medför ett eget
ansvar för förlusttiickning. Lftn till nyetablerade företag hör enligt min
mening kunna förknippas med siirskilt stora risker. Krav pi1 personlig
borgen hör dock normalt kvarst[1. Niir det befinns lämpligt hör emellertid
en viss uppmjukning kunna ske. Det personliga horgcns[1tagandct bör inte
ges en s[1dan omfattning
ekonomiska

som ter sig oskiilig sett mot horgcnstccknarens

situation.

Önskem,llet

om ett visst m[1tt av samordning

av de olika stiftelsernas

praxis i fräga om borgen liksom graden av risktagande
lfmeverksamheten,

och annat som rör

finner jag befogat. Det tillgodoses genom de föreskrif-

ter och riktlinjer som regeringen eller myndigheten

i fr[1ga utfärdar.
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Riinta .fi"ir i11d11strigara11ti/<111
har hittills bestiimts
kommendationer

med ledning av re-

som har utfärdats av Svenska Bankföreningen

andra samarbetsorganisationer

for kreditinstituten.

har utgätt fri'tn en överenskommelse
och staten. I överenskommelsen

och vissa

Rekommendationerna

från {Il' 1968 mellan organisationerna

förutsattes

skulle faststiil-

att ränteniv[in

las med utg{mgspunkt i den s. k. bottenli\neräntan.

Denna utgör emellertid

i dag inget enhetligt begrepp och är diirfor otjiinlig som likare.
I praktiken

har garantilftneräntan

ca 3 ~;; iivcr riksbankens
utesti1ende

de senaste t1ren uppg[1tt till i medeltal

vid va1je tillfälle giillande officiella diskonto.

garantil[mebelopp

har li1ngivaren haft att erlägga en fiirlust-

p[1 0,5 r:;-.till statsverket.

tiickningsavgift

Garantil[1ncräntan

merande for bl. a. riintan pi\ föreningarnas
Förctagarcföreningsutredningen

har varit nor-

direktl{tn.

pf1pekar att det i och för sig vore skiiligt

att tilliimpa en m·1got högre och diirmcd mer marknadsmiissig
dessa typer av krediter.
gynnsamma

betingelser

höjning av ränteltiget.

för sin utveckling
Utredningen

behov av

inte beredd att förcsl[1 ni1gon

förordar

att samma ränteniv{1 liksom
eftersom

kunde komma att styras av räntenivåerna

hittills av lrtnebeloppens

riintesats för

men iir med tanke pft smtifiiretagcns

hittills tilHimpas för b[tde garantil{m och direkthin.
form annars

Av

valet av stöd-

i stället för som

storlek. Enligt utredningsförslaget

skulle banker-

na liksom hittills itrligen betala in 0.5 ,;; av utesti1cnde bnebelopp

till staten

i forlusttiickningsavgift.
Bankföreningen
det iir motiverat

hävdar i sitt remissyttrande

och i siirskild skrivelse att

med en hiigrc riinta iin vad utredningen

fiircsl{1r. Fi.ire-

ningen anser vidare att det iir oliimpligt att f:.1ststiilla riinteniv:"tn i en
l[mel'i.irfattning. eftersom man i en s;'1dan inte bör n:glcra l'örh~1llanden
mellan kreditinstituten och deras kunder. Även Göteborgs och Bohus Wns
företagareförcning
anser att räntan bör höjas med en procentenhet.
bl. a.
av det skälet att det därmed blir lättare att placera garantilfm i bankerna.
En central utg{111gspunkt niir det giiller att faststiilla riinteniv{111biir enligt
min mening vara att det statliga kreditstödet inte skall konkurrera med
utan i stället tjiina som komplement
verksamhct.

till de reguljiira kreditinstitutens

Detta talar för att en marknadsmiissig

Med hiinsyn till att stiftelsernas

l!111everksamhet i hög grad kommer att

variera vad avser bl. a. inriktning och grad av risktagande
vara mindre liimpligt att, som utredningen
for direktlånen

h1nc-

riintenivf1 tilliimpas.

och industrigarantili1nen

anser jag det

fifreslfö·. enhetligt binda riintan
vid en viss given niv[1. Givet vis

mitstc det allmänna riintcliiget i landet vara viigledande vid faststiillandc
stiftelsernas
kan anpassas

av

utl{1ningsriinta. men det viktiga iir enligt min mening att riintan
till förutsiittningarna

i va1:ie enskilt fall.

Det bör ankomma pf1 regeringen att ange riktlinjer för hur riintenivi1n for
kreditstödet

skall faststiillas

samt för l[111givarens förlusttiickningsavgift

i

samband 111edgarnntil[111.
De nuvarande

reglerna

0111'1i11c11sliiptida

innebiir

att garanti-

LlCh
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direktlirn skall {\lerbetalas genom regelbundna
inom högst tio {1r. I undantagsfall
garantihin

aml1rtering;1r. i normalfallet

kan den sammanlagJa

uppg[1 till högst 20 iir. Amortcringsuppskov

beviljas av företagareförcningarna

och p[t högst tre år av industriverkt:1.

föresl,ir alt det organ som bt:slutar om stiid far större friht:l

Utredningen

att anpassa amortt:ringsvillkoren
Viigledande

lt111ctidcn för

pf1 hiigsl t:lt iir kan

till omstiindight:lt:rna

bör i stor utsträt.:kning

i det enskilda fallet.

vara lt1neobjck1ens ekonomiska

Hingd. Oe organ som beslutar om stöd bör enligt utredningen

livs-

kunna mcdgt:

l[inctider på högst 20 tir. Utredningen

betonar dot:k all den utökadt: maxi-

mala l{mctidcn bör utnyltjas

bi:ir kunna amorteoch all m{1nga 1[111

sparsamt

ras pli mycket kort tid. En snabb äll!rbetalning av hin ger stiftelserna
resurst:r

för ny utläning.

stiftelsen

resp.

De kan d{t stödja

industriverket

amorteringsuppskov

bör vidare

fler företag.

enligt förslagd

i högst tre {1r. Vid nyetableringar

uppskov kunna medges i högst fem {1r. Förslagen

ökade

Den enskilda
kunna

medge

tör amorlt:rings-

har miill positivt gensvar

bland remissinslanst:rna.
För egen dd anser jag all en uppmjukning
positivt

Hingd och för amorteringsanstiind
vecklingsbetingelser

för småföretagen.

av reglerna för bnetidernas
kan bidra till gynnsamma

Det ankommer

ut-

p.:1 regt:ringt:n all

niirmare utforma reglerna hiirfiir.
Jag övergi1r nu till att behandla

fnigan om.fi11a11.1icri11ge11
u,· .11ificl.1crnas

dirck1lå11L'\'1'r/...\'/1111hl't.
Företagareföreningarnas
hint:verksamhct

finansieras

föreningarna

och indus1rili111t:fond. För sin

erhiiller ur statens

hantverks-

f. n. med hin Sllm

riinta. som med 0.5 'X understiF. n. uppg{tr summan av till stats-

uppliining ur fonden erliigger föreningarna
ger föreningarnas
verket

egen utlitningsriinta.

riintor till ca 30 milj. kr. per ,"tr. F:-ircningarna

inlevererade

anviinda inflytande

amorteringar

FörlustWckningt:n

för

för ny utl.'111ing.

pii lancverksamht:ten

finansit:ras dels genom alt var:ie

förening till en siirskild fond avsiillcr U,5 ~:.,av utliinal belc,pp. dds gt:nom
alt staten efter siirskild ansökan

luster

som inlt: har kunnat

Uineförlusterna

frftn föreningarna

tiickas

bmnar

har under de f1r som liinevcrksamht:ten

snitt för samtliga föreningar
För att linansiera

bel.lrivits i genom-

uppgiilt till drygt 3 r.:-;av totalt utl{1nat belopp.

den hittills successivt

har medel över statsbudgeten

bidrag till för-

med medel frt1n dt: egna fonderna.

ökade direktninevt:rksamhl!len

{1rligen anvisats

for att forstiirka

hantverks-

o_chindustrilånefonden. Fonden uppgår f. n. till ca 590 milj. kr. Av dessa
har 90 milj. kr. tillförts under innt:varande
utredningcn

fiirutsiitter

ningt:n. Investcringsbanken
tinansieringssiitt.
storkk

FöreL1garcförrningssker iivcn i fortsiitt-

är kritisk till anviindningcn

n,'tgot som t:nligt banken

ma avspeglar

mt:d smttföretagt:ns

budgetttr.

att tillskott över statsbudgeten

det slatsfinansiclla

av t:nbart detta

medför risk för att anslagens
liiget iin föreningarnas

och diir-

behov av riskvilligt h\nekapital.

Jag har tidigare förordat en l[mgtgtiendc sjiilvstiindight:l
11 Rik1dt1g,•11/ 1177/78. I

.1<1111/.

f\'r .JO.Biluga I

för stiftelst:rna.

I
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linje härmed bör nu de medel i hantverks-

och industrilånefonden.

som

motsvarar fordringar pi1 företagarcförcningarna,
överföras till stiftelserna.
Hiirigenom ökas stiftelsernas finansiella stadga samtidigt som det regionala
ansvarsonm\dct

rent allmnnt ökas. Medlen hör fördelas pit de 24 stiftelser-

na i förhflllande till fiirctagareföreningarnas
den. Riintor liksom amorteringar
ordning stiftelserna
förlusttiickning.

nuvarande

pil utesti\cnde

uppläning ur fon-

lån tillfaller med en slidan

och kan pit s{1sUtt anviindas för ny utlf111ingsamt för

Det förutsiitts att stiftelserna sjiilva svarar för förlusttiick-

ningen. vilket ocksi1 st'tr i övercnsstiimmelse
ganisationerna

och Företagareförcningarnas

missyttranden.

De förlusttiickningsfonder

med vad hl. a. näringslivsorförbund har anfört i sina resom f. n. finns inom förctaga-

rcföreningarna bör överföras till de nya stiftelserna. Som jag niirmare
utvecklar i det följande bör iiven de kapitalresurser som f. n. disponeras av
statens utvecklingsfond tillföras stiftelserna. Stiftelsernas behov av ytterligare medel för sin kreditverksam het bör. enligt min mening, t. v. tillgodoses genom att medel anvisas över statsbudgeten.
Jag vill i sammanhanget framhf1II,; att stiftelsernas

kreditverksamhct

iiven framdeles skall regleras genom en statlig förordning.
Jag övergi1r nu till att behandla fragan om behov av siirhchandling för
g11ra111i!ti111•11
l"id kredi1res1ri/.:.1io11er.
Systemet med li\negarantier bygger p[1ett väl fungerande samarbete med
banker och andra l[1neinstitut. Som jag tidigare har framhällit har verksamheten fungerat tillfredssfallande
och bör fortsätta. Komplikationer
har
dock uppst[11t i vissa fall p[1grund av bankernas svärigheter att liimna ut lt111
när kreditrestriktioner
riider. Detta har i mf111gafall medfört siirskilda
problem för smäföretagcn på grund av deras ofta l{1gasoliditet och diirmed
stora beroende av krediter.
Riksbanken fast stiillde hösten 1976 tillfälliga l{111etakför affärsbankernas
utliining och i samband diirmcd vissa sanktioner för det fall att li111etaken
skulle överskridas. Riksbanken underströk emellertid i skrivelse till bankerna vikten av all den fortgficnde nyutlaningen i första hand användes för
att undvikh hårda effekter pä finansiellt svaga l{111tagare. sf1som smitfiiretag. I detta syfte meddelade riksbanken all - vad gällde affärsbankerna den siirskilda avgiften for överskridande av ltmetaket skulle reduceras i
den män den ökade nyutlimingcn skedde i form av vissa typer av lt111.bl. a.
industrigarantih1n. Det med sti.id av lagen ( 1974:922) om kreditpolitiska
medel införda utlt111ingstaket upphörde att giilla vid utgringen av mars 1977.
Fiiretagareföreningsutredningcn
förutsiiller att garantil."rnen fortsiittningsvis blir föremäl för niigon form av gynnsam behandling i detta avseende. Utredningen vill dock inte förorda en mer fangtgäende särbehandling
av garantilimen med hiinvisning bl. a. till att många smMöretags kreditproblem kan lösas med hjiilp av direktli111 fr{111föreningarna. i vissa fall i
kombination med Hin frf111lnvcsteringsbanken.
Fullmiiktige i riksbanken
anför i sitt remissvar att likdividitets- och kas sak votssystemen iir generella
styrmedel och bör utnyttjas utan begränsande undantag. Om undantag
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gjordes skulle ytterst

sv{1rhanterliga griinsdragningsprohlcm

Det kan enligt fullmäktig.I.' knappast
angeliigna,

skulle fo utgöra undantag.

att de ensamma

stora omrt1den som iir lika bl.'lydelsefulla
strumentens

effektivitet

l\tcd hänsyn

för svensk ekonomi.

efter samri1d med chcfl.'n för ckonomilkpartementct

ekonomiska

for

skulle in-

att i vissa fall bevilja större

dircktl{tn oi:h med tanke pt1 vad fullmiiktige i riksbanken

penningpolitik.

iir si1

Vid undantag

försvagas.

till de ökade möjligheterna

att industrigarantih'tnen

uppkomma.

hiivdas att industrigarantihinen

automatiskt

har anfört iir jag

inte hl.'rcdd att fiirorda

särhchamllas

i tider med restriktiv

Denna fri1ga far prövas fr{rn fall till fall inom ramen för den

politiken.
tar jag nu upp fri1gan om stiftelsernas

Avslutningsvis

uppgifter i anslut-

ning till liotellgara111i/å11.
Industriverket kan i dag bl.'vil_jastatliga garantil.'r for li'ln till företag inom
turist- och hotellnäringen. Ärenden om hotellgarantilim bereds på länsplanet av riksbankens

avdelningskontor.

V crksamheten

med f. n. endast ett fiital ansökningar

har varit stagnerande

per år. Företagareföreningsutred-

ningen föreslår att beredning och uppföljning av sådana ärenden i fortsättningen skall övertas av stiftelserna.
att riksbanken

remissyttrande
förvaltningen

Fullmäktige

fortfarande

av hotellgarantilåncn.

i rikshanken

är intresserad

säger i sitt

av att handha

men vill inte motsätta sig att den förs

över till stiftelserna om detta skulle visa sig vara lämpligt. Ett par företagareföreningar

är tveksamma

till förslaget med hänsyn till att hotellnäringen

avses ligga utanför målgruppen.
Jag anser - i likhet med utredningen

- i och för sig alt företagareföre-

ningarna redan i dag är viil liimpade för uppgifter i samhand med hotcllgarantiliinen.

Mina förslag vad gäller stiftelsernas

m[1lgrupp innehär dock alt

hotellnäringen inte innefattas. En alltför stor vidgning av mtllgruppcn vid
ett och samma tillfälle skapar som jag har framhållit hetydande prohlem.
Jag vill erinra om att hotell- oi:h restaurangutredningen

( H 1974:0 I) viintas

liigga fram sina förslag i slutet av detta lir. Utredningens

arbete kan enligt

vad jag har inhiimtat komma att heriira bransi:hcns linansieringsförhållanJcn. Grunderna
att pävcrkas

för Je nu tillämpade hotellgarantiltmen

av förslagen.

kan diirför komma

Efter samrf1J med chefen för handelsdeparte-

mentct anser jag därför att handliiggningsordningen

för hotcllgarantibn

t. v. bör vara oför:indrad.

8.2./0

0111organi.1atio11a1· 1·erk.rn111hetenl"id .11atc11.11111·eckling.1:fimd

Statligt stöd till industrins
viktig Jel av industripolitiken.
h{1lla och förbiittra
vi1ra produkter

tekniska

sin internationella

konkurrenskraft

och v{ir prJouktionsteknik

tider niir industrins

lönsamhet

iir sedan liinge en
fordras bl. a. att

ligger pi't en hög teknisk niv!t. I

är Jttlig ökar dess sv[trighetcr att frigöra

medel för tekniskt utvecklingsarhete.
Jiirvid.

förnyclscarhete

För att v{ir industri skall kunna vidmakt-

Betydelsen av statliga insatser viixer
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Den tekniska förnyelseprocessen

kan med en viss förenkling beskrivas

som ett antal skeden från ide till färdig produkt eller process.
I det första skedet uppkommer den ide som utgör grunden
förnyelscarhetel.

Idens tekniska och ekonomiska

planer utarbetas

för det fortsalla utvecklingsarbetel.

I nästa skede sker del tekniska
och konstruktionsarbete

för hela
och

hiirkraft analyseras

utvecklingsarhetet.

F orskningsarbete

utgör viktiga inslag i denna verksamhet.

Arbetet i

detta skede avslutas ofta med att en fungerande prototyp tas fram. ibland i
laboratorieskala.

Stöd till det tekniska förnyelsearbetet

kan liimnas av friimst STU. Det är emellertid

i dessa två skeden

vanligtvis inte möjligt att i

detta skede direkt siitta i gäng med tillverkningen

av en produkt

eller

fullskalig tilHimpning av en process. Först mäste produkten eller processen
anpassas till kraven vid fullskaleproduktion.
Under ett tredje skede anpassas produkten s{1alt produktionskostnaderna blir s{1 l[1ga som mi_\jligt. konstruktionsrietillverkning

och ritningsunderlag

för se-

utarbetas och en provserie tas fram. För att testa en process

kan en försöksanliiggning

behöva byggas. Vissa marknadsundersökningar

behöver ocksil göras. Under detta skede iir produktens eller processens
lönsamhet fortfarande s[1osäker att l[in från normala kreditinstitut iir sv{1ra
att erhitlla. För att stödja den tekniska förnyelseprocessen
statens utvecklingsfond

i delta skede har

inriittats.

I den tekniska förnyelseprocessens

sista skede sker investeringar

i pro-

duklionsanliiggningar
och marknadsföring. Finansieringen av s[1dana ineller genom
vesteringar sker normalt genom ordinarie kreditinstitutioner
de s. k. mellanhandsinstituten
och företagareföreningarna.
Till speciellt
riskbetonade investeringar i detta skede har I nvesteringsbanken
möjligheter att lämna li\n.
Företagarcföreningsutredningen
betonar i sitt betiinkande vikten av niira
och de nyss nämnda statliga
samarbete mellan företagareföreningarna
stöd- och kreditorganen.
Speciellt föresläs att företagareföreningarnas
kontaktverksamhct
och samarbete i övrigt med statens utvccklingsfond
ytterligare

fördjupas.

Utredningen

gäller den niirmare inriktningen

liigger ocks{1 fram vissa förslag vad

av utvecklingsfondens

liincverksamhet.

Jag behandlar nu dessa förslag.
Statens utvecklingsfond

inrättades

den I juli I 973 (prop. 1973:41. NU

1973:54. rskr 1973:225. SrS 1973:622). Den är en självständig
men iir administrativt
komplement

knuten till STU. Fonden

till STlJ och lnvesteringsbanken.

projekt som kan finansieras
marknadsmässiga

myndighet

är avsedd alt utgöra ett

Um får ink beviljas till

på den allmänna kreditmarknaden

p{1normala

villkor och inte heller till rena marknadsföringsinve.,te-

och lanevillringar. U111beviljas normalt till högst halva projektkostnaden
koren kan variera inom vida gränser. Normalt har fonden förutom riinla p{1
del utlänade heloppet fr[in lyckade projekt begiirt även en riskprernie

25 '.''r.Riintan har lcg~1Ip[1samma nivå som räntan för industrigarantibnen.
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Riintebetalningen kan vara löpande eller ackumulerad. Siirskild siikerhet
erfordras inte. Misslyckas ett projekt har utvecklingsfonden möjligheter
att efter förhandlingar med låntagaren skriva ned eller helt skriva av li'inet.
För utvecklingsfondens lån giiller således villkorlig t1terbetalningsskyldighet.
Fonden har under budget{tren 1973/74-1977/78 tillförts sammanlagt 117
milj. kr. fr[in Investeringsbankens vinst under åren 1972-1976.
Företagareföreningsutredningen
föreslår att utvecklingsfondens verk-_
samhet vidgas så att fonden kan Himna lån även till rena marknadsfiiringsinvesteringar. Redan i dag har företagareföreningarna
visserligen. som
utredningen päpekar, vissa möjligheter att lämna direktlån för produktutveckling och marknadsföring. Det finns emellertid enligt utredningen ett
behov av att kunna lämna lim med villkorlig äterbetalningsskyldighet för
si\dana projekt. Detta behov kan enligt utredningen liimpligast tillgodoses
genom att fonden ges vidgade utlåningsmöjligheter.
Flertalet remissinstanser har tillstyrkt en sådan förändring.
Jag finner efter samråd med statsrådet Johansson. att utvecklingsfondens medel bör fa användas för lån med villkorlig återbetalningsskyldighet
till rena marknadsföringsinvesteringar.
Det har under utvecklingsfondens
verksamhet. vilket fonden har påpekat i sina verksamhetsberättelser
under
en följd av år. framkommit ett stort behov hos småföretagen att fä en
risktagande finansiering av marknadsföringsinvesteringar.
I likhet med
fondens övriga lån bör lånen avse sådana projekt, som inte kan finansieras
på den allmänna kreditmarknaden ptt normala marknadsmässiga villkor.
Företagareföreningsutredningen
nämner att det i olika sammanhang under de senaste ären, bl. a. i riksdagsmotioner.
har väckts förslag om
speciell kreditgivning via företagareföreningarna i syfte att på projektbasis
stödja produktutveckling i småföretagen. Förslagsställarna har betonat
vikten av att insatserna
ligger så nära företagen som möjligt.
Företagareföreningarna
har i dag, som jag nyss har nämnt, viss möjlighet
att lämna direktlån för produktutveckling och marknadsföring. Utredningen föreslår att föreningarnas möjlighet i detta avseende byggs tit så att
föreningarna kan bevilja lån med villkorlig återbetalning i vissa situationer.
främst vid preliminära och förberedande undersökningar av affärs- eller
produktideer. Det kan gälla en smärre teknisk utredning. en marknadsanalys eller en patentbarhetsgranskning.
Enligt min mening finns det goda skäl som talar för att stiftelserna bör
ges möjlighet att bevilja ltrn med villkorlig återbetalning för produktutveckling och marknadsföring. Detta bör emellertid kunna ske i betydligt
större omfattning än vad som utredningen föreslagit. Erfarenheter frim
utvecklingsfondens verksamhet liksom från I UC i Skellefteå visar enligt
min mening den stora betydelsen av ett nära geografiskt samband mellan
mindre och medelstora företag och långivare eller utvecklingsorgan. Möjligheterna att få fram nya ideer och projekt torde därmed förbättras. En
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god lokal förankring hos liingivaren ökar också möjligheterna

till en rättvi-

sande bedömning av de olika projektens genomförbarhet
En sådan ny
lånemöjlighet innebär vidare att stiftelserna ges möjlighet att stödja ett
projekt ända frän den tidpunkt det först kommer in till stiftelsen till dess
produktion

kan sättas igång. Detta gäller projekt där det tekniska riskta-

gandet är litet. Projekt med högt tekniskt risktagande

bör liksom hittills

hänvisas till STU.
Genom att utvidga stiftelsernas

stödmöjligheter

kommer stiftelserna att

kunna liimna samma typ av stöd som nu Himnas av statens utvecklingsfond. Jag förordar

diirför efter samråd med statsri\det Johansson

medel som i dag finns hos utvecklingsfonJen
pi1 stiftelserna
tiJigare.

att Je

regio11uli.1<Tlls och förJelas

och sl{1s samman med Je meJel som. enligt mitt förslag

tillförts stiftelserna

och industril{mcfonJ.

genom regionalisering

av statens hantverks-

Genom en si1Jan regionalisering

riiknar jag med att

produktutvccklingsh\nen
hiittrc skall kunna na ut till smMöretag i olika
delar av landet. Regionaliseringen torde ocksä meJfora förJelar i beslutsprocessen.
Mitt fi.irslag till regionaliscring

innebiir att utvecklingsfonJens

verksam-

het upphiir. Det hör ankomma pi1 regeringen att niirmare bestiimma f"örJelningen av fonJcns meJel p;1 stiftelserna.
den geografiska
lingsfonden.

beliigenhctcn

Hiinsyn bör härvid tas dels till

hos Je företag som reJan har ltm i utveck-

Jels ön~kviirJheten

av att främja utvecklingen

regioner.
Fiir att t"iirhinJra regionala olikheter

i liingivningen

inom vissa

bör ltmcvillkoren

enligt min uppfattning s{1limgt miijligt ges en enhetlig utformning för hela
landet. I arbetet mcu projektbedömningar bör stiftelserna ha niira kontakt
och samraJ med STU pi1 samma siitt som statens utvecklingsfonJ har i
Jag. Hiirigcnom elimineras ocks;\ risken fiir Jubhelarbete. ViJare hör ett
niira samarbete etableras mellan stiftelserna i Norrland och NorrlanJsfonJcn.
Den riinta som sk.tll ti!Himpas hör hestiimmas
principer som jag tidigare har reJovisat
Riintchetalningen
amorteringsfria

med utgiingspunkt

i fri1ga om stiftelsernas

i Je

direktl{in.

bör vara löpanJe eller ackumuleranJe.

Urnen bör vara

till Jess projekten hö1:jar Himna avkastning.

Återbetalning-

en hör sedan ske i form av en viss procent pt1 projektens

omsättning.

att lånen inte skall konkurrera

bör stiftelserna,

med andra lånemöjligheter

förutom (1tcrbctalning av riinta och htnebelopp.
iiven kunna kriiva en riskpremie,

friin lyckosamma

För

projekt

Jock högst 25 c;-;,.av fanebeloppen.

Den

extra belastning för fiiretagen som en si1dan riskpremie utgör kompenseras
av att stiftelserna

vid ett misslyckanJe

för projekten ges möjlighet att helt

eller delvis skriva av l!inebeloppct. Jag vill här åter erinra om stiftelsernas
ansvar for förlusttiickning.
Umcn bör i likhet meJ nuvaranJe

regler inte täcka hela projcktkostna-

Jcn. Det iir enligt min mening angeliiget att ltrntagarna sjiilva biir en del av
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risken. Diirigenom ökas låntagarens

intresse av och ansträngningar

för att

projektet skall lyckas. För litncn hör siikcrhet utöver projektet inte kriivas.
Det ankommer p;1 regeringen all faststiilla Je niirmare villkoren för ifr[igavarandc l[m.
Omorganisationen

av utvecklingsfondens

tidpunkt

då Je nya stiftelserna

personal

vid fondens

verksamhet

hör ske vid den

sin verksamhet.

påbörjar

kansli bör erbjudas

anställning

All nuvarande

vid STU. Till de

övcrgångsfrl1gor som kan uppkomma i samband med att verksamheten
stakns

Utvccklingsfond

överförs

till de nya stiftelserna

vid

avser statsrfldet

Johansson att i\tcrkomma i annat sammanhang. Det biir dföför ankomma
pt1 regeringen att faststiilla slutlig tidpunkt niir utvecklingsfondcns
verksamhet i sin nuvarande form skall upphöra.

8.:!. I I

Fiircl<1g.1.11'n·in•1·erks11111hl'l,'ll 1·id llll'l'ckli11g.1:fi111dema

Den forctagsserviceverk~amhet
vcr omfattar olika delaktiviteter.

som dagens företagareförcningar

hedri-

friimst

- informations- och kontaktvcrksamhct
- allmiin ri1dgivning och översiktliga företagsanalyser
- uthildningsscrivcc
- konsultverksamhet
I likhet med förctagarcföreningsutrcdningen
till den hittills bedrivna

verksamheten.

har jag en positiv instiillning

Verksamheten

fungerar

fyller cl! stort behov niir det gäller att friimja smMöretagens
Mindre företag kan inom sin egen organisation
som större företag förfoga över kunnande
kvalifikationsniv[1

pii alla för företaget

viil och

utvcc:kling.

inte i samma utstriickning

och utrustning

med tillriic:klig

viiscntliga omdtden.

Genom

att

köpa tjiinster utifrän kan iiven s{1dana företag med begriinsadc resurser
tillgodo~c starkt specialiserade behov vad giillcr t. ex. administration.
juridik. produktionsteknik
och marknadsföring. Enligt min uppfattning iir
det sälunda utomordentligt viktigt all tjiinster av s~1dan typ finns all 1illg{1
nch att dessa iir anpassade till smi'tförctagens behov. Jag ser det som en
viktig uppgift för industripolitiken att medverka till all utbudet av företagsservice iir lämpligt utformat. I sammanhanget hör understrykas all den
iivcrviigande delen av uthudet normalt kommer frän privata företag eller
intresseorganisationer.

Jag riiknar med att detta förh{1llande kommer att

giilla iivcn framöver.

Statens insatser hlir. som jag tidigare har framhi1llit.

diirför av kompletterande

natur. Insatserna

den diir det privata serviceutbudet
förslag tidigare att i stiftelsernas

hör inriktas mot si'tdana 0111rt1-

saknas eller är bristfälligt utformat. Mitt
målgrupp inkludera iiven vissa t_jiinstepro-

ducerandc företag, t. ex. konsultföretag.

iir ett led i striivan att fastadkom-

ma cl! till smiiföretagen hiittrc anpassat tjiinstcuthud.
Enligt min uppfattning biir företagsscrviceverksamheten
även i fortsiittningen ing[1 som en viktig del i stiftelsernas verksamhet. En effektiv
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företagsserviceverksamhet

hör enligt min uppfattning

pi1 ett aktivit siitt

kunna medverka till ett bättre utnyttjande av de potentialer som finns hos
kan siilunda bidra till expansion
5mtifiiretagen. Företapscrviceinsatser
och utveckling

hos befintliga företag och till etablering

av nya företag.

Vidare kan insatserna förhiittra smi1företagens möjligheter att komma in p:·1
Den fortsatta företagsservicevcrksamheten

exp<)rtmarknader.

liksom hittills omfatta informationsgivning inkl. översiktliga

hör siiledö

och kontaktverksamhet.

företagsanalyser.

allmiin r.'id-

utbildningsservice

samt kon-

sultverksamhet.
fag har tidigare redovisat min uppfattning att stiftelserna
siilvsUindighet.

hör ges en stor

Jag iir diirfi.ir inte beredd att närmare ange hur verksam-

heten hör liiggas upp och hedrivas vid de enskilda stiftelserna.

1\-ledhiinsyn

till de skiftande förh{1llanden som r[1der i de olika liincn i frl1ga om niiringslivsstruktur.

företagstiithet

m. m. hör stiftelsernas

samhet priiglas av stor tlexihilitet.

företagsserviceverk-

Den måste stiindigt anpassas

till den

fortllipande utvecklingen i niiringslivet och till de regionala förh[tllandena.
Samarbete med andra service- eller utvecklingsorgan hör. som jag tidigare
har framhftllit. efterstriivas.
Jag överg{1r nu till att redovisa vissa allmiinna synpunkter
scrvicevcrksamheten.

Till uthildningsserviccn

de avsnitt.
I fr.'iga om verksamhetens
ningsutredningcns
inom omnidena

p[1 förctags-

f1terkommer jag i ett följan-

inriktning i stort delar jag llirctagan:fiire-

uppfattning att stor uppmärksamhet
produktförnyelse.

produktutveckling

bör iignas insatser
och marknadsföring

samt exportfrämjande
aktiviteter. Jag vill ock.stl peka pft viirdet av all
stiftelserna mot crsiillning kan tillhandahitlla viss juridisk service. Ökade
insatser inom dessa omri'1dcn. som syftar till att höja företagens kompetens
och kunnande. iir enligt min mening en nödvändig forutsiittning fi.ir en
gynnsam utveckling av vfirt niiringsliv.
Fiiretagarcföreningarnas
verksamhet iir redan i dag. om iin i varierande
omfattning. inriktad p{1att stimulera och effektivisera marknadsföringsarhetct i srm'tfiiretagen. Vissa föreningar medverkar i samarbete med Exportrådet i åtgärder för att stimulera företagens export. Jag ser det som utomordentligt
fieras.

viktigt att föreningarnas

Enligt min uppfattning

exportmöjligheter.

Samtidigt

exportmarknaderna

stora.

insatser

finns bland vära smi\företag
iir svårigheterna

Jag vill i detta sammanhang

inom detta omräde intensioutnyttjade

för dessa företag att n{1

erinra om att chefen för handclsdeparte-

mentct i bilaga 4 till denna proposition lägger fram förslag till {1tgiirder
hl. a. inom Exportr{1dets ram för att främja smMöretagcns export. De ny,1
stiftelserna

bör inom ramen för dessa ätgärder ha en viktig uppgift. niimli-

gcn att utgöra replipunktcr

pii liinsnivii för Exportr[1dct.

Med sin hrcda

kontaktyta gentemot niiringslivct kan stiftelserna medverka i sök.processen
efter tiinkbara exportörer.
stimulera till samarhete

En annan viktig uppgift för stiftelserna

iir att

mellan företagen. att finna lämpliga grupperingar
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mellan företag vad giiller produkt- och produktionsinriktning.
fi.in:tag kan siillan ensamt glt ut pii export.

Ett mindre

Detta kriiver ofta samarbete

med andra förctag. J,)g ser diirför positivt p[1en utveckling som inncbiir att
t-.:ketag i en region i ökad utstriickning
turnkey-projekt.

Företagens

riksanliiggning.
emellertid

samarbetar

inom ramen för s. k.

produkt best.'tr· d[t av t. ex. en komplett fab-

sjukhus eller skola. För att organisera s,\dana projekt kriivs

en samordningsfunktion.

bör iiven stiftelserna

Förutom

exportinriktade

storföretag

eller annat organ. t. e.x. E.xpolaris i Skelleftd.

kunna

svara fiir en s{tdan funktion.
Stiftelserna

kan iiven genom ritdgivnings-, konsult- och utbildningsinsattill att höja effektiviteten

scr medverka

biittra deras förutsiittningar

bland företagen

Som exempel pi1 ett intressant

program för exportstimulerande

pi't regional niv{t vill jag peka pi\ den verksamhet
tillkom hösten 1976. I samarbete
styrelscn.

Skaraborgsb:rnkcn
och samverkan

Hin. som

mellan bl. a. företagareföreningcn,
verksamhet.

liins-

sm:1förclagsanpassad

med handclshus.

vore det viirdcfullt om en motsvarande
cxportfriimjandet

iitgUrder

i Skaraborgs

och E.xportri1det har en rad exportfriimjande

insatser inletts. t. ex. uppsökande
portutbildning

och diirmed för-

för export.

ex-

Enligt min uppfattning

systematisering

och samordning av

kunde ske iiven i övriga liin. Det biir understrykas

E.xportri\det har det övergripande
En ytterligare

ansvaret för insatserna.

möjlighet med anknytning

SL)mr[1dcatt bredda kontakterna

till stiftelsernas

industriellt

som har uppriittats

inom ramen

och tekniskt-vetenskapligt

bete mellan Sverige och ett antal statshandclsde i\terkommandc

verksamhet-

med avniimare i andra länder iir att i högre

grad iin hittills utnyttja de kommissioner
för avtalen om ekonomiskt.

att

samar-

och utvecklingsliindcr.

Vid

genomg[111garna inom ramen fiir de regeringskommis-

sioner som följer avtalens tilfömpning. lämnas förslag till samarbete med
fiirctag i resp. liinder. innefattande exempelvis leveranser av kl)mponenter
o.:h gemensam

utveckling

av produkter

l•ch marknader.

Samarbete

med

utliindska företag i siidana former bör kunna vara av siirskilt intresse för
srnf1företagen. som pi\ grund av begriinsad produktionsvolym
de resurser för produktutvcckling

och marknadsbcarbetning.

ma kan bibchf11la eller öka sin konkurrcnsförmitga.
dessa regcringskommissioncr
berört srnMörclagens
tande kapacitet

eller bristaninte ensam-

Att verksamheten

i

hittills inte i nägon större utstri'tckning har

möjligheter

och önskcmäl

och sv{trighetcr att etablera

har berott bl. a. pi1 bris-

kontakter

med intresserade

srnf1förctag. Det torde vara uppenbart att det iivcn med hiinsyn till behoven
i Je liinder med vilka vi samarbetar
företagsplanct

vore av stort viirde om samarbetet

Nyligen har inletts en försöksvcrksamhr:t

i skogsliinen i syfte att under-

liitta fi:ir sm{1företag att via företagareföreningarna
information

pil

med smftföretag kunde byggas ut.

som kan beaktas vid sammantriiden

ncrna. Under förutsättning

av att erfarenheterna

s,1mhct blir positiva kommer anstriingningar

kanalisera uppslag och
med regeringskommissioav denna försöksvcrk-

att göras i syfte att pft bredare
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has söka rriimja smMiin:tagens

samverkan

med utHindska partners.

Detta

horde enligt min mening kunna leda fram till l[rngsiktiga samarbetskontakter med utHindska parter. Den hör ockst1 kunna underlätta
gemensamma

framtriidanden

viirdefulla impulser ocksti för samarbete
Fiirutom
iföatser

all ökad uppmUrksamhet

inom områdena

planeringen

pt1 miissor och branschkonferenser
mellan smiiföretagen

frän stiftelsernas

produktförnyelse

i Sverige.

sida hör iignas 111

och marknadsföring

likhet med företagarefön:ningsutrcdningcn

av_

och ge

vill jag i

peka p{1 tvf1 onmlden.

inom

vilka jag anser det vara pi1kallat med mer omfattande och systematiserade
insatser iin hillills. Detta giiller etableringsfriimjandc och underleverantiirsinriktade {1tgiirdcr.
U tg;\ngspunktcn

for mitt ställningstagande

gande inom tillverkningsindustrin
hiillsekonomisk

Jag har tidigare redovisat

ringstakt.

finansiering
verksamhet.
insatser

som har skell under 1970-talet. Ur sam-

tir det viktigt all fa till st!ind en högre etahle-

synvinkel

förctagareföreningarnas

förslag till föriindringr

av nyetablerade

företag.

som jag redovisar

Mina förslag avseende

i det följande.

friin stiftelsernas

mot en ökad företagsbildning.

diirför att det i vai:jc stiftelse

SVFTAB:s

har samma syfte. Dessa

med fi.iretagsserviccinsatser

bör kunna verka i riktning

i de nuvarande

vilka syftar till all underliitta

kreditverksamhet.

i komhination

iir den nedg{rng i nyföreta-

hör finnas en funktion

sida

Jag förordar

för friim_jandc av

11yfi'iretag1111de.

Företagareföreningsutredningen

framh[1ller att insatserna

rt1de fi ena sidan bör vara av mer generell karaktär.

pii detta om-

dvs. ägnade att skapa

en allmiint sell gynnsam lokal och regional miljö för all ta fram nya ideer
och projekt eller inriktade pä informations-. konferens- och utbildningsverhamhet
med tiinkhara nyföretagare som m{llgrupp. Dessa insatser kan
exempelvis

omfalla regionala kartHiggningar och analyser av utvecklings-

bara atfärsideer

samt icke tillgodosedda

tion i form av t. ex. undcrlcvcranser.
A andra sidan iir enligt utredningen

behov av lokal/regional

olika insatser ocks{1 nödviindiga i ett

senare stadium av fiirctagshildningsprocessen
ringsbeslut.

- efter cl! eventuellt ctable-

Dessa hör vara viisentligt mer selektivt

kreta och l)mfatta samtliga utvecklingsfaser
m1mgill'. förhen:dclsefas.
I fiirheredelscfascn

produk-

utformade

och kon-

som ett nybildat riiretag ge-

startfas och inkörningsfas.
rinns !lera atgiirdcr

som kan aktualiseras

och ut-

vecklas. bl. a.
- information och utbildning i ··au starta eget" eller pt1 annat siitt exploatera en affiirsidc.
- r[1dgivning och bist{1nd i planeringsuppgirtcr.
kapitalhchovsberiikni

- kontaktfiirmedlingsverksamhet
kompanjoner.

lokala/regionala

lokalutformning.

mellan 11ena sidan pl1tentiella nyfiireta-

garc och i1 andra sidan övriga intressenter
tioner. finansi:ircr.

t. e.\. marknadsanalyscr.

ngar. in vcstcri ngskalkyler.

och centrala

som innovatörer.
myndigheter

tiinkhara kunder och leverantörer.

idegivarc.

och organisa-
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Den modell utredningen

redovisar

kunna !_jiina som utgimgspunkt

för all friimja nyföretagandl.'l

för de enskilda

ifd1g:avarande omrt1de. Jag vill i sammanhanget
hetcn av att el! mycket niira samarbete
na. industriverket.

insatser

unlkrstryka

nödviindig-

pi1

kommer till sti,nd mellan stiftelserregionala myndigheter

andra centrala myndigheter.
banker m. fl. Fil samarbete

organ. kommuner.

bör

stiftelsernas

med niiringslivets

och

organi-

sationer bör ocksa efterstriivas.
Jag vill ocksii framht1lla att mina förslag rörande SVETAB innebiir bl. a.
att SV ETAB bör systematisera

sin sökpmccss

genom s. k. afförsidescminarier.
samarbete

mellan SVETAB

stift.::lsernas insatser

Denna

efter nya idecr och prn_kkt

sökprocess

llch stiftelserna.

fi.irutsiiller cl! niira

P{1 motsvarande

pf, 111ufrrh•1·era11.10111n)de1systematiseras

siill bör
och inten-

siticras.

L ndcrlcveranscr

i form av standardvaror

och specialprodukter

under (11"197.'iför mer lin en (jiirdedel av den wcnska
produktion.
svarande

Tillvcrkningwiirdet

till drygt 15 000 milj. kr. l\lot-

uppskallas

ca 100 000 anstiillda.

sysselsii11ning kan antas omfatta

kommer underleveranser

irll)m andra branscher.

liidcr-. teko-. snickeri-.

möbel- samt kemisk-tekniska

Flertalet

underkverantiirer

tagarcförcningarnas

nuvarande

bland dem friimst sko-.
industrier.

rniilgrupp. De flesta föreningar

har redan

kommit att syssla rncd ni"igon form av underleveransförmedling.
Siirskilda

resurser

som arbetar

Verksam-

ringa och hetcrl1gen till sin inriktning
fiir iindam{det saknas.

oklar. Det biir framhi1llas all företagan:föreningarna
l)rganisationer

och

MMsiillningen

iir

ingalunda iir de enda

inom underleveransl1mri1de1.

Behovet av för-

mellan köpare och siiljare av undcrleveranser

biil trade kontakter

Hiirtill

iir sm{iföretag. De ingi'1r diirfiir redan i förc-

hl.'len iir dock iinnu relativt
uppliiggning.

svarade

verkstadsindustrins

har sti-

mulerat till uppkornsten av en rad formedlingsorgan med i huvudsak regionalt eller bransd miissigt avgriinsadc ,·crksamhctsomr,1den.
Till denna
kategori hör bl. a. Swcd-Expl>. Smcdbörsen
llCh AC-1\kkan
ribtiickandc

i Skellcftdi.

Sveriges l\lekanförbund

verkstadstekniskt

en intcrn-rlllrdisk

bearbetningsregislL'r

leverantiirsbörs.

medlar förfriigningar

i Eskilstuna.

Exportri,det

Norrland Center

ger dcssulllm

ut cl!

nch svarar iiven för

och handelskamrarna

för-

anser jag att stiftelserna

bör

fri,n ut!Lindska kunder.

1 likhet med fi.irctagarcföreningsutredningen

ha en viktig uppgift niir det giiller att i samarbL'tc med nyss niimnda nrgan.
centrala

och regionala/lokala

bidra till en utbyggnad
spridningseffcktcr

myndigheter.

och differentiering

fri1n basindustrier.

börser och formcdlingsorgan

levcrantörcrnas
Viilutveckladc
betsfiirdclning

m. Il.

Utnylljande

offentlig upphandling.

av

leverantörs-

av olika slag iir exempel p[1 viigar. liings vilka

detta miil bör kunna ni:ts. Stiftelserna
ri1dgivning och utbildning.

intresseorganisationer
av niiringslivet.

bör ocksfa I. ex. genom information.

siika iistadkomma

en allrniin hiijning av umlt!r-

kompetens.
underlevcranssystcm
mellan företagen

innebiir

norn1alt en rationell

inom en viss region eller bransch.

arDet
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betyder inte bara ett rimligt utnyttjande av tillgiingliga resurser frftn företagsekonomisk synpunkt, utan ocksi1 att den totalt tillgängliga arbetskraften utnyttjas p[1ett mer effektivt siitt än om produktionen iir koncentrerad
till ett relativt fatal stora enheter. Siidana system skapar oi:ks{1 förutsiittningar för en längre driven specialisering. Detta i sin tur driver fram eller
stimulerar till utbyggnad av nya underlevcranssystem.
Som flera remissinstanser har framhallit. far det dock inte bli frt1ga om att enbart !lytta en
underleverans från ett Hin till ett annat. Det giiller att fänga upp de
outnyttjade expansionsmöjlighcter som finns i länens niiringsliv.
Fiir att ett samhiilleligt stiid inom underleveransomr[1det skall bli effektivt mf1ste det enligt förctagareförcningsutredningens
uppfattning omfatta
en hel serie av i1tgärder inordnade i ett gemensamt program. Jag delar
denna uppfattning. Med de variationer som frirn reginn till region bedöms
erforderliga bör programmet s{dunda syfta till att med stiftelserna som has

fft till sttu,d ett vidgat och fördjupat samarbete mellan bestiillare rn:h
leverantörer. Detta samarbete bör inte bara ta sikte p[1att uppn{1 förhiittrade kommunikationer mellan parterna. utan framför allt p[1 att uppnit en
kompetens och förmiiga att
successiv förbättring av underlcverantörcrnas
ta pi1 sig allt större och mera komplicerade arbetsuppgifter. dvs. att göra
företagen effektivare.
hest{tr av
Jag har tidigare redovisat all företagsserviccvcrksamheten
informations- och kontaktverksamhet.
allmiin rädgivning och iiversiktliga
företagsanalyser. konsultverksamhet och utbildningsservice.
h1fim1111tio11s-och ko11111ktl'erk.rn111hete11
hör ta sikte pä att bl. a. underlätta för företagen att snabbt komma i kontakt med riitt instans da de
behöver kreditstöd, r[1deller annan service. Stiftelserna hör således utgöra
en ,tllmiin kontaktförmedlare mellan olika serviceorgan -exempelvis STU.
Exportrådet eller privata konsulter - och företagen. I mfrnga fall bör
stiftelserna inom ramen för den egna organisationen kunna lösa förekommande problem.
En annan viktig uppgift för stiftelserna bör vara att allmänt informera
företagen om nya lagar och förordningar eller om andra samhiilleliga beslut
som pliverkar företagens verksamhetsbetingelser.
SINFDOK-utredningen
(I 1975:04) har i skrivelse den 15 juni 1977 tagit
upp frågan om smMöretagens informationsbehov.
Utredningen framhåller att Jessa företag har behov av att fä riitt information i användbar form. Vidare bör de göras medvetna om det informationsuthud som existerar. Kraven iir i princip desamma oavsett om frt1gorna rör avtal. skatter, miljö, säkerhet. juridik. marknaJsföring eller teknik.
När det giiller friimst smMöretagen anser utredningen att det ofta är fr{1ga
om tekniska problem som behöver lösas inför produktförbtittringar.
maskinanskaffningar, produktionsutviJgning,
tillfälliga produktionsstiirningar m. m. Den nödvändiga informationen finns enligt utreJningen redan i
betydande utsträckning att fä tag på exempelvis i svenska och utliinJska
forskningsrapporter
och patenthandlingar, faktadatabaser och kataloger.
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Men för smMöretagen :ir det ofta sviirt att tillgodogöra sig dessa erfarenheter utan att en mellanhand mellan informationsk:illorna och anv:indarna
tar fram informationsmaterialet

ur just de fakta som företagen hehiivcr ha

tillg[ing till. Utredningen framhf1ller samtidigt att det fa svl1rt att finna en
effektiv lösning på detta problem.
Enligt SINFDOl\:-utredningen
ansvaret

för en systematisk

hör stat och kommun ta en ökad del av
och l[ingsiktig informationsförmedling

till

smiiföretag. Det gäller att pi1 olika siitt göra bl. a. redan kiind teknik
tilHimplig för företagen p{1ett effektivare sätt än nu. Mänga företag har
enligt utredningen i dag svärighctcr att utnyttja inforrnationstjiinster p[1ett
iindamålsenligt siitt. Det :ir ocks[1 vanligt att företagen översköljs med
information av obetydligt intresse. Den nyttiga informationen

tenderar att

drunkna i det stora utbudet.
!\fot denna bakgrund och i anslutning till den före•;t{\ende utbyggnaden
av företagareföreningarna

föreslår utredningen

samhet pi1 informations-

p:1g[1under den närmaste trdtrsperioden
Utredningen

en utvidgad försi.iksverk-

och dokumentationsomrädet.

V erksamhcten

hör

med hö,jan den I juli 1978.

föreslår sålunda att vid t vi1 företagareföreningar

p{1hii1jas

försök med teknisk informationsförmedling
inom ranen for den ordinarie
foretagsserviceverksamheten.
Arbetet bör enligt utredningen bedrivas
bl. a. som en systematisk
re föresl{1r utredningen

uppsökning av smä industriföretag
att det till en foretagareforening

i liinet. Vida-

knyts en expert

som far tillg{rng till modern teknisk utrustning.

Denne hör enligt utredning-

en biträda de i företagsserviceverksamheten

verksamma

vid fiireningen. Utredningen
förctagarcföreningar
frim institutens

tjiinstcmännen

föresli'1r ocks{1 att ett samarbete inleds mellan
Genom en medverkan

och branschforskningsinstitut.

sida kan. enligt utredningen.

informationsgivningen

till

företagen i specialiserade tekniska fr{1gor fördjupas och effektiviseras.
viss utbildning i inforSlutligen hör i anslutning till försöksverksamheten
mations- och dokumentationsservice
av berörd personal vid företagareföreningarna komma till stlmd. Utredningen har her:iknat ett medclshehov om
ca 950 000 kr. per {1runder en tre[irsperiod.
Remissinstanserna
stiller sig i stort positiva till utredningens förslag.
Industriverket menar dock att den föreslagna försök-verksamheten
kan s:igas ingii som en integrerad del i företagsscrvic,~verksamheten.
För egen del kan jag ansluta mig till SINFDOK-utredningens
ning att informationsförmedlingen
effektiviseras.
verksamhet

uppfatt-

hör systematiseras

vid de nya stiftelserna

för att en sådan systematisering

Den tekniska informationsser·;icen
Det hör ankomma

men för sin totala verksamhet
insatser

skall

bör. som indu-

ocks{1 framh{1ller. ingå som ett naturligt led i stiftelsernas

tagsservieeverksamhet.
intensifierade

och

Enligt min mening behövs emellertid ingen speciell försöks-

kunna ibtadkommas.
striverket

till småföretagen

redan

före-

pä resp. stiftelse att inom ra-

ta st;illning till omfattning och inriktning p[1

inom informations-

De hör samr{1da bl. a. med industriverket

och dokumentationsomrädet.
och SINFDOK.

Jag räknar
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ocksii med att industriverket kommer att tillgodose de utbildningshehov
inom informations- och dokumentationsomr[1det hos stiftelsernas personal. som utredningen har hehandlat.
Förutom stiftelserna utgör företagens och de anställdas organisationer
enligl min uppfattning en viktig länk i informationsförmedlingen till företagen. Dessa organisationer svarar redan i dag i stor utstriiekning för mer
specialiserad och branschanpassad information till företagen. Även statliga myndigheter som STL! har använt sig av denna informationskanal. Som
e11 led i den allmiinna förstiirkning av den samhiillsfinansierade företagsservicen som jag förordar hör ockst1 möjlighelerna till medverkan fr.'in
företagens och de anställdas organisationer tillvaratas. Industriverket bör
utarheta förslag till program för ökad informationsförmedling till företagen
via organisationerna. Vid min medelsheriikning i det följande avseende
stödet till företagsserviceverksamhet kommer jag att la hiinsyn hiirtill.
I detta sammanhang vill jag ocks{, ta upp frf1gan om den information till
företagen som liimnas inom ramen för det s. k. DIS-systerm:t nch iir
reglerad enligt lagen ( 1976:349) om uppgifhskyldighel i planningsfr{1gor.
Enligt denna lag är liinsstyrelser och klllnmuner ,kyldiga all ~,rligen iiversiktligt informera företagen om sftdan verksamhet och planering snm kan
anlas vara av hetydelse för företagen innm liinet resp. kommunen.
lnformationsskyldigheten omfattar visserligen endasl niiringsidkare som
sysselsiitter fler iin .50 arbetstagare. men i praktiken har spridningen av
informationen varit hetydlig1 större. S.'dunda har samtliga liin nch flertalet
kommuner siint ut skriftlig information till samtliga företag med fler iin 20
anstiillda och i vissa fall till iinnu mindre företag. Informationen har tillstiillts blide företagsledning och de anställda. Pa mi1nga häll har muntliga
informationstriiffar arrangerats i kommunal regi i stiillet för skriftlig information eller som komplcmenl lill denna.
Föru10111rent företagsinriktad information om I. ex. nlika former av
si,dant stiid. bidrag och service som de regionala samhiillsorganen kan
medverka till. hehandlas sakomräden av mer allmtint intresse. exempelvis
liinsplant:ring. tratik- och viigplanering. bostadshyggande. miljöfr.'1gor. arhetsmarknadsfr{1gor och sysselsiittningsplanering. De mer allmiinna delarna har ofta fött ett relativt stort utrymme. vilket har medfört att i vai:ie fall
den skriftliga informationen mött intresse inte hara fr[1n niiringsidkare utan
iiven friin skolor. studicförhund. politiska partier. olika intressegrupper
111.fl.
Trots vissa olikheter betriiffonde inriktning och omfattning mellan den
s. k. Dl S-informationcn och de av mig förordade informationsinsatserna
via stiftelserna anser jag att möjligheter till samordning bör prövas i syfte
att uppnå ökad effektivitet och för att duhhelarhete och duhblcrad information skall umtvikas. Jag förutsiilter all en s{1dan samordning av informationsinsatser friin stiftelserna. liinsstyrelscrna och kommunerna kommer 1ill stftnd.
stiftelserna
anser
Vad
giiller n),lgi1·11i11g.11·1•rk.w111hl'Te11 vid
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företagareforeningsutredningen
allmiin m:h översiktlig

att dcnna ofta bör kunna begriinsas

genomgiing av företagets

prohlem. Genomfiirandct

av djupg~1ende analyser.

till en

och eventuella

funktioner

lik~;om mer omfattande

[1tgiirdsfiiri•dag, hör i prim:ip iiverlC1tas till utomst[1ende konsulter.

Jag delar

denna uppfattning.
Utrcdningen
uppsökande

framhitller vidare att ritdgivningsverksarnheten

bör vara av

natur. En striivan hör vara att pi1 sikt nii s,,nllliga i mi1lgruppcn

ing[1endc företag.

I likhet med utredningen

aktiv verksamhet.

Samtidigt anser jag att det finns skiii att ta fasta p[1 hl. a.

niiringslivsorganisationernas
heten iir mycket

De enskilda

rör omfattningen

stiftelsernas

verksamhetcn

som kommer

verksam-

egna resurser

av den uppsöbndc

Vidare vill jag framh{illa vikten av all stiftclserna
att dc [1tgiirdsförslag

viirdet av en

p{1pekanden att den uppsökande

resurskriivande.

blir diirför avgörande

vill jag hctona

vcrksamhctcn.

ges möjlighet att följa upp

fram gcnom r[1dgivnings- och analys-

verkligen blir genomförda

- eller iitminstone

seriöst prövade

- inom rimlig tid. Dctta iir cnligt min mcning en grundförutsiittning

för en

cll.::,ktiv förctagsserviceverksamhet.
Enligt

företagareförcningsutredningcns

iaktta viss restriktivitet
grundas

i friiga om egna

pii bl. a. att stiftelsernas

alltför l'.1ngvariga engagemang

Ett ytterligare

och fordrar h,ird
st{111dpunkt i

av konkurrenter

till

cllcr niiringslivsorganisationer.

scrna bör hegriinsa sina egna konsultinsatser.
ten nm all uthudet

Den mer allmiinna

prin:ipiella

För egen del kan jag ansluta mig till utredningens
av konsulttjiinster.

speciella hehov. varierar

Uppfa11ningen

m{1ste s;tiunda hush!tlla mcd

inte bör fö karaktiiren

privata konsultförctag

stiftelserna

i rcgcl inte mcdgcr

iir mycket tidskriivande

skiil till utredningens

dcnna fr;1ga iir att stiftelserna
ctahlcrade

kapaeitct

i ett och samma företag.

vid urvalet av fiirctag. Stilklserna

sina resurser.

hör

ko11s1,l1i11.1ars1·r.

personella

r[1dgivnings-/analysverksamheten
prioritering

uppfattning

avseviirt

uppfattning

att stiftcl-

Samtidigt iir jag viil medve-

s1,m kan tillgodose

smMöretagens

mellan olika platser i landet. Finns det

ingen liimplig utomstiiendc

konsult

stiftelserna

vara öppna att ncksi1 ta :1,1 sig uppgiften

i undantagsfall

svara för ,1tgiirdsdelen.

Stiftelsernas

heter och diirmed iikat förtroendc

tillgiinglig bör en.igt min uppfattning

bland förctagen

nomföra mer djupgf1ende knnsultuppdrag
Jag ddar
stiftclserna

marknadsmiissig
kostnaden

uppfattning

hör företagen

Flertalet

remissinstanser

helt saknas.

motsvarar

anslutcr

Detta bör giilla iiven fiir stiftclscr.

p{1 ortcr diir liimpliga konsulter

liigre avgiftssiittning

iin dcn

en

sjiilv-

sig ocksti till

som iir verksamma

Den omstiindigheten

stiftelse iir ens_am 1Hn att kunna t11aga sig konsultuppdrag
intc cn förhitllandevis

att i elen man

som regcl dcbitcras

avgift cller en avgifl. som f1tminstone

för uppdraget.

denna uppfattning.

g~111Hnall ihland ge-

i fiirctagen.

helt företagareföreningsutredningens
,itar sig konsultuppdrag

att

personal för ocks:1 viirdefulla crfarcn-

motiverar

SLllll

att en
i sig

övriga stiftclscr

tilliimpar.
I vissa speciella fall. t. ex. i samband

med etablering

av ett nytt förctag
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eller framtagande

av en ny prnduktidc,

kan det emellertid,

snm jag har

redovisat tidigare, vara hefngat att samhiillet helt eller delvis tinansierar
vissa begriinsade konsultinsatser hl. a. genom att tillhandahftlla villkorliga
1[111.

8.:l..l:l.

()rrigu.fi·dgor

Mitt förslag om upphyggnad
fonderna

nya uppgifter,

utökade

resurser

av regionala utveeklingsfondcr

större sjiilvsliimlighct

i fiirhitllande

till dagens

innchiir för

och ansvar samt viisentligt
företagarcfiireningar.

Detta

kommer givet vis att stiilla mycket stora krav p:1 ledningen för fonderna. Av
de verkstiillande
erfarenhet

direktörerna

i fonderna kriivs stor kompetens

frt1n t. ex. industriell verksamhet

och gedigen

eller hank- och kreditviisen

pii

ledande niv:\.
I samhand med att fonderna bildas iir det naturligt att samtliga verksliillande dircktiirsbefattningar
direktörer

utlyses.

Fiirctagarcföreningarnas

bör f.'t möjlighet till fortsatt sysselsiittning

dernas verksamhet.

nuvarande

inom ramen för fon-

om de inte kommer ifritga stim verkstiillandc

direktö-

rer.
Utvecklingsfondernas

verksamhet

kommer vidare alt stiilla krav p;'1att

ny kompetens

fiirs in, friimst inom omritdena

duktförnyelse.

Hiir hiir eflcrstriivas

dustriell

knmpctcns

och erfarenhet.

marknadsföring

att personerna

och pro-

i fri1ga har teknisk-in-

Jag vill ocks{t i sammanhanget

fram-

h,\lla att de nya resurser som enligt mitt förslag hör stiillas till stiftelsernas
li:.irfogande inte s_jiilvklart bör Ida till en motsvarande upphyggnad av den
egna personalstyrkan.
I mf1nga fall iir det sannolikt hiittre att hyra in en
konsult för liingrc eller kortare tid i stiillet för att anstiilla en ny person i den
egna organisationen.

Jag har tidigare ocks~t pekat pi1 möjligheten

arhde med t. ex. branschorganisationer.
sammanslutningar.
Parallellt med all fondernas
hör iiven en viss fiirstiirkning
giiller t. ex. information,

handelshus

verksamhet

till sam-

samt andra organ och

vidgas och resurserna

fiirstiirks

ske av den centrala servicen till fonderna vad

verksamhetsrationalisering

och personalutveck-

ling . .lag har för avsikt att fiirorda alt vissa medel anvisas for detta iindami\l
via industriverket.
Med hiinsyn till iindamftlet fiir fondernas

verksamhet

samr[1d med chefen fi.ir budgetdepartementet
de hiinförs till sfidanajuridiska
enligt 53

s I mom.

förordar jag efter

att fonderna i skattchiinseen-

personer som har inskriinkt skattskyldighet

d) kommunalskattelagen

( 1928:370). Detta innehiir alt

fonderna hlir hefriade fr[1n statlig inkomstskatt

och förmögenhetsskatt

att de blir skyldiga att erliigga kommunalskall

endast si1vitt avser inkomst

av fastighet. Särskilt förslag hiirom hör senare föreliiggas riksdagen.

och
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8.3

Småföretagsinriktad fortbildning

Uthildningsfriigorna
Den tekniska

har sin givna hetydclsc

ut vecklingen

hi.iga krav pi1 förctagslcdningcns
dessa föriindringar
Yiilplancrade
avkastning

utbildningsinsatser

en viktig uppgift för niiringspolitikcn

snm

anser

ras all s,hiil fiirctagsledaren
i pMallandc

kursuthud
Förslag
retagen

Delta

mindre omfallning

och i vissa fall hristande
faktorerna

111.

m. vid statens

som jag nyss beriirdc
kort presentera

osv. Samtidigt

i regel deltar i

iin motsvarande

personalgrupsvf1rtillgiingligt

utbildningssituationen

sjiilva

bland smMii-

(SIND 1975:6) Kurs-

i rapporten

industriverk.

Förct,1garefi.ircningsutred-

av utredningen

(A. 1975:01) om utbild-

enligt vad jag har inhiimtat

kommer

sitt material.

verksamhet.

Detta kommer

kring utbildningrn

föresliis

röresl;1s vissa rcsursförstiirkningar

giiller SI FU :s filialkontor.

riktlinjer

i företagen.

Vidare

vid verket

all inom

all ligga :.ill grund för i.ivervii-

rapport

iitgiirder

utbild-

hiirtill iiven niimna all de uthildningsproblcm

har kartlagts

Utredningen

I industriverkets

som

kan konstate-

intresse är enligt småföretagarna

ganden om fr,rt-,att utredningsarbctc

ningsfriimjande

kunskaper

iimnesomri1den

oeksf1 vissa fri1gor om den smiifön:tagsinriktadc

ningen. Jag vill i anslutning
ning i företag.

teoretiska

giilla

som hiimmar utbildningsdeltagandet.

som syftar till att förhiillra

ningen behandlar

till det ordinarie

höga kursav~:ifter,

har lagts fram av industriverket

verksamheten

knutna

kan

hokföring

Tidshrist,

en god

i företagen.

som de anstiillda i smfiföretagen

pl'r inom de större företagen.
de huvudsakliga

och samhiille

att som komplement

marknadsföring.

in sal ser.

Med hiinsyn hiirtill iir det

sig sakna tillriickliga

fiirctagslcdare.

fiirctagsekonomi,
fortbildning

företag.

foimja fortbildningen

l\,fanga smi"ifiirctagarc
fiir rollen

och fördig-

av personalutvecklande

ger niiringsliv

i form av konkurrenskraftiga

i stort stiillcr

kunskaps-

sig till och iiven dra fördel av

iir i hiig grad beroende

uthildningsviisendet

i samhiillct

och de anstiilldas

förm:"tga all anpassa

hetsnivt1. Fiirctagens

i en aktiv niiringspolitik.

och fi.iriindringarna

för verkets

och en organisat•Jrisk

Slutligen hemstiiller

uthildningsanför utbild-

fiiriindring

verket all riksdagens

vad

heslut

{1r 1973 all del av SIFU skall lokaliseras

till Borits tas upp till ny priivning

och att friigan om ny organisationsform

fiir SIFU

utreds.

Rapporten

har

rernisshehandlals.
Fiiretagareföreningsutredningens
jande [1tgiirdcr bör hetraktas
tagsscrvii.:e.

Utredningen

mot förslagen

servii.:eorganisationen
l.uldt

ansluter

i industriverkets

en all funktionerna

utgiingspunkt
som en integrerad

sig till eller framför

rapport,
filialkontor

!'lirs ö\'er till resp. fiiretag,treforening
Vidare

biir motsvarande

byggas upp vid ytterligare

tvii föreningar

12 RiksJ<1gc11/'177/78. I s<1111/.
Nr./0. Bi/ag<1 I

inga inviindningar

Si\lunda fiireshtr utredning-

i Malmii. Göteborg,
pii dessa orter.

ingar fär d:irmed en siirskild utbildningsenhet
rens uppgifter.

fi.ire-

utom sftvitt avser den regionala

pi\ utbildningsomr:"tdet.
vid SIFLh

iir att utbildningsfriimdel av föreningarnas

Viixjö och
Dessa

fören-

med de tidigare filialkonto-

funktion

pii utbildningsonm'tdet

- dels i Sto~kholm,

alternativt

i
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Nyköping.
ternativt

med Mdlansverige
i Giivle.

som upptagningsomrf1de.

med neJre NorrlanJ

före~lt1s att ett utbildningsrfat
ningsomr:tde.

dels i Faluri. al-

som upptagningsomrade.

bildas mellan föreningarna

R{1det föreslt1s svara för bl. a. planering

och besluta om resursfördelning

Yidare

i resp. upptagav verksamheten

pft olika uthildningsaktiviteter.

rapport har överlag fött ett positivt bemötande

Industriverkets

av remis-

sinstanserna.
Även jag stiiller mig bakom

den grundlägganJe

tanken

i rapporten.

nämligen att särskilda Mgärder behövs frt111samhiillets sida for att stimulera fortbildningen

i smäfiiretagen.

Industriverkets

m.:h SIFU:s roller i detta

biir. som verket sjiilvt anger. kunna preciseras

sammanhang

och utvecklas

vidare.
Utgtmgspunktcn
Jer som viJtas

fiir mina förslag p[t uthildningsomr[tdct

för att friirnja utbilJning

statens siJa skall vara konkurrensneutrala.
uppfattning

personal

fr:in

Det iir srilcdcs min principiella

att SIFU i ökande grad skall konkurrera

gen till den företagsinriktade

iir att de f1tgiir-

av smMi.irctagens

fortbildningen

om de statliga bidra-

pä lika villkor med övriga kurs-

arrangörer.
SIFU:s primiira uppgift bör enligt min uppfattning
vara att genom fortbildning

kunna ske genom korta specialkurser
och ekonomi meJ stark anknytning
rikta sig till nyckelpersoner

vis styras utifrån småföretagens

utveckling.

Detta hör

i aktuella iimnen inom friimst teknik
till praktisk tilliimpning.

i företagen.

nala utvecklingsfonderna
SIFU:s direkta kontakter

liven fortsiittningsvis

stödja smMoretagens

Kurserna

SIFU:s kurs verksamhet

utbilJningsbehov.

Samverkan med de regio-

torde därvid bli ett värdefullt komplement till
meJ sina målgrupper och lieras organisationer.

SIFU bör viJare kunna anordna kurser i anslutning till föriindringar
hället. t. ex. ny lagstiftning. vilka påverkar smäföretagandets
Utöver

Jen primiira verksamheten

unJer förutsättning
genomföra

hör SIFU

kurser för andra uthildningsgivares
Jessa.

Slutligen bör SIFU

konsult-

verksamheten.

I fråga om konsult- och provningsverksamhctcn
mcJ bl. a. STU. de kollektiva

ViJarc hör

eller myndighe-

kunna bedriva

arbete eftersträvas

och provningsverksamhct

och

kunna utveckla och

kurser även för anJra rmllgrupper iin smiiförctagen.

ters riikning och ocks,1 vid behov introJucera

i sam-

villkl1r.

i viss utstriickning

av att det sker pii uppJragsbasis

SIFU kunna utveckla

hör

hör givet-

i anslutning

till kursbör sam-

branschforskningsinsti-

tuten och statens provningsanstalt.
BeträffanJe

finansiering

av SIFU:s

princip vara att verksamheten
inte tillämpas

i samtliga

primära verksamhet

iir självbiiranJc.

hör en grund-

Denna princip kan dock

fall. Av skäl som jag redan har berört

angeläget att samhiillet stimulerar en ökad fortbilJningsverksamhet
företagen.

De speciella uthildningshehoven

särskilt upplagda
lingskostnaJcr.
iir det Järför

kursprogram.

i smii-

hos Jessa fiiretag kräver ofta

vilka mcJfi:ir onormalt

För att kursavgifterna

iir Jet

höga kursut vcck-

skall kunna h[tllas p[1 en rimlig nid

enligt min mening motiverat

att samhiillet bidrar till finan-
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sicringcn av kursvcrksamhctcn.
att SIFU skall konkurrcra

pi1 lika villkor med andra arrangörer

till fortbildningsvcrksamhet.
sii att de speciellt
stimuleras

Jag erinrar om vad Jag nyss har anfört om
En differcnticring

priskiinsliga

m{tlgruppcrna

att delta i från samhiillcts

Tankegångar

inom småföretagssektorn

synpunkt

angeHigen fortbildning.

liknande dem jag nu har framfört om prissättningen

tryckta i industriverkets

Hiirigcnom

niiringspolitiskt

finns ut-

rapport och har vunnit gehör hos en stor grupp

remissinstanser.
SIFU:s uppdragsverksamhct
dragsintiikter.

om bidrag

i prii;sättning hör tilliimpas

bör diiremot finansicras

skapas

viktiga aktiviteter.

möjligheter

helt genom upp-

för SIFU att medverka

vilka uteslutandc

i

bör finansieras

av

bcstiillarcn. Jag har nyss niimnt att s!tviil enskilda som offentliga organ hör
kunna vara uppdragsgivare.

SI FU bör ha möjlighet att till full kostnads-

tiickning offerera kurscr som normalt utvecklas
pen iiven till statliga myndighctcr

fiir den primiira mttlgrup-

i den miin inte detla försiimrar möjlighe-

tcrna att bist[1 smi\företagen.
Betriiffandc SIFU vill jag ocksit erinra om att jag vid min anmiilan till
[1rcts budgetprnposition

tprop.

1976/77: 100 bil. 17 s. 56) underströk

att

riksdagens beslut att viss del av SIFU skall lokaliscrns till Bor[1s ligger fast.
förslag i detta avsccndc kommer jag ~;:llcdes inte ytterligare

Industriverkets

att beröra. Jag vill i detta sammanhang

iivcn erinra om att ortskommittc

Ror[is nyligcn har Himnat förslag till uppdelning av funktioner och pcrsonal
mellan verksamheten
sammanhang

i Stockholm

inom kort redovisa

och dcn i Borfts. Jag avser att i annat
mina stiillningstaganden

i dctaljfri'tgorna

kring den fiircsti:1ende omlokaliseringcn.
Niir det giillcr fr[1gan om en utredning
SIFU. som industriverket
ta upp diskussioner

med bl. a. företagens

om fiir- och nackdelar

om ny organisationsform

och de anstiilldas organisationer

rncd ctt hreddat huvudmanna:;kap

Jag giir diirmcd iiver till att hchandla industriverketsstiftelsernas

för

fiircsliir, har jag fiir avsikt att fiirutsiittningsliist

roll niir det giiller smMörctagsinriktad

fiir SIFU.
cxkl. SIFU - och

forthildning.

lndustriverkct bör enligt min uppfattning ha det övergripande ansvaret
p{t myndighchplanct
för srnMi.irctagsinriktadc forthildningsinsatser.
I denna uppgift bör ing;i att friimja tillkomst och utveckling av företagsanpassade kurser och att samordna

olika utbildningsaktivitcter.

Verket hör iiven

h[dla sig u nderriittat om utbud lich cfterfritgan vad f:iillcr kursverksamhet
av intrcssc

för smMörctagen.

skötas av verket centralt.
utbildningsgivare

Sjiilva kursgenomförandet

hör dock inte

I stället bör befintliga offentliga och privata

anlitas. t. ex. SIFU, IFL. studicförhund.

branschorgani-

sationer m. Il.
Dit dct giillcr utbildning för de anst:illda i fiiretage11 vill jag ocksit erinra
om de 111,ijlighctcr som finns inom bl. a. arbetsmarknadsutbildningens
ram.
Fiir att olika utbildningsgivare
anpassa sin kursvcrksamhet

skall stimuleras att , högre grad iin hittills

till srn~1förctagens spc1:iella behov tir det enligt
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min mening niidviimligt all s;1mhiillet bidrar till finansieringen

av de mer-

kostnader

mig diirför

som en siidan anpassning

kan medföra. Jag ansluter

till verkets förslag all statliga bidrag hör kunna utgi1 till kursarrangörer
genomför

kurser med speciell inriktning p[t smMöretagen.

siittning bör dock vara all kurserna
gören. t. ex. genom kursavgifter.
av industriverket

huvudsakligen

som

En grundförut-

linansieras

av arran-

Bidragen, som efter ansökan hör fördelas

i samr[1d med de nya stiftelserna.

biir kunna avse kostna-

der för att ta fram nya kurser och aktualisera iildre kurser samt for bearbetning av befintligt kursmaterial

sä alt det passar specifika branscher och före-

Ett viktigt inslag i denna verksamhet

tagsgrupper.

grafisk spridning av kurserna.
företagsledare

Härigenom

och anstiillda i smäföretag

hör vara en ökad geo-

skaps större förutsiittningar

för

alt delta i forthildningsverksam-

het.
De kurser
ämnesområden.
kunskap.

i delta sammanhang

som blir aktuella
t. ex. ekonomisk

produktutveckling.

planering,

kan omfalla

marknadsföring

produktionsteknik.

skilda

och export-

personaladministration

och arbetsmiljölagstiftning.
Totalt

heriikn:tr jag medelshehovel
1978/79. Det nuvarande

hudgelitret

kursdeltagare

pendier till enskilda
förslag upphöra.

för dessa bidrag till 8 milj. kr. för
systemet

inom S11-'U:s ram med sti-

fri1n niiringslivct

hör till följd av mina

De nya bidragen. liksom stipendierna.

att hidla kursavgifterna

syftar niimligen till

pft rimlig nivi1.

Jag överg;tr nu till fr!tgan om den regionala organisationen
sm:'lföretagsinriktad
omrftde.
I ndustrivcrkct

fortbildning inom industridepartementets

fiiresbr

anges vara en striivan att klarare markera
i verksamheten
blir huvudmiin

framh;dlcr

resp. filialkontorcn.

iir vidare att regionala

fiiresli1r diircmol

for filialkontorens

bl. a. de niiraliggandc

ningsscrvice

Syftet med denna föriindring
att filialkontoren

hos andra utbildningsgivare

F örctagareföreningsutrcdningen
ningarna

verksamhcts-

i sin rapport all SI FU: s filial kontor organisato-

riskt förs över till verkets industriavdelning.
medverka

nnr det giillcr

uppgifterna
Utredningens

niiringspolitiska

insatser

skall kunna

iin SlrU.
att

forctagarcfiirc-

verksamhet.

Utredningen

för föreningarnas
principiella

utbild-

ulgfing~punkt

- till vilka utbildningen

räknas - så långt möjligt bör kanaliseras genom elf organ, niimligen foretagareförcningarna.

Vidare framh[dls att kraven pit samordning

tion av r;idgivningsnom utredningens
organisatoriskt

och uthildningsvcrksamhet
förslag.

samband

Detta

talar enligt utredningen

mellan filialkontorens

LlChintegra-

torde komma att iika geuppgifter

fiir ett stark!
och företagare-

föreningarnas.
Rcmissutfallcl
bland

iir splittrat

RRV. statskontoret.

kammarförbundet

tillstyrker

ccntraliseringsutredningen

i denna fr{\ga. Nitgra remissinstanser.
dcccntraliseringsutrcdningen

och

fiiretagareföreningsutredningens
anför att det fri111de redovisade

tcrna iir fullt naturligt att SIFU :s utbildnings verksamhet

diiri-

Handels-

förslag. Dcutg{ingspunk-

decentraliseras

till
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företagareföreningarna.

Ansvaret för uthildningens

ligt decentraliseringsutredningen

,;enomförande

bör en-

efter hand kunna spridas till fler före-

ningar. Den av företagareföreningsutredningen
föreslagna utökningen till
sex orter hedömer utredningen som ett steg i en st1dan utveckling.
Andra remissinstanser.
bl. a. ett antal liinsstyrels~r. stiidcr industriverk.els förslag att filialerna sk.all föras över till verkets industriavdelning. Ett
stort antal instanser. bl. a. näringslivets organisatione:. LO. Fi.iretagareföreningarnas fiirhund rn.:h det övcrviigamle antalet företagareföreningar.
anser
dock all filialerna hiir ligga kvar under SIFU:s huvudmannask.ap.
Företagareforcningarnas

förbund

anfiir hl. a. att det m{1ste hetecknas

som en stor nackdel för de föreslagna uthildningsenheterna
arna att de i sitt arbete mi1ste tjiina 1v[1uppdragsgivare
arna niir det giiller intern organisation

inom förening-

niimligen fiirening-

och administni tion och Sll-'U n:ir det

giiller arbetets inneh,111. Om förslaget genomfors innchiir det vidan: enligt
förbundet att kostnaderna fiir mark.nadsfiiring av k.u,-serna {1vilar förenini;arna medan resultatet av denna arbetsinsats tillfaller SIFU.
För mm del har jag uppfattat
utredning,:ns
fiirslag
organisationsföriindringen
olika kursgivare.
verk.sam
och

deras

vid

skall skapa större neutralitet

Detta [1stadkorns genom att den personal

SIFU-filialerna

funktioner

förs

frigörs
över

si1 all

i förh{illande till
Sl>m nu iir

SIFU :s huvudmannas kap.

från

till stiftelsernas

organisation.

Den

formella kopplingen till SIFU kommer således att upphöra.
För egen del ansluter jag mig sftlunda till företag,;.rcförcningsutredningens förslag. att SIFU :s filial kontor bör avvecklas.

I stället hör de funktio-

ner som kontoren nu har i fortsiillningen has om hand av stiftelserna.
Hiirigenom förstärks föreningarnas nuvarande uthildningsservice.
Redan i
dag finns det en utbildningskonsulentfunktion

med uppgift att stimulera

och främja fortbildning i smMöretagcn.
Den lösning som jag hiir fi.irordar anser jag vidare sti1 i samklang med
mina tidigare förslag om hidrag till fortbildningsinsatscr
från olika kursarrangörers sida. Som jag förut har niimnt avses bidragen bli fördelade av
industriverk.el i ntirn samri1d med stiftelserna. Genc,rn att stiftelserna stiir
formellt ohundna och neutrala till olika uthildningsg'v,ire kan de förutsiillsamt föresl;\ stöd till skilda
ningsliist priiva olika utbildningsalternativ
k.ursarrangiirer. I det sammanhanget bör givetvis SIFU:s k.ursuthud och
k.ursutvecklingsmöjligheter
utnyttjas niir detta fram~t[ir som liimpligt.
Jag förordar. med hiinvisning till vad jag nu har anfört. att funktionerna
vid filialkontoren

i Malmö. Götehorg.

Yii.xjö och Lulei1 flyttas iiver till

resp 1• stiftelse på dessa orter. Skäl talar dessutom för en utbyggnad av den
regionala

uthildningsorganisationen.

ningens förslag. motsvarande
Norrland
verksamhet

S{1lunda hör. i enlighet med utred-

verksamheter

för Mellansverige

hyggas upp p/1 försök sfi att en mer rikstiickande
uppn{1s. Verksamheten

slutligt stiillningstagande
tagareforeningen

1H.:hnedre
och enhetlig

bör hli fiirem!tl för utviirdering

och

tvi1 i1r efter start. LJtredni;igen föreslfir att före-

i Stockholms

Hin/alternativt

Södermanlands

liin och
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föreningen i Kopparbergs Hin/alternativt Giivleborgs Hin, fttr motsvaranue
nya utbiluningsuppgifter
inom följanue upptagningsomrfakn:
Stod,holm/alt.
Falun/alt.

Nyköping

Stockholms.

Uppsala.

Giivk

bergs m:h Giivkborgs
De remissinstanser,

liin
Kopparliin.

friimst lanustingen och förctagarcfiircningarna.

har yttrat sig betriilTanue lokaliseringen
samhcterna

Söuerman-

lanus och Östergötlands
Örebro. Yiistmanlands.

för Mellansvcrige

av Je aktuella

och neurc Norrland

som

uthiluningsvcrk-

framför olika uppfatt-

ningar i friigan. För egen del föroruar jag. hl. a. av regionalpolitiska
Nyköping och Falun som lokaliseringsorter.

skiil,

Den enskilda filialkontoren har f. n. nera Hin som upptagningsomräuc.
oftast måste
Detta motiveras av att deltagarna i olika kursaktiviteter
rekryteras

friln fler iin ell liin. Nt1gra instanser berör frågan om inuelningen

i olika upptagningsomri1Jcn
ningen förespråkar.

och fiirordar en annan inuelning iin Lien utred-

Med hiinsyn hiirtill och till att verksamheten

ningen kommer att bli av rikstiickandc

omfattning

i fortsiitt-

bör fr{1gan om indel-

ningen niirmarc prövas. Denna prövning bör liimpligen göras av den organisationskommittc

som jag avser inhämta regeringens

tillkalla.
I likhet meu företagareförcningsutrcdningen
gionala utbildningsverksamheten

bemyndigande

att

förutsiittcr jag att Lien re-

i stort biir bedrivas

p{1siitt som

1111sker

vid filialkontorcn.
För att fö till st{1nd en samorunad gemensam planering av utbiluningsverksamheten vill stiftelserna fiiresli1r utredningen att ett informellt organ
- ett utbildningsnid - bildas i va1jc upptagningsomrt1de. I detta bör ingf1
representanter för varje stiftelse inom omri1Jet. Rttdet bör samlas ett par
g{111gcrom i\rct för hl. a. utviirdering av den g[111gna verksamheten och
planering av den kommande verksamheten. Utredningens förslag i dessa
avseenden finner jag välmotiverade.
Det bör ankomma på stiftelserna att inom ramen för sina totala resurser
bestämma

utbildningsverksamhetens

Behovsunuerlag

omfattning

fiir varje verksamhets[1r.

som lll.:ks{1btir
fö p;;verka resursernas föruelning pi1 olika aktiviteter.
Jag har riiknat meu att den personal som i dag finns vid SIFU:s filialkontor överförs till berörda stiftelser.

8.4

bör liimpligen tas fram av utbildningsriidct

Riktlinjer för SVETAB:s verksamhet

Jag har tidigare reuovisat min syn p/1 smMöretagens
situation.

Jag konstaterade

ning med eget kapital.

kapitalförsör:inings-

Jiirviu bl. a. vissa problem vall giiller försör:iDessa

företag

har exempelvis

inte tillgi111g till
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aktiemarknaden

pt1 samma si.it! som större företag.

vets egenkapitalförsörjning

Fr{1gan om niiringsli-

i stnrt utreds av kapitalmarknadsulredningen

1Fi 1969:59). som viintas liigga fram sitt slutbetiinkarde
Enligt min uppfattning
nu för att förbiittra
expansion

iir det emellertid

smaföretagens

anskaffning

av befintlig verksamhet

under detta fir.

viktigt att iitgiinler vidta, redan
av egenkapital

och etahlering

sida p[1vcrkas givetvis tillg[rngcn pi\ egenkapital

av ny. Frtrn samhiillets

i företagen som jag tidigare

har niimnt i första hand genom olika ekonomisk/politiska
För att trygga företagens
ekonomiska

försörjning

politiken kompletteras

miiste dock den

med andra typer av samhiilleliga insatav medel- och l[1ngfris-

De krediter jag niirmast [1syftar iir de som liimnas av företaga-

reföreningarna,

Industrikredit

och Företags kredit.

samhället

F. n. medverkar

till att direkt

försörjningen

underliitta

av

i företagen genom SY ETAH och Fön:t,1gskapital.

egenkapaital

Jag vill i sammanhanget

erinra om att chefen för ekonomidepartementet

i hilaga 2 till denna proposition
Företagskapitals
rebyten

i1tgiirder.

med egenk,1pital

har dessa insatser haft karaktiiren

ser. Traditionellt
tiga krediter.

h,ide vid

verksamhet.

liigger fram förslag om nya riktlinjer

Förslaget

och generationsskiften

for enskilda

personer

syftar till att bl. a. underfatta

i smMiiretag.

med hegriinsade

Försb1.get öppnar

för
iiga-

mi.~jlighet

egna tillgi\ngar att överta och driva

ett mindre företag.
SYETAH

tillkom t1r 1969 (prop.

genom att de uppgifter
ringsdclcgationen

som iivilade den di,varandc

överfördes

Enligt statsmakternas

enskilda

genom

att medverka

av befintliga företag.
niiringslivet.

skulle i angivet
samband

Siirskild uppmiirksamhet

m[dsiittning vara att ska-

till etablering

b{1de helstatliga

kommuniigda

syfte kunna

med exempelvis

s. k. industrictable-

till ett siirskilt aktiebolag.

beslut skulle SYETAB:s

pa nya arbetstillfällen
utbyggnad

1969:56. SU 1969: 106. rskr 1969:250)

t"i.iretag och kooperationen.

i företag

i

eller rationaliseringsinvesteringar.

skulle iignas i1t industrietablering
SY ET AH

med det
SYETAB

intriida som hel- eller deliigare

expansions-

sysselsiittningssv/1righeter.

av nya och

och i samarbete

skulle

drivas

i regioner med
p{1 atfarsmiissiga

grunder m:h med krav p{t lönsamhet.
Företaget

skulle

vidare,

så snart

intressen.

avyttra

de aktieposter

bedömdes

diirvid att staten

det bedömde

som holaget

eller statliga

i,

förenligt

knmmit

fiiretag sannolikt

skulle framsta som naturliga köpare av dylika aktieposter.
hölls det som angeliiget.

att bolaget inte skulle dubhlera

med dess

att hesitta.

Det

i miinga fall
Slutligen fram-

Statsföretags

roll

som statligt förvaltningsbolag.
SYETAB:s
tiekapitalet

aktiekapital

faststiilldes

till 8 milj. kr. Avsikten

skulle siittas sf1 högt att holaget utan riska

skulle kunna täcka kostnaderna

var att ak-

för sitt forthest{rnd

under tiden till dess bolaget erhöll tillriick-

liga intiikter frfö1 sina engagemang.
Aktierna

tecknades

till en överkurs

pft 20 17;..Skillnaden

mellan denna
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överkurs m:h aktiernas
TAR:s reservfond.

1.omilj.

nominella viirdc. dvs.

Fr. o. m. iir 1970 iir SVETAH etl heliigl dotterbolag
Efter överföringen

till Statsföretag

höjdes

SVETAB:s

kr. tillfördes SVEtill Stahfiiretag.
aktiekapital

och

till 10 milj. kr. resp. 2 milj. kr.

reservfond

För att SYETAB skulle ha möjlighet att finansiera
genom uppl,ining.
förfogande.

sin verksamhet

iivcn

stiilldcs en statlig garanti p/1 20 milj. kr. till bolagets

Under de första vcrksamhets;tren

fram till år 1974 kom SYETAB

att

engagera sig i ett stort antal projekt. Yis~a av dessa. t. ex. El kapsling AB.
Nordtool AB och Nylands Mattfahrik AB. var rena nyctahleringar.

Andra
.I. 0. Dahlberg AB. Frikssons Triivaruindustrier AB. Holmsunds Golv AB och Kalmar Kök AB samt Svenska Bromsbandsfahriken
AB och Kryotherm AB.
innehar att SYETAB helt eller delvis övertog redan befintliga företag.
År 1974 var holagct hel- eller majoritetsdeliigare
i tolv företag. som
tillsammans svarade för en omsiittning pii 204 milj. kr. och sysselsatte ca
I 350 personer. Tyngdpunkten i verksamheten l{1gi hyggmaterialgruppcn.
som omsatte totalt 135 milj. kr.
Erfarenheterna
fr{m SVETAB:s verksamhet under tiden 1969 och 1974
var blandade. SVETAH hidrog otvivelaktigt p~t ett aktivt siitt till att öka
sysselsiittningcn. Av SY ETAB-gruppcns I 350 arbetstillf:.illcn itr 1974 var
sitlcdcs ca 350 nya, medan omkring I 000 fanns redan vid förvärvstidpunkten.
t. ex. den s. k. hyggmaterialgruppcn

engagemang.

omfattande

SVFTAB kom att engagera sig i icke lönsamma företag för att avvii1ja
nedliiggningshot. Av förutniimnda ca I 000 övertagn,t arbetstillt:.illen kunde omkring 300 anses ha varit nedliiggningshotade
gamle.

Detta

innehar

dock i !lera fall endast

samtidigt som de företagsekonomiska

uppsköts.

De i prop.

1969:56 uttryckta

vid SVET i\8:s övertaatt nedliiggningsbeslutet
förlusterna

förhoppningarna

ökade.

om att SVFTAR:s

ak-

tiekapital skulle vara tillriickligt för att balansera de första i,rcns organisation,kostnadcr

infriades

inte. Utvecklingen

visade att det tog l,ing tid.

innan SVFT AR:s ins,1tta riskkapital kunde itterfos gcnom en vinstgivandc
avyttring av aktier i s;1dana förctag som hade kommit in i ett mera stabiliserat skede. Det kunde konstateras
vinsterna

pit avyttrade

att mitlsiittningcn

engagemang

p{, denna punkt - att

skulle förslit till att finansiera

TAB:s expansion - gav uttryck för överdrivna förviintningar
har realiserats.

SVET AB:s inkiirningsförlustcr

skott visade sig vara hetydandc.
Statsföretag
lämnades
tprnp.

och hehov av-kapitaltill-

Under iiren 1973-1975 medgavs diirför

att inom en ram p;1 60 milj. kr. avriikna de koncernbidrag
till SVETAB

mot den beslutande

utdelningen

den :!9 mars 1976 liimnat en rcdogiirelse

fekten av denna ~,tgiinl.

SllfTI

till staten/iigarcn

1973: 170 s. 66, NU 1973:71. rskr 1973:3~4). Statsförelag

skrivelse

SVF-

som iinnu inte

har i en

för syssclsiittningscf-
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Perioden

I %9-1974

SVETAB

kan sammanfattningsvis

siigas ha innehurit

alltför snabht ikliidde sig ett fullt företagskdningsansvar

heterogen företagsgrupp

med m.'1nga prohlemfiiretag.

vissa fall underskattade

prohlcmen

denna period överhetonades
och marknadsbedömningen
fdn

samtidigt som man i

i samband med nyetableringar.

ocks.°1 hetydelsen

eller siikerstiilla helintliga arhetstillfiillen

att
i en

Under

av ,1tt snahht skapa nya

medan den l{ingsiktiga ekonomin

kom i hakgru nden. SYET AR:s erfarenheter

denna fiirsta fem{1rsperiod talade sitkdes

förmer för sina engagemang

fiir att man skulle finna

som i större ulstriicknin~

i företag med goda ekonomiska

innehiir ddiigarskap

och marknadsmiissiga

ut vecklingsmi.ijlig-

heter pii liingre sikt.

Med hiinsyn till SYETAB:s hetydande t1nansiella ,x:h lönsamhetsmiissiga prohlem

reklinstrueralks

Byggmaterialgruppen

företaget

i s ..unband med 1974 :irs bokslut.

lades i ett nytt dotterföretag

Bomaterial AB. Samtidigt överfördes

AB. SYI--TAB-gruppen.

till SMT-Pullmax

i omfäng. redovisade

till Statsföretag.

Nordtool rn.:h Anderssons

1-'ssbo

Finsliperi

som diirefter minskat viisentligt

för ,'ir 1975 en förlust pi1 10.8 milj. kr. och fiir iir 197h

en vinst pii (U milj. kr.
I samhand med rekonstruktionen

av SVETAB lindrades inriktningen

nägot. Den nya inriktningen

verksamheten

företaget i fortsiittningen
egna dotterholag.
SYEl"AB:s

pi1
all

skulle ha som huvudregel att inte ensamt etahlcra

SYETAH

företagets deliigarskap

innehar sammanfattningsvis

skulle sitledes gi1 in i samarbetsprojekt

utgjorde en kompleltering

finansiella

medverkan

skulle

ske i form av minoritets-

engagemang

eller genom långsiktiga län rnm vid sc:nare tidpunkt

konverteras

till aktier. Förutom

iiven aktivt bidra med kunskaper

ekonomiskt

diir

till övriga iigarinsatser.

risktagande

kunde

skulle SVETAB

och rfal.

En annan huvudlinje för SYFTA B:s verksamhet sh ullc vara att fi.irmedla
projektförslag. affärsidccr. licenskontakter
etc. SYETAB:s roll i denna
l\irmedlingsfunktion

avsi1gs vara konsultens.

Inom ramen fiir denna verk-

samhet har SY ETAB genom hl. a. dotterholaget
siiljnings AB AC-Mekan
samverkan

medverkat

l\1ekansam AB och För-

i produktionsfiirmedling

Slutligen skulle SYETAB i stiirsla möjli~:a utstriidning
bleringar

och annan

mellan kunder o<.:hleverantiirel'.
inom Statsföretagsgruppen.

regionalpolitiskt

iinskviirda.

verka fiir nyeta-

siirskilt i omriiden diir siidana var

Stahfiiretag

skulle diirvid medverka

finan-

siellt i sjrskild ordning.
Nyorienteringen

av SVETAB:s

verksamhet

efter .'ir 1974 har inneburit

all företaget pii ett mer aktivit siitt kunnat :rnncentre:··a sig p[1 att vidareutvi:ckla och stahilisera

verksamheterna

<.:ernstah har diirvid dokumenterat
dotte1företag

i dotterbolagen.

SYI--TAB:s kon-

sin fi.irrnf1ga till aktiv medverkan

niir

eller deliigda företag hefunnit sig i besv'.irliga situationer.

SYETAB:s dotterholag

och minoritetsposter

följande sammanstiillning.
1.l Rik1·duge11 /977/78. I .,a111/.Nr 40. Bilaga I

per l97h-l2-31 framg[1r av
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Företag

Andel

Elkapsling AB
AB Förbandsmaterial
Hema Industrier AB
Krvotherm AB
Svenska l:lromsbandsfabriken AB
l'vlekansam AB
Datamönster i Göteborg Al:l
Försiiljnings AB AC-Mekan
Wirsbo Elektronik AB

Ange
Partille
Kalix
100 r·;I
100 ~f Pitell
5 I r;; Långselt:!
100 ~,::; Eskilstuna
100 r·:(.· Göteborg
25 q., Skellcftd
0.1 ~--(- Torsby

50

1.okaliseringsort

Antal
anstiillda

t;·(

50

44

IOO )"·()

20

5H
H5
~

2
5
5

Hiirtill knmmer ni1gra mindre bolag med pbetydlig omsiittning och utan
egen personal.

f iiretagsgruppen sysselsatte
satte ca 100 milj. kr.
Jag har tidigare redovisat.
mindre överskott

under /1r 1976 totalt 280 persnner och omatt SVETAB:s

verksamhet

är 1976 gav ett

frän att ~a varit starkt förlustbringande.

dnck inte haft finansiella

möjligheter

under de senaste

Företaget

har

{1ren att i ni,gon

större utstriiekning engagera sig i nf1gra nya projekt.
Statsministern

har tidigare anfört att det är viktigt att niiringspolitiken i

ökad utsträckning

inriktas p{1att främja etablering

av nya företag. Mina

förslag tidigare rörande de regionala utvecklingsfonderna
led i en siidan ökad satsning pii nyföretagandet.

skall ses som ett

Gennm en kombination av

företagsserviceinsatser
och län pi', hög riskniv,i och med mjuka villkor bör
fonderna kunna spela en viktig roll i detta avseende. Det iir emellertid
önskvärt att pröva om fondernas insatser kan kompletteras med insatst:!r
~om mer direkt förbiittrar smflföretagens tillg{111gpi, egenkapital i samband
med nyetableringar. Dt:! erfarenheter som SVET AB skaffat sig och den
kompetens som företaget byggt upp skulle kunna utnyttjas i detta sammanhang.
Jag förordar diirför att SVETAB:s nyetableringsfriimjande
söksvis organiseras

heliigda av SVETAB.

Investmentbolagens

insatser

tvi1 geografiska regioner. Viirmland/Bergslagen
Verksamheten

insatser för-

inom ramen för tvii särskilda i111·('.l'///1('11/hn/ug,

som iir

bör koncentreras

till

och mellersta Norrland.

bör starta den I juli 1978.

Jag vill i sammanhanget

erinra om att ett liknande

investmentbolag,

NJA-INV EST. nyligen har etablerats för Norrland (prop. 1976/77: 125. NU

1976/77:40. rskr 1976/77:345). Jag anser liksom jag anförde i fräga om
att en utvärdering av verksamheten
bör göras efter en

NJA-INVEST
tvM,rsperiod.

Vid överliiggningar
Statsföretag

mdlan

företriidare

för industridepart_ementet

och

har enighet uppni1tts om att följande rikt linjer hlir giilla för de

till SVF.TAB knutna regionala investmentbolagen.
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Huvudinriktningen
tetsintressenter

av bolagens

stödja etablering

tid - när speciella

hiir v,ira att s[1som minori-

skäl talar hiirför - kunna förviirva majoritetsintressen.

Rolagen m[iste i sina engagemang
efter kapitalinsats

verksamhet

av nya sm{1företag. Bolagen hiir emellerstriiva efter att finna företagare som iiven

lh111bolagens sida iir beredda att .1ktivit driva och leda

sina företag.
En siirskild styrka i bolagens engageman,J bör ligga i att man kombinerar
satsningen
insatser.

av riskkapital

med finansiell

Rolagen hör s{1lcdes medverka

~.akkunskap

och administrativa

i projekteri,1gen

vid start av nya

företag.
Rolagens engagemang

i nystartade

företag hör vid sidan av minoritets-

i aktier kunna fö formen av konverterinpl/111

engagemang

som ger bolagen

miijlighet att till en i förviig specificerad

kurs som regel konvertera

till aktier.

har karaktiir

Eftersom

konverteringsl;1net

limen

av riskkapital

bör

bolagen vanligen inte begiira n/,gon siikerhet för dessa bn. I konsekvens

,,ttfa andel

diirmed ges .bolagen ock<, möjlighet
verteringsl{1net minskar kreditriskerna
siigas utgöra en grundsten

i framtida vinster.

för andra bngivare

Kon-

och kan alltsii

i det finansiella p.ctket hest[1~nde av företriidesvis

reguljiira hankkrediter.

lokaliseringssti.id.

!{in fr[111Norrlandsfonden

etc.

som kriivs vid starten av ett företag. Konverteringsl{111et kan s,iledes siigas
representera

ett sekundiirt riskkapital.

Formen

fiir bolagens

underliittar

engagemang

hör i princip

en avyttring av engagemanget

intressent

niir detta ter sig liimpligt fri'111alfarsmiissig

mdserna

synpunkt.

Bcstiim-

som har intagits i 7 kap·.:~ § i aktiebolagslagen

om vinstandelsbn

iippnar tillsammans

vara slidan att den

till majllrit,~tsiigaren eller annan

med reglerna för beskattning

Icrn (SFS 1977:243) möjlighet att utveckla

av riinta p/1 vinstandels-

i detta sammanhang

liimpliga

finansieringsformer.
Lagstiftningen
gör det möjligt för det holag som
emitterar vinstandelslftn att fä avdrag fiir s:iviil den fasta som den ri.irliga
riintedelen.

Avdragsriitten

till aktieiigare

kan emellertid

eller intressenter

bolaget. Jag förutsiitter
betraktas

inriktade

finansieringsinstitut

falla bort om emissionen
investment::iolagen

s,isom siidana pi\ placering

viss intressegemenskap
att bolagens

av ,apital

för vilka avdragsriitten

till

i detta sami niiringslivet

kvarst[tr iiven om

skulle föreligga.
engagemang

görs i form av vinstandelsl[111 skulle

sMedes kunna uppnås att bolagen erh~tller ,~n förh[illanJevis
avkastningen

riktas

inte iir frist[1e11Je i fö1faillanJe

att de regionala

manhang

Genom

SlH11

p,'t sina engagemang

stor andel av

under de~;s löptid. l\lajoritetsaktieiigaren

kan allts{1 i de fall niir detta iir iinskviirt tillförsiikras

riitt att köpa tillbaka

bolagens engagemang.
Det iir enligt min uppfattning
nomiska

grunder

och ges tillfälle att ltila normala

riskspridningssynpunkter
fiir förluster

av vikt att bolagt:n arbetar pii företagseko-

bestiimma företagsgruppen,

p[1 engagemang

fiiretagsekonomiska
omfattning.

i nya fiiretag Lir i allmiinhet betydande.

Risken
Fr,1n
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de lyåade

engagemangen

na en avkastning

kan bolagen under de niirmaste åren inte pfiriiknormala ränteinkomster.

utöver en nivå som motsvarar

Bolagen mi1ste sMedes rtikna med att de närmaste
med l[1glönsamhet

och iir förenad med betydande

Niir bolagen g[ir in som intressent
samhct iignas åt säkerhetsfr:1gan.
ett solidariskt

borgensiltagande

{1ta sig en

i företag.
när man går in som dcliigare,

att man inte är beredd att ställa borgen eller att

bolagen begriinsar sina borgensåtaganden
till aktieinnehavet.

För bolagens del

innebiira att man tvingades

Enligt min mening bör diirför bolagen,
borgeniirerna

kräver regelmässigt

från samtliga aktidigare.

viixande del av ägandeansvaret

sker

i ett företag måste siirskild uppmiirk-

M{mga kreditinstitut

skulle ett sådant borgensåtagande

meddela

[irens expansion
risker.

I samband

dels i tiden och dels i proportion

med tecknandet

av konvertcringslån

bör

bolagen inte stiilla nägon borgenssäkerhet.
Enligt min uppfattning

bör de regionala investmentbolagen

sil att de p{1ett slagkraftigt

siitt kan medverka

i nyetablering

ges resurser
av regionens

näringsliv.
bör fa ett eget kapital som ger bolagen möjligheter

Investmentbolagen

att giira ett femtonthl engagemang

mellan 100 000

var i storleksordningen

kr. och 1,5 milj. kr. under den närmaste femärsperioden.

Vai:ie bolag bör

därför Hi ett eget kapital på 20 milj. kr.
Även om investmentbolagen
ciper bör understrykas

bör arbeta efter företagsekonomiska

att den av mig förordade

mycket speciell karnktär.

prin-

verksamheten

Den väntade löpande avkastningen

iir av

på konverte-

ringsltmen kommer [1tminstone under de första fem åren enbart att förslå
till att tiicka administrationskostnader
och till att täcka enstaka förluster.
Detta talar för att tillskottet

av riskkapital till de regionala investmentbola-

gen görs i form som markerar att staten i förhållande
SVETAB t.v.

inte ställer utdelningsanspråk

till Statsföretag

resp.

på satsade medel. Detta sker

genom att staten liimnar hidrag direkt till de regionala investmentbolagen
som sedan omvandlas
SVETAB:s
regionala

till aktiekapital

centrala

förvaltning

investmentbolagen.

gen vid t. ex. utformningen
visning. rapprotcr,

och reservfond.
bör arbeta

SVETAB

med de

bör kunna bistå investmentbola-

av finansiella

budgetsystem

i nära samverkan

paket, uppläggningen

av redo-

och system för långsiktig planering. Med

hiinsyn hiirtill bör de regionala holagen kunna arbeta med liten egen administration.
Fi.ir att de regionala investmentbolagen

skall kunna fungera p{t ett effek-

tivt siitt och diirmed friimja tillkomsten av nya företag mhstc holagcn ha ett
viilul hyggt kontaktniit

med vars hjiilp man kan spåra upp intressanta

jekt. Jag vill i detta sammanhang
systematisera

sin sökverksamhet

affiirsidcscminarier.
planerar

pro-

erinra om att SY Fl"AB f. n. arbetar p?1att
efter nya projekt genom att driva s. k.

Dessa seminarier

syftar till att hj:ilpa personer

att driva egna företag att analysera

sina förutsiittningar,

som

att dis-

189

Prop. 1977/78:40

kutera behovet av att företagsledningen skaffar sig kompletterande kompetens samt att påbörja arbetet med affiirsplaner. Deltagarna i seminariet
får sedan tillfälle att förhandla om finansieringen av sina projekt med den
eller de investerare som st{ir bakom seminariet. Sfalana alfärsidcseminarier bör kunna utgöra ett viirdcfu\lt underlag för de regionala investmentbolagens verksamhet.
Enligt min uppfattning bör SVETAB i nära samarbete med industriverket och utvecklingsfonderna i länen vidareutveckla affärsideseminarierna.
Med hänsyn till bl. a. de regionala investmentbolagens
verksamhet i
Värmland-Bergslagen och mellersta Norrland lir det naturligt att siirskild
uppmärksamhet ägnas dess regioner under den närmaste tiden.
Förutsiittningen för att en företagare eller blivande företagare skall vara
motiverad att delta i ett seminarium .:iratt det klart sligs ut att ett riskkapital finns tillgiingligt för intressanta projekt. SY ET AB bör i detta syfte
försöka intressera förutom de egna regionala investmentbolagen iiven andra investmentföretag, näringslivsorganisationer
eller institutioner och personer med intresse för riskkapitalplaceringar

att stiilla sig bakom semina-

rierna.
SVETAB bör i detta sammanhanf: ocksf1 samarbeta med st1dana större
företag som kan sägas ha ett långsiktigt sysselsiittningsansvar
för den
region inom vilken de verkar. Särskilt företag som kan befara att dess
strukturella förändringar p{1längre sikt kan komma att medföra allvarliga
störningar i sysselsiittningen pt1 orten hör ha motiv för att aktivt stödja
aktiviteter av ifrågavarande slag.
Jag vill nämna att SY ET AB i samarbete med sysselslittningsutredningcn
har påbörjat försöksverksamhet
med affiirsideseminarier i Kopparbergs
och Värmlands län, Intresset kring verksamheten har visat sig stort.
Det bör framhållas att motsvarande aktiviteter, diir hl. a. privata konsultbolag är involverade, pftgär inom andra regioner. exempelvis i Sjuhliradsbygden. Jag ser positivt på s[idana aktiviteter.
Sammanfattningsvis kan sägas att affärsideseminarierna utgör ett led i
här i landet. Verksamhesträvandena att främja etableringsverksamheten
ten mäste därför vara nära samordnad med industriverkets och stiftelsernas företags service. SY ET AB bör niir det gäller frägor av typ val av
geografisk region för seminarier, antal seminarier per .°trosv. samrt1da med
verket. Industriverket bör inom ramen för sin allmänna förctagsserviee
också kunna finansiera viss del a\ SYETAB:s kostnader för seminarieverksamheten om s[i bedöms lämpligt. Jag vill ocksti erinra om mitt
förslag angäende stiftelsernas kreditverksamhet
som innebiir att dessa
skall kunna lämna villkorliga lån för hl. a. utvlirdering av projekt och
affärsideer. Dessa tån bör kunna spela en viktig roll när det gliller att driva
fram en affärside till tillverkning och marknadsintroduktion.
Vad gäller frägan om SYETAB:s roll i näringspolitiken. utöver vad jag
nu har anfört, ankommer det på Statsföretag att lämna förslag.
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Stöd till exploateringsföretag

Som jag tidigare har niimnt hestf1r den tekniska
ett antal olika skeden.

förnyelseprocessen

processen

skall lyckas. Genom de av mig tidigare föreslagna

förhiittras

miijlighctcrna

att stödja

I mimga fall görs emellertid uppfinningar
utvecklas

ätgiirdcrna

ett produktutvecklingsprojckt

smMiirctag fran dess hiirjan till dess produktion
t;ppfinningen

av

Framg[111g i va1:ie skede iir viisentlig för att hela
i cl!

kan igi111gstitlas.

av personer utanför ett företag.

sedan antingen med egna medel eller med hjiilp av

medel friin l. ex. STL!. Niir upplinningen

iir tekniskt färdigutvecklad

aliseras fri1gan hur den skall exploateras.

Om uppfinnan:n

aktu-

inte iinskar att

sjiilv starta ett företag pf1 grundval av sin uppfinning

i'iterstfir att försöka

hilla ett liimpligt företag som iir villigt alt exploatera

uppfinningen.

STL!

att personer

med

bedriver

i dag fiirmcdlingsverksamhct.

fänligutvcckladc
dessa.

STU:s

emellertid

uppfinningar
möjligheter

hcgriinsadc.

kommersiella

som innchiir

ges ri1d och hjiilp att hitta exploatörer

att förmedla

uppfinningar

vilket medl'iir att mi111ga uppfinningar

fi.irutsiillningar

mer eller mindre utvecklade

uppfinningsideer

ring. s. k. cxploatcringsfiirelag.

e.xploate-

Ofta arbetar dessa l'iirctag oås[1 med att

för cxploatcringsföretagcn

och sitt kontaktniil

sig pti att fora fram

till kommersiell

[11företag som möter sv[irigheter

marknad. Det gemensamma
erfarenhet

iir

trots goda

förblir oexploaterade.

I Sverige finns ett antal företag som har specialiserat

siika nya produkter

för

till exploatering

p[i sin traditionella
iir all de genom sin

kan i1ta sig att koppla samman uppfinningai·

med l'iiretag som kan exploatera

dem.

Problem med lönsamheten hos cxploatcringsfiirctag
hcgriinsar ofta de
risker som dessa fiirctag kan la och det antal nya uppfinningar som företagen kan {1ta sig att förmedla till exploatering
i riksdagsmotioncr.

har tanken framförts

kunde utöka möjligheterna
expkiateringsfi.iretag

inriittas.

för dessa företag att hjiilpa uppfinnare.

till en ökad exploatering

av innovationer.

bl. a. all placera fardigutvcckladc

utveckling
proJukter

fran bl. a. STL!:s verksamhet

av uppfinninar
i intresserade

moment

uppenbart

i 111i1ngainnovationsprojekt.

som giirs vid STU alt lösa denna

uppgift.

företag.

för exploatering

iir ett

Det iir enligt min mening

att nya viigar 111:istcsökas för att komplettera

statsrf1det Johansson

utveckling
iigna sig {11

visar tydligt att förmedlingen

av en upptinnint;? till ett liimpligt inuustriforetag
kritiskt

i

I nstitulcl för

föreslar att ett siirskilt institut för industriell

Institut<:! skulle förutom

Erfarenheter

Ni1gra

har i skrivelser föreslagit all staten genom satsningar

bolagen medverkar
lnnovationsteknik

var:ie [ir. 1-'ritn olika hiill. bl. a.
att man genom ett statligt stöd

de anstriingningar

Jag har efter samr!id med

kommit fram till att en liimplig s{1dan viig kan vara ell

statligt stöd i vissa fall till exploalcringsföreag.

STL! hör diirför ges möjlig-

het att liimna si1dant stiid om s!i bedöms liimpligt. I Je fall stöd utgi1r hiir
regler faststiillas

för hur avtal skall slutas mellan exploateringsföretaget
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m:h den enskilda

uppfinnaren

hos exploatcringsförctaget.
cxploateringsförctagct.

bl. a. i syfte att förhindra

STU mitstc oeksit garanteras
Det hör ankomma

forma vilka villkor som skall förknippas

osldiliga vinster
e,t·orderlig insyn i

ptt regeringen

Jag riiknar med att STU hör kunna liimna ifdgavarande
för nuvarande

8.6

att niirmare ut-

med niimnda stöd.
stiid inom ramen

medelstilldelning.

Stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler

En viktig förutsiittning
samheten

för en gynnsam

iir att företagen

Fr. o .m. hudgct/iret

expansion.

inom det inre stiidområdet
mindre

industrilokaler

utveckling

1977/78 finns möjlighet

och pit Gotland

för uthyrning.

lokaler för sin

för. kommuner

att fft bidrag för att uppföra

:'vtedel för iindam[tlct

Siirskilda stöd[ttgiirdcr

under reservationsanslagct

av den mindre företag-

har tillg{ing till iindamitlscnliga

har anvisats

i glesbygder.

Bidragets

stnrlck och övriga villkor avgörs fr~m fall till fall av regeringen och ansluter
till vad som giiller för lokaliseringsbidrag/avskrivningsli\n.
som ett regionalpolitiskt

motiverat

Stödet anviinds

o,:h litngsiktigt sysselsiittningsskapandc

medel.
Enligt min mening iir tillgfrngcn plt iindam!tlsenliga
av viisentlig

betydelse

stöd till kommunala

för siirskilt

smMöretagen.

industrilokaler

lokaler för uthyrning
Systemet

bör stöd liimnas friimst inom det inre Stlidomriidet
undantagsfall
allmiinna

bör emellertid

med statligt

bör byggas ut. .Även i fortsiittningcn
och pft Gotland.

I

stiid kunna liimnas iivcn i andra delar av det

N.'tgot statligt bidrag till att tiicka driftkoslnader

stödomdtdct.

kan inte komma i fruga. Liksom hittills hör stöd Himnas i första hand för
lokaler som byggs i mindre orter. Det ankommer

pä regeringen att niirmare

utforma riktlinjer bctriiffandc stödvillkor m. m.
Jag riiknar med en beslutsram fiir budgctitret 1978/79

llfll

30 milj. kr. l><.:h

avser att {ttcrkomma till lhigan vid anmiilan till budgetpropositionen

8.7

1978.

Sammanfattning av resursbehov

Mina förslag om en förstiirkning
tementets

vcrksamhetsomri1de

av statens insatser inom industridepar-

för att friimja utvecklingen

bland smftförc-

tagcn stiiller krav p{\ ökade medel. Jag kommer nu sammanfattningsvis
redovisa

mina bedömningar

av mcdclshehovet

och börjar

att

med statens

F. n. anvisas medel för täckbidrag till de regionala 1111·1•ck/i11g.1:fi111denw.
ande av kostnaderna

för fi.irctagarcföreningarnas

anslag under fjortonde

huvudtiteln.

niimligen

ningar m. fl.: Administrationskostnader
och branschfriimjande
förctagsscrvicc

i'ttgiirdcr upptagna

basorganisarion

och de under anslaget
anslagsposterna

och Regional utbildningsservice.

över tv{t

Bidrag till förctagarcföre-

För innevarande

{ir har totalt anvisats 40 150 000 kr. för dessa ändamål.

Företags-

Fri\mjande

av

budgct-
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Företagarefiircningsutredningcn
och iivriga administrativa

hcriiknar

resurser

hii1jan av 1980-tail't. Utredningen

att föreningarnas

grovt riiknat hchiiver

personal

förduhhlas

till

pekar på en rad faktorer som talar fiir en

s{1dan resursökning.
Remissinstansernas
tillföras ytterligare
minst kommande
tveksamhet

genorng;iende uppfattning

uppgifter.

Ett antal instanser

inför den föreslagna

uttrycker

uthyggnadstaktcn.

sv[1rt att ta stiillning till omfattningen

miiste
och inte

emellertid

Andra

viss

siiger sig ha

av resurshehovct.

,Ä.ven jag anser att en resursökning
företagsscrvice

iir att föreningarna

resurser för att kunna fullfiilja sina nuvarande

iir nödvändig.

vid de regionala

och administration

Statens

bidrag till

ut vecklingsfonderna

hör allts{1 riiknns upp. Jag utg[ir ocksi1 frän att landstingen

riiknar upp sina

bidrag. Jag iir dock inte beredd att nu ta stiillning till en tlcrttrig uppbyggFri1gan om statens bidrag for i sedvanlig ordning bli

nad av resurserna.

forem[tl för övcrviiganden

vid det i1rliga budgetarbetet.

Som jag tidigare

har niimnt hör senare överviigas om ansvaret för finansiering
nala utvecklingsfonderna
För hudgetiiret

av de regio-

i högre grad skall decentraliseras.
med att statens bidrag skall uppg~1 till

197X/79 riiknarjag

5X 150 000 kr.. vilket innehiir en ökning p[1 18 milj. kr. i forhf1llandc till
hudget[ir. Vid min medelsheriikning

innevarande

har jag ockst1 tagit hiin-

syn till att visst bidrag hör utgi1 till bl. a. intresseorganisationerna
SVETAB

informationsinsatser.

verkets service till fonderna.
Enligt min uppfattning

för affärsideseminaricr

t. ex. personalutbildning

hiir vidare resurserna

för

och till industrioch information.

för krcditverksamheten

vid

fonderna iikas väsentligt. Detta motiveras friirnst av utök1iing av mt1lgruppen. hiijda l.'111egriinser samt en viisentlig utvidgning av bneiindam{tlen.
Viuarc skall fonuerna i fortsiittningen

sjiilva helt svara för sin förlusttiick-

rnng.
För hudgctf1ret 197X/79 hiir utvecklingsfonderna

totalt tillföras 322 milj.

kr.. vilket innehiir en iikning med 200 milj. kr. i förhf1llandc till de rneuel
som har tillförts hantverks-

och industrilttnefonden

lingsfond under innevarande

budgetår.

I detta sammanhang
hantverks-

budgetdepartementet

vinst for att finansiera

av att medel i

iive,t'örs till utvecklingsfonderna

av motsvarande

iir att

storlek måste tas upp. Chefen för

avser att redovisa denna fr[1ga i annat sammanhang.

N.11111e11
.fi"irstu!lig g11rn11tiför ltm till hantverksfiir hudgetiiret

kapital-

upphör.

hör niimnas att en teknisk konsekvens

och industribnefonden

ett avskrivningsanslag

utveck-

Detta innehiir vidare att systemet

med en avsiittning av I nvesteringshankens
tillskott till statens utvecklingsfonu

och statens

och industriföretag

hör

197X/79 riiknas upp med 100 milj. kr. till totalt 300 milj. kr.

För uppbyggnad

i111·c•st1111•11tho/11g
under SV FIAB heriikav tvi1 regi111111l11

nar jag fiir niista hudgctt1r 40 milj. kr.
En forstiirkning

hiir ske av statens insatser för att friimja den s111C(/i.irl'-

1ugsi11ri/.:.tacl<'
.fimhilc/11i11gl'11.Bidraget till SIFU avser jag att riikna upp
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med I J milj. kr. för nlista hudgetår. Genom bortfallet av stipendiemedlen
och den regionala verksamheten kommer dock
anslaget
att minska. Vidare
. '
.
riiknar jag med 8 milj. kr. som bidrag till företagsinriktad fortbildning på
'

regional och lokal nivt1.
Till hidrag till 11fl{~/iiraJl(ll'
a1· komm1111ii~daindustrilokaler inom allmlinna stödomrftdet beriiknar jag för nästa budgetår en bcslutsram av 30 milj.
kr .. vilket innebiir en ökning med ca 15 milj. kr. i forh.:\llande till innevarande budgetår.
Sammanlagt räknar jag allts{t med en medelsanvisning över statsbudgeten av nära 470 milj. kr. för nästa budgetår vilk_et innebär en ökning med ca
280 milj. kr. i förhfölande till innevarande budgett1r.

Som jag tidigare har framhtlllit. avser jag all aterkomma
gorna llCh anslagskonstruktionen
propositionen

8.8

till anslagsfrå-

i samband med min anmiilan till budget-

1978.

Författningsförslag

Jag har tidigare förordat att stiftelserna

anförtros

vissa uppgifter som

Jag syftar friimst pi1 uppgifterna

innehär myndighetsutövning.

ständigt fatta beslut i ärenden om statligt kreditstöd.

att sjiilv-

statshidrag till energi-

besparande ittgärder inom ni_iringslivct och statshidrag till hemarbete inom
vissa glesbygder. Det rör sig st1lunda till viss del om uppgifter som f. n.
handhas

av företagareföreningarna.

Enligt 11 kap. 6

~

regeringsformen

kriivs det stöd av lag för att överlämna förvaltningsuppgift
myndighetsutövning

som innefattar

till bolag. förening. samfällighet. stiftelse eller enskild

individ.
Med hiinsyn hiirtill har inom industridepartementet

utarbetats förslag till

lag om beslutanderätt för stiftelse. som har bildats för att på regional nivå
friimja niiringslivets ut veckling. Förslaget har utformats så att beslutanderiitten gäller fritgor om bidrag eller annat stöd till näringsidkare inom
stiftelsernas verksamhetsområde.
Hiirigenom hålls möjligheten öppen att
utan ny lagstiftning överfamna till :,iftelserna liven andra uppgifter av
angivet slag än de som nu lir aktuella. Beslutanderiitten gäller givetvis inte
bara friigan om stöd skall utgå utan liven frågor som rör t. ex. lånevillkor
och avskrivning av lån enligt giillande riktlinjer. En motsvarande lag
( 1975:354) om beslutanderätt

för arbetsmiljöförbiittringar
beträffande

för företagareförening
innehåller

sädan information

om företagens

komma till allmiin kiinnedom. Motsvarande
Nämnda

i fråga om kreditstöd

en bestämmelse

om tystnadsplikt

verksamhet.

som inte bör

bör gälla enligt den nya lagen.

lag ( 1975:354) bör upphiivas i samband med att den nya lagen

träder i kraft. Kreditstödet

som där avses upphör att utgå i och med

utgfmgen av år 1977.
förslag till ny lag bör fogas till regeringsprotokollet
bihang I.

i detta ärenden som
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8.9

Hemställan

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hernstiiller jag att regeringen
förcsl~tr riksdagen

dels att antaga förslaget till
I. lag om heslutanderiitt

för stiftelse som har bildats för att p{t regional

nivit friimja niiringslivets

utveckling.

,Ids att godkiinna de riktlinjer.

,

upphyggnad

som jag har förordat för

och organisation

3. kredit verksamheten

vid utvccklingsfondcrna
m. m. vid utvecklingsfonderna

4. företagsserviceverksamheten

."i. omorganisation

av regionala utvecklingsfondcr

av den nuvarande

verksamheten

vid statens utvcck-

lingsfond
6. smMörctagsinriktad
7. inriktningen

fortbildning

av verksamheten

vid Svenska I ndustrietablcrings

AB

8. sti.id till cxploateringsföretag
9. stöd till uppförande

av kommuniigda

,/els att bemyndiga

regeringen att

10. i huvudsaklig

i.iverensstiimmelse

industrilokaler,

med vad jag har fiirordat triiffa avtal

mellan staten och vcdcrbiirandc

landsting

kommun utanför landsting

bilda regionala utvecklingsfondcr

0111 att

11. vidta de i.iverg{mgsanordningar
förslagens genomförande

samt i förekommande

fall

och [1tgiirder i övrigt som hehi.ivs for

/ih.
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Bihang I

Förslag till
Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional
nivå främja näringslivets utveckling
Hiirigenom föreskrives

följande.

I§ F.nligt Je niirmare föreskrifter

som beslutas av regeringen eller myndig-

het som regeringen

far stiftelse.

bestiimmer

regional niv.'1 friimja niiringsliveh

utveckling,

annat sti\d till ni"1ringsiJkare inom stiftebens

2

*Den

SLllTIhos stiftelse som avses i I

anges i paragrafen

f:.\r ej obehörigen

~

som har bildats för att pi1
priiva fri1ga om bidrag eller
verksamhehomri1de.

har tagit befattning med fri1ga slllll

yppa vad han d;irvid har erfarit om

affärs- eller Jriftförhi1llanden.
Denna lag triider i kraft den I juli l97~. di1 lagen ( 1975:35-1) om beslutandcriitt för förctagareforcning
ringar skall upphöra att giilla.

i fr{iga om kreditstöd

for arl:ictsmiljöforbiill-
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Bilaga 2

Utdrag

EKONOMIDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1977-10-27

Föredragande: statsrådet Bohman
Anmälan till proposition om åtgärder för att främja de mindre och
medelstora företagens utveckling såvitt avser ekonomidepartementets
verksamhetsområde
1

Inledning

I arbetet på att förbättra småföretagens villkor har ingått att inventera
möjligheterna att använda befintliga organ och institutioner för att stärka
företagens utvecklingsmöjligheter. Inom ekonomidepartementets område
faller Företagskapital Aktiebolag (i fortsättningen kallat Företagskapital).
Jag vill nu ta upp frågan om en utvidgning av bolagets verksamhet.
Företagskapital har till föremål för sin verksamhet att medverka vid
finansieringen av mindre och medelstora näringsföretag i landet. Bolaget
tillskjuter kapital genom att förvärva aktier eller andelar i näringsföretaget
eller liknande rättigheter. Företagskapital kan också lämna eller förmedla
krediter till företagen och ikläda sig garantiförbindelser för dem. Hälften
av aktierna i bolaget ägs av staten och hälften av affärsbankerna, inkl.
Sparbankernas bank och Föreningsbankernas bank. Rörelsen drivs med
anlilande av personalen hos AB Industrikredit och AB Företagskredit,
som också ägs till hälften av staten och till hälften av affärsbankerna.
Företagskapital har i skrivelse till regeringen den 25 oktober 1976 föreslagit att bolaget skall få rätt att förvärva aktie:r i ett företag även utan
samband med kapitaltillskott till företaget. Bolaget har vidare hemställt
att det får en egen organisation med erforderlig personal och egen verkställande direktör. Bankinspektionen och fullmäktige i riksbanken har avgett yttranden över Företagskapitals skrivelse.

2

Företagskapitals uppgifter och verksamhet

Förctagskapital tillkom i enlighet med ett avtal år 1972 mellan staten
och affärsbankerna. Riksdagen bemyndigade Kungl. Maj :t att träffa avtalet i överensstämmelse med de grunder som angavs i prop. 1972: 101
(NU 1972: 44, rskr 1972: 265). Syftet med att inrätta Företagskapital anI
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gavs i propositionen (s. 8) vara att förbättra tillgången på riskbärandc
kapital för de mindre och medelstora företagen.
Företagskapital har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att medverka vid finansieringen av mindre och medelstora näringsföretag här i landet. Vid finansieringen tillskjuter bolaget kapital genom
att i samband med nyemission förvärva aktier eller andelar i företagen
eller liknande rättigheter. Eftersom aktieförvärven skall motsvaras av ett
kapitaltillskott till företagen i fråga och inte till enskilda aktieägare, är
Förctagskapital däremot förhindrat att i annat sammanhang än vid nyemission förvärva aktier. Företagskapital kan också lämna eller förmedla krediter åt företagen och lämna garantiförbindelser. Medel som
behövs för verksamheten anskaffar bolaget genom att ge ut obligationer
eller andra förskrivningar. Bolaget kan i övrigt driva verksamhet som är
förenlig med bolagets nu angivna uppgifter.
Företagskapital är ett kreditaktiebolag, på vilket lagen (1963: 76) om
kreditaktiebolag är tillämplig. Enligt 5 § i denna lag står bolaget under
tillsyn av bankinspektionen.
Kapitaltillskott till ett näringsförctag får ske endast om det är ägnat
att befrämja företagets lönsamhet och sunda utveckling. Förctagskapital
får i princip förvärva endast minoritetsposter. Skulle bolaget i särskilt
fall ha erhållit röstmajoritet i ett företag, därför att förhållandena har
påkallat det, skall bolaget medverka till att denna situation inte består
längre än hänsyn till bolagets och det berörda företagets intressen skäligen föranleder. För att åstadkomma ett finansiellt stöd åt så många
företag som möjligt inom ramen för bolagets resurser och även uppnå
största möjliga riskfördclning skall bolaget avveckla sina kapitalengagemang i kundföretagen så snart detta kan ske med skäligt hänsynstagande till bolagets eget och kundföretagens intressen. Vid sådan avveckling
skall kundföretagets övriga ägare ha optionsrätt till de aktier eller andelar som bolaget avyttrar.
Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet i Förctagskapital utgöra
lägst 20 milj. och högst 60 milj. kr. Aktiekapitalet uppgår f. n. till 20
milj. kr. Staten äger den ena hälften av aktierna och bankinstituten efter
en viss fördelning den andra hälften. Bolaget har en reservfond på 4
milj. kr. Som särskild säkerhet för bolagets förpliktelser har aktieägarna
i förhållande till vars och ens aktieinnehav ställt garantiförbindelser på
60 milj. kr. till bolagets förfogande. Bolaget får anskaffa medel för sin
verksamhet genom att ge ut obligationer eller andra förskrivningar till
ett belopp som motsvarar högst det sammanlagda beloppet av garantiförbindelserna.
Styrelsen i Företagskapital består av tio ledamöter jämte högst tio
suppleanter, av vilka staten och bankinstituten utser hälften vardera.
Ordföranden utses av regeringen medan vice ordföranden väljs av de
styrelseledamöter som bankinstituten har utsett. Av de fem styrelseleda-
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möter, som vardera aktieägargruppen utser, skall minst två vara utsedda
inom styrelsen för AB Industrikredit. Motsvarande gäller vid val av
suppleanter.
Företagskapital anlitar AB Industrikredits och AB Företagskredits ledning och övriga personal för den dagliga verksamheten. Dessa bolag ägs
liksom Företagskapital till hälften vardera av staten och affärsbankerna.
Bolagen har gemensam styrelse och är helt samförvaltade. Liksom Företagskapital är de kreditaktiebolag och har till uppgift att medverka till
finansieringen av förefrädcsvis mindre och medelstora företag. De lämnar huvudsakligen långfristiga lån. AB Industrikredits kreditgivning är
inriktad främst på primärkrediter, medan AB Företagskredit lämnar lån
efter en friare bedömning av säkerheterna.
Enligt vad föredraganden anförde i prop. 1972: 10 I (s. 9) borde Företags kapitals verksamhet t. v. betraktas som en försöksvcrksamhct.
Frågan om en utökad rätt för Företagskapital att förvärva aktier har
prövats av riksdagen under våren 1976. Riksdagen beslöt därvid att avslå ett motionsyrkande, som i riksdagsbehandlingen stöddes av de borgerliga partierna, om en omedelbar översyn av reglerna för verksamheten i Företagskapital. Beslutet skedde med hänvisning till att bolagets
styrelse enligt uppgift planerade en utvärdering av verksamheten varefter den fortsatta inriktningen skulle övervägas (mot. 1975/76: 2044,
NU 1975/76: 54 s. 56, 57, 70 och 71, rskr 1975/76: 388).

3

Företagskapitals skrivelse

Företagskapital framhåller att tiden ännu inte är mogen för en slutlig
utvärdering av den försöksverksamhet som bolaget f. n. bedriver. Bolaget
anser dock att vissa förändringar bör göras redan nu. Bolaget bör sålunda få möjlighet att förvärva aktier inte bara som f. n. genom kapitaltillskott till företag vid nyemission utan också när aktierna utgör en del av
befintlig aktiestock i företaget. Som exempel på insatser som Företagskapital då skulle kunna göra nämns möjligheten att ur familjeföretag lösa
ut passiva delägare, som utgör hinder för företagens utveckling. eller delägare som har bjudit ut sina aktier till utomstående. Det har också från
vissa företag anmälts behov av att sälja en minoritetspost av aktier i företaget för finansiering i samband med generationsskifte.
Samarbetet med AB Industrikredit har fungerat väl och de flesta av de
nuvarande kundkontakterna har etablerats via detta bolag. Företagskapitals verksamhet är dock av annan karaktär än den som AB Industrikredit
bedriver. Speciellt uppföljningen och bevakningen av de mindre företagen,
som i vissa fall nyligen har startat sin verksamhet och inte har utvecklat
sina ledningsfunktioner och utarbetat redovisningsrutiner, har visat sig
vara mycket arbetskrävande. Företagskapital har nu också nått en sådan
omfattning att det enligt styrelsens mening är nödvändigt för bolaget att
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under den fortsatta försöksverksamheten få en egen organisation med
erforderlig personal för bolagets specifika arbetsuppgifter och en egen
verkställande direktör. Bolaget har hittills från Industrikredit förvärvat
tjänster som motsvarar ungefär fyra heltidsanställda tjänstemän. Det förutsätts att den egna personalen t.v. bör ha motsvarande omfattning. För
att hålla nere de fasta kostnaderna avses samarbetet med Industrikredit att fortsätta genom att detta bolag tillhandahåller vissa administrativa tjänster. Samarbetet på styrelseplanet med vissa gemensamma styrelseledamöter förutsätts bestå mellan företagen.

4

Remissyttrandena

Fullmäktige i riksbanken tillstyrker att Företagskapitals förslag genomförs.
Bankinspektionen tillstyrker att bolaget får rätt att förvärva aktier
utan samband med kapitalökning. Inspektionen erinrar dock om att bolagets uppgift enligt vad som uttalades vid dess tillkomst avser de mindre
och medelstora näringsföretagens kapitalförsörjning. Från den utgångspunkten kunde det enligt inspektionens mening vara naturligt att bolagets
relativt begränsade resurser används för reella tillskott och inte för aktieförvärv som endast påverkar ägarförhållandena i företagen. Förslaget innebär viss ändring av bolagets målsättning och ändamål, eftersom aktieförvärven får annat syfte än att stärka kapitalbasen i de ifrågavarande
företagen. Även för framtiden torde det som en huvudprincip vara angeläget att kapitalengagemangen i Företagskapitals kundföretag avvecklas
så snart det låter sig göra för att kreditbolagets resurser skall kunna komma så många företag till nytta som möjligt.
Aven om det normalt inte bör vara en självständig uppgift för Företagskapital att överta ägarengagemang i företag, bör detta enligt bankinspektionens mening dock kunna komma i fråga när avsikten är att underlätta
generationsväxling i familjeföretag. Det kan i regel bli fråga om förvärv
med begränsade möjligheter till både förräntning och senare avyttring.
Utvidgas möjligheterna till förvärv av ifrågavarande slag, samtidigt som
Företagskapitals kostnader för att anskaffa kapital ökar, kan det bli svårt
för bolaget att hålla sin egen verksamhet på en företagsekonomisk basis.
Bolaget måste självfallet beakta nu nämnda omständigheter och beakta
att dessa sätter gränser för de engagemang som bolaget kan göra på det
nya området.
I fråga om Företagskapitals behov av en egen organisation instämmer
bankinspektionen i vad bolaget anför.

5

Föredraganden

I denna proposition angrips småföretagens problem över ett brett fält.
Förslag till förbättringar läggs fram vad gäller bl. a. skattebelastning, kapi-
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talförsörjning, rådgivning och information. En under många år livligt
debatterad fråga har varit de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Ett antal specialinstitut och särskilda kreditformer har efter
hand inrättats för att kompensera dessa företag för de svårigheter de har
att t. ex. få tillgång till obligationsmarknaden eller att på grund av bristande formella säkerheter kunna vända sig till den reguljära kreditmarknaden. Företagens kapitalförsörjning i stort övervägs av 1968 års
kapitalmarknadsutrcdning (Fi 1969: 59) som avser att lägga fram sitt
slutbetänkande vid årsskiftet I977178.
Den avgörande fragan när det gäller småföretagens försörjning med
riskkapital är bedömningen av dessa företags framtidsutsikter. När utvccklingsmöjligheterna bedöms som mindre goda - t. ex. på grund av
en oförmånlig skattemässig situation eller svårigheter att bemästra ökade
krav från samhällets sida - försvåras tillförseln av riskvilligt kapital.
Chefen för budgetdepartementet föreslår i bilaga 3 vissa ändringar i
bcskattningsreglerna såvitt gäller småföretagen. Det är också angeläget
att se över andra möjligheter att förbättra småföretagens situation. Det
finns bl. a. anledning att pröva vilken roll det av staten och affärsbankerna gemensamt ägda Företagskapital kan spela i detta sammanhang.
Företagskapital bildades år 1972 i syfte att förbättra tillgången på riskbärande kapital för de mindre och medelstora företagen. Bolaget ger
företagen kapitaltillskott främst genom att förvärva minoritctspostcr av
aktier vid nyemission. Jag har i det föregående närmare redogjort för
de förutsättningar som gäller för Företagskapitals verksamhet.
För verksamheten, som började den I januari l 973, har bolaget till
september 1.977 tagit i anspråk ett belopp som motsvarar det egna kapitalet. Hittills har bolaget engagerat sig i 14 företag med en sammanlagd
omsättning av ca 400 milj. kr. och med tillhopa ca 2 600 anställda. Bolagets placeringar per den 30 juni 1977 fördelade sig med I0,3 milj. kr.
på aktier och 11,7 milj. kr. på förlagslån. Bolaget har avvecklat sina
engagemang i två företag och nedbringat sitt aktieinnehav i ett tredje.
Under perioden fram till den 31 december 1976 har bolagets verksamhet efter avskrivningar på engagemang lämnat ett sammanlagt överskott
på ca 1,4 milj. kr.
Företagskapitals verksamhet är således inriktad på att förse småföretagen med riskkapital. Något som ofta kan vara minst lika betydelsefullt för mindre företags fortsatta verksamhet är att nödvändiga strukturförändringar kan genomföras utan alltför stora påfrestningar. De bör
bl. a. kunna drivas vidare i enskild regi trots ägarbyte. Detta gäller t. ex.
familjeföretag vid generationsskifte. Tyvärr har det ofta visat sig vara
svårt att överlåta ett familjeföretag till enskild person, främst på grund
av de höga krav på avkastning som gällande skatteregler har lett till. En
nytillträdandc ägare måste nämligen på grund av de progressiva inkomst- och förmögenhetsskatteskalorna, ta ut stora lönebelopp ur före-
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taget för att klara sin samlade skattebelastning. Skall köpeskillingen dessutom amorteras, ökar kravet på löneuttag ytterligare. Detta kan leda till
avkastningsbehov som ett mindre företag inte kan tillgodose. Belysande
exempel på detta har redovisats i förctagsskatteberedningens promemoria (Ds Fi 1976: I0) "Särskilda skattelättnader för familjeföretag".
Flertalet småföretag som har avyttrats under senare år har därför i
stället sålts till större företag eller investmcntföretag.
För att underlätta ägarbyten i mindre och medelstora företag eller för
att lösa finansicringsproblem vid generationsskifte i sådana företag har
Företagskapital föreslagit att bolagets möjligheter att förvärva minoritctsposter av aktier utvidgas till att avse även del av redan existerande
aktiestock.
I likhet med remissinstanscrna anser jag att Företagskapital bör få möjlighet att förvärva aktier även utan samband med nyemission. Det är inte
ovanligt att verksamheten i ett mindre eller medelstort företag, som i och
för sig borde ha god lönsamhet eller goda utvecklingsmöjligheter, hämmas av att någon eller några delägare inte kan eller vill ta del i verksamheten. Verksamheten skulle kunna effektiviseras, om sådana delägare
löstes ut av de övriga. Detta förhindras ofta av brist på medel. Det kan
också finnas risk för att den fortsatta verksamheten försvåras, om en
delägare som de övriga inte kan lösa ut överlåter sin del på någon utomstående person. Situationen kan vidare vara den att samtliga delägare
är ense om att en minoritetspost i företaget bör avyttras men inte kan
finna någon köpare.
Problem av nu angivna slag torde framför allt uppstå i samband med
generationsväxling i familjeföretag. Om Företagskapital får möjlighet
att då träda in innebär det visserligen att föremålet för detta bolags
verksamhet utvidgas till att avse mer än ren finansiering av mindre och
medelstora företag. Att bistå företagen i sådana fall framstår emellertid
som en angelägen uppgift som ligger i linje med det allmänna syftet
bakom tillskapandet av Företagskapital, nämligen att stödja de mindre
och medelstora företagens verksamhet. Förctagskapital bör i nu avsedda
fall kunna förvärva inte bara aktier utan också andelar i ekonomiska
föreningar och liknande rättigheter.
När en eller flera delägare i ett mindre företag skall lösas ut kan det
emellertid finnas ett intresse att undvika att ett främmande företag inträder som delägare. Detta kan gälla även om det främmande företaget som fallet är med Företagskapital - har målsättningen att så snart det
kan ske avveckla sitt engagemang på ett för de övriga delägarna tillfredsställande sätt. Det kan också förhålla sig så att en insats från Företagskapital kan behövas för att andra köpare som är villiga att träda in och
överta ett mindre företag som har bjudits ut till salu skall kunna överta
företaget.
En möjlighet är då att Företagskapital i stället för att själv inträda som
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ägare erbjuder tillträdande ägare ett lån, varvid säkerheten kan bestå av
panträtt i aktier i företaget. En sådan lånemöjlighet skulle kunna utnyttjas av enskilda personer, som är lämpliga att överta och driva ett
mindre företag men som har begränsade egna tillgångar.
Fall kan också tänkas där den lämpligaste utvägen att lösa finansieringsproblemen i samband med överlåtelse är en kombination av lån till ny
ägare för förvärv av en majoritctspost med förvärv av en minoritetspost
för Företagskapital.
Enligt min mening bör Företagskapital därför även ges möjlighet att
lämna lån av här angivet slag. Garanti för att lånemöjligheten kommer
att användas för sitt egentliga syfte ligger i den bedömning av företaget
som Företagskapital har att göra i samband med att lånet beviljas. Ett
villkor bör vara att företaget ger Förctagskapital erforderlig insyn i
verksamheten under lånets löptid. I regel bör också krav på en inte alltför obetydlig insats från tillträdande ägare ställas och en viss del av
köpeskillingen anskaffas genom lån i bank.
Eftersom lånen skall återbetalas med beskattade medel, kommer den
nya lånemöjlighet som Förctagskapital kan erbjuda att kunna utnyttjas
endast i den mån amorteringsvillkoren är förmånliga. Dessa villkor är i
sin tur beroende av den lånetid och de övriga förutsättningar som vid varje
tid gäller för Företagskapitals upplåning. Den längsta tid för vilken Företagskapital kan lämna lån är enligt bolagsordningen 20 år.
Skulle en låntagare brista i sin bctalningsskyldighct kan Företagskapital behöva i samband med pantrcalisation själv förviirva pantsatta aktier.
Fortfarande bör Företagskapital i enlighet med gällande bolagsordning
inte förvärva aktiemajoriteten i något företag, såvida det inte skäligen
påkallas av förhållandena. Skulle Företagskapital göra ett sådant förvärv,
har bolaget att medverka till att majoritetsinnchavet inte består längre än
vad skälig hänsyn till bolagets och det andra företagets intressen föranleder.
För att de här angivna ändringarna i Företagskapitals verksamhet skall
kunna genomföras krävs ett tillägg till avtalet mellan staten och affärsbankerna samt ändring i bolagsordningen. Enligt vad jag har inhämtat är
affärsbankerna beredda att träffa tilläggsavtal i enlighet med vad jag nu
har angett. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att träffa sådant avtal.
Den verksamhet som Förctagskapital bedriver är att betrakta som en
försöksverksamhet. De nya finansieringsmöjligheterna bör ses som led i
den fortsatta försöksverksamhcten och bör användas med försiktighet
och i begränsad omfattning. Det kan sålunda finnas skäl att sedan praktiska erfarenheter har vunnits på nytt pröva hur Förctagskapital bäst
bör medverka vid finansiering av mindre och medelstora företag.
Enligt vad Företagskapital uppger har verksamheten fått sådan omfattning att det är nödvändigt för bolaget att under den fortsatta för-
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söksverksamheten få en egen organisation med egen verkställande direktör och övrig erforderlig personal. Enligt min mening är bolagets önskemål i detta hänseende befogade. Det bör dock understrykas att bolaget
även i fortsättningen bör ha ett nära samarbete med AB Industrikredit
och AB Företagskredit och så långt som möjligt anlita dessa företag för
t. ex. administrativa tjänster m. m.
I avtalet mellan staten och affärsbankerna om Företagskapital har uttryckligen förutsatts att bolagets organisation kan komma att ändras.
Något tillägg till avtalet krävs därför inte för att nu berörda ändring
skall kunna genomföras.

6

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att bemyndiga regeringen att träffa tilläggsavtal om Företagskapital
Aktiebolag enligt de grunder som jag har förordat i det föregående.
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1

Inledning

På beskattningsområdet möter småföretagen särskilda problem. Kapitalbeskattningen, dvs. förmögenhets-. arvs- och gåvobeskattningen av kapital som har nedlagts i småföretag. kan medföra en betydande extrabelastning på des-sa företag och kan därigenom hämma deras ut veckling. Problemet har redan tidigare uppmärksammats av statsmakterna. Genom
lagstiftning år 1970 infördes provisoriska lättnader i kapitalbeskattningen
för ägare av småföretag. År 1974 omarbetades reglerna. Vid riksdagsbehandlingen år 1974 uttalades emellertid att frågan inte kunde anses ha fått
sin slutgiltiga lösning och att framför allt problemen vid generationsväxling
i små och medelstora företag återstod att lösa. Företagsskatteberedningen
(Fi 1970: 77) fick tilläggsdirektiv i enlighet med riksdagens önskemål. En
arbetsgrupp inom beredningen har lagt fram ett förslag till lösning av arvsm:h gåvoskatteproblemen
vid generationsskiften. Under remissbehandlingen av förslaget har förts fram starka önskemål om lättnader även i förmögenhetsbeskattningen.
Jag anser det angeläget att dessa kapitalskattefrågor snarast fär en tillfredsställande lösning. Det förslag som har lagts fram av arbetsgruppen
och de upppslag som har framkommit vid remissbehandlingen har det gemensamt att de medför stora tekniska komplikationer eller bryter ganska
tvärt mot nuvarande beskattningsprinciper. Jag anser att ytterligare utredningsmaterial behövs innan man prövar lösningar av det slaget. I det följande föreslår jag en kraftig utbyggnad av de nuvarande lättnaderna vid beskattningen av kapital i sådana småföretag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk. Fortsatt utredningsarbete får visa om andra lösningar på
sikt är mer ändamålsenliga.
I Riksdagen 1977/78. I sam/. Nr 40. Bilaga 3
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Jag kommer också att ta upp vissa andra beskattningsfrågor som särskilt
berör småföretagen. År 1976 infördes särskilda regler för inkomstbeskattning av vissa småföretag, s. k. fåmansföretag. Reglerna har kritiserats från
olika synpunkter och jag avser att föreslå att de justeras i vissa avseenden. Efter samråd med chefen för handelsdepartementet kommer jag också att ta upp frågan om utvidgning av rätten till extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa cxportkreditkostnader. Slutligen kommer jag att förorda smärre tekniska justeringar av de regler som gäller för egenföretagares
avdrag förs. k. egenavgifter.
Vad särskilt beträffar kapitalbeskattningen finns, som jag nyss nämnde.
redan i dag regler som innebär att tillgångar nedlagda i vissa småföretag behandlas gynnsammare än andra förmögenhetstillgångar. Lättnadsreglerna
omfattar dels företag som drivs i direktägd form, dels företag som drivs genom bolag vars aktier inte är noterade på börs och inte heller omsätts på
kapitalmarknaden. De berörda företagen har i vissa sammanhang betecknats som familjeföretag. r det följande kommer jag dock att använda uttrycket småföretag.
De nu gällande reglerna om beskattning av kapital i småföretag innebär i
prim:ip att tillgångar som har nedlagts i ett småföretags rörelse. jordbruk
eller skogsbruk får värderas med utgångspunkt i inkomstskatteförfattningarnas bestämmelser. Vid kapitalbeskattningen godtas alltså den avskrivning av inventarier och nedskrivning av lager som skulle ha kunnat
medges vid inkomsttaxeringen. Lättnaderna tillkom genom lagstiftning år
1974(prop. 1974:98, SkU 1974:38. rskr 1974:259, SFS 1974:311-320).
r samband med att propositionen behandlades begärde riksdagen på förslag av skatteutskottet att regeringen skulle ge företagsskatteberedningen
tilläggsdirektiv. Beredningen borde i ell större sammanhang utreda möjligheterna att ändra kapitalbeskattningen så att bl. a. generationsväxlingar i
småföretagen underlättades.
Beredningen fick den 28 juni 1976 tilläggsdirektiv i enlighet med riksdagens önskemål.
I oktober 1976 överlämnade företagsskatteberedningcn till chefen för finansdepartementet promemorian (Ds Fi 1976: 10) Särskilda skattelättnader
för familjeföretag. Promemorian hade utarbetats av en särskild arbetsgrupp inom beredningen'. r promemorian föreslås bl. a. att en småföretagare under sin aktiva tid skall kunna få sätta av medel till ett s. k. arvsskattekonto. Sådana avsättningar föreslås bli avdragsgilla vid inkomsttaxeringen och värdet av kontot skall inte heller redovisas som tillgång vid förmögenhetstaxeringen. Om de avsatta medlen används för annat ändamål än
att betala arvs- eller gåvoskatt, skall medlen återföras till beskattning.
Vidare föreslås att den som ärver eller genom gåva övertar ett småföretag
' Generaldirektören Sten Walberg, ordförande. samt expe11erna. kammarrättsassessorn Per Anclow.jur. dr Bertil af Klercker, länsrådet Carl-Gustaf Petersson samt civilekonomen Jan Werding.
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skall få avdrag vid inkomsttaxeringen för den arvs- eller gåvoskall som belöper på företaget och inte tiicks av medel på arvsskallekontot. I promemorian föreslås iiven ökade möjligheter till eftergift av arvs- eller gi\.voskatt
och anstånd med betalningen av sådan skatt.
Efter remiss har yttranden över promemorian avgells av kammarkollegiet, riksrevisionsverket (RRV). riksskatteverket (RSV), Göta hovrätt, kammarrätten i Göteborg, Stockholms tingsrätt. Malmö tingsrätt, Göteborgs
tingsrätt. länsstyrelserna i Stockholms. Södermanlands. Kronobergs, Kalmar. Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Skaraborgs. Viirmlands, Örebro.
Västernorrlands och Västerboltens Hin. Centralorganisationen SACO/SR,
intresseorganisation.
Familjeföretagens förening. Fideikommissariemas
Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). Landsorganisationen i Sverige
(LO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Stockholms handelskammare.
Svensk industriförening, Svenska arbetsgivareföreningen (SAFl. Svenska
företagares riksförbund. Svenska handelskammarförbundet. Svenska revisorsamfundet. Sveriges advokatsamfund. Sveriges grossistförbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO). Sveriges industriförbund.
Sveriges köpmannaförbund, Taxeringsnämndsordförandcnas
riksförbund
(TOR), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Svenska försäkringsbolags riksförbund och Trädgårdsnäringens riksförbund (TRF). Skrivelser
har även inkommit från Skånes handelskammare och Sveriges jordägareförbund.
Länsstyrelsen i Kalmar Hin har till sitt yttrande fogat ett yttrande från
Kalmar fäns handdskammare. Länsstyrelsen i Malmöhus fän har till sitt
yttrande fogat yttrande från kronofogdemyndigheten i Malmö samt frän
Skånes handelskammare. LRF hänvisar till yttrande av Lantbrukarnas
skattedelegation. Stockholms handelskammare. SAF, Svenska försäkringsbolags riksförbund - utom såvitt avser försäkringsfri\.gor - samt Sveriges industriförbund och Sveriges köpmannaförbund hänvisar till yttrande
av Näringslivets skattedelegation. Familjeföretagens förening och SHIO
har avgett gemensamt yttrande. LO har till sitt yltrande fogat ett yttrande
frän Svenska metallindustriarbetareförbundet.

2

Nuvarande regler m. m.

2.1 Kapitalskatterna

2. i. i Nurnrande skattelättnader
Vid kapitalbeskattningen, dvs. förmögenhets-. arvs- och gåvobeskattningen. behandlas kapital som har nedlagts i småföretag gynnsammare än andra tillgångar. Dessa särskilda skattelättnader motiveras främst av att kapitalet. så länge det arbetar i företaget. inte på samma sätt som andra till-
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gångar är omedelbart

tillgängligt för ägarens privata konsumtion.

Lättna-

der av detta slag infördes första gi\.ngen i samband med 1970 års skattereform. Dessförinnan togs vid kapitalbeskattningen
inte hänsyn till att tillgångar innehades

eller brukades på olika sätt. Reglerna hade provisorisk

karaktär och innebar att s. k. arbetande kapital undantogs från den skatteskärpning

som annars inträffade på grund av 1970 års lagstiftning (prop.

1970: 71. BevU 1970: 41. rskr 1970: 231. SFS 1970: 170-174). De provisoriska reglerna var i allt väsentligt desamma för arvs- och förmögenhetsbeskattningen. En lång rad förutsiittningar var uppställda. Företaget skulle
utgöra viss minsta del av ägarens sammanlagda förmögenhet, han skulle
vidare ha sin huvudsakliga
flera förvärvskällor

inkomst från förvärvskällan

och om han ägde

skulle det finnas ett naturligt samband mellan dem. Fö-

retaget fick inte ha ett värde överstigande

2 milj. kr. Vidare skulle företa-

get till 75 q ägas av högst tio fysiska personer.

Om dessa förutsättningar

var uppfyllda,

förmögenhetsvärdet

reducerades

det skattepliktiga

25 % av den del av förmögenheten

med

som översteg 500 000 kr. Vid arvs be-

skattningen var skattelättnaden i stället utformad som en villkorad rätt till
eftergift med 10 % av arvsskattens storlek.
De provisoriska

reglerna visade sig snart ha vissa inte avsedda effekter.

Bestämmelserna
1974:259,

SFS

ersattes

år 1974 (prop.

1974:311-312)

1974: 98. SkU

1974: 38, rskr

med de regler som fortfarande

gäller.

Enligt dessa upptas tillgångar i jordbruk, skogsbruk eller rörelse till det
lägsta värde som skulle ha kunnat godtas vid inkomstbeskattningen.
Enligt
en spärregel

skall dock minst 60 0r av företagsförmögenheten

beräknad

enligt de tidigare reglerna redovisas till beskattning. För vissa slag av tillgångar infördes specialbestämmelser.
Sålunda fick skogskontomedel och
andra avsättningar vid kapitalbeskattningen
tas upp till halva värdet.
Senare under år 1974 vidgades lättnaderna till att omfatta även gåvoskatten (prop. 1974: 185, SkU 1974: 65, rskr 1974: 406, SFS 1974: 1053). Här
galler numera i stort sett samma hestiimmelser som vid förmögenhets- och
arvsbeskattningen.
Vissa spärrar är uppställda för att hindra skatteflykt.
Bl. a. fordras att gåvan avser all givarens rätt till förvärvskällan och att gåvan är utan förbehåll.

Skattelättnaden

går förlorad om företaget avyttras

inom fem år. Ny gåva anses då föreligga.
Genom ett tillägg år 1976 (prop.

1975/76: 193. SkU 1975/76: 62. rskr

1975/76: 38 I. SFS 1976: 331-335) ändrades reglerna för att hindra inte avsedda skattelättnader i fråga om byggmästarnas lager av fastigheter.
Skattelättnaderna
medges oberoende av om verksamheten drivs i direktägd form eller i bolagsform.

Företag vars aktier eller andelar är noterade

på börs eller eljest föremål för omsättning på kapitalmarknaden
tid undantagna
värderas

från skattelättnaderna.

efter börskursen.

har riksskatteverket

Börsnoterade

För värderingen

av icke börsnoterade

(RSV) utfärdat anvisningar

Även på inkomstbeskattningens

är emeller-

aktier och andelar
aktier

(RSV Dt 1976: 15).

område finns regler som kan sägas be-
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akta familjeföretagens kapitalskatteförhållanden i vissa situationer. De bestämmelser i 35 § 3 mom. nionde stycket kommunalskattelagen
(1928: 370, 35 § 3 mom. ändrad senast 1976: 343). KL, som har införts för
att förhindra s. k. interna aktieöverlatelser, är försedda med en möjlighet till dispens. I vissa fall har dispens medgetts för att underlätta generationsskiften eller för att göra det möjligt för arvingarna efter en företagsägare att fä fram medel för betalning av arvsskatt. I detta sammanhang kan
också nämnas möjligheten att för sådana ändamål få dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen (1975: 1385, ändrad senast 1977: 709).
I fråga om arvsbeskattningcn finns speciella regler som rör tid och sätt
för skattens betalning. Sedan länge har det varit möjligt att få anstånd med
skattens betalning eller att betala den med annat än kontanter. Dessa regler gäller i princip alla skattskyldiga.
Enligt 52 § I mom. lagen (1941:416) om avsskatt och gåvoskatt, AGL
(52 § I mom. ändrad senast 1975: I 33 ), skall arvs- eller gåvoskatt betalas
inom sex veckor från det att skatten har fastställts. Arvsskatten fastställs
av allmän underrätt i samband med registrering av bouppteckningen. Bouppteckningen skall normalt inges till rätten senast fyra månader efter
dödsfallet. Gävoskatten fastställs av länsstyrelse med ledning av gåvodeklaration som skall inges senast den 15 februari året efter det gåvan
mottogs.
Enligt 55 § AGL kan under vissa förutsättningar anstånd medges med
betalning av skatten. Om kontanter och lätt realiserbara tillgångar i ett
dödsbo inte överstiger den dubbla arvsskatt som boet skall förskjuta eller
om det i annat fall föreligger avsevärd svårighet för någon som är skattskyldig enligt AGL att betala hela skatten, kan anstånd medges. Beskattningsmyndighet får inte medge anstånd för längre tid än tio år, medan regeringen däremot kan medge att skatten betalas under 20 år. Medges anstånd
skall nöjaktig säkerhet ställas.
Normalt betalas arvsskatten kontant. Betalning kan emellertid också ske
på annat sätt. Enligt 52 § 2 mom. första stycket AGL kan i fråga om arvsskatt, som skall betalas av dödsbo, efter tillstånd av beskattningsmyndigheten halva skatten få erläggas genom bl. a. skuldebrev med inteckningssäkerhet. Om den arvsskatt som dödsboet skall förskjuta överstiger 20 000
kr.. kan dessutom intill skattens halva belopp börspapper godtas som betalningsmedel. I praktiken leder anstånd och rätten att betala med annat än
kontanter vanligen till samma resultat för den skattskyldige. Från formell
synpunkt är reglerna dock strängare i anståndsfallen.
I 56 § AGL finns en annan regel som kan fä stor betydelse vid generationsväxlingar i småföretag. Enligt detta lagrum efterges nämligen skatten.
om den som har förvärvat egendom genom arv. testamente eller gåva avlider inom ett år från det att skattskyldighet inträdde. För nyttjanderätter
och liknande periodiska förmåner är eftergiftsmöjligheterna något större.
Här är tiden satt till fem år. men eftergiften omfattar då bara en del av skatten.
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2. I .2 Utrl'dning.1:fiirslaget

Enligt direktiven var huvuduppgiften för utredningen att föreslö. sö.dana
ändringar som behövs för att underlätta generationsväxlingar i familjeföretag. dvs. att så långt möjligt söka undanröja de konsekvenser av kapitalbeskattningen som försvårar ett ägarskifte utan försäljning.
Arbetsgruppen har utformat sina förslag med utgångspunkt i den situation som uppkommer vid en familjeföretagares död. Värdet av företaget
kommer dö. att beläggas med arvsskatt. Huruvida arvingarna skall kunna
överta företaget beror i hög grad pft deras möjligheter att fil. fram medel till
arvsskattens betalning. Till skillnad från ägare av aktier i börsnoterade bolag kan ägare av familjeföretag inte skaffa fram pengar till arvsskatten genom att sälja en del av aktierna. Även möjligheterna till lån är begränsade.
Situationen blir därför vanligen den att hela eller större delen av arvsskatten måste betalas med det ärvda företagets avkastning. Denna avkastning
skall emellertid först inkomstbeskattas. Till följd av progressiviteten vid
den statliga inkomstbeskattningen
torde inte sällan krävas en avkastning
på ca fyra a fem gån·gcr arvsskattens belopp för att finansiera förvärvet.
Motsvarande forhållanden inträder om generationsväxling sker genom gåva.
Arbetsgruppen framhåller att en smidig generationsväxling kräver åtgärder redan under företagarens aktiva tid. Medel kan behöva avsättas för att
möta en kommande arvs- eller gåvobcskattning. Utrymmet för sådana åtgärder beror självfallet på de årliga skatter och avgifter som skall erläggas.
I denna del inverkar förmögenhetsskatten,
som också måste betalas med
beskattade medel. Även här framtvingar progressiviteten vid inkomstbeskattningen mycket stora uttag ur företaget för skattens betalning och
minskar således utrymmet för andra åtgärder.
I promemorian redovisas ingående de lönsamhetskrav som kapitalskatterna medför för familjeföretagen. De totala kraven på räntabilitet på eget
kapital före skatt för att täcka uttag för kapitalskatter och niidvändig kapitalbildning för företagets tillväxt anges i några undersökta typfall bli ca
30-40 c;;.för ett företag med ett skattemiissigt värde på I milj. kr. För ett
företag med ett värde på 5 milj. kr. anges räntabilitetskravet till 30-50 %. I
promemorian nämns som jämförelse att genomsnittlig faktisk räntabilitet
pö. eget kapital inom gruppen industriföretag med 50-99 anställda för perioden 1970-1974 var 25 0 före skatt.
l promemorian görs vidare en jämförelse mellan skatteeffekterna för, å
ena sidan, den företagare som vill behålla ett företag eller ta över det i samband med arv eller gåva och, å andra sidan, den företagare som i stället säljer det. Åtminstone fram till 1976 års ändringar av realisationsvinstbeskattningen framstod det enligt arbetsgruppen som mer lönande att sälja.
Skatten kom då att beräknas på 10 t;,cav köpeskillingen medan återstoden
av vinsten var skattefri. Genom 1976 års ändringar i realisationsvinstbeskattningen har förhållandet mellan alternativen generationsväxling och
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försäljning nägot förskjutits till naekuel för försliljningsaltcrnativet.
/\lltjiimt kvarstttr emellertid att detta alternativ oftast är uet mest lockande.
Arbetsgruppen har sett som en uppgift att så längt möjligt söka skapa balans mellan skatteeffekterna vid fortsatt drift av ett familjeföretag och effekterna vid en avyttring. Härav följer enligt arbetsgruppen att framtida
skattellittnader inte liimpligen kan utformas alltför restriktivt.
Arbetsgruppens förslag till lösning av generatilinsviixlingsproblcmen
i
familjeföretag har fatt följande utformning.
Förslagen bygger pfl att de nuvarande skatteHittnaderna

heht1lls. De fö-

re~lagna reglerna tar sikte på i stort sett samma typer av företag som omfattas av de gällanue best/immelserna. Vissa närmare preciseringar har
emellertid varit erforderliga.
För uet första skall skattcfötnaderna
bara meugcs famil_jcföretag i egentlig mening. uvs. företag meu en viss iigarkoneentration. Man har uefinierat
familjeföretag som ett företag uär minst 30 11. ägs av en person i förening
meu make och barn. Än vidare har man reserverat de föreslagna liittnaderna till sf1dana skattskyldiga som äger en inte alltför obetydlig del av företaget. Endast Lien som i förening med make och äger minst 20 1:.:r,av företaget
skall vara beriittigad till skatteHittnadcr. Huvudprincipen i förslaget är att
arvsskatt för familjeföretag eller del därav skall kunna betalas med obeskattade inkomster. dvs. att avdrag vid inkomsttaxeringen skall kunna erhi\llas för medel som är avsedda för betalning av arvsskatt eller har erlagts
i arvsskatt.
Skattelättnaderna

är olika utformade under ägarens livstiu och vid hans

frånfälk. Under iigarens livstid får avsättningar göras tills. k. arvsskattekonton. Medlen skall sättas in på särskild bank räkning. Dessa avsättningar
skall vara avdragsgilla vid ägarens inkomsttaxering. Den som pfl nyss angivet sätt äger ett familjeföretag eller del diirav föreslås få sätta av ett belopp
motsvarande 10 (; av sin andel i företaget. dock högst 2 c:; per år. En förutsättning för avsättningsrätt iir att värdet av familjeföretaget eller den
skattskyldiges del därav uppgår till minst 200000 kr. De medel som har avsatts skall sedan anviindas för att betala den arvs- eller gåvoskatt som kan
bli aktuell vid ett generationsskifte. Under tiden fram till dess får fonuerna
också den effekten att förmögenhetsbeskattningen
av företaget diimpas.
Fonderna skall nämligen inte heller behöva redovisas som tillgång vid förmögenhetstaxeringen.
De skall ändå kunna få användas som säkerhet för
lån som företaget tar upp. Om däremot fonderna använus pf1annat sätt eller om företaget
ning. Detsamma
närstående eller
Vid arvs- och

säljs skall innestående medel genast återföras till beskattgäller om ägaren flyttar utomlands. Vissa försäljningar till
anställda skall dock inte utlösa inkomstbeskattning.
gåvobeskattningen får fonderna användas till betalning av

skatt utan att inkomstskatt
den föregående innehavaren
omfattning.

behöver erläggas. Det kan emellertid tänkas att
inte har kunnat göra avsättningar

i tillräcklig

något som framför allt kan förmodas bli fallet under de första
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ftren efter det att de nya reglerna triill i kraft. Vid ligarcns frfinfälle medges
diirför ytterligare lättnader. Om företaget tillskiftas en arvinge skall denne
ha rält till ett årligt avdrag vid sin inkomsttaxering med 5 ~lav den arvsskatt som har erlagts för företaget lH.:hs11m inte täcks av arvsskattefond.
För art avdrag skall medges på detta sätt mtiste den ätersti\.cnde arvsskatten uppgt1 till minst 20000 kr. Anständsreglcrna i arvsskattelagen har anpassats hlirtill. Siiljer arvingen företaget inom fem är efter sitt förvärv skall
htide fondmedlen o.:h avdragsheloppcn återföras till beskattning.
Om dödshliet siiljer företaget skall likaså fonderna inkomstbeskattas.
Vid gitva skall i allt viisentligt samma regler giilla. Vissa begriinsningar har
föreslagits med tanke pi\ riskerna för missbruk.
Av~iillning till fond eller avdrag för arvsskall för inte ske med större belopp ;in som motsvarar inkomsten från företaget. Avdragsriitkn

för alltså

inte användas till att skapa underskott i förvärvskiilhm. Likaså skall skattcl;ittnader bara medges fysiska personer som är bosatta i Sverige.
Arbetsgruppen har iiven tagit upp en del andra fri\gor som har samband
med familjefiiretagens kapitalskatteforht1llanden.
Bl. a. föreshb att den nuvarande tidsgriinsen flir arvs- eller gävoskallefrihet vid täta dödsfall utstriii.:ks. Dödsfall inom en tioftrsperiod skall kunna beaktas. Om mottagaren dör inom ett i\r efter sitt förvärv skall liksom nu hela arvsskatten cftergcs. Vid dödsfall diirefter skall eftergiften minskas med ett belopp som utgiir en tiondel för va1::jehelt år som förflutit efter dödsfallet.
SLHll nyss påpekats föresli\s att anstfindsreglerna
i AG L ändras. Bl. a.
skall arvinge. testamentstagare eller gåvotagare som förviirvar ett smaföretag eller del diirav fä riitt till anstfmd med skattens betalning under 20 år.
I anslutning härtill föreslås att även aktier i företaget skall kunna godtas
som säkerhet. fltminstone upp till beskattningsvärdet.
Arhebgruppens förslag hygger. som redan har niimnts. på att de nuvarande kapitalskatteliittnadcrna
behålls. En ändring föreslås emellertid. Arbetsgruppen framhäller att de giillande reglerna i viss mån missgynnar
jordbruken. eftersom i dessa fall fastigheterna vanligen utgör den dominerande delen av tillgi\ngarna och höjningar av taxeringsvärdet slår kraftigt.
Arbetsgruppen föreslår att jordbruksfastighct
skall få redovisas till 75 %
av taxeringsviirdet vid kapitalbeskattningen.
Arbetsgruppen

har liven tagit upp en inkomstskattefråga

knytning till de nuvarande

värderingsrcglerna

som har an-

vid kapitalbeskattningen.

Om byggnader och inventarier genom arv eller testamente förvärvas samtidigt med den verksamhet i vilken de används skall som tillgångarnas anskaffningsvärde anses överli\tarens inkomstskattemässiga
restvärde, såvida inte stämpelskatt vid förvärv på grund av arv eller testamente har heriiknats på grundval av lägre belopp (punkt 3 sjunde stycket och punkt 5
tredje stycket av anvisningarna till 22 § och punkt 3 b sista stycket och
punkt 7 sjätte stycket av anvisningarna till 29 § K Ll. Arbetsgruppen föresltir hiir att den tidigare ägarens restvärde skall övertas av den nye ägaren
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liven om arvsskatten har beriiknats på ett lägre viinlc.
Slutligen förcsläs att fideikommiss vid förmögenhetsbeskattningcn
skall
viirderas enligt reglerna för nyttjanderiitt i stiillet för som nu enligt reglerna
för iiganderätt.

l .1.3 lfr111is.1·_,·llra11de1111
Al/111ii111111
sy11p1111kter
förslaget

har fött ett blandat mottagande.

remissinstanserna

att skatteliittnader

retagens kapitalskatteproblem.

Med ett par undantag anser

mäste medges fi.ir att lösa familjefö-

De remissinstanser

som representerar

det

allmiinna bediimer emellertid de framlagda förslagen som alltför komplicerade. De instanser som företriider näringslivet

anser att förslagen är lllill-

riickliga, föimst diirför att man inte har tagit hiinsyn till förmögenhetsskatten.
LO och 7CO stiiller sig kritiska till tanken pä särskilda skatteregler
vissa kategorier av skattskyldiga.
familjefiirctagens

kapitalskatter

för

LO anser att de speciella problemen med
i stiillet bör liisas genom någon förrn av

viirdesiikra litn. TCO menar att reglerna om anständ med arvsskattens

be/\.a11111wrriittc11
i Giitehorg anser dd vara en
brist att den remitterade promemorian inte innehitller ni1g1111
principiell diskussion om värdet av att ett familjeföretag behttlls inom samma famil_jfrrm
generation till generation. Utan en sådan diskussion iir det enligt kammarriitten inte möjligt att bedöma om förslagen iir iindamålsenliga.
I övrigt har. som nyss påpekats. rcmissinstanserna
i regel stiillt sig positiva till tanken pn att siirregler måste finnas för att li.ba famil_jeföretagens
kapitalskattesituation.
Meningarna går emellertid isiir orn den niirmare uttalning i sLillet bör ändras.

formningen av sädana bestämmelser.
Genomgäende har stark kritik riktats mot den valda tekniska lösningen i
stort. RSV. som avstyrker förslaget. anser att det skulle mcdfiira ett betydande administrativt merarbete för taxcringsmyndigheterna
st1viil i fraga
om den skattemiissiga bedömningen som i frt1ga om kommunikation med
andra myndigheter.

RSV framhåller

att fiirslaget innebiir bl. a. att taxe-

ringsmyndigheterna
skall beriikna storleken av den arvsskatt som belöper
pft ett iirvt smäföretag samt understryker att den personal som i dag handliigger inkomsttaxeringen
har förhållandevis ringa insikter om arvs- och gftvoskatten. Liknande synpunkter framförs fr.in flera länsstyrelser. Enligt
hi11s.1tyrd1·e11i S1oc/.Jw/111s /ii11 bör inte skattelagstiftningen
ytterligare
kompliceras om det iir mi:~iligt att uppnå i huvudsak samma effekt på ett
enklare sätt. Länsstyrelsen
synpunkt

anser att det frän systematisk

är betänkligt att för vissa personer

och skatteriittslig

införa avdragsrätt

avseende

svensk allmän skatt. J,ii11.1·styrdl'l'11
i Siidl'r111a11/a11d.1·
/ii11anser de föreslagna reglerna med sin detaljrikedom
utredningskrävande
komplicerade

vara tekniskt komplicerade

och svårkontrollerbara.

och påpekar att förenklingar

och diirför

TOR finner förslagen mycket

i skattesystemet

efterlysts i oli-
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K11111111,11Tii11e11
i Giitl'horg framhl\ller sv.:\righeterna för
reglerna och niimner att den
som förriittar arvskiften ,rn\ste ha mycket kvalificerade insikter i rcgelsystemct för att arvingar inte skall gf1 miste om betydande delar av de föreanser det vara utcslutet all det
slagna skatteförmånerna. A"a11111wrkol/cgil'I
invecklade maskineri som föreslås skall kunna fungera med mindre det
inom va~ie liinsstyrelsc tills:itts en övervakare för varje fall då den föreslagna lagen om särskilda skatteHittnader är tilllimplig. Frttn liinsstyrelsehflll betonas ocksft svt1righeterna för taxeringsniimnderna att beriikna arvsskatten. Vidare pekar man pa de problem som kan uppkomma niir det giiller att i tiden samordna underriitts ansti1ndsheslut med avdragsprövningen
i taxeringsniimnd.
De instanser som förctriider niiringslivct lir mer positivt insthllda till förka sammanhang.
de skattskyldiga

all tilliimpa de föreslagna

slagen. LRF anser att arbetsgruppens

analys pt1ett övertygande

siitt har vi-

sat all mttnga familjeföretagare

inte kan driva sitt företag vidan: utan

tvingas sälja det till utomstftende.

Det framlagda fi.irslaget iir enligt LRF ett

förtjiinstfullt arbete och de praktiska tilHimpningssv{1righeter som förslaget
kan medföra iir inte st1dana alt de utgör hinder för lagstiftning. LRF pttpekar ocksfi att sviirigheterna inte hör överdrivas med hiinsyn till det ringa
Ji'irc11i11ganser att förslagen
antalet fall som berörs. Fa111ilkt;·;,e1agc11.1·
skulle underfätta

generationsskiften

i flertalet

medelstora

familjeföretag

och att de positiva effekterna pä framför allt nilgra ttrs sikt bör bli betydanfinner förslagen konstruktiva och anser att de
de. Sre11sk i11d11str(fi'irl'11i11g
bör läggas till grund för lagstiftning. Även Niiringslirets skattedelegation
anser förslaget viil ägnat att underHitta generationsväxlingar

i familjeföre-

tag och tillstyrker att det genomförs. RRV. Giita hmTiitt, SACO/SR. }AR,
S1·1·11ska
Ji'irl'tag11res rik1:fi'ir/m11d,Srenska rcris11rsa111fi111det,
S1·erige.1·ad-

1·okat.rn11ifi111d,
S1·aige.1· grossi.,·(fi'irh1111d
och TRF ställer sig ocksft positiva
till förslagen i stort.
Skatteliitmat!ernas

niir111ar1•
11((11r11111i11g

Åtskilliga remissinstanser

stiillcr sig kritiska till den föreslagna avdrags-

rätten för arvs- och gåvoskatt och till förslaget att taxeringsmyndigheterna
skall pröva hur stor del av arvsskatten
förvärv.

som belöper på den skattskyldiges

Man anser att taxcringsrnyndighetcrna

stora svårigheter.

Flera remissinstanser

kommer att stiillas inför

föreslår därför andra lösningar.

Ka111111arkollegie1
anser att skatteskalorna vid förmögenhets-. arvs- och
gåvobeskattningen
bör utformas sä att inga nödlösningar av det slag som
arbetsgruppen har föreslagit blir behövliga. Niiringslii'ets skattedelegation
framhåller att den under årens lopp skärpta kapitalskattenivån
fött konsekvenser i form av bl. a. minskad investeringsvilja. ökade finansieringssvnrigheter. lägre tillväxttakt. utströmning av kapital och kunnande till utlandet. skärpta betalningssvårigheter
samt försiimrad likviditet och soliditet.
Delegationen anser att man hör pröva ett system med proportionell förmö-
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genhetsskatt och skattefrihet för lager. Genomförs sflJana mer generellt
verkande ntgärJer hchövs enligt delegationen inga specialregler av den typ
snm f. n. finns eller som har föreslagits av arhctsgruppen.
/_() anser att småföretagare bör betala skatt efter samma regler som andra skattskyldiga. De speciella problemen för dessa företag hör lösas genom
{1tgiirder utanför skatteomddet.
LO vill däremot stödja lösningar som.
med bibehållande av en för alla lika arvs- och g{1voskattclagstiftning, underliittar ·iigarskiften i familjeföretag. LO niimncr som en tiinkhar lösning
att den som förvärvar ett företag erhåller ett lf111.som inte skulle behöva
amorteras sf1 liinge han bcht1ller företaget. Vid arv eller gava skulle lflnet
kunna motsvara arvs- eller gt1voskatten. Lanet skulle skrivas upp i takt
med aktiernas viirdcstcgring.
J,ii11s.,trrcisl'rn<1i Stockho/111s samt Giitehorg.1· och l/o/111.1
liin anser den
föreslagna avdragsrätten alltför klHnpliccrad och förordar att man i stället
siinker den skatt som belöper pft företaget eller företagsdelen.
Flera remissinstanser anser ocksa att man bör inrikta liittnaderna direkt
pi1 kapitalskatterna
och inte hlanda in inkomstskatten. RSV anser den
liimpligaste lösningen vara en form av eftergift helt eller delvis av kapitalskatten. Ma/111iitingsriitt samt /iinsstyrclsana i Siiden11<111/a11ds.
Ma/111ii-

h11s. Skarahorgs. Viirmland.1· och Vc'istcrnorrlands liin anser ocksfl att gencrationsviixlingsproblemen
bör lösas inom ramen för kapitalskatterna.
Lii11.1·.1·tyrelserna
i K mnohags. Kalmar och Örebro liin ifrågasiitter om inte
en förmånligare skatteskala bör införas vid arv och gåva av familjeföretag.
Lii11sstyrelse11i Viistl'rbottc11.1·liin förordar andra lösningar och niimner
Även fran niiringslivets sida har
bl. a. ett system med arvsskattereverser.
man pekat pti vissa tekniska problem. Fc1111i(jl'.fi"iretag<'11.1·Fire11i11g
anser att
förslaget ytterligare komplicerar ett redan krångligt skattesystem. Kopplingen mellan inkomstskatt och arvs- och gåvoskatt är principieµt tveksam
och praktiskt besvärlig att tillämpa för s:'\.välenskilda som berörda myndigheter.
Som redan har ntimnts pätalar vissa remissinstanser att förmögenhetsskatten inte har hehandlats. Lii11sstyre/se11i Skaraborgs liin beklagar att
arbetsgruppen inte har haft tillfälle att utreda möjligheterna till ytterligare
lindring av förmögenhetsskatten
på arbetande kapital. Samma uppfattning
redovisar fAR och Srenska fi'fretagares rik4örhund. Liinsstyrelscn i \lästerhotte11.1·liin anser likaledes att förmögenhetsskatten
bör lindras och
nämner möjligheten att över huvud taget inte ta ut sådan skatt förrän kapital tas ut ur företaget.
Fa111i(j(:fi.iretage11s
före11i11g anser att förmögenhetsskatten
- i likhet
med vad som föreslagits beträffande arvs- och gavoskatt - bör fä erläggas
med obeskattade medel. Enligt LRF gäller de skäl som i förslaget anförts
för lättnader vid arvs- och g:'\.vobeskattningen i lika hög grad den arliga förmögenhetsbeskattningen.
Enligt Sre11sk industriförening bör tillgängar
Skänes ha11delssom arbetar i familjeföretag inte förmögenhetsbeskattas.
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k1111111wre
framh{dler att förmögenhetsskatteproblemet
i dag iir lika allvarför en rad av de fiiretag som berörs
ligt som generatillllsv;ixlingsproblemel
av förslaget.
Nf1gra av de nu niimnda remissinstanserna
anser 1icks,\ att i1tgiirder behövs för att undcr-liitta för en utomst,kndc att förviirva familjeföretag.
Siirs/..ildt1,fi-i1gor
Den fiircslagna definitionen

av familjeföretag

och familjeföretagare
har
RS\,', lii11sst_\"1'1'i.11'11
i /1.:ronohcrgs liin.
!1.:a/11wr/ii11.1·/11111ddsk,1111111,11·e,
lii11s.11_1-rdsc11
i ;\111/111iih11s
liin. S/..anl'.\ ha11SA C<J/SR. Fo111i(i,'.fi'irelllgl'11sJi'irc11i11g.
LR F. Niiring.,!il't·t.,
1frl.1kt111111wr1'.
tagits upp av lkra remissinstanser.

.1/..atteddl'gt1tio11.S1·,·11ska.fi'irl'tagt1rn rik\fi'ir/n111doch JRF anser en uppmjukning motiverad. Förslaget godtas diiremot av lii11.1styrdsl'II i Vii.,tl'r/J()//1'11.I' liin och Fidci/..,m1111is.rnria11t1s
i11trl's.1corgt111irntic111.
Förslaget om arvsskattekonton
har fåll ett blandat mottagande. RS\i anser all bestiimmelserna i denna del iir oklara och kan missbrukas. Liknande kritik har framförts av k11111111arriilll'11
i Giitchorg. /ii11.1·.,·1_,·relsl'rna
i
Stockho/111s. Kalmar. Ma/111iih11soch S/..aralwrg.1·hin. TOR menar all kontot ger möjlighet till en resultatutj:imning. Sllm knappast har samband med
kapitalskatterna.
L.ii11.1·.11_1Tdsl'11i Sroc/..ho/111.1
liin framhitller ockst1 svärigheterna att i vissa fall kontrollera att klintot inte anviinds som siikerhet for
liin niinrner som etl alternativ till
privatlän. Liinsst_\'/'eisl'n i Mt1l111iih11s
arvsskattekonton
en lösning som inncbiir att man skulle medge avdrag vid
ink11msttaxcringcn
för premier avseende en siirskild skatteförsiikring.
Aven Sl'l'llska .fi'ir.,iikringsholags rik.~/i'irhtllld diskuterar en st1dan lösning
och anser all bestiimrnelser om arvsskattefiirsiikring
bör införas som ett
komplement till regler om arvsskattckonto.
l.iinsstyrl'is,'11 i Vii.,remorriwu/s liin ifrngasaller om inte riitten till avdrag för avsättning till arvsskattekonto
bör utvidgas och avdragsriitten for
erlagd arvsskatt i stiillet slinkas i motsvarande grad. Aven Fw11i(ic:fi'irl'tt1gl'11.1.fi'ire11i11g
och S1·e11s/..i11d11STr(fi'irl'11i11g
anser en utvidgning av avdragsriitten motiverad.
Även de av utredningen uppstiillda beloppsspiirrarna
- ::!00000 kr. resp.
::!000(1kr. -- har kritiserats. RSV. /..,111111w1-rii111·11
i (iijreborg och lii11s.11yrdf..:mnohl'rgs hin pekar pi\.olika tröskeleffekter. Beloppens höjd kritisei Kalmar 11eh Siiden11a11/t111d.1
liin. 10R. Fa111i(i1:fiiri'tagc11s
Firl'l1i11g. LRF. Niiri11gsli1·erssf..t1//1'dl'il'gatio11.• 51-ensk i11LH.:hSl'rnska.fi'irctagarcs rik.1:fi'irh1111d.
Ka111111arkollcgietpi\d11strifi'ire11i11g
.11'11i

ras liven av liinsstyrdserna

talar LlCksfl avsaknaden
avliigsnat

av maximibelopp

sig frftn utgfö1gspunkten.

viixlingar i mindre och medelstora
Ltredningens

och menar all man därigen1llll

nämligen att underHitta
företag.

förslag att jordbruksfastighet

stiillct för 100,_:;av taxeringsvärdet

gencrations-

skall fä tas upp till 75 ~;; i

har ocksf1 fött e!I blandat mottagande.

RS \I framhåller att förslaget fi.irstiirkcr spekulationen

i sådana fastigheter.
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Förslaget avstyrks av hl. a. lii11.1·s/_1Te/semu
i S1ockho/111.,·.Siidl'r111,111/a11,ls,
Ma/111,'i/111.1
lKh Skurahorg.1 liin samt TCO. L,'i11.1s1_rrelsc11
i Ciii1chorgs och
Boh11s hin anser däremnt att mots\·arandc reducering bör ske hcträffande
rörelsefastigheter.
LRF godtar ocksii förslaget nch nLimner snm ytterligare
skiil fiir liittnad den latenta skatteskuld som. med de nya reglerna för be/-'i,/ciko111111isskallning a\' realisationsvinster.
vilar pä fastighetsviirdena.
s11ri,·n111si11tresseorga11is,11i,m och Sl'eriges,ior,/,'ig11r,:f;-ir/n111dhar liknande !1sikter.
Den flirc~lagna lindringen

i fri1ga om avskrivningsundcrlagct

vid vissa

benefika förviirv ILimnas utan erinran av RS\'. l,RF anser det angcliiget alt
förslaget genast genomförs
Den föreslagna

och för retroaktiv

verkan.

ut vidgningen av skattefriheten

vid tiita dödsfall tillstyrks

av hl. a. Mul111iiti11gsrii11.Gii1eh11rg.1·
ti11gsrii11ifr{1gasiitter om inte den fiireslagna regeln av praktiska
RS V ifrtigasiitter

beskattning

skiil hör begriinsas något.

ILimpligheten av forslagl'I om lindrigare

s11ti,>11iir förslaget

förmögenhets-

Enligt Fidcik,m1111is.rnril'l"11u.1
i111resseorga11i-

av fideikommiss.
välgrundat.

2.2 De särskilda beskattningsreglerna för fåmansföretag
2.2.I All111ii11t
År 1976 infördes särskilda
företag

samt

bestämmelser

företagsledare

och

för beskattning

defagare

avs. k. fä.mans-

i sådana

företag

1975/76: 79. SkU 1975/76: 28. rskr 1975/76: 171. SFS 1976: 85-87).
mansföretag

avses i första hand aktiebolag.

delsbolag vari aktierna eller andelarna

ekonomisk

till övervägande

av juridisk

tal fysiska personer.

Vissa företag vars verksamhet

som är oheroende

förening och handel ägs - direkt el-

person - av en fysisk person eller ett fä-

ler genom förmedling
samhetsgrenar

av varandra

är uppdelad

pi\. verk-

räknas oeksi\ som famansfö-

retag. nämligen om en person genom aktie- eller andelsinnehav.
på därmed jiimförligt sätt har den reella bestiimmanderätten
vcrksamhetsgren.

Som företagsledarc

eller annan liknande grund har väsentligt inflytande
på självständiga

som har den reella bestämmanderätten
självständigt

över en sådan

Genom 1976 års lagstiftning

reglerades

- den
och

bcskattningskonsekvenserna

och niir deliigare

träffar avtal med företaget

Lagstiftningen

om köp och försiiljning

fördela företags inkomsten

och hans make och barn. Vidare infördes
av bilförmi\ner

för avsättningar

i fi\mansföretag

när

eller liimnar li\n till honom

innehöll också regler som hcgriinsade

terna att vid inkomsttaxeringen
skattning

i företaget eller - i fra-

verksamhetsgrenar

över viss verksamhetsgren

hyr lokaler av företagsledaren

ledaren

som till

i företaget

kan förfoga över dess resultat.

ett famansföretag
egendom.

avtal eller

anses den eller de personer

följd av eget eller närstf1ende persons aktie- eller andelsinnchav
ga om föret.lg som är uppdelat

(prop.
Med fö-

möjlighe-

mellan företags-

hestämmelser

och om företagets

för tantiem o. d. till företagsledaren.

av

om be-

riitt till avdrag
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som njr förctagsledare

ocksf1 niirst{1ende till dem. l:kgrcppet
och morförtildrar.

make. avkomling

LlCh deHigare omfattar

niirstt,ende

omfattar

eller avkomlings

i regel

föriildrar.

syskons make eller avkomling sam! dödsbo vari den skattskyldige
gon av niimnda personer

far-

make. syskon eller
eller nf\-

:ir dcHigarc.

Pä förslag av rcgaingen

lindrades villkoren för fördelning av företagsin-

komsl mellan förctagsledare

och hans make och barn under hösten

1970

tprop. 1976/77: 41. SkL 1976/77: 12. rskr 97. S1-'S 1976: 1094-1098).

I det följande redogörs siirskilt fiir reglerna om hilförmi'rner LlChtantiema vsiittningar.

J..J..J.Be.,ka1111i11,1.;
a1· hi(fi'in111111
I KL finns

bortsett frt,n en spcicalregel

för famansförelag

ge,wm 1976 ars lagstiftning och som strax skall hehandlas

som tillkom

- inte n;'igra siir-

skilda regler för viirdering av förm.'rnen att för privat bruk fä utnyttja en hil
Dfacmot linns i 42 ~ andra stycket K I. en allmiin

som tillhör arbetsgivaren.
besdimmelse

att viirdet av produkter.

varor eller andra naturaförm.'111er.

som ingår i lön eller annan inkomst, skall hcriiknas efter ortens pris. Till
ledning för 1977 ars taxering

har RSV utfärdat dels allmiinna anvisningar

för viirdering av bilförmän vid inkomst av tji111st.dels siirskilda anvisningar
som avser nyssniimnda
hesbttning

specialregel

för fämansfiiretag

och ;mura regler för

av sädana företag.

11111·i.111i11gama
( RSV Dt I 976: 27) hör förmfmsviirdeEnligt de al/111ii1111a
ringcn i första hand ske med utgftngspunkt
klass och den privata körstriickan.
vilka är uppstiillda

i tabellform.

i den disponerade

Dt: i anvisningarna

är i princip avsedua

bilens pris-

upptagna

värdena.

att motsvara

skulle ha kostat att iiga och utnyttja en hil under motsvarande
den. Som exempel kan nämnas att förmtrnsv/irdt:t
hörig hil i 35 000-kronorsklassen
klassen) skall beriiknas
Vid en t,rlig körstriicka
barligen har anskaffats

till 7 I 00 kr. vid en t,rlig körstriicka
är emellertid

huvudsakligen

pf1 I 000 mil.

privata bruk.

bör i ett sådant fall normalt, allt efter hilens använd-

rörelse tas till heskattning

hos förmf,nshavarcn

har siirskilt utsagts att förmftnsvärdena
I anvisningarna

till-

inte tilHimpliga om bile1n1ppen-

för förmånshavarcns

ning, hela eller större delen av den bilkostnad

varen tillhandahftllcr

av en arbetsgivaren

It. ex. en Saab 99 eller en Volvo i 240-

på 2 000 mil uppghr förm.'1nsviinlet i denna prisklass

till I O600 kr. TahclMirdena
Enligt anvisningarna

vad det
förhållan-

som pf\förts arbetsgivarens
som bilförmånsvärde.

Det

skall tillämpas oavsett om arhetsgi-

egen bil eller s. k. leasingbil.

understryks

avsedda som riktvärden

vidare att de i tabellen upptagna

värdena är

och att de i vissa fall hör kunna jämkas uppåt eller

nedftt. Det pf1pekas samtidigt att jämkning som regel inte hör ske endast pf1
basis av sådana mera allmiint hållna uttalanden
denne inte har förmfitt göra sannolika.
vat körning över- eller understiger

av förmånshavaren.

Om den årliga körstriickan

i tabellen angivna körsträckor

som
för pri-

gäller att
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förm{1nsviirdet i nllltsvarande mf1n skall _justeras. I anvisningarna uttalas
dock att viirdet inte utan slirskilda sbl hiir tas upp l;igre ;in till det i tahellen angivna hclllppet för .'i00 mils körning. Har förmf111stagaren ersatt arbetsgivaren med visst hclopp för att f1tn_jutaförmt,ncn. hiir förmf1ns\;iirdet
siinkas med motsvarande belopp.
I anvisningarna konstateras slutligen att det kan antas. att nöjaktig utredning 1>ftainte kommer att fiircligga betriiffande omfattningen av den privata körningen och att det dlirför blir nödviindigt att hygga pf, en schahlonregel. I enlighet hiirmed bör enligt anvisningarna - i sf1Jana fall df1det inte
visas eller giirs sannolikt. att körstriickan varit kortare eller liingre. och dft
inte anvisningarna i övrigt leder till en annan bedömning - förm.'1nsviirdet
beriiknas med utgfrngspunkt fran en antagen f1rlig körstriicka (privatkörning) av I 000 mil.
Den gcnllm 1976:irs lagstiftning införJa S/i('cialrl'gd11_1i"ir.fi)11w11sfi"irl't11g
literfinns i 42 tredje stycket KL. Enligt denna regel skall. snvitt giiller fi.irctagsledare i fömansföretag eller h1>nomniirstf1endc pcrslln. viJ hcriikning
av viirde av hilförm(1n anses som 1Hn hilcn i privat hruk körts minst I 000
mil.
I den pri..>pPsitionsnm lfl.gtill grund fiir lagstiftningen framhöll föredra-

*

ganden att det ofta iir mycket svart för taxeringsmyndigheterna att klarliigga hur mycket en bil har anviints i tjiinsten och hur mycket den har anvtints
privat ( prop. 197.'i/76:79 s. 79). Detta anst1gs giilla siirskilt bt.'lriiffande bilar
som kan dispnncras av företagsledare i ett famansfi.iretag eller M1gon hnnom niirstticnde person. Det fanns diirför för dessa fall hehov av en siirregcl fi.ir att minska utrymmet för llbehöriga skattefördelar. röredragandcn
framhöll vidare att minimiregeln kunde ses som ett uttryck fiir att sjiilva
riittcn att dispnnera hilen lir mer viird för en företagslcdare i ett fi'1111ansforctag iin fiir en annan anstiilld.
Snm redan niimnh har RSV till 1977 i"irstaxering utfärdat .1iirskild11 w11·is11i11gar
.fi"ir /,,•ska1111i11g111· .fi11111111.,J;-iretag
111.111.( RS V Dt 1976:3.'i). Anvisningarna inneh{tller bl. a. ett avsnitt som behandlar värdering av förmf,n
av fri bil och den nyssnlimnda minimiregeln i 42 ~ tredje stycket KL. I det
avsnittet liimnas hl. a. fi.il_janJefi.ircskrifler. !'vkdarhetsgivaren tillhörig bil
jiimstiills sadan hil som arhetsgivarcn hyrt exempelvis genoms. k. leasingavtal. Om det i företaget finns tlera bilar som kan disp1merns av fiiretagsleJaren eller n.'1gon horwm nlirst[lende person men endast en av bilarna har
kommit till anviimlning. hör heskattningen av denna förmt,n heriiknas med
utgt1ngspunkt frr,n den hil som faktiskt har anvii'nts. I anvisningarna siigs
vidare att heskattning av fi.irmån att f{1 utnyttja en företaget tillhörig bil inte
heller biir ske om nt1got faktiskt utnyttjande inte har förekommit till följd
av e.xcmpelvis handikapp o. d. eller om Jet har förelegat nttgon annan omstjndighct slHn har omöjliggjort privat nyttjandl:. Den omstiindigheten att
företags ledaren eller nt,gon honom närst;lcmlc person innehar en egen personbil för privat hruk hör enligt anvisningarna endast i vissa siirskilda fall
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lfi

medföra att undantag

görs frf1n minimivärderingen.

diir avsteg kan göras niimns att företagets
verksamheten

och har utnyttjats

omöjliggjorts.

En förutsiittning

Som exempel

hil uteslutande

sti att privat nyttjande

p:1 fall

iir avsedd för
i praktiken

iir dock att dessa förhållanden

har

kan styrkas

t. ex. genom uppgifter ur en kö1:journal eller annan liknande uppgift. Enligt

anvisningarna

kan vidare jämkning

ske om det faktiska nyttjandet

vat bruk iir liigre iin I 000 mil till följd av att dispositionsriitten
sad under året. t. ex. om bilen i inte ohetydlig omfattning
privat bruk iiven av andra anstiillda i företaget.
om hilen inte har kunnat utnyttjas

har utnyttjats

Hirnkning bör iiven giiras
huvudsakligen

eller nfigon honllm niirsli1ende persons

bör slutligen enligt anvisningarna
iin vad som motsvarar

för

under hela året. dvs. om bilen har för-

under året. Om en bil har anskaffats

viirvats eller avyttrats
för företagsledarens

för pri-

varit hegrtin-

privata bruk

viirdet av fi.irmilllen inte beriiknas liigre

i företaget avdragna

bilkllstnader

till den del dessa

beliiper pf1 det privata nyttjandet.
fiir heskattning

Anvisningarna

skattningskonsekvenserna
nödviindigt
beräknade

om företaget anskaffar

för verksamheten.

drag vägras företaget
kostnader

retagsledare

av famansfiiretag

behandlar

också be-

en dyrare hil iin som är

I st1dant fall skall enligt anvisningarna

för den del av kostnaderna
för en till verksamheten

av-

för bilen som överstiger
bil. Finns sådan fri-

anpassad

i företaget som har kunnat utnyttja bilen även för privat bruk.

bör i stiillct ett belopp motsvarande

niimnda del av kostnaderna

skattning hos denne. I vissa fall skall fi.iretagsledaren
s~v:il för kostnaden

tas till be-

fiiljaktligen heskattas

för sitt privata nyttjande (bilförmrrn värderad enligt de

allmiinna anvisningarna)

som för den del av kostnaderna

för resor i frireta-

gets verksamhet som överstiger vad som motsvarar normala bilkostnadcr i
verksamheten.
Anvisningarna innehåller föreskrifter till ledning för prövningen av om en viss bil iir att anse som för dyr i förhållande
na verksamheten.

till den hedriv-

Vidare Himnas riktlinjer för heräkning av det belopp som

skall liiggas till värdet av företagslcdarens,

bilfönnf111 i de fall df1 hilen har

varit dyrare iin nödvändigt.

2.2.3 Ai·drag.fc"ir ta11tic111111·.1·ii1111i11g11r
o. d.
Rörelsedrivande
till aktieägare.
ifrågasatts

fåmansföretag

har i praxis vanligen fött avdrag för lön

som har företagsledande

av beskattningsmyndigheterna.

ställning.

utan att lönens storlek

Beträffande

lön till aktieägare.

som inte är företags ledare. har viss prövning skett av lönens skälighet.
retag som inte är rörelsedrivande
med belopp som motsvarar

har schablonmässigt

fätt avdrag högst

viss procent av bruttointäkterna.

givna gränser har fflmansföretagen

Fö-

Inom nu an-

kunnat avpassa lönen till företags ledare

och deliigare stl att någon beskattningshar

vinst inte har uppkommit.

Det har varit vanligt att fåmansföretagen
i bokslutet gjort skuldavsättningar som har avsett lön. lönetillskott. tantiem o. d. till företagsledaren.
Enligt tidigare gällande

regler fick företaget

avdrag för ersättningen

vid

Prop. 1977/78: 40
taxeringen
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för det beskattningst,r

tagsledarens

beskattning

som avsiittningcn

avst,g. I fo\ga l'l1l fiirc-

gällde -- liksom i dag - all hcloppct cnligt 41

Kl. skulle tas till beskattning

vid taxeringen

loppet blev tillgiingligt för lyftning.

för dct hcskallningst,r

Dcnna förutsiittning

*

då he-

ansfigs inte upp-

fylld förriin beloppet var kiint och bestilmt till sin storlek. dvs. i rcgcl först
niir riikenskaperna

hadc avslutah

hlcv att företagsledaren

var uppriittat.

och hnkslutet

i regel beskattades

för crsiillningcn

det da företaget fick avdrag.
I heUnkamkt (SOU 1975: 54) F!imansholag konstatcradc
heredningen

avseende

att skuldreserveringar

till deltigare stirskilt i de mindrc akticholagcn
riirclscns

undveks

Ni1gon motsvarande
handelsmcdförde

betydande

Beredningcn

knntrnllprohlem.

eller deHigare i

framhöll att avsiittningarna

i synnerhet

dfl bolaget hadc tilliim-

För att uppnr, övcrcnsstiimmclse
föreslog beredningen

löneförmi111er och diirmed jiimförliga

mellan aktiebo-

att reserveringar

kPstnader

iigarc skullc tas upp som intiikt hos akticiigarcn
avsiittningcn

m. m.

pft detta siitt - samtidigt som

möjlighet fanns inte för egenföretagare

lag och övriga företagsformer
ohctalda

förctagsskatte-

lönetillskott

-- hade kunnat skaffa sig en skattekredit.

och kommanditbolag.

pat brutct riikcnskapsär.

först liret efter

hadc anviints för att nollshilla

rcsultat och att holagct-dcliigarna

dubbelbeskattningen

tantiem.

Resultatet

för

avseende

aktie-

rcdan för det ttr för vilket

hadc gjorts i bolagets riikcnskaper.

Vid remisshchandlingcn

av bcrcdningcns

kundc bli svart att faststiilla storleken

förslag framhölls bl. a. att det

av tantiemet

för visst f1r i sfldan tid

att akticiigarcn

kunde redovisa

det i sin sjiilvdcklaration

Man efterlyste

diirför särskilda

regler om anst:'lnd med sjiilvdcklaration

dcssa fall och bestiimmelscr

i

som skulle göra det möjligt all i cftcrhand jus-

Vidare anstigs problem

tera deklarationen.

för [lret i frflga.

uppkl1mma beträffande

dcn

preliminärskatt som belöpte p,\ tantiemet. Man underströk ocksfl bchovct
av siirskilda regler som rniijliggjonJe komplettering och justering av de
kontroll- och arhetsgivaruppgifter
akticiigaren.
I prop. 1975/76: 79 anförde
frcdsstiillande

att aktieholag

som bolaget skulle Himna bctriiffandc

föredraganden

att det framstod

som otill-

- till skillnad mot t. ex. företag som drevs un-

der enskild firma - skulle fä skattekredit

genom att göra reserveringar

för

tanticrn och liknandc skulder. Han ansilg dock att den av bercdningcn

före-

slagna lösningen

Han

var förenad

föreslog att bcstiimmclserna

med betydande

om rätt beskattningsår

stället skulle iindras pfl så sätt att det föreskrevs
frt,n aktiebolag

till företagsledare

kompletteringar

dock propositionen
2 Riksdagen

för bolagets avdrag i

att avdrag för tantiem o. d.
skulle

har skett. I en riksdagsrnotion

att företagsskatteheredningens

skulle läggas till grund för lagstiftning.

om riitt heskattningsftr

svt,righeter.

eller honom niirstflcndc personer

fä göras först under det flr da utbetalning

( 1975/76: 1040) yrkades

praktiska

förslag efter vissa
Riksdagen

följde

(Sk LI I 975/76: 28. rskr I 7 I). Den nya hesliimrnclsen
för avdrag för tantiemavsättningar

/977/78. I sam/. Nr./V. Rilaga 3

o. d. har tagits in

Prop. 1977/78: 40
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i punkt I av anvisningarna
Ribskattcvcrkct

till 41

~

KL.

1RSYl har i sina anvisningar

nya reglerna om beskattning

av fämansföretag

for tilliimpningcn

lat hl. a. frägan 1Hn avdrag för tantiem och liknande crsiittning.
ses enligt anvisningarna
fr;in verksamhetens

ersiittning

resultat

resultat.

Hiirmcd av-

med utg{mgspunkt

inte t. ex. provisionsersiittning

s1)m inte ii1'beroende

av verksamhetens

Som tantiem anses inte heller vad som enligt siirskild författning

eller p,\ annanjiimförlig
kostnader.

semesterlön.

utg:'111gav överskott

tagslcJarc

i famansförctag.

eller honom niirstäende

verksamhet

Avdrag för sitdan ersiittning

eller pit annat därrneJjiimforligt

ligt för lyftning i samband

gottskrivs

medges

fär beloppet

med gottskrivningen.

avdrag

ningcn skall i samhand

under

motsvarande

annat sätt styrker att utbetalning

skall därvid i

liimnas. Om bepa s[tdant siitt

riikenskapsftr.

s,\viil i löneredovisning

talning av kiillskatt som p.'i kontrolluppgift
om avJrag yrkas for sitdan ersiittning.

anses tillgiing-

Skatteavdrag

eller honllm niirst/tende

hiirmed redovisas

om hcloppet

säll har gjorts tillgiingligt fiir

utgiing. Normalt

fi.iretagslcdare

fi.ire-

till företagsledare

fall göras pä hcloppct och kontnilluppgift

loppet tillgodoförls
hiir fiiretaget

av holagets

och andra lönevad som vid riiken-

person medges enligt anvisningarna.

lyftning före riikenskapsf1rets
förekommande

arhetsgivaravgiftcr

Med tantiem j;imstiills diiremot

skaps.\rets

har utbetalats

för riikc:-nskapst1ret. t. ex.

grund utgör lönekostnad

ersii1tning för sedvanlig
beroende

som har faststiillts

men Jiiremot

o. d. enligt säJant prcstationsavtal

av Je

(RSV Dt 197(,: 3.'il behand-

Ersiittför inbe-

för samma itr. I annat fall skall.

utredning

liimnas s1Hn visar eller p{t

har skett före riikenskaps:irets

utg:ing.

2.3 Extra a\·drag för cxportkrcditkostnader
:!.3./ Al/111ii11r
Regler om extra avdrag vid inkomsttaxeringen

för exportkreditkostna-

dcr infördes :'tr 1973 (pnip. 197.1: 1::ti. SkU 1973: 43. rskr 1973: 2.'i.'i). Reglerna tillkom för att i c:-ttläge där !lera länder p,\ olika sätt subventionerade
porl kreditgivningen

skydda

svenska

konkurrensliige

företagens

försiimrades

i förhitllandc

E.\portkreditstödet

vitala e.\portintrcsscn

vid kapitalvaruexpnrt
karaktär.

hiill att man borde fortsiitta anstriingningarna
vcrkade enskilda

exatt de

inte allvarligt

till andra Hinders företag (prop. 1973: 126 s. 30).

tick en tidsbegriinsad

la iivercnskommelser

och siikerstiilla

som förhindrade

Föredraganden

fram-

att n/\. fram till internationel-

att statliga kreditsubventioner

p{t-

företags konkurrensmöjligheter.

Ar 197.'i Lindrades reglerna

i vissa avseenden

(prop.

197.'i/7h: 72. Skll

197.'i/7h: 22. rskr 1975/76: 100). De nya reglerna iir tilliimpliga på avtal som
ing:ts under tiden den I oktober
att e.\portkreditstöd

I 97.'i-den

31 december

1979. De innebär

i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen

medges under i huvudsak

föl_jande förutsällningar.

anses ha viisentlig beydelse frf1n samhiillsekonomisk.

Exporten

kan

skall kunna

och sysselssiittnings-

Prop. 1977/78: 40
politisk synpunkt.
exporten
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AnleJning

skall linnas till antagande

har tillgiing till utHinJskt kreditstiid.

vara och exportkredit

att konkurrent

Exporten

skall avse kapital-

skall Himnas köparen fiir mer tin htilften av köpeskil-

lingen. dock minst I milj. kr. Vidare skall cxplll·tkrediten
minst tv:i och hi.igst tio :ir och linansieras
in.stitut till en riinta som överstiger

ha en löptid av

hos bank eller kapitalmarknads-

Jen som utgar enligt cxportkreditavta-

lct. Stödet innehtir att - vid siJan av vanliga omkostnadsavdrag
ra avJrag medges vid Jcn statliga LlCh kommunala
ett belopp som motsvarar

skillnaJcn

ränta som den skattskyldige
( rclinansicringsrtintan)

- ett ext-

inkl1msttaxeringen

under beskattningsftrct

har erlagt vid finansiering

med

mellan den

av exportkrediten

och den rtinta som han har uppburit enligt export-

(exportkrcditriintan).

kreditavtalet

0111

av den del av exportkrediten

Avdraget för dock hi.igst uppga till

som inte iir återbetald

ingång.
I det följande behandlas

4'-r

vid heskattningstirets

särskilt kraven att exporten

skall avse kapital-

vara och att krediten skall uppg:1 till minst I milj. kr.

l .3 .l Varor Fir rilka e.rportkredi1.11iidkan 111g11
Exportkreditstöd
kapitalvaror

i form av extra avdrag kan endast utgii vid export av

som har siilts för användning

verantörcns
Jelinition

försäljning skett. Varken i lagtext eller fiirarheten
av begreppet

kapitalvara.

ringar förcl::\g en promemoria
striförbund

i det land vartill försäljning skett

- sfäs för anviindning i det land vartill huv11Jle-

eller - vid underlcverans

ViJ genomförandet

fr:in Sveriges exporträd

och Sveriges lndu-

där det bl. a. föreslogs att kapital varubegreppet

att konsultuppdrag

hiinfördes

framhöll föredraganden

till stödberiiltigaJ

finns nägon

av I 975 års lindskulle tolkas sit

export.

I propositionen

att det i framtiden liksom tidigare borde ankomma

på regeringen att pröva vad som avses med kapitalvara. Han underströk
dock samtidigt att begreppet enligt han~ mening inte kunde ges st1 vidstriickt

tolkning

att det

omfattade

iiven rena

konsultuppdrag

(prop.

1975/76: 72 s. 10).

l.3.3 Stödets hegrii11s11i11g
fil/ exportkredi!er a1· 1·is.1·0111/11/t11i11g
kriivdcs för rätt till avdrag att exportkredit

lämnades för

minst 2 milj. kr. I prop. 1975/76: 72 framhöll föredraganden

Ursprungligen

att det borde

fordras att en exportkreditaffär

var av en viss storlek för att den skulle

uppfylla kravet p;'\ samhällsekonomisk
tiska effekter.
nimigränsen

betydelse och arbetsmarknadspoli-

Enligt hans mening saknades därför anledning att sänka miför exportkredit.

Vid riksdagshehandlingen

av propositionen

framlades förslag om att sänka gränsen till 0.5 milj. kr. för att öka mi:~jligheterna för mindre och medelstora
Riksdagen

beslöt att fastställa

företag att komma i ntnjutande
minimigränsen

till I milj. kr.

av stödet.

Prop. 1977/78: 40
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2.4 Schahlona,drag f'iircgcna,giftcr
Ar 1976 infördes
egenavgifter.
som

nya n:gler om avdrag

vid inkomsttaxeringen

dvs. allmiin arbetsgivaravgift

utg:1r

p,1 egenföretagares

1975/76: 6X.

rskr

l97<,/77:41.

SkL

( prop.

inklHllslcr

1975/7/i: 408

S 1:s

llCh

1975/76: 178.

1976: 400-461

inncbiir att egenavgirter

se och jordbruksfastighet

dras av som omkostnader
ett s. k. schablonavdrag

h:infor sig till heskattnings:·1rcl
som motsvarar

Vid taxeringen

ncttnintiikl

1977: 573). minskad

nan rörelse

för visst

fastighet

s(irn han har brukat.

har bedrivit

laget som överstiger

10000 kr.. 21.l'>;.av den del av under-

För vissa skattskyldiga

utgör avdraget

Till denna gntpp hör skattskyldig

utgt1ngen av itrct före taxeringsiiret
ler hel iddcrspcnsion

av an-

resp. av annan jordbruks-

10000 kr. men inte 100000 kr. och 15 ,;c;av överskju-

tande del av underlaget.
4 r.·;.av underlaget.

(lindrad

dels undcrskntt

Schahl11I1avdraget utgör i regel I()':; av den

som inte överstiger

del av underlaget

som

p/1 ett underlag

a,· riirclsc eller jordbruks-

med dels sjukpenning.

som den skauskydlige

och

för de egenavgifter

i rri1ga. A, draget bcr:iknas

den skattskvldiges

1098).

i förvtirvskiillan

l'astighet. bcriiknad enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
senast

prop.

s1H11belöper pi"tink1H11st av riirel-

inte - s,"ts11mtidigare - i form av allmtint avdrag.
medges

k.

Sk L

samt

1976/77:12. rskr 1976/77:97 lich S1-'S 1976:1094

De nya reglerna

bcskattningst1r

förs.

och socialförs:ikringsavgifter

dock bara

som har fyllt 65 är vid

eller snm har {1tnjutit förtidspension

enligt lagen ( 1962:

:rnI) om

allm:in förs/ikring

el-

i decem-

ber m;inad firet fiirc ta.,erings.'1ret och inte omfollas av vissa siirbestiirnmclscr i 15 kap. 2 ~ samma lag. Hit hiir vidare sbttskyldig
slutande

eller st1 g11tt som uteslutande

Nu niimnda skattskyldiga
varavgift.

L)[]lfattas av s. k. likstiillighetsavtal.

p!1förs inte annan egenavgift

Det liigrc avdraget

vars inkomst uteiin allmiin arbetsgi-

giiller 1H.:ks:-1
fiir skattskyldig.

som inte :ir in-

skriven i allmän försäkringskassa

vid utgrrngen av året näst före taxerings-

året. eftersom
övriga.

betalar

sådan skattskyldig

De slutliga egenavgifter
tidigare medgivet
schablonavdraget.

Om de slutliga avgifterna

för överskjutande
medgetts

terna. tas skillnadsbeloppct
De nya reglerna

än

lägre egenavgifter

som pMiirs rör visst beskattningsär

schablonavdrag.

ring. Har schablnnavdrag

väsentligt

avstiims mot
lir större iin

belopp dras av vid pMöljande

taxe-

med högre belopp än de slutliga avgif-

upp som intlikt vid den f"öljande taxeringen.

om schablnnavdrag

~1rs inkomster.

Procentsatserna

g.'1r av följande

uppstiillning.

tilliimpades

för egenavgifterna

första gt111gen pä 1976
im:n I 976- 1978 fram-

Prop. 1977/78: 40
A//(fallllll

S_jukförsiikl'ingen
1:01kpensioneringen
ATP
A.rbetsskadeförsiikringen

Allmiin arbetsgivara\'gift

21
Pr,1cc11rsurscr
197h

lU

6.2
11.0

4.0

1977

i-:.o

i-:.o

I I. 75

l 2 .0 l

0.25'
-I.Il (2.ll)

197!-(
9.h

X.J
11.75
0.25
2.0"

(0)

Lgenavgift enligt 4 ~ lagen (1%8:419) om allmiin arbetsgivaravgift (4~
iindrad senast 197h: 1097) tas endast 111pa ink,1111stsom iiverstiger visst belopp. :\r 1976 var Jet avgiftsfria beloppet IX000 kr. Fr. o. 111.11r1977 uppgiir det till .,0000 kr. I det inre slödomradet iir den allmiinna arhelsgivaravgiften under iiren 197<,och 1977 ned sa Il 1ill 2 ,·;. I prop. 1977/7X: 54 har föreslagits att avgiften fr. o. m. den I jan:1uri l97X avvecklas hel( inom det inre stödomri1det LlChnedsiitts till 2 1 ·1 i iivriga delar av landet.

3

Föredraganden

3.1 Inledning
Pi1 heskattningsomr{1det lllLiter smMiirelagen LKh deras iigare i dag siirskilda prnblem som de börsnoterade b1.1lagenoch deras aktidgare inte har.
I 1rn'1ngafall kan dessa skal teproblem verka hiimmande pli smi1fiiretagens
11tveekling. Skattesystemet hiir utformas s,•iatt sf1dana effekter motverkas.
F. 11.p;'igi1ren lllnfattande översyn av skattöy,tcmel.
Företagsskatteheredningen l Fi 1970: 77) ser över olika delar av foretagsbeskattningen.
En
huvuduppgift for beredningen iir att pröva avviigningen mellan {1ena sidan
den sbtt som triiffar företagens vinster och ti andra sidan fiiretagens mii_jlighetcr till Lllika resultatrq,!lerande disp,isitinner. Vidare skall beredningen bl. a. gLira en avviigning mellan vinstbeskattningen och olika prnduktionsfaktorskattcr.
t. ex. arbetsgivaravgilkrn,1.
1972 i1rs skatteutredning
(Fi 1972: 02) utreder friimst fr/1gan L'll1fysiska persnners beskattning. Ltredningsuppdragct nmfallar iiven kapitalheskallningen. B{1dautredningarna skall enligt tilliiggsdirektiv ha avslutat sitt arbete i 11ln'emher i {ir. I detta
liige bör man undvika lagstiftnings:itg;irder Slllll direkt fiiregriper resultatet
av utn:dningsarbetet.
,-\ andra sidan far utredningsarbetet givetvis inte
hindra ,1tt angeliigna .'1tgiirder ge1wmfiirs redan nu i avvakt,111p;i resultatet
av ut1\;dningarnas arbete.
Kapil,tlbeskattningen. dvs. fiirmiigenhets-. arvs- och g;'1vnbeskattningen. iir ett omrt·1de diir sm!tföretagen-; situation f. n. iir siir~kilt besviirlig. hir
att heutla förmögenhetsskatten p/1det kapital som arbetar i företaget mi1ste

'I rrincir fr.o.m. 1.7.1977.
" En!. rror. 1977/7X: _'i4.
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iigarcn - i de fall dit företaget bedrivs i aktiebolagsrorm

-- pfta giira stora

li.ineuttag. som inncbiir en avseviird belastning p:·1företaget nch kan iivcntyra dess fortsatta

drirt. Pa motsvarande

ningen framtvinga

st1 pass betydande

siill kan arvs- och gaH1bcskatllöncu1tag all generationsskiften

dessa företag starkt rörsv/1ras och i vissa rall omöjliggörs.
pitalskattcreglcrna

Resultatet av ka-

kan bli s,1dant alt fortsatt drift inte framstar

ningsfull. I stället kan en fiirsiil_jning bli en ekonomiskt

i

som me-

sett mer tilltalande

lösning. Atskilliga smiiföretag har ockst1 kommit att kiipas upp av investmentbolag eller andra sttirre röretag. Bl. a. för att hindra en sC1danutveckling medgav statsmakterna

iir 1970 siirskilda kapilalskattclättnadcr

i\r 1974omarbetades

sa smMöretag.
ta progressionen

för vis-

reglerna. Pi1grund av bl. a. den skiirp-

vid inkomstbeskattningen

och de inllatoriska

viirdei.ik-

ningarna har Hittnaderna visat sig inte liingre vara tillriickliga för all liisa
sm;·1förctagens kapitalskatleproblcrn.
terligare

Mgärder.

Det iir diirrör nödviindigt alt vidta ytmt1ste 11tfor111ass.'1 all de inte

Kapitahkattcrcglerna

hindrar eller ontidigtvis försv,irar fortsatt drift i smi1fiirctagcts form. Principen bör enligt min mening vara alt en fysisk person skall kunna driva elt
smMöretag sa att avkastningen

ger

förutom en rimlig inklllnst att leva av

- även medel för alt hetala si1dana skatter Slllll kan siigas vara nmedelhart
anknutna till företaget.

rvtcd hiinsyn till hetydelsen

gamlc och ett dynamiskt

och livskraftigt

av det arbetande

lindra beskattningen

av all friirn_janyförcta-

niiringsliv hör :Hgiirdcr for att

kapitalet i smMörctag

vidtas nme-

delhart. och jag kommer i det följande att föresli1 s{1dana f1tgiirdcr.
Till grund för mina överviiganden om lindrade kapitalskatt~l:ittnadcr

lig-

har utarbetats av en arbetsgrupp irwm förl:lagsUtrcdningsuppdragct
var i enlighet med riksdagens

ger en promemoria
skatteheredningen.

Sl>Ill

önskem.'tl att försöka underliitta generationsskitkn
i sm.'tfiirctag. Arbetsgruppen inriktade hell naturligt sitt arbete pi1 arvs- och gf1voskatterna. Under remisshehandlingcn
och i den allmiinna dchattcn under senare r,r har
emellertid frf1gan om förmögcnhctshcskattningen
av dessa företag knmmit
i förgrunden.

Enligt min mening iir det också angcfagct att :'1tgärder snahht

vidtas beträffande

förmögenhetsskatten.

F. n. saknas det utrcdningsundcr-

lag som skulle hehövas fiir mer genomgripande

principiella iindringar i nu-

varande system. De förslag som jag nu Higger fram betriiffande
skattningen
lättnader.

kapitalhe-

innebär diirför i första hand en kraftig utvidgning av nuvarande
Förslagen tar sikte pfl att lösa de akuta problemen

och d:irigc-

nom underlätta fortsatt drift av smftföretag och generationsskiften
företag.

Sedan ytterligare

utrcdningsmatcrial

erhfdlits.

andra lösningar pft sikt kan vara mer iindamålsenliga.

i sådana

for hcdömas

om

I detta sammanhang

vill jag också framhftlla att mina förslag inte berör de siirskilda problem
som kan uppkomma

för den som avser att öve11a ett småföretag

genom

köp. En fysisk person som är villig och lämplig alt köpa ett smäfi.irclag kan
ha svftrt att fä fram de medel som behövs för att tiicka köpeskillingen.
Även

0111

han lyckas finansiera köp<?t genom l.'tn. kan han pf1grund av mar-
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ginalskaltedleklerna

I vingas alt ta ut en bctyJande

fiir att klara amorteringarna.

överlön fr:\n företaget

Chefen för ekl,nomidepartcmentcl

higger i

AB. Syftet med

Jag fram förslag till iinJrade riktlinjer för Företagskapital

förslaget iir bl. a. att underfatta för enskilda personer att iiverta sm:'tföreatt möjligheterna till
tag. Vidare foreslär ehcfen fiir justitiedepartementet
Jispcns fran li:tncförbuJet i aktiebolagslagen ( 1975:1385. iindrad senast
1977:709) utvidgas.

Även det förslaget har till syfte hl. a. att underlätta

övertagandet av smäföretag. I olika sammanhang har framförts önskemftl
om att ;Hgiirder i samma syfte skulle vidtas tiven på beskattningsomrttdet.
ShJana t1tgiirder aktualiserar

doek en rad principiella och tekniska frågor.

Lnligt min mening hiir inte hara kapitalbeskattningen
ligare utredning.

Aven

bli förcmt1l för ytter-

fr!tgan om lindringar i skattereglerna

liitta enskilda personers

köp av smMöretag bör utredas.

för att under-

Detsamma giiller

en del andra n/irliggande frtigor. t. ex. möjligheterna

att via beskattnings-

reglerna underliitta småföretagens

. .lag avser att ta upp

kapitalanskaffning

Jessa utredningsfrf1gor niir företagsskatteberedningen
utredning har redovisat sina hetlinkanden.
Frjn smMöretagens

tirs skatteoeh 197:::!

sida har i olika sammanhang framförts önskernM om

lindringar i företagsbeskattningen.

Önskemftlen har avsett bl. a. småföreta-

gens möjligheter till konsolideringstitgiirder
taget av arbetsgivaravgifter.

oeh resultatutjiimning

samt ut-

Dessa och liknande frilglH"har ett omedelbart

sam hand med företags beskattningens

utformning

i stort. Enligt min me-

ning bör frtigor av detta slag inte nu behandlas särskilt för smMöretagens
del. eftersom detta skulle innehiira ett direkt föregripande

av företagsskat-

teheredningens arbete. I ett par andra avseenden hör Lindringar doek redan
Ar 1976
nu kunna göras betriiffande sm.:'tföretagens inkomstheskattning.
infördes pft förslag av beredningen siirskilda beskattningsregler
för vissa
smftföretag, de s. k. fömansföretagen. Pi'I initiativ av den nuvarande regeringen lindrades reglerna i vissa avseenden under hösten 1976. främst såvitt avs{1g beskattningen av egenföretagares medhjälpande make oeh barn.
I det följande kommer jag att ta upp frfigan om ytterligare justering av heskattningsreglerna
för smilfiiretag. Vidare kommer jag efter samr{1d med
ehcfcn för handelsdepartementet
att föres!.:'! viss utvidgning av riitten till
siirskilt avdrag för exportkrcditkostnader.
smiirre tekniska justeringar

Jag kommer iiven att föreslå

av de regler som giiller för egenföretagares

av-

Jrag förs. k. egenavgifter.

3.2 Kapitalbeskattningen
3.l. I All111ii111111
sy11p1111k1er

De svftrigheter som kapitalskatterna
kan enklast beskrivas

ger upphov till för familjeföretagen

pä följande siitt. Skatterna

på förmögenheter,

arv

och gftvor utgfir enligt progressiva

skalor. Vid inkomstheskattningen

tar

man inte hiinsyn till om kapitalskatt

skall erliiggas. Detta hetyder att kapi-
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talskatt m;'1ste betalas med beskattade ink,imster. Ltiiver uttaget för sin
egen kllnsumtilln mfiste en företag<igare - 11mhan inte vill s;il_jaförctagL't
eller liigga ner driften - {1rlig.:nta ut medel till fiinniigenlK·tsskatten 11rsitt
ltiretag. 1'!1nllltsvarande siitt mf1stc den s,Hn jrver eller far ett fiiretag i g:"1va ta medel ur fiiretaget fiir att betala arvs- eller gt1vllskatten. Eftersom
:iven inkllmstskattcn iir st:1rkt progressiv. kommer dessa utt,1g att tr:iffas
av h,:iga marginal\kattesatser.
Sammanlagt innebiir detta att man i för famil_jefiirctagare inte ovanliga inkomstliigen för riikna med liineuttag p:-·
minst 4 (1:'i gimger kapitalskattens behipp. Belastningen pa friretaget ökas
ytterligare ge1wm all arhet-;givar- eller egenavgifter heriiknas pt1de uttagna
medlen. :\lit detta medfiir all kraven p:·1lönsamhet i fiirctagen kan hli s:"1
hi.iga att de fr(1n företagsekonomiska utg;'ingspunkter framstfa som 1)realistiska.
Statsmakterna har Pek<i tidigare uppmiirks;1mmat de nu heskrirna förhitll,mdena. I samband med 1970 :"1rsskatterefllrm infiirdes fiir fiirsta gt1ngen speL"ialbestii111melserfiir fiirmiigenhets- l>d1 arvsbeskattning av si1dant
kapital s11mvar nedl:1gt i fa1nil_jcförctag. Dessa regler hade pnivisorisk karakti",r ,.iL"hersattes i1r llJ74 med mer permanenta regler. Reglerna utstri1ektes senare till att avse :iven g[1voskatten. De nuvarande hestiimmeberna
bygger pi1 ink11mshkatteforfollningarnas v:irderingsrlllrmer nch medfiir att
lager od1 inventarier for tas 11pptill bel11pp snm iir hL'lydligt liigre iin de
vnkliga viirdena .
.\ven de regler s\1111
infiird~·s t1r 1974 fiL"ki viss mE1nkaraktiir av prnvis11riun1. Under riksdagshL'handlingen av de föreslagna reglerna uttalade niimligen skatteutskottct i sitt av riksdagen g11dtagna hetiinkande hl. a. att familjeföretagens kapitalska11csit11ation inte hade fatt sin slutliga lösning gerlllrn regeringens fiirslag. Fr:1mfiir allt hllrde frågan 1Hn vilka titgiirder som
erfordras fiir att underliitta prohlcrnen vid generationsviixlingar yllerligare
11ndersi.ikas. En sf,dan undersiikning har. s11m redan tidigare niimnts. nu
g_illrtsav en arbetsgrupp inllfll fiiretagsskatteheredningep.
Arbetsgruppens f,:irslag tar i första hand sikte p[1 att liisa kapitalskattcprohkrnen i samb:1nd med generati11nsviixlingar. Detta var ocksj uppgiften enligt direktiven. Förslaget innehii1: i korthet att drn som iirvcr ett fi.iretag skall fö avdrag vid inkomsttaxeringen fiir den arvsskatt SLHllbelöper pt1
företaget. För att mö_jliggör:1en smidig generatillnsviixling föresl{1s iiven att
viss avsiittning med Pbeskaltade medel skall f;\ ske under innehavstiden.
Denna avsiittningsriitt ;ir begriinsad till högst I()'"; av fiiretagets viirde. Eftersnm si:'1danaavsiittningar inte skall fi:irmiigenhetshe~kattas. ff1r iigaren
en viss llittnad liven vid den /1rliga fiirm(igenhetsbeskattningen.
Utredningsfiirslaget har fatt ett blandat n111llagande. I allmiinhet har man
stiillt sig fiirstftende till att kapitalskatteliittnader lir nödviindiga. Den kritik
Slllll har framforts kan sammanfattas p:i följande siitt. De remissinstanser
s11mföretr:·1der det allm:·rnnas intressen har ansett förslagen tekniskt alltför
kri1ngliga för att kunna hanteras av skattemyndigheterna. Aven de remiss-

Prop. 1977/78: 40
instanser som rerresenterar

niiringslivet har framfört likartade inviindning-

detta h;ill har kritiken framför allt tagit sikte rf1 att pn1hlemen
ar. Men fr:'111
kring fi.irmögenhetsbeskattningen

inte löses genom utredningsförslaget.

För egen del anser jag att utrc·dningsförslagct
karitalskattcprohlemcn
ning iir emellertid

i allt v;isentligt skulle lösa

kring generationsviixlingarna.

Enligt m:'tngas me-

behovet av liittnader kanske t. 1.1.m. större vid den i1rli-

gcn f1terknmmande

fiirmögcnhetshcskattningen

iin vid engi1ngsfiireteelscr

st1s1l111arv eller g:'iva. Jag delar denna uprfattning.
angeliiget

att generati1,ns,·iixlingsrrohlemen

ning mhste oi:kst1 situationen
skiirrta rrngressionen

aktiva tid beaktas.

blcm som sammanhiinger

i förening med de inflato-

:--J
ya regler hör alltsti

med förmögi.:nhi.:tsskatten.

ett akut problem i avvaktan

liige, diir det giiller att snahht lösa

rf1 att vissa delar av kapitalskatteprnblcma-

ytterligare.

iir det angeHiget att reglerna görs enkla

ni:h hlir liitta att tilliimpa b:'1de för enskilda nch skattemyndighi.:ti.:r.
remissinstanser

liisDen

har undi.:r si.:nari.: i\r hidragit till att skiirra de prl,-

omfatta iiven denna skatt. I nuvarande
tiken hinner utredas

som det iir

fitr en tillfredsstiillande

under företagan.:ns

vid inkomstbeskattningen

riska viirdei.ikningarna

Samtidigt

har ansett att det föreliggande

utredningsförslaget

de arvs- och g:'1voskatterna iir allt for komrlicerat.
till att inkomstskattemyndigheter

Flera

ang:'1en-

hl. a. diirför att det leder

skall ta stiillning till arvs- oi:h gf1voskat-

tefr:'tgor som normalt ligger utanför deras kompetens.

Dessa inviindningar

mot förslaget anser jag hiirandi.:. Mi.:d hänsyn till hehovet av ett enkelt oi:h
liittilliimpat

system

bör de regler som nu genomförs

samma form vid förmögenhets-.

sti lang möjligt ges

arvs- oi:h giwobeskattningen

och utfor-

mas inom ramen för dessa skatter.
De förslag till liittnadi.:r som jag liigger fram i det följande iir avsedda att
tillämpas

h.\de på företag s11m drivs i direktägd

drivs i bolagsform.

form L,ch rt1 fliretag som

liittnader omfattar förslagen in-

I likhet med nuvarande

te företag vars aktier eller andelar iir noterade

pf1 hörs eller är förcmn.l för

liknande notering oi:h inte heller andra företag vars aktier eller andelar omsätts ri'I karitalmarknaden.
3 .:! .:! Liill nwlcr 1·idFim1iige11'1c1SheskatI11i11ge11

Kapitalskatteliittnaderna
punkt

i förhållandena

hör enligt min mening utfi.irmas med utgångsunder

familjeföretagarens

aktiva

första hand ta sikte på förmögenhetsbeskattningen.
nämnt är det dock angeHiget att lättnaderna
och i allt väsentligt fär samma utformning
därför önskvärt

Som jag tidigare har

f. n. för en generell inriktning

vid all kapitalbeskattning.

att nya regler om förmögenhetsskatten

med vissa kompletteringar

kan användas

tid o.::h allts{1 i

Det iir

utförmas så att de

även vid arvs- och gåvobcskatt-

ningen.
Frän småföretagarnas
förmögenhet

sida har ibland yrkats att man helt skulle undanta

som har nedlagts i rörelse. jordbruk

mögenhetsbeskattning.

eller skogsbruk

Mot en sädan lösning kan emellertid

frnn för-

htskilliga in-
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viinJningar

resas. Sa langtg{1cndc skattdiittnader

kunde mf1hiinda försva-

ras s!i Hingc företaget inte hy ter iigarc. LJmkr den tid som ägaren driver
verksamheten kan det siigas att det nedlagda kapitalet saknar siirskilt ekonomiskt viirdc för honom utiivcr den avkastning
fråga om avkastningen

som företaget

skulle inkomstheskattningen

tionen blir emelkrtid

Himnar. I

vara tillräcklig. Situa-

en annan när företaget siil_jsoch iigarcn uppbär en kö-

peskilling som han kan fritt disponera över. För att dft inte åstadkomma resultat som för andra inkomsttagare och förmiigenhetsägare
framstt1r som
uppenbart
rqderna.

stötande

skulle det bli nöddndigt

För att ett sktiligt hänsynstagande

att skiirpa realisationsvinsttill tidigare titnjutna skatteför-

mäncr skall bli möjligt. torde det i"iven fordras att realisations vinstreglerna
differentieras

med hiinsyn till innehavstid~·ns liingd. St1dana hcst:immelser

blir inte hara invecklade utan kan även ge nyckfulla resultat. Vidare skulle
man fä införa siirskilda ÖH'rgångshcstiimmelscr
i fr:'lga om iildre företagsinndwv.

\1odclkn

skattningen.
beskattning

liimpar sig intl:' heller siirskilt viil för arvs- och g{ivohe-

Den skulle där ff, fi:irscs med möjligheter
om nwttagaren

Med hiinsyn till arvs- och gt,voh~·skattningens
detta emellertid
följamk

till en efterföljande

inom viss tid efter fi.irviirvet avyttrar företaget.
nuvarande

utformning

inte möjligt utan en ing:'lende detaljreglering

kontrollsvb.righctcr.

Enligt min mening kan knappast

fog göras giillande att företagsförmögenheten
mögenhctshcskattningen.

helt bör undantas

iir

med därav
heller med
från för-

Mfd.:t biir i stiillet vara att undanröja de särskil-

da sv:'lrigh.:tcr som denna heskattning

ger upphov till.

Ett annat uppslag som har fi.irts fram bl. a. vid rcmissbehandlingen

iir att

enligt en siirskild m:h gynnsammare

beskatta företagsförmögenhcter

tariff

iin den som giiller för andra tillg{rngsslag. Denna lösning har emellertid en
del tekniska oliigcnheter. Relativt komplicerade regler skulle få införas för
behandlingen

av förmögenhet

i smMi.iretag. Det skulle inte räcka att ta

hänsyn till iigarcns .:gna förhtdlanden utan man skulle även fö ta ställning
med make och
till hur man i fortsiittningen hör utforma samtaxeringen
barn. som har del i företaget eller driver eget företag. Om man ersätter nuvarande skattebttnader

med ett system med dubbla tariffer, blir effekterna

i fri1-hr1llande till nuvarande

regler ojämna företagen

andra sidan behtdler nuvarande
man fa en duhhclform

skattcliittnader

av skatteliittnader

emellan.

Om man /i

i det nya systemet

skulle

som verkar onödigt invecklad.

Som jag tidigare har nämnt beror familjeföretagens

kapital skattesvårig-

heter friimst pä att dessa skatter skall betalas med beskattade

medel. En

lösning som dt1 kunde förefalla naturlig skulle vara att vid ägarens inkomsttaxering medge avdrag helt eller delvis för den förmögenhetsskatt
löper pa företaget.
siinkas avsevärt.
skattningsprinciper.

De erforderliga

löneuttagen

En st,dan avdragsr/itt

skulle härigenom

som bekunna

bryter dock mot nuvarande

be-

eftersom fysisk persnn f. n. inte fär avdrag för svensk

allmän skatt. Aven hortsett hiirifdn iir lösningen inte invändningsfri.

Först
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,ill_jag n:i11111a
att den leder till vissa o_j:imnheter. I:::11
mindre företag iigl av
en person med hiiga in1'omstcr skulle niimligen kunna ge större skatteHittnadcr iin ell stiirre fiiretag som iigs av L'n person med Higre inkomster.
Vidare förutsiiller en avdragsriill av detta slag all heskattningsmyndigheterna skall kunna rjkna ut hur mycket av den totala fiirmiigenhetsskallen
sPm hcliiper p,1 tillgjngar i rörelse. jlirdbruk eller skogsbruk. Detta skulle
kriiva detaljerade och med nödviindighet invecklade regler. inte minst i det
fall df1 skallskyldig innehar aktier i ett sm;'ifi.iretag som vid sidan av t. e\.
riirelse hedriver verksamhet som inte nmfallas av skallcliillnaderna. Likasft uppkommer ;1vse\';irda svr1righe1er nm den skatteskyldige berörs av
XO/X.'--procentsregeln. f\fodellcn iir dessullllll sv:'.tratt tilHimpa vid arvs- och
g;'i,·obeskattningen. Utredningsforslaget bygger visserligen pft tanken all
avdrag vid inkomslla\cringen skall medges för arvs- och gi'tvoskall. Förslaget blev emellertid starkt kritiserat nch bör enligt min mening inte följas
i den frireslagna formen. Jag vill slutligen framhtilla att en avdragsr:ilt for
formiigenhehskatt
- i likhet med nt1gra av de liisningar som jag tidigare
har diskuterat
aktualiserar fr:'tgan 0111kPmpenserande skiirpning i den
beskallning som sker n:ir företaget avyllras. E11 st:illningstagande till den
fragan fordrar yllerligare utredningsunderlag.
Ln lösning som lwr fi.inirdats av nt1gra remissinstanser bygger pi't tanken
all den kapitalskatt Stllll beliiper pft ell fiiretag inte omedelbart skall kriivas
ut a\' iigaren. Statens skatteansprf1k skulle anst{1 till dess företaget <il_js.
.-\.ven bnrtsett fr.'in de pniblcm som en sftdan lösning aktualiserar t. e\. i
frt1ga om krav pft r:inta och stiillande av s:ikerhet. kan den fa mindre önskviirda effekter. Den förmiigenhetsskatteskuld.
som efter en liingre inneha,·stid skulle vila pft företaget. kan antas mf111gagf111geruppgt1 till sfldana
belopp att en förs:iljning blir llilli.ijlig. I va1je fall skulle en sftdan betydande
skatteskuld siikert ge upphov till fiirsiik alt med mer eller mindre konstlade
medel eliminera den vid en förs:il_ining. An vidare kr:iver denna till synes
enkla llll)dell fttskilliga klllllplettering,tr. Jag vill hiir niimna att siirskilda
regler behiivs för delfiirsiiljningar samt vissa iigarskiflen i samband med
arv (.)dl g;'tv,t samt bodelning i anledning av skilsmiissa. Om inte siirregler
infrirs för en del av dessa förviirv inneb:ir modellen inte heller n;'tgl1nliisning pi"igenerationsv:i\lingsproblcn1L·n i familjeföretag.
I:::nytterligare modell Slllll har presenterats fritn bl. a. försiikringsföretagens sida bygger pa tanken att man skulle anknyta liittnadsreglerna till siirskilda arvsskattefi.irsiikringar. Vid sidan av de regler snm arbetsgruppen
föreslog skulle ;1vdrag medges för premier som betalades in p;'t s6dana forsiikringar. Efterst,m jag inte iir beredd all nu förorda avdragsriill för kapitalskatter. blir modellen inte aklllell. Desstltlllll vill jag p;ipeka att förslaget
0111avdragsr:itt for premier skulle komplicera vi1r redan invecklade förs:ikringsbeskattning.
Jag har i det fiiregtiende velat belysa innebörden av nt1gra förslag som
har förts fram i frflga om kapitalbeskattninl,!en av sm.\fi.iretag. De redovisa-
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de förslagen ttterkl1mmer i flera remissyttranden
ner. Gemensamt
av praktisk
principer.

med ntlgot olika variatio-

för förslagen iir att de inte sällan medför kllmplikationer

natur eller ganska tvlirt hrytcr mot hitvdvunna
Sorn jag tidigare har niimnt fordras ytterligare

skallemjssiga

utredningsarhetc

innan man slutligt kan bedöma om nt1glln av de föreslagna
eller annan forrn kan komma till anviindning

hl. a. göras avviigning mellan de skatteliittnader
vet av ett företag och heskattningcn
tillsvidare

modellerna

som medges under inneha-

niir företaget

avyttras.

Atminstone

iir det enligt min mening angeläget att nya skattelättnader

sftdan form att de n,'igorlunda vill li"\tcr sig inpassas

llm man utan noggrann

sikte pft att lindra kapitalbeskattningen

skall ta

som s{idan . .\ven om inkomstskat-

för kapitalskatteuttaget

och praktiska

redan beprövade

f. n. vara att liittnaderna

inrikta Hittnaderna st\ att de för en omedelhar
en. Bftdc principiella

slfa in ptt

llch administrativa

skid iir det iinsk viirt att så lfrngt möjligt kunna anviinda

ten har stor indirekt betydelse

öppna dörren

utredning

helt nya viigar inom detta omrftde. Ocks:-i av praktiska
metoder.
Enligt min mening hör utgängspunktcn

för en

i det giillande systemet.

Detta giiller inte minst diirför att man riskerar att oavsiktligt
för nya skattetlyktstttgiirder.

i en

pf1 Hingre sikt. I det arbetet ft1r

är det liimpligast att

effekt vid kapitalbeskattning-

skiil talar ocksfi. för att man försöker

undvika att blanda samman kapital- och inkomstbeskattning.
De nuvarande

skatteliittnaderna

komst skatteförfattningarnas

lir uppbyggda

värderingsreglcr.

cip tas upp till 4(V; av anskaffningsviirdet

med utgfi.ngspunkt

i in-

Sålunda för ett lager i prin-

och inventarier

till det 1/igsta be-

lopp som skulle ha kunnat glldtas vid inkomstberiikningen.

För att inte fö-

retag vars tillgfmgar domineras

av lager skall bli alltför gynnade i förhrtllan-

de till andra fi.iretag har dessutom
minst 60'", av företagets
Denna utformning
neutrala

kan kritiseras

i förhållande

skattningen.

skall redovisas

vid inkomsttaxeringen

- trots spärregdn

- kommer

Pä motsatt siitt missgynnas

anfaggningstiilgimgar

i form av fastigheter.

diir den fasta egendomen

väsentlig del av tillgångarna.
regler.

Lagernedskrivningen

dominerar.

Si\ blir fallet t. ex. i

vanligen utgör en mycket

principiell synpunkt
Vidure kan man fr/111
lir tlinkt att kunna användas
pi\ inventarier

är visserligen

ifrti-

v;irderingsi rcsultatutjlimi princip avsed-

faktisk vlirdenec.lgång. men liven de har med tiden kL1mrnit

att få inslag av rcsultatutjämning.
lagsbeskattningen

gör att de lagerin-

att gynnas vid kapitalbe-

av att anknyta till inkomstbeskattningens

nancle syfte. Avskrivningarna
da att motsvara

Reglerna iir inte
De stora möjlighe-

företag dlir andra tillg{mgar. t. ex.

fri"lga om jordbruken.
gasiitta liimplighctcn

som tillgftng.

fr[m olika synpunkter.

till olika former av verksamhet.

terna till varulagernedskrivning
tensiva företagen

införts en särskild spärr. som innebiir att

substansviirdc

Till det anförda

f. n. lir föremål för översyn.

ange hur konsoliderings

kommer

att hela före-

Det lir inte möjligt att nu

reglerna kommer att utformas

dock visa sig att reglerna lindras i sftdan omfattning

i framtiden.

Det kan

att de mindre iin i dag
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liimpar sig som utgi111gspunkt for kapitalskatkliillnader.
Samtidigt

sl.lm ff1ttnaderna nu ut vidgas iir det av anförda sbl

att reglerna

for en n:ig11t annl.lrlunda

k1Hnstbeskattningen
större neutralitet
tillg:mg;trna.

biir sliippas.

i förhfdlandc

utformning.

Hiirigenom

~fan bör i största

bruk pch skogsbruk.

till in-

blir det möjligt att uppnä

till företag som har olika sammansiittning
miijliga utsträckning

ger samma resultat för alla fiirmiigenheter
fortsiittningen

önsk viirt

Anknytningen

tilliimpa normer som

som har nedlagts i rörelse. _jord-

Detta sker liimpligen genom

tar sikte pti all reducera

av

att liittnadsreglcrna

substansviirdet

i

av hela företaget

i

stiillet fiir viirdct av vissa tillgi"\ngsslag. Även om denna princip giirs till huvudregel. blir det do.:k ··· av skiil som _jag strax skall redovisa·-·· nödvlindigt
att komplettera

huvudregeln

med en <irskild spiirregel.

Jag fi>rcslttr att hun1dregeln
utformas

l"i:irvi\rdering av fiirmiigcnhet

pti följande siitt. I ett första steg faststiills substansviirdet

fi:irmögl'11het som har nedlagts
stansvlirdet
spi\rrcgd

i rörelse. jordbruk

av den

eller skogsbruk.

Sub-

bestiims enligt de principer som ligger till grund för nuvarande
eller. med andra ord. enligt de viirderingsrcgler

Varulager

som tilliimpadcs

vid inkomsttaxeringen

före I 'J74 f1rs reform. Viirdesiittningcn
dande.

i smMiiretag

skall enligt 4 ~ sista stycket

blir inte bin-

lagen ( 1947: 577) om statlig

SF tiindrad senast 1976: 332). tas upp till det viirdc som

formiigenhetsskatt.

det kan anses ha betingat vid försiiljning under normala förh{dlandcn.

Lag-

ret skall därvid vi1rdcras som helhet utan hiinsyn till piiriiknelig vinst vid
försiiljning i detalj. Lager av djur pf1jordbruksfastighet
den som riksskatteverkct
anvisningarna

till 41

~

tas upp till de viir-

(RSVl faststiillcr enligt punkt I femte stycket av
kommunalskattelagen

( 1928: 370) eller - om si"idant

\'iirde inte har faststiillts för vissa djur - till allmiinna saluviirdet.

Vid varu-

lagerviirderingen

Inventari-

skall hiinsyn tas till inkurans och prisfallsrisk.

er tas upp till anskaffningsviirdet
utrangering.

I praktiken

efter avdrag för skiilig avskrivning

innebär detta att de bokförda

eller

värdena i regel kan

godtas. Fastigheter redovisas till taxeringsvärdet.
Byggnadsföretagcns
lager av fastigheter och andra fastigheter s,H11utgör lagertillg[rngar upptas
liigst till detta viirde. Övriga tillgtingar i fiirviirvskiillan
varande regler. Skulderna
utskiftningsskattcskuld

avriiknas.

inte beaktas.

far dncl, iiven i fortsiittningen

med:111hiilften av vissa flindavsiittningar
gets substansvärde.

Uittnader

till halva det nominella

i fi.irmi.igcnhetsheskattningen

erhtdlcs företabör medges i

av substansvärdet.

tepliktiga

bcstiims till 31V; av substansviirdet.

igenom uppnår man att smMöretagens
iinnu större.

Jag foreslar att det skat-

förmögenhetsviirde

nuliiget siinks med h/ilften i de fall dfl nuvarande
övriga fall blir siinkningen

viirdet.

Hir tas upp som skuld.

poster har avriiknats.

form av en vtisentlig reduktion
förmögenhctsviirdet

iin

:v1cdel som inncst11r pä skogskonto

redovisas

Sedan skulder och andra avgående

viirderas enligt nu-

varvid andra latenta skatteskulder

Hiir-

i förhållande

spiirregel är tillämplig.

till
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Som jag redan har niimnt iir det nödviindigt att komplettera
med en siirskild spiirregel.

De föreslagna

sedda för dem som iir smtil'iiretagarc

l;ittnaderna

huvudregeln

iir i första hand av-

eller jordhrukare

i egentlig mening.

Det lir givetvis inte iinskviirt att reglerna t;'1rden effekten att de stimulerar
till spekulation

bl. a. vid remissbehandlingen

s11111förctagsskatteberedningens
som hiir aktualiseras
relsedrivande

arhetsgrupp

pi, s;\dana fastigheter.

Detta iir i stor utstriickning

följd av det intlationsskydd

som kapitalinvestcringar
har hlivit attraktiva

vilket har medverkat

i fastigheter

har visat

till men fiir de aktiva
förmi.igenhetsviirdena

skulle i hög grad förstiirka
av arbetsgruppens

har m:ksi, ut-

förslag. Jag anser det

angeliiget att fi.irsi.\ka undvika att man genom skatteliittnaderna
s. k. passivt

iigande av _jordbrubfastighetcr.

princip fiirhchitllas
hruk. Avscviirda
för

stimulerar

borde diirfiir i

familjefiirctag

eller skngs-

uppkl1mrner dock niir det giillcr att precisera

ett krav pf1 aktivt deltagande.
nader

Liittnadcrna

1.lcm som sjiilva aktivt bedriver jordhruk
svt,righeter

till

denna cftL'rfri,gan och

pressa priserna i höjden. Farhågor i den riktningen

talats under rcrnisshchandlingcn

en

kapitalplaccringsobjckt.

till att höja fastighetspriserna

En siinkning av de skattepliktiga

30'; av substansviirdet

eller skogsbruk.

har pi, senare tid kunnat miirkas

sig ge. Jordbruksfastighctcr
j1ndbr11karna.

De problem

p.'i om del lir frfiga om ett rii--

företag eller ett förctag inom jordhruk

en ökad cftcrfri,gan

av det förslag

har lagt fram.

blir nt,got olika hen,ende

Vad först betriiffarjordbruksfastighctcr

ytterligare

skall fri

av olika slag. Risken fi.ir att kapitalskattelättnader

en s,\dan effekt har framhållits

De provisoriska

som

regler 11111
kapitalskatteliitt-

f,r 1970 LKh tilliirnpades

infördes

vid
1972-1974 E,rs taxeringar uppstiillde bl. a. krav p;\ att fiiretaget skulle utgöra viss min~ta del av iigarens förmögenhet och att han skulle ha sin huvudsakliga inkomst th,n företaget. Dessa hestiimmebcr
var svt1rtilliimpliga
och fick vissa mindre önskviirda effekter.
del skattskyldiga

tiirnligen godtyckligt

De kunde bl. a. leda till att en hel

kom all stiillas utanför det gynnade

1Hm'.1det. Om n;imligen den skattskyldige,

inkomstfiirhtdlanden

varierade

mell,1111,lika t1r. kunde detta leda till att han ett t1r fiek oeh ett annat t,r inte
fick skatteliittnader.

Jag anser ditrför att starka skiil talar mot en lösning av

hiir antytt slag. Enligt min mening skulle det vara himpligare
krav s1in1 direkt avs[1g den skattskyldiges
ten. Det visar sig emellertid

vara synnerligen

som {1ena sidan ger det resultat
blir möjligt att hantera

faktiska arhetsinsats
sdrt

ptt fastighe-

att formulera

s1)m f1syftas i sak oeh som

i den praktiska

att 11ppstiilla

tillliimpningen.

ett krav

a andra

sidan

l\1an mäste diirför

finna nrtgon annan 11tviig.
Jag anser att man kan fft en godtaghar
ta sikte pti fastighetsiigarens
utformar
understiga

person och hans aktivitet

en si.irskild spiirregcl

förviirvskiillan

lösning om man

som garanterar

inte pi",grund av reduktionen

det skattepliktiga

i förviirvskiillan

att förmligenhetsviirdet

av suhstansviirdet

förmögenhetsviirdet

i stiillet för att
av

kommer att

enligt nuvarande

regler
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av sfl.dana tillgrmgar som speciellt kan antas utgöra kapitalplaccringsobjekt
för passiva_jordiigarc.
stadsbyggnadcr

Det giiller i första hand mark och viixande skog. bo-

och vissa för jordbruket

nader. s. k. överbyggnad.

Spärregeln

och skogsbruket

obehövliga bygg-

bör alltså åstadkomma

att värdet av

tas upp
förvärvskiillan inte på grund av reduktionen· av substansviirdct
till Higre belopp iin vad som motsvarar det skattepliktiga värdet av den förmögenhet som har lagts ner i dessa tillgtmgar. rniremot biir viirdct av pn.,duktiva investeringar

it. ex. ekonomibyggnader.

ga utanför spiirregeln.
Det skattepliktiga värdet enligt nuvarande
enligt det sagda bör omfattas

inventarier

regler av förmögenhet

skulder

iir hiinförliga till samma tillgångar.

Sl)[ll

crhttllcs genom

minskat med de

Taxcringsviirdet

att jordbruksfastighetens

pi\ till-

hela taxeringsvärde

minskas med den del av det taxerade byggnadsviirdet
byggnader.

som

av spiirregeln utgörs i prin,·ip av taxerings-

viirdet pfl.mark. skog. bostads byggnader och överbyggnad
gimgarna

och lager lig-

som avser ekonomi-

Svårare iir det att bestiimrna hur stor del av skulderna som be-

löper på tillgtmgarna i fråga. Det är i praktiken ofta inte möjligt att på ett
tillfredsstmlande
förvärvskällan.

sätt utreda hur skulderna fördelar sig p;i olika tillgängar i
Enligt min mening är det därför nödvändigt att vid tillämp-

ningen av spärregeln

genomgaende

som innebär att de totala skulderna
tillg,\ngarna

i förhållande

i förvärvskiillan

till tillgångarnas

der avses i detta sammanhang
skatteskulder

anviinda en proportioneringsmetod.

låneskulder.

fördelas pä de olika

förmögenhetsviirde.

:\kd skul-

leverantörskulder,

merviirde-

och andra avdrag~gilla skulder i förviirvskällan,

sådana avgående poster som fond- eller garantiavsiittningar

diiremot inte
och inte heller

den skattskyldigcs privata skatteskulder.
Jag föreslftr si1lcdcs beträft:.111dejordbruk m:h skogsbruk att huvudregeln

"!:

om reduktion av substansvärdet till 30 kompletteras med en spiirregcl av
det innehf1II som jag hiir har angivit. Ett exempel kan belysa hur spiirrcgcln
fungerar. Antag att det oreducerade

värdet av tillgangarna i förvärvskällan

uppgär till 3 milj. kr. och ltir1es:..:uldcrna till I milj. kr. Substansvärdet.
då är 2 milj. kr.. skall enligt huvudregeln

som

reduceras till O,h milj. kr. Antag

vidare att taxeringsvärdet.

minskat med den del av byggnadsv~irdct

avser ekonomibyggnader.

uppgt1r till 2 milj. kr. Pa detta tillgiingsvärde

skall

som

2/3 av skulderna eller 0,66 milj. kr. anses belöpa. Det lägsta värde

som enligt spärrcgcln

skall tas upp till beskattning

milj. kr. Ändras förutslittningarna

så att hela tillgtmgsvärdct

eller andra tillgångar som omfattas av spärregeln,
det - liksom i dag - bli beskattat.

blir dit (2--0.hh

1.33

ligger i mark

skulle hela substansvär-

Om i'I andra sidan taxeringsvärdet

mark m. m. uppgår till I milj. kr., blir det beskattningsbara
värdet av förvärvskällan

=)

av

förmögenhets-

( I - I /3 x I=) 0.66 milj. kr. Generellt

gäller att

spärregeln träder i funktion endast i de fall då värdet av mark m. m. överstiger 30 % av hela tillgangsvärdet.
Jag övergår nu till fri'lgan om behovet av en särskild spiirregel vid värde-
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Aven hiir föreligga

still formulera

samma sv[1righeter att pf1 ett tillfreds-

ett krav p,) aktivitet

sett hiirifr{111iir dd tveksamt

i forviirvskiillan.

Aven hort-

11111
ett si"1dant krav skulle vara önskviirt.

Siir-

skilt på senare tid har uttalats starka önskcm/il 11111
att man borde underfatta smf1företagens
all pbcera

finansiering

genom att stimulera

utomstt1ende

personer

kapital i dessa företag. Det skulle d[t inte vara J;impligt all ute-

sluta sf1dana pers1l!ler från skattcliittnaderna.
Det iir intc p:1 samma siitt som i frtiga om jordhruksfastighcter
en n'irclse som si'1dan förviirvas
diirenwt

omfatta

i rent spekulationssyfte.

eller viirdepapper.

rantier mot att en verksamhet
som lllllfattar

Giillande riitt inneht1llcr vissa ga-

som niirmast avser förvaltning

ring av privata förmiigcnhctstillgangar
verksamhet

kan

tillgf111gar som är viil liimpade som kapitalplaeeringsoh-

_jekt. t. ex. fastigheter

fastigheter

vanligt att

En rörelse

bclwndlas

t. ex. innehav.

förvaltning

si'tdan omfattning

att vcrksamhcten

blir att betrakta

I normalfallet

t. ex. hyresfastigheter

kommer

Fiir att en

och om<ittning

skall anses som rörelse fordras att fastigheterna

del med fastigheter.

och lllllplace-

som rörelse.

av

kiips och siiljs i

som yrkesmiissig

han-

inte ens ett stort innehav av

att falla under rörelsebegreppet

och försiiljningarna

då inte heller som riirelse utan som tillfällig förviirvsvcrksamhet

hehandlas

1Kh beskattas

enligt realisationsvinstrcglerna.

Nf1gra kapitalskatteliittna-

der blir i så fall inte aktuella.

Vissa pft senare år uppmiirksammade

spekulation

o. d. skulle sftledcs inte heriiras av mina för-

i hyresfastighekr

fall av

slag till skatteliittnader.
Det kan dock inte uteslutas

att det i praktiken

uppkommer

viirt att undanta dessa fall frfin Wttnadsregkrna.

Vid niirrnare iivcrviigandc

visar det sig emellertid

att detta möter stora tekniska svårigheter.

t. ex. iinskadc

vissa former av fastighetshandcl

undanta

griinsdragningsproblem

uppkomma.

fall dlir en

iir av st1dan art all den i prinDet skulle giwtvis vara önsk-

verksamhet som faller under riirelsereglerna
cip inte horde omfattas av skattehittnadcrna.

Om man

skullc hetydande

S.'1 hart. ex. en byggmiistare

inte siil-

lan en blandad verksamhet

i den meningen att han vid sidan av den egentli-

ga hyggnadsvcrksamheten

hedriver

handel med fastigheter.

ning att undanta sf1dan fastighetshandel

fri\n de föreslagna

linns i allmiinhct

regclsystem

och liknande

inte. Ett komplicerat

fall nä fram till en godtaghar

sagt om fastigheter

fordras för att i dessa

griinsdragning.

gLiller liven I. ex. verksamhet

Nhgon anledlättnadsreglcrna
Vad _jag nu har

som avser värdepapper.

Jag iir dLirför inte beredd att f. n. föreslå nagon begrLinsning av skattellittnaderna till vissa typer av rörelse.

Aven

i fråga om rörelse kommer _jag därför till slutsatsen

sa det hiir hchandlade
rar att företagets
duktionen

prohlcmet

heskattningshara

av suhstansviirdet

gcnhet som har investerats
rcgcln hör i princip omfatta

att man hör lö-

genom en särskild spän-egel som garanteförmögenhetsvLirde

kommer att understiga

inte p.'1grund av reviirdet av den förmii-

i vissa typiska kapitalplaceringsobjekt.
fastighetsinvesteringar.

Eftersom

Spiirrföretagens
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hyggnadsinvestningar
i flertalet fall mi"\ste betraktas som st1dana prndukti\'a investeringar som bör falla utanför spiirregeln. biir denna begriinsas till
det taxerade mark\'iirdet av fastigheter som ingf1r i rörelse. 1\-tan kunde
ii\'erviiga att t>cksf1lt1ta spiirregeln \lmfatta andra tillg,ingsslag. t. ex. vissa
företags innehav av viirdepapper. lliir uppkommer dock griinsdragningsproblem a\' det slag stim _jag tidigare har berört. Jag vill diirför f. 11.inte
foreslt, att andra rörelsetillg{rngar iin fastigh1.:Lcrt>mfattas av spiirregeln.
liksom niir det giilkr _it>rdVid spiirregelns tifömpning skall skulderna
hruksfastighelcr - fördelas p{1tillgirngarna i fiirviin·skiillan i fiirht1llande
till tillgtingarnas skattepliktiga fiirmiigenhl.!lsvänlc. HetrMfande effekterna
a\' spiirregeln kan _jag hiinvisa till vad _jag har anfiirt i frt1ga om jtirdhruksfastigheter.
Fön.:tagsskatteh1.:r1.:dningens arhl.!lsgrupp har ii\'en föreslagit siirskilda
regler for fideikommissens vidkt)mmande. r:ideikommissegendnm fiiresl,1s
vid formög1.:nhetsheskattningen fa v;irderas enligt de regler som giiller fiir
nyttjanderiitkr. En spärr föresl;'is d\lck Slllll innehiir att viirdet inte far unlkrstiga hiilften av annars tilHimpligt viird1.:.Enligt min mening kan det ifragasiittas om spe..:ialbestiimmelser av s:'tdant slag hör införas. Skiilig hänsyn
till fideiknmmiss1.:11ssituation kan i stiilkt tas genom att d1.:ssa fär tas upp
till 20 r; i stiillet för 3w·;_av substansviirdet. Jag for1.:sltiratt en sttdan r1.:g1.:I
införs vid förmögenhetsbeskattningen.
Vid arvsh1.:skattningen behövs vanligen inte n:ig\ln motsvarande regel. Detta beror pi, att ett fideikommiss
skall upphöra vid den nuvarande fideikommissariens död o..:h att egendomen dti tillfaller den avlidnes riittsinnehavare med iiganderiitt. Om regeringen ger dispens o..:h li"iterett fideikt>mmiss fortleva ytterligare en generation skall arvsskatten enligt nuvarande regler bniiknas som om 1.:g1.:ndomen had1.:fiirviirvats m1.:dnyttjanderiitt. D1.:ttainnebiir att arvsskatt1.:n beriiknas ptt det kapitaliserade viinlet av avkastningen frfm fidcikommissegendomen. Denna egendom viirderas enligt de regkr som gäller vid iiganderiitt. A vscr fideikomisset ett jordbruk. k\lmrner viirdet av detta enligt
mitt förslag betriiffande arvsskatten att beräknas till 30 ~; av substansvärdet. Avkastningen bt:riiknas med utgt,ngspunkt i detta reducerade viirde.
1\-kd hiinsyn hiirtill behövs inte heller i detta fall nf1gon 20-prncentregel. De
siirskilda spiirreglerna hör inte tifömpas niir egcnd(llll innehas eller · 1 undantagsfall - övertas m1.:dfideikommissriitt.
~lina förslag betriiffande formög1.:11h1.:tsbeskattningenkan sammanfattas
pf1foljand1.:sl·1tt.I ett första steg skall man fastställa substansviirdet av förmiigenhet som har lagts ner i ett smMiiretags rörclse._it)rdbruk eller skogsbruk. Subst;111s,·iirdet bestiims oberoende av inkomstbeskattningens värderingsregler. I ett andra steg redt11.:era~subst,msvlirdet till 30 ~;. Om den
skattskyldige iiger fastighl.!I som ingär i förviirvskiillan. fär reduktionen
dock inte leda till att viirdet av förviirvsbllan kommer att understiga ett
visst liigsta bdopp. Detta belopp bestiims med utg;'tngspunkt i ett tillgfrngsviirde. som for jordbruk och skogsbruk motsvarar fastighetens taxerings-' N.i!.sdagen IY77/7N. I .,a111/.Nr ./0. Bilaga 3
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vtlrde minskat med den del av hyggnadsvärdet

som avser ekonomihyggna-

der och som för rörelse motsvarar

taxerade

mihcloppet

fastighetens

markvärde.

Mini-

erhftlles sedan man fr:,n det nu niimnda tillgiingsv/irdet

riiknat de skulder

i förvärvsbllan

som efter pn,portionering

har av-

helöper

p.'1

tillgf111gsvärdet.
Förslaget

leder till en avseviird

mögenhetsvtlrdena

nedsättning

pft smftföretag.

av de heskattningshara

lerna. som hlir tillämpliga hara i de fall då markviirde
av det totala tillg,\ngsvärdet.

m. m. överstiger

kommer de skattepliktiga

blir inte beroende

tillgangsslag

i andra fall än da spiirreglerna

skattepliktigt

förmögenhetsviirde

mögenhetsskatten

ilr tillämpliga.

siitts ned. I normalfallet

minskar avsevärt.

en skattskyldig
stansvilrde

i

till att för-

leder detta till att behovet av
pfl företaget

Följande exempel

(inklusive arbetsgi-

belyser detta.

driver ett företag i aktiebolagsform
förmögenhetsvärde

Antag att

och att fiirl!lagets sub-

uppg{ir till 1.0 milj. kr.. vilket enligt nuvarande

rar ett lägsta skattepliktigt

av suhpft olika

Minskningen

leder givetvis gt:nomgt,endt:

uttag av iiverlön och dtirmed helastningen
varavgifter)

är fon.klad

av hur förmögenheten

3()C';.

förmögenhetsvär-

dena som redan nämnts att slinkas med minst hiilften. Reduktionen
stansviln.let

för-

Bortser man frtm de siirskilda spllrreg-

regler motsva-

av 0.6 milj. kr. Antag vidare

att han önskar göra st\dana uttag frän företaget att han efter skatt för samma disponihla

inkomst som en löntagare

utan heskattningsbar

het erhåller vid en lön pf, 60 000 kr. Merbelastningcn
av uttag för förmögenhetsskatt

pft grund

i st, fall fran ca 29 000 kr. till ca

reduceras

4000 kr. dler med drygt 85 "}. Andras förutsiittningarna
viirdet uppgär till 2.2 milj. kr. - motsvarande
mögenhetsvilrde

förmögen-

på företaget

sä att substans-

ett lägsta skattepliktigt

av 1.3 milj. kr. enligt nuvarande

för-

regler - llCh _jämförelsepf, företaget

frt\n

ca 157 000 kr. till ca 46 000 kr. eller med 71 c.;. I de fall dft substansvärdet

lönen uppgår till I 00 000 kr.. minskar extrahclastningen

av

ett smMöretag överstiger

ca 2.2 milj. kr. kommer lättnadsreglerna

fall inte att fä den fulla effekt som motsvarar
värdet.

Detta heror på att skattskyldiga

det halverade

i mänga

förmögenhets-

med stora förmögenhetsinnehav

ofta redan nu fär sin skatt väsentligt nedsatt enligt den s. k. 80/85-procentregeln.

I princip innebär denna regel att en fysisk persons

skatt inte rnr överstiga

ett visst spärrbelopp.

av den statligt beskattningsbara

inkomsten

200 000 kr. och 85 r:::; av överskjutande
med stor förmögenhet

Detta belopp motsvarar

inkomsthelopp.

fortfarande

i det senaste exemplet

kr .. vilket enligt nuvarande
hetsvärde

av mitt förslag understi-

har ett substansvärde

av l.8 milj. kr. Ägarens förmögenhetsskatt
och den ytterligare

om iln

av 80/85-procentregeln.

regler ger ett lägsta skattepliktigt

på grund av 80/85-procentregeln

till spärrhe-

till skattelättnader.

mindre än som hade varit fallet utan existensen
Antag att företaget

En skattskyldig

kan redan i dag ha fätt skatten nedsatt

leder förslaget

80 '{

till den del den inte överstig~r

loppet. Om hans totala skatt efter genomförandet
ger spföTheloppet.

sammanlagda

av 3.0 milj.
förmögen-

ärdå normalt nedsatt
lättnaden

pi\. grund av
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mitt förslag - som n:ducerar den skattepliktiga förmögenheten till 0.9 milj.
kr. - hlir diirf'ör förh{dlandevis mindre iin i de tidigare fallen. Likviil giillcr
fortfarande att mcrbclastningen pit företaget pi•1grund av l'iirmögenhetsskatten kommer att ungcfor halveras. Jag vill ocksi1 nlimna att exemplet utg,1r ifr:111att ägaren ensam har inkomst. Om liven maken har inkomst, kommer 80/85-procentrcgclns
hcgriinsningeffekt att bli mindre och den etfrktiva llittnaden till följd av mitt förslag alltsf1 större. l\kd ökande substansviirdc hos företaget - eller vid fall av mer betydande förmögcnhctsinnehav

ut-

över det som ligger i smMöretagct - kommer man emellertid till fall där
mitt förslag inte leder till nagra skatteliittnader.
Regränsningen genom
80/85-procentregeln

blir dtir effektiv sf1viil med dagens förmiigenhetsvär-

dering av företaget som enligt de föreslagna reglerna. Man kommer här in
p,1 fr,1gan om den allmiinna avvligningen
skatteuttaget

vid de största

av inkomst- och förmögenhets-

förmögenhetsinnchavcn.

Den frb.gan faller

inom det omri1de som 1972 i1rs skatteutredning har i uppgift att se över.
Det kan finnas anledning att ta upp fri1gan niir stiillning med tiden tas till
skatteutredningens

förslag. Jag vill dessutom

understryka

att även de nu

berörda fallen omfattas av mina förslag till lättnader vid arvs- och gåvobcskattningen.
Det förslag till arvsskatteUittnader

som den särskilda

inom förctagsskattchcredningen
presenterade
kravet frftn 30-50'7i till I0-21Vi räntabilitet

arbetsgruppen

angavs sänka riintabilitetsptt eget kapital före skatt.

Denna effekt skulle uppnås för den som behöll ett ärvt företag i minst 20
b.r. De Hittnader i kapitalbeskattningen

som jag förordar har en annan in-

riktning. För det första omfattas förmögenhetsskatten

och vidare är det av-

sett - vilket jag strax skall i1terkomma till - att Hittnadcrna vid arvsbcskattningcn

skall kunna f1tnjutas liven om arvingarna

inte behåller företa-

get. Det lir därför svärt att jämföra de bi1da förslagens dTckter i olika situationer. Det finns dock anledning att anta att mina förslag rörande förmögenhets-. arvs- och gi1vobeskattningen
sammantagna
normalt
ungefär samma siinkning av lönsamhetskraven
som arbetsgruppens

medför
förslag

skulle ha gjort i de fall dft det hade kunnat utnyttjas fullt ut.
De totala flrliga kapitalskatterna

pti tillg{111gari smMöretag kan f. n. bc-

riiknas uppgf1 till ca 150 milj. kr. Mina förslag bctriiffandc förmögenhets-.
pfl
arvs- och gttvoskatt kan tillsammans bcriiknas slinka kapitalskatterna
sf1dana tillgflngar till 50 a 60 milj. kr. per t1r. Härtill kommer att förslagen
minskar behovet av löneuttag frb.n smMöretagen.
Beträffande tilHimpningen av de nya reglerna vill jag slutligen tilliigga
följande. De föreslagna

lättnaderna

lagts i rörelse. jordbruk

eller skogsbruk.

avser bara förmögenhet

som har ned-

För annan förmögenhet

skall ka-

pitalskatt naturligtvis betalas efter vanliga regler. Drivs verksamheten

i bo-

lagsform mflstc man kunna avgriinsa bolagets tillgfrngar och skulder fran
aktieägarens

privata förmögenhet.

Om bolaget vid sidan av rörelse. jord-

bruk eller skogsbruk har annan förvärvskiilla.

t. ex. hyresfastighet.

blir det
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ocksit nölh·iindigt att vid viirderingen
lagsfi.inni.igenheten

av aktierna

i bolaget avgöra hur bo-

fördelar sig p.:'1de t1lika fiirviirvskiillllrna.

Om rörelse,

_jordbruk eller skLigshruk drivs i direktiigd form m{1ste man p:i motsvarande
siitt dra griinsen mellan vad som hör till verbamhcten
tagarens privata förmiigenhet
av skatteliittnaderna.

m:h vad som iir före-

eller ingtir i forviirvskiilla

sllm inte omfattas

Jag iir medveten om att det i det enskilda fallet kan

vara sv{irt att göra dessa griinsdragningar.
men griinsdragningarna

l'rllhlemen

far givetvis stiirre betydelse

för vissa tillgi1ngsslag utvidgas.
betet iignar uppmiirksamhet

föreligger redan i dag
niir skatteliittnaderna

Det iir diirför viktigt att man i taxerin!,!sar-

i1t dessa fr;igor.

De nya reglerna om hittn,1der vid förmögenhetsheskattningen

bör tilliim-

pas I"iirsta gimgen vid 1979 ttrs taxering.

3 ..:.3 Liit111a1frrl'id lll"\'.1'- och g,h·ohcskat111i11go1
.lag har i det föreg!1ende he~krivit hur jag anser att kapitalskatteliittnaderna f. n. biir utformas under fiiretagarens
behandlas.

aktiva tid. dvs. vid formiigen-

Pr{1gan iir 1111hur generationwiixlingspnihlemen

hetsbeskattningen.

hör

dvs. vad som hör giilla vid arvs- lll.:h gi1v\1beskattningen.

och gi1vobesk:tttningen

Arvs-

bör inte vara utformad si'i att man hindrar eller onii-

digt\ is fi.irsv[1rar att ett smt\förerag fi.irs i.iver till niista generation.

Skatter-

na vid arv och g{1va mr1ste hidlas pi1 si1dan nivti att det fran företagsekllnllmiska 11tgi1ngspunkter blir möjligt för en eller flera arvingar eller andra niirsti1ende att överta företaget
lagt fram hetriiffande

llch driva det vidare. De förslag som jag har

förmögenhetsskatten

iir utformade

med tanke p.'1att

de i1ven hiir kunna tilliimpas vid arvs- och g?1voheskattningen.
pnicentregeln

som de siirskilda spiirreglcrna

tilliimpas iiven vid arv och gava. Prrigan är emellertid
vid ,trv och gi1va i niigot elkr ni1gra avseenden
ler mer begriinsadc

om skatteliittnaderna

hör vara mer omfattande

Kapitalskattcliittnaderna

har

r. n.

samma riickvidd

Diiremot iir de villkorade

1:31.a. kriivs för skattelättnad

vid förmiigenhets-

vid gt1vobeskattningen.

att gt1van avser all givarens riitt till det bort-

givna företaget llCh att gävan iir Firheh{dlsliis. Mottagaren
teliittnad.

Det kunde ifrt1gasiittas att ltita motsvarande

vara att arvsskatteliittnaderna
Utta fik arvingarna
dödsboet

mtlstc ocks[i he-

i minst fem i1r. I annat fall i1tertas tidigare medgiven skat-

vid fiirviirv genom arv eller testamente.

0111

Det avgörande

i huvudsak

motiveras

att ta över ett smMöretag.

eller arvingarna

get nch för en kiipeskilling
siga värdet pä företaget.

villkor giilla iiven
skiilct för det skulle

av att man vill 11nder-

Detta skiil förlorar i styrka

kort tid efter företagarens

diid siiljer fi.ireta-

som kanske avseviirt iiverstiger

det skattemiis-

Villkoret kunde fa den utformningen

liittnad medges endast om företaget inte siiljs inom förslagsvis
dödsfallet.

el-

iin vid fiirmiigenhetsheskattningen.

och an·sbeskattningen.

hi'db egendomen

St1viil JO-

hör alltså enligt min mening

Om dödsboet

avyttrar

företaget

att skattefem tir efter

inom denna tid. fär hela arvs-
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skatten riiknas llm. Skulle efter arvskift.: .:n arving.: ino111samma tid <ilja
företagL'l elkr sin andel i det. far lkn pa hnnom helörand.:

arvs~katt.:n

riik-

nas om.
l\lot en stidan liisning kan .:m.:llertid riktas flera indndningar

. .,\tt sriirr-

r.:gl.:r av hiir ifrt1gavar;1nde slag h.:hiivs vid gtiva sammanhiinger

m.:d att gi-

van: och gl1votagare annars skulle kunna handla i samförstand

och skaffa

sig obehöriga

skattefiirm{m.:r.

Vid arv saknas mii_jlighL'l.:r till sådan sreku-

lation. Vidare: kan en spiirregel vara oliiglig frrm företag.:ts
en företagar.:s

kr.:ts. Fiir att fa del :1,· skatt.:liittnadana

arvingarnas

synrunkt.

Efter

död kan det vara svtirt att finna en liimrlig L'flL'rtriidarc: inom

di"1behöva hc:hidla företaget

skulle an·ingarna

iin-

undc:r ett antal {1r. Tidsgriinsc:n skulle alltst1 i

sf1dana fall kunna fiir~vfaa en fri'1n företagL'ls synpunkt

önskviird

fiirsiilj-

ning till UllHnstliende.
En spiirregel skulle: ocb.'i aktualisera
diidsho kan vilja siilja företaget
<iljning finns inte: anh:dning

svi1ra grjnsdragningsprlihkm.

till n.'1gon av dc:Higarna. Mot en si1dan for-

all ingrira

med en h/1rdare arvsbeskattning.

Man kan iiven tiinka sig att nagon närstfiend.:

som inte: iir dödshodeliigare

önskar överta företaget och att just c:n lindrigare: arvs beskattning
skulle: undcrliitta
hiir diskuterat

iigarskiftet.

i hiig grad

J\.fan kan int.: helkr bortse ifran att sriirrar av

slag kornmc:r att inbjuda till missbruk och fiirsi.ik till kringg:i-

ende. Slutligen kan dL'l lH.:ksi"iframstä
försiiljning

Ett

som godtyckligt

t. .:x. fyra {1r efter dödsfallc:t

vinstgivande

avyttring

att ingripa mot en

men liita en kansk.: minst lika

efter sex itr gå fri.

Med tanke ri1 det förhftllandc:vis ringa behovet av en sriirregel

i arvsfal-

kn och med hiinsyn till de sv{1righet.:r som jag nu har r.:dovisat

anser jag

att man hör avst{1 frf1n en sf1dan regel vid arvsbeskattningen.
d.: sriirrarna

De nu giillan-

vid gi1va hör diiremot behitllas.

Mitt förslag bL'lriiffande arvs- oc:h gflvoheskattningen

iir diirför all liittna-

dc:r i princip skall mc:dgc:s pi\ samma siitt och i samma omfattning
förmögenhetsbc:skattningen.

arvs- och gt1vobeskatt11ingcn medge lättnader
fiinniigenhet

att vid

som saknar motsvarighc:t

vid

sbeskat t ningen.

Arvs- och gflvoskattana
fallet kan dessa skatter

har karaktir

gens speciella

utformade

situation.

spec:iella föreskrifter
tagsskattcberedningcns

av cngt1ngsskattcr.

uppgi1 till avsc:viirda belopp.

mi~jligheter att fri anst{rnd med skattens
är dock för restriktivt

betalning.

De nuvarande

Anstiindsregkrna

reglerna
sm:iföreta-

bör diirför kompletteras
som har föreslagits

med

av före-

arbetsgrupp.
arvinge.

testamentstagare

eller gt1votagare skall

kunna medges riitt att betala den arvs- eller gftvoskall
genom högst 20 t1rliga inbetalningar.

varje sttdant företag

I det enskilda

F. n. finns det vissa

för att alltid kunna tillgodose

av ungefär den innebörd

Jag föresliir att dödsbo.
småföretag

som vid

I ett par avs.:c:ndc:n finns det dock sbl

som omfattas

som belöper pft ett

Med srnflföretag först;\s då

av de slirskilda liittnadsreglerna.

ten skall erliiggas med lika i'trliga belopp.

Skat-

För att undvika alltför utdragna
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amorteringar hiir det föreskrivas att var:ie arshelnpp m:'lste uppgi, till minst
3 OtHIkr. Uppgi,r arvsskatten exempelvis till 18 000 kr.. blir anständstiden
sex :\r. N{,gon ytterligare heloppsgriins

iir knappast hehövlig. Beslut om an-

stitnd bör meddelas av heskattningsmyndigheten.
riitt eller Hinsstyrelse.

\kdges

dvs. vederbörande

tings-

anstånd skall liksnm nu riinta erhiggas och

siikerhet stiillas. I fri\ga om kraven pf, siikerhet bitriiderjag

arhetsgruppens

förslag. Aktier i företaget bör således godtas.
Arhetsgruppen
dödsfall.

har iiven behandlat arvs- neh gåvnheskattningen

F. n. dterges

arvs- eller gi"ivoskatt. llITImottagaren

tir efter skattskyldighetens

intriide. Gruppen föresli,r att denna tid förliings

till 10 ftr och att eftergiftsbeloppet

successivt

avtrappas

I·:nligt min mening iir en sfalan uppmjukning
diirför arbetsgruppens

och jag bitriider

förslag iiven i lknna del.
förslag angäende

avskriv-

vid vissa hencfika förviirv. Jag föreslär att tidigare iigares

rest viirde vid inknmstheskattningcn
övertagande

inom tidsperioden.

viilmotiverad

Likasf, ansluter jag mig till arhetsgruppens
ningsunderlag

vid tiita

dör inom ett

skall anses som anskaffningsviirde

genom arv och testamente

oberoende

legat till grund för arvsskatteberiikningen.

I likhet med arbetsgruppen

pi\. företagsskatteberedningens

ser jag att man i avvaktan

vid

av om annat värde har
an-

förslag bör avsta

friin liingre gi1ende lindringar i reglerna om avskrivningsunderlag.
De nya reglerna om arvs- och gi',voskatt hiir tilliimpas i de fall d{1skattskyldighet
reglerna

har intriitt efter utgången av i,r 1977. Nyssniimnda
om avskrivningsunderlag

vid bencfika

förvärv

Lindring av

hör tillämpas

fr. o. m. 1978 Ms taxering.
fog vill i detta sammanhang
tuation som uppkommer

slutligen framhfdla att den skattemiissiga

si-

vid arv och g,iva av smiiföretag har mfö1ga likhe-

ter med den som intrlider niir ni"igon köper ett sr,dant företag.

Den person

som iirvcr företaget eller far del i g{1va kan bl. a. behiiva göra stora löneuttag för att tiicka arvs- eller gf,voskatten.

Mina förslag till nya viirderings-

regler och ökade miijligheler till ans tänd kommer i förening med bl. a. det
förslag om utvidgade möjligh-:ter till dispens frfm låneförbudet i aktiebolitgger fram att
lagslagen ( 1975: 1385) som chefen för justitiedepartementcl
viist'ntligt minska sv{1righeterna. Detta hindrar inte att vissa prohlcm fortfarande kvarsti1r. Som jag tidigare har niimnt bör denna frtiga liksom frågan
om arvs- och g:,voskattehittnadernas

utformning

utredas ytterligare.

3 .l .-1. Fiir.fi1ttni11g.\fi.irslc1g
De nya hestiimmelserna
bör tas in i punkt l
nuvarande

111·

om lättnader

vid förmögenhetsbeskattningen

anri.rninganw ti/13 och -I

**SF

och där ersätta det

tredje stycket.

Av tre,{ie stycket i de~s föreslagna
ringens vtirderingsregler
hetsberiikningen.

nya lydelse framgår att inkomsttaxe-

inte längre skall vara bestämmande

Tredje stycket innehåller

deringen av inventarier

särskilda

och lager. Bestämmelserna

vid förmögen-

föreskrifter

överensstämmer

för väri prin-
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cip med de viirdcringsregler som giillde före 1974 ärs lagiindringar. Övriga
tillgfrngar viirderas enligt 4 ~ lKh punkterna I. 3 och 4 av anvisningarna till
lllCh4~~I det nyafiiirdl'
.1rrd,,., anges att skulder och andra avgfiende poster
skall avriiknas enligt hestiimmelserna i .'i ~- Hiirav följer hl. a. att avdrag
kan medges for garantiavsii11ningar. Hiinsyn skall i princip inre tas till andra latenta skatteskulder iin utskiftningsskalleskuld.
EII undantag iir dock
att medel pf1 skligskonto iiven i fortsiillningen för tas upp till°halva viirdel
och att hiilften av vissa liindavsiittningar för avriiknas som skuld.
Substansviirdct av fiirviirvskiillan beriiknas enligt nu angivna principer.
Om skulder och andra avg:'1cnde poster överstiger viirdct av tillg{1ngarna.
för resterande skuldbelopp avriiknas mot den skattskyldiges övriga skattepliktiga fiirmögenhetstillgf1ngar. Leder beriikningcn till överskott. för
fiirmiigenhetsviirdct av förvärvskiillan enligt hestiimmelserna i det nya
.fi•111r1·.1T_ffk,·r siittas ner till JO r; eller - i fr:'iga lHTIfideikommiss - 20 r·;
av det överskjutande viirdet.
De s. k. spiirrcglcrna har tagits in i det nya .1jiiTf1•sT_ffk,•r. Reduktionen
av substansviirdet enligt femte stycket fiir inte leda till att förviirvskiillans
förmögenhetsvärde kommer att understiga visst minsta belopp. Vid hcräkning av detta helopp tasj\lrdhruksfastighet upp till taxeringsviirdet minskat
med den del av det laxerade byggnadsviirdet s11mhiinför sig till ekonomibyggnader. fastighet i riirelse tas upp till det taxerade mark viirdel. Fastighet skall beaktas endast lim den ägs av den skattskyldige eller - n/ir frf1ga
iir om viirdering av aktier i ett smt1forctag - av bolaget i fråga. Arrenderad
fastighet eller fastighet som innehas med fideikommissriitt beaktas sttlcdes
inte. Fr:'tn nu angivna fastighetsviirdcn avriiknas sf1stor del av skulderna i
förviirvskiillan som dessa fastighets värden utgör av det sammanlagda värdet av tillgångarna i förvärvskällan. Vid beräkning av sistniimnda värde
skall givetvis fastigheternas hela taxeringsvärde heaktas.
Av .1j11111fr
.,·ryckcr framg;1r all de nya reglerna - liksom nuvarande liittnadcr - inte bara iir tillämpliga pii företag som drivs i direktiigd form utan
iiven pa företag som drivs genom juridisk person.
~lina förslag till liittnader vid arvs- och gr1vohcskattningen föranleder
iindring av 22 ~ I 1110111.,23 .~. 55 ~ I och 2 1110111..I11111r56 ~ lagen
(/9-1/:-1/()J 011II11Ts- och g1)ros/..aff, AGL.

För all klargöra all de föreslagna liittnaderna - i likhet med de nuvarande - inte omfallar företag vars aktier eller andelar iir noterade pf1hörs eller
iir foremttl for liknande notering 11chinte heller andra företag vars aktier eller andelar omsiills pä kapitalmarknaden_ hör ett förtydligande göras i -I .~
~ .fi"irsra srycker A GL.
Förslaget till nya regler för heriikning av avskrivningsunderlag vid vissa
henefika förv;irv medför iindring av 111111/..1
3 h 111" 1111ri.rni11gama ri/1 29 ~

SF och 23

AL
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J.J De särskilda beskattningsrcglcrna för fåmansföretag
3.J.I

/nlcd11i11g

Genom lagstiftning unJer vtiren 1976 införJes ett antal särregler för beskattningen avs. k. fämansföretag

och intressenter i sttdana företag (prop.
1975/76: 79. SkU 1975/76: 28. rskr 1975/76: 171. SFS 1976: 85-l'7l. Med
fömansforetag avses i första hand aktiebolag. ekonomiska föreningar 1H.:h
handelsbolag vars aktier eller andelar innehas av en fysisk pcrslJn eller ett
få.tal fysiska personer. lkstämmclserna
haJe till syfte att vid inkomsthcskattningen skapa rättvisa mellan olika förctagsformer genom att minska
de heskattningsfördclar
som farnansföretagen ansf,gs ha haft tiJigarc i förhållande till verksamhet som bedrivs utan fiirmcJling av juridisk person.
Med det nya rcgdsystcmet har man dLirför i första hand tagit sikte pt, st1dana transaktioner som har kunnat genomföras av den anleJningen att något
reellt tvt1partsförhtillandc inte har förelegat mellan företaget och dess tigarc. S:1dana transaktioner kan t. ex. ha bestritt i att man i fämansföretaget
har träffat för ägarna särskilt förmf111ligaavtal om disposition av bil och k1kaler eller att man har tillämpat en felaktig prissLittning vid överlMelse av
egenJom mellan företaget och iigarkretsen. Avsikten med den nya lagstiftningen har å anJra sidan inte varit att genomföra nf,gon allmiin skärpning
av heskattningen av fåmansföretagen.
I samband med tillkomsten av lagstiftningen om fömansföretag uttrycktes i lllika sammanhang farhågor för att reglerna i mnnga fall skulle minte
önskvärda bcskattningseffekter.
Kritiken avsåg bl. a. Je genom lagstiftningen genomförda begrlinsningarna i rätten all vid inkomsttaxeringen fördela inkomst fri\n fiin:tagct mellan f"i.iretagsledan:n lh.:h hans make och
barn.
Pi\ förslag av den nya regeringen gjorJes hösten 1976 en uppmjukning av
villkoren för inJiviJuell heskattning av make och barn (prop. 1976/77: 41.
SkU 1976/77: 12. rskr 1976/77: 97. SfS 1976: 1094-1098).
Reglerna har nu hunnit vara i kraft unJer ca ett och ett halvt tir och de
har tillämpats vid 1977 års taxering. Jag har från taxeringshtill inhiimtat att
erfarenheterna av regclsystcmct i stort sett iir goJa. Med hänsyn härtill
finns Jet enligt min mening inte skäl att nu göra ntigon mer gcnomgripanJe
översyn av lagstiftningen pä området. Detta utesluter inte att det i ett senare skeJc. då ytterligare erfarenheter har vunnits vid tillämpningen. kan finnas anledning att se över systemet.

Pi\ ett par punkter finns det cmcllcrtiJ

sbl att redan nu vidta vissa justeringar.
skilt stark när Jet gäller värderingen
tantiemavsättningar.

Kritiken av reglerna har varit sär-

av bilförmåner

Jag Jclar uppfattningen

Jcn inte är tillfreJsställande

och behandlingen

av

att reglerna i dessa avseen-

och att en omedelbar justering är påkallad. Jag

kommer (förför i det följanJe att föreslå ändrade regler pf1 dessa omraden.
I Jctta sammanhang

vill jag nämna att man frän smMöretagarht,11 ocksit

har riktat kritik mot att taxeringsmynJigheterna

ofta har intagit en restrik-
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tiv h:dlning till egenföretagares

yrkanden om avdrag för uthildningskostna-

dcr. Man har ocks,1 efterlyst
heter att vid taxeringen

n:gler som skulle ge egenfiiretagarna

fö avdrag för konsultkostnader

samhand med uppriittandct

möjlig-

som uppkommer

i

av s_jiilvdeklarationcr och vid taxeringsproccs-

ser. Enligt min mening finns det dock inte ni1got hehov av att nu iindra heskattningsreglerna

pr, dessa llllirr,den. För famansföretagen

ma regler som for andra skattskyldiga.
kostnader

iir avdragsgilla

Uthildning,-.

giillcr hiir sam-

konsult- rn:h process-

endast under förutsättning

att de kan anses ha

nedlagts för att förviirva eller bihehidla intiikterna i den skattskyldiges
Detta iir en för nuvarande

viirvskiilla.

avdragssystem

cip. som giiller för alla katL'goriL'r av skattskyldiga

grundläggande

förprin-

m:h för alla inkomstslag.

Jag anser det varken Himpligt eller ens möjligt att i delta lagstiftningsiirenJL' ta upp dessa avdragsfragor

till ompriivning.

3 .3 .l flcskc1ff11i11g
ar hi(fi"ir111li11
Gerlllm 1970 i1rs lagstiftning infiirdes en specialregel

för viirdering av hil-

förmf1n som har ätn_jutits av företags ledare i fämansföretag

eller av honom

niirsti1ende person. Regeln hör ses mot hakgrund av de allmänna principer
som tilliimpas vid viirderingen

av bilförman i tjiinst.

Rortsett frfm niimnda specialregel
stiimmelse

om värdering

emellertid

utninlat

anvisningar

ta.xeringsmyndigheternas

KL inte nagon siirskild be-

Riksskattevcrket

t RS V) har

i iimnct vilka har blivit normgivande

bedömning

görelse för det huvudsakliga
avsnitt 2.2.2. Retriiffande

innehåller

av hilförmfmcr.

(senast RSV Dt 1976: 27). En redo-

innehället

i ckssa anvisningar

värderingsprinciperna

om att RS V har angivit riktviirden

har liimnats i

vill jag hiir endast erinra

för värderingen

med utgf1ngspunkt i den disponerade

för

av bil förmån i tjiinst

bilens prisklass och den privata kör-

striickans liingd. Med hänsyn till den kritik som har riktats mot specialregeln för fömansföretag -· vartill _jag strax i1krkommer - är dL't av siirskilt
intressL' att se vilka krav RSV har uppställt när det gäller att i det enskilda
fallet uppskatta

omfattningen

av den privata körningen.

arna kan det antas att godtagbar

Enligt anvisning-

utredning angftende omfattningen

av den

privata körningen ofta inte kommer att föreligga. vaii'ör det i dessa fall blir
nödvändigt att bygga pä en schahlonregel. Enligt den schablonregel som i
enlighet hiirmed har intagits i anvisningarna hiir - i sådana fall då det inte
varit kortare cl-

har visats eller gjorts sannolikt att den privata körsträckan
lt:r liingre och då anvisningarna
dömning - förmf1nsvärdet
lig privat körsträcka
föreskrift

i övrigt inte ger anl<:dning till en annan be-

beräknas

med utgftngspunkt

av I 000 mil. Anvisningarna

t:nligt vilken förmånsvärdct

till Higrc belopp iin som motsvarar
Enligt den

ar 1976 införda

gäller företagsledare
värderingen

frfln en antagen ftr-

innehåller dessutom

inte utan särskilda

en

skäl bör tas upp

.'i00 mils privatkörning.

specialregeln

för fämansföretag

i sadant företag eller honom närstftende

skall - såvitt
person - vid

av bil förmån anses att bilen i privat bruk har körts minst I 000
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mil. Jag har i avsnitt ::!.2.2 n:dogjort för de motiv som lftg hakom denna regel. Ett huvudskiil

var att det siirskilt betriiffande

företagsledare

företag och honom niirsU'tende persliner i praktiken

fä klarhet angftende omfattningen
orsak till denna svärighet
förelegat

av den privata kiirningen.

minimiregel.

att RSV i sina anvisningar
sa möjligheter

Lagregeln

har formulerats

för heskattning

sida. Det bör dock erinras om
av fämansföretag

har öppnat vis-

(RSV Dt 1976: 35). Enligt dessa anvisningar

till jiimkning

gliller vidare att visst tillligg skall göras till vlirdet av företagsledares
mfin. om företaget

Tilliigget skall i princip motsvara den del av

för resor i verksamheten

normala bilkostnader
Specialregeln

bilför-

har anskaffat en dyrare bil iin som kan anses erforderligt

med hiinsyn till verksamheten.
kostnaderna

som

som alltsä i princip inte kan brytas genom olika

frän de skattskyldigas

former av hevisning

En bidragande

ansftgs vara att det i dessa fall normalt inte har

nf1got reellt t vt1partsförhållande.

en ovillkorlig

i fömans-

hade visat sig svårt att

som överstiger

vad som motsvarar

i företaget.

har utsatts för stark kritik frftn smttföretagarnas

sida. Kri-

tiken har siirskilt tagit fasta pit att det i princip inte finns nf1gra möjligheter
att fr{rng,\ regeln genom motbevisning.

Det har papekats

att det l)fta före-

kommer fall diir det pft olika siitt finns möjligheter att styrka att den privata
körstriickan

viisentligt understiger

I 000 mil. I de fall dtt den privata kör-

ningen lir mycket begriinsad lir det enligt kritikerna

stiitande att företagslc-

daren eller honom niirst{1enue person skall behöva bli beskattad
omfattande

privatkörning

ocksi'i. pftpekat bl. a. att minimiregeln
gorier av skattskyldiga

för så pass

som I 000 mil. Man har frtm smftfiiretagarhftll
saknar nwtsvarighet

som ocksf1 har möjligheter

för andra kate-

att utnyttja arbetsgiva-

rens bil fiir privata iindamål.
Fiir egen del fär jag anfiira

följande.

Den kritik som har riktats

om viirdering av förmttn av fri bil i fä mans företag anser jag

schablonregeln

i princip vara hcfligad.

Genom en alltför stram utformning

av regeln har

man i princip avhlint de skattskyldiga

alla möjligheter

mer av hevisning

om minst I 000 mils körning.

uppenbart

mot

bryta presurntilinen

att genom olika for-

att detta i enskilua fall kan leda till en omotiverad

Det lir

skattebelast-

ning. Jag anser ocksft att man stt lfrngt det iir möjligt bör undvika siirregler
for en viss kategori av anstiillda.
uppfattning
mansf1)retag.

som kom till uttryck

i förarbetena

nlimligen att dispositionsriitten

delse för en företagsledare

i ett fämansföretag

förhf1llandet gör att det fortfarande
striktare

Samtidigt vill jag tilHigga att jag delar den

bevisregler

till lagstiftningen

om fä-

till en bil kan ha större betyiin för annan anstiilld.

Det

kan finnas anledning att tilHimpa nftgot

i fråga om fiiretagsledare

i fi'1111ansföretag. Detta sam-

manhiinger ju bl. a. ml?d att det norm air inte föreligger något egentligt tvåpartsförhftllande

mellan företaget

och företagsledaren.

Jag iir alltsi't beredd att förorda nftgon form av ändring av den nu gällande
regeln för viirdering av förmftn av fri bil i fåmansföretag.

En möjlighet iir

att mjuka upp den nuvarande

fttr möjlighet att

regeln så att de skattskyldiga
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under vissa förutsiittningar hryta presumtionen om minst I 000 mils rrivatkiirning. Jag anser emellertid att man genom en s{1dan begriinsad Lindring
inte pt1ett tillfredsstiill:.mde siitt tillgodoser kravet pb.en sb. l:'tngt möjligt lik-•
formig reglering för alla grupper av anställda. Jag anser det önskvärt att
uppnä en mer samlad lösning av frågan om värdering av bilförmäner.
Det ligger di1 nära till hands att reglera frb.gan med en teknik liknande
den som tidigare har använts beträffande avdrag för kostnader för resor
med egen bil till och fran arbetet vid inkomst av tjänst. I runkt 4 av anvisningarna till 33 KL har angivits vissa allmiinna normer för bestiimmande
av sadant avdrag. varefter det har överlåtits tit RSV att närmare ange hur
avdragsberiikningen skall ske. En motsvarande ordning synes med fördel
kunna anv:indas ocksf1 i fräga om bilförmfö1erna. Kompetensen att besluta
om verkstiillighetsföreskrifter
ligger numera primärt hos regeringen. Regeringen kan dock tilläggas rätt att delegera denna uppgift till viss myndighet.
Niir" det gldler frägan om värdering av bilförmttner bör st1dan delegering

*

Himpligen ske till RSV. Genom att anlita denna teknik för man utrymme för
den flexibilitet som är nödviindig p[1 omri1dct. Det iir samtidigt en fördel
att reglerna härigenom pa ett annat sätt än hittills blir direkt bindande för
taxeringsmy ndigheterna.
Utgångspunkten bör vara att förmäns värdet i princip skall motsvara den
inbesparing av kostnader som den anställde gör genom bilförmt111en. Värdet bör med andra ord motsvara de kostnader som han skulle ha haft om
han sjiilv hade ägt bilen. Det är naturligtvis inte möjligt att i varje enskilt
fall göra en exakt beriikning av dessa kostnader. Värderingen måste i stället liksom hittills grundas pä vissa schabloner. Dessa bör sä långt det iir
möjligt baseras på uppgifter om genomsnittliga faktiska kostnader för bilar
i olika pris- och t1rsklasser vid olika itrliga körsträckor. Schablonen bör liksom hittills kunna franghs i särskilda fall. t. ex. när fämansföretag har anskaffat bil som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för företagsledarens eller honom närstf1ende persons privata bruk eller när bilen i
annat fall har anskaffats huvudsak/igen för förmanshavarens privata bruk.
Vad jag nu har anfört innehär inte nägon egentlig avvikelse frän de principer som har legat till grund för RSV:s nuvarande anvisningar. En annan
sak är att det framdeles kan bli aktuellt att justera värdenivån för bilförm/1nerna med hänsyn till den faktiska kostnadsutvecklingen.
Den fråga. som närmast har föranlett mig att föreslå en ändrad reglering
pä detta område. gäller de normer som skall tillämpas vid fastställande
den privata körsträckan.

av

Även i framtiden behövs någon form av presum-

tionsregel för de fall dt1 tillräcklig utredning saknas. Säväl RSV :s nuvarande anvisningar som specialregeln för fåmansföretag utgår från en årlig körsträcka på I 000 mil. Tillgängliga uppgifter tyder på att privatägda hilar genomsnittligt sett utnyttjas förarliga körsträckor som klart överstiger I 000
mil. Mönstret är med all sannolikhet detsamma i stl.dana fall där den skattskyldige på grund av sin anställning har fått förmånen att fritt utnyttja bil

Prop. 1977/78: 40
som arbetsgivaren

44
tillhandahallcr.

lan turde förekomma

l\kd hiinsyn till att det saledes mer siil-

att en bil som rritt för disponeras

viinds fiir t1rliga körstriickor

understigande

för privat bruk an-

I 000 mil iir det enligt min me-

ning motiverat att i de fall dit utredningen

i det enskilda fallet inte visar an-

nat utgi1 ifr:111att den privata kiirstriickan

har uppg!ttt till minst detta milan-

tal.
Jag föresl:ir dii1i'iir att man inför en prcsumtilHlsrcgcl
skattskyldig

som inncblir att

skall anses ha kört bilen i privat bruk minst I 000 mil. Om det

inte röreligger

niigra begriinsningar

i displ1si1ionsriittcn

bör ett p,bti'i.ende

om mindre striicka iin I 000 mil godtas endast om den skattskyldige
göra sannolikt

att körsträckan

niirmare precisera

hcviskravct.

gifter ur en kontinuerligt
om inte uppgifterna
understryka

Jag vill dock som exempel niimna att upp-

rörd kö1journal mfmga g{mgcr bör kunna godtas

motsiigs av övriga omstiindighctcr.

att presumtionsrcgcln

den faktiska privata körstriickan
vara möjligt att i rörcskriftcrna
sumeras.

kan

har varit mindre. Det iir inte möjligt att här

Jag vill samtidigt

endast anger en ncdn: gräns. Orta torde
viisentligt överskrida

I 000 mil. Det bör

ange typfall diir en längre körsträcka

t. ex. fall diir bilen endast i obetydlig utstriickning

pre-

har använts i

tjiinstcn.
Den prcsumtionsrcgcl
generellt.

som jag nu har fiircslagit iir avsedd att tillämpas

dvs. även beträffande

tagslcdare

i ett fämansföretag

företagsledarc

i fttmansföretag.

- eller den som är närstående

hör alltså i likhet med anställda

En före-

till honom -

i allmänhet ha möjlighet att bryta presum-

tionen om minst I 000 mils privat körning. Det är en annan sak att man nlir
det gäller fåmansföretagen
bevisningen

ofta kan ha anledning att stiilla större krav pfl

för att presumtionen

skall brytas.

Detta sammanhiinger

att det i dessa fall ofta rftdcr intressegemenskap
mf111shavaren.
Förmfö1svärdet

bör liksom hittills kunna.iämkas

bart att förmtinshavaren

disponerar

mellan företaget och förnedåt. om det iir uppen-

en viiscntligt större nch dyrare hil än

han med hiinsyn till sitt inkomstHige rn:h sina förhållanden
h."1llitsig med

11111han

med

själv hade stf1tt för kostnaderna

i övrigt skulle ha

för bilen.

Som jag redan har nämnt behandlar RS V i sina anvisningar särskilt det
fallet att ett fåmansföretag har anskaffat en betydligt dyrare hil iin som behövs för verksamheten.

Enligt anvisningarna

göras till det förmänsviirdc

som beräknas

skall i sf1dana fall visst tillägg

för företagsledarcn

eller honom

närstf1endc person. Jag anser att samma princip hiir tillämpas även i fortsättningen

och alt den hör komma till uttryck i lagtexten.

I förarbetena

till 1976 ilrs lagstiftning

även frngan om företagets
dyrare än verksamheten
skatlebcrcdningen
av beredningens

och i RSV:s anvisningar

riitt till avdrag för kostnader

berörs

för en bil som är

kriiver. Enligt vad jag har erfarit avser företags-

att lligga fram förslag som berör denna frf1ga. Resultatet
arbete hör inte nu föregripas genom lagstiftning.

tan pä beredningens

förslag få.r det liksom hittills överlåtas

I avvak-

flt praxis att
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rriiva frågan llfll företagets avdragsriitt i hiir herörda fall.
lktriiffande viirdL'ring av bilfi.\nnttner föreslf1r jag alltsa att nuvarande
srL'L'ialregcl för fämansföretag L'rsiitts av mer generella hcstiimmelser.
Dessa bör tas in i 4~ *Kl.och anvisningarna till denna paragraf. I 4~ * Kl.
hlir anges att regeringL'n L'iler d'ter regeringens bemyndigande RSV fiir
va1:iL'kalenderftr skall faststiilla föreskriflL'r för viirdL'ring av hilförmtlll. Uttrycket bilformtin bör dL'finicras som sf1dan fiirmi1n att för pri val hruk fa 11tnyttja hil snm tillkommer skattskyldig pa grund av anstiillning eller uppdragsfiirh.:\llande eller av annan liknande grund. Denna definition iir avsedd att tiick.a iivL'ndL'fall dr1arbetsgivare tillhandahf1ller s. k. leasingbil eller d;1 skattskyldig pt1 grund av anstiillning. medlemskap i förening e. d.
har ftttt riitt att p{1förmftnliga villkor hyra bil. lkfinitionen tiickL'r bl. a.
ocksa det fall dit niirst!1L'ndetill företagsledare i fämansförL'tag har f:'1ttutnyttja hil för privat bruk. I anvisningarna till 4~ ~ KL hör anges de huvudprinciper som skall fiiljas vid faststiillande av viirderingsfiirL'skrifterna.
ViirdningL'n skall ske enligt schahlon som grundas pt1 genomsnittliga faktiska kostnader för innL'hav av bilar i olika pris- och i1rsklasser vid olika {irliga körstriickPr.
Bilen skall anses ha kiirts minst I 000 mil i privat bruk undn fö-ct. om
den skattskyldige inte kan göra sanm1lik1 att dL'n privata körstrikkan har
varit mindre. Har förctagsledarL' i famansforetag L'llcr honom niirstiicnde
person fi'ttl disponaa en bil som lir betydligt dyrare iin som fordras for
verksamhL'ten. skall till det forr11{111sviirde
som hcriiknas L'nligt schablonen
liiggas ell hL'iopp som kan anses motsvara skillnadL'n mL'llan de faktiska
knstnaderna for bilens anviimlning i verksamhclL'n och de för verksamheten crfordaliga kostnaderna. Om en hil har anskaffats helt eller huvudsakligen för flirmi'lnshavarens privata bruk. skall viirdet av formtmen bestiimmas till ett belopp motsvarande hela eller dL'n huvudsakliga delen av de bilklistnadcr Sllfll har pMörts företagL'IS vcrksamhL't. Sistniimnda rL'gcl fär
dock inte leda till att formi"insviirdet bestiims till liigre belopp iin det som
framkommer enligt schahloncn.
De nya reglerna hiir tilliimpas forsla gttngcn vid 1979 t1rs taxering.
3.3.3. A.1·drag.fi"ir 1a111i,·111,ll"si°ilt11i11gar
o. d.

Riirelscdrivande fi'1mansförctag har i rL'gL'Ifött avdrag för lön till förelagsledaren utan alt lönens skiilighct har prövats av taxcringsmyndighctcrna. Löncuthetalning har diirmed i praktiken gndtagits SLlfll en metod för att
1111dvikaduhhelhL'skattning.
Lkt har varit vanligt att de mindre aktiebolagen i rcsultatutjiimnande syflL' har gjort skuldavsiittningar i bokslutet för lönctillskott. tantiem o. d. till
akticiigarna. F.nligt tidigare glillande regler fick bolaget avdrag för sf1dana
avsiittningar vid taxeringen för det beskattnings{tr som avsiittningarna hiinfördc sig till. Förctagsledaren hcskattades emdlcrtid i regL'I for heloppL'I
först vid tnxcringen för det därpt1 följande beska11ningsf1ret. eftersom be-
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loppet först Jf1 ansf1gs kiint och diirmed tillgiingligt för lyftning.
Genom 1976 års lagstiftning föreskrevs att ffi.mansbolagen i fortsiittningoch
en skulle fi avdrag för avsiittning till tantiem 1>. d. rill företag.,leJarc
närstäende

till honom först vid taxeringen

lats ut. RS V har utfärdat

anvisningar

Jag hiinvisar

nya regeln.

för det {tr d,'t beloppet

för tolkning

till Jen redogörelse

hade beta-

och tilliimpning

av Jen

för anvisningarnas

innehitll

( 1975/76: 1040. 1976/77: 320) lH.:h i Jen

allmiinna

som har liimnats i avsnitt 2.2.3.
I riksdagsmotioner
skattedebatten

har riktats kritik mot den lösning som valdes genom

firs lagstiftning.

Lösningen

ligt att anviinda

tantiem o. d. fiir resultatregkring.

att företagsskattebt>reJningens
mansbolag

1976

har ansetts medföra att Jet blir svitrt eller omöjMan har diirför önskat

förslag i betänkandet

i stlillet skall genmnföras

(SOU

1975: 54) Fti-

efter vissa kompletteringar.

Detta för-

slag innebär att bolaget fär avdrag enligt tidigare giillande regler. medan företagslcdaren

beskattas

som avsiittningen

för avsiittningen

redan viJ taxeringen

För egen del förjag

anföra följande.

Avsikten

var inte att hindra att löneutbetalningar
bolag anviinds

i famansiigJa

som annars triiffar aktiebolagens

i stiill.:t att hinJra att saJana aktiebolag
skaffade

mer till buds.

med 197h itrs lagstiftning

till aktieiigare

aktie-

i syfte att nollstiilla bolagets resultat och diirmed eliminerar

den Jubbclbeskattning
siittningarna

för det itr

avser.

sig en skattekredit

Samtidigt

vinster.

Syftet var

L)eh deras deliigare genom skuldavsom inte stod anJra

ans!1gs Jet angeläget

att förbiittra

företagsfor-

taxeringsmyn-

Vill man nfa dessa resultat finns tv{t hukan man I/tia bolaget f.'i avJrag
enligt iildre regler lich tiJigarelägga företagsledarens
beskattning eller ocksri kan man skjuta upp bolagets avdrag till det iir dit företagsleJaren
beskat-

digheternas

kontrollmöjligheter.

vudalternativ

för att lösa frngan. Antingen

tas.
Som jag reJan har niimnt valde förelagsskatteberedningen
vudalternativet.

Niir beredningens

tlera remissinstanser

förslag

att förslaget skulle medföra praktiska

problem varat t fiiretagsledaren
lek n:.ir han uppriittade
Problem

beloppet

sin sjiilvdeklaratinn.

skulle vidare uppkomma

samt betriiffande

p{tpekade

svftrigheter.

inte alltid kunJe kiinna till beloppets

Ett
stor-

Det skulle diirfor bli niidviin-

Jigt att införa regler som gjorJe Jet möjligt att i efterhand
tionen.

det första hu-

remissbehandlades

justera

Jeklara-

i frnga om prcliminiirskatten

p{1

de kontroll- och arbetsgivaruppgifter

som före-

taget hade att lämna. Enligt min mening lir Jessa invändningar

alltjämt bii-

rande och man bör därför försöka lösa frttgan p{t annat sätt iin beredningen
föreslog.
Genom

1976 kirs lagstiftning

valdes det andra huvudalternativet.

Enligt

den lagregel som d::i infördes fär bolaget inte avdrag förriin det avsatta
loppet har betalats
uppfällningen

ut. Denna regel har ansetts

att en tolkning av lagregeln

mycket begriinsar

möjligheterna

alltför restriktiv.

strikt efter ordalydelsen

be-·

Jag delar
alltför

att anviinda lön. tantiem o. d. i resultatut-
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syfte. RSV har emellertid

att det för avdragsriitt

i sina anvisningar

tolkat lagregeln sit

har varit tillgiingligt för

iir tillriiekligt att beloppet

lyftning och att denna fi.irutsiittning skall anses uppfylld redan niir beloppet
har gL1ttskri\'its fiiretagslcdaren.
stttr i god iiven:nsstiimmelse
en smiJigare

tillämpning.

stiiller p;i utredningen
Jctta

avseende

ningarna

Denna tolkning.

meJ lagstiftningens

som enligt min mening
grunJer.

ger utrymme för

En viktig frnga iir hur stora krav man i praktiken

angi1emle tidpunkten

för gottskrivningen.

Även i

anser jag att RSV har anvisat en liimplig lösning. Anvis-

synes niimligen inncbiira att man skall godta en uppgift om att

gottskrirning

har skett fiire riikcnskaps;"tt·ets utgfo1g. under förutsättning

att preliminiirskatteavdrag

har gjorts frttn heloppet

lats in under den upphörustermin
;trets 11tg;mg samt all beloppet

i vederhiirlig

har heta-

ordning rcdLwisas i löneredo-

visning Lieh p:1 kL111tn11luppgift.Den praktiska
efter riikenskapsi1rets

och skatten

som infaller niirmast efter riikenskapskonsekvensen

iir att holagct

utgi1ng har viss tid att göra en bedömning

av hur

stort belopp som skall tillgodofi.iras i form av tantiem o. J. Denna tiJ uppgår till 18 dagar. Lllll riikenskapsfl.ret

utgår vid ni"lgon av de tidpunkter

som

anges i 12 ~ första stycket bokföringslagen ( 1976: 125). I andra fall kan den
11ppgii till I mi1nad och IX dagar. Genom regelbunden resultatuppfiil_jning
och ett preliminiirt

hokslut hör hlilagen i regel kunna göra gLlltskrivningcn

inom den angivna tiJen. Vid det definitiva hokslutet kan det naturligtvis
sa sig att gott skrivningen

inte motsvarar

syn till de övriga resultatreglerande

vi-

holagets hela överskott.

Med hiin-

skattesystemet

tillMcr iir

Mgiirder

Slllll

det Lilick inte niidviindigt att tantiem o. d. utgör den ··sista'" resultatutjämnande rosten.
Resultatet

av mina överväganden

iir all jag ansluter mig till den lösning

som RSV har anvisat. Jag fi.iresliir att nuvaranJc
att Jet klart framgf1r att fi.irutsiittningarna
em eller liknande

ersättning

skaps[1rct. Det föreslagna

lagregel kompletteras

sa

för avdrag iir uppfyllda om tanti-

har hlivit tillgiinglig för lyftning unJer räkentilliigget bör göras tilliimpligt fr. o. m. 197X{trs

taxering.
Det iir lämpligt alt liksom hittills iiverlföa ilt RSV att i sina anvisningar
avgriinsa

tanticrnhegrcppct

giilla hetriiffandc

tiJpunktcn

och precisera

vilka utredningskrav

för gottskrivning

Sllm bör

m. m.

3.4 Extra a,·drag för exportkreditkostnader
ExportkreJitstöd
meJges svenska
att utliindska

i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen
företag vid exportaffärer.

kllnkurrentcr

kan

om det finns anledning att anta

har tillgfmg till exportkreditstöJ.

Stödet inne-

hiir att ett extra avdrag meJges vid sliviil den statliga som den kommunala
inkomsttaxeringen
ringshintan
krcuitcn

med helopp motsvarande

och exportkrcditriintan.

skillnaden

mellan refinansie-

dock högst 4 ~:; av den del av export-

som inte iir ;'1terbetald vid beskattningsärcts

ingfrng. N uv aran de

4X
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regler 1)m exr1.)rtkredi1sti.id infördes :1r 197.~ trror. 1975/711: 72. SkU
1975/76: 22. rskr 1975/76: ltlO. SFS 1975: 1150). I avsnitt 2.3 har redllgj11rts flir de fi.ir11tsiittni11garsom giiller fiir att stiid skall utg/1. .lag vill h:ir
endast erinra 11matt det fordras att exrorkn

avser karitalvara

och att e.x-

ronkrediten urrgar till minst I milj. kr.
Under v11ren 1977 har chefen for handelsderarkmentd
- efter regeringens hemyndigande
tillsatt en utredning (H 1977: 01 lom exp1)rttina11sieringe11. I utredningens direktiv framh:dls alt del st/tr klart alt den svenska
exrorten trots olika :1tg:irder fran statsmakternas sida - bl. a. ifragav,1ra11-- arhetar under mindde lagstiftning om avdrng för exrortkreditkostnader
re gynnsamma betingelser :111Slllll erbjuds i flera andra liinder. L:tredningen bör enligt sina direktiv rriiva 1)1llnuvarande system fi'lr finansiering eller sti.id for finansiering kan fiirbiittras och 1.Hll beho\' diiruti.iver föreligger
a\' all tillskapa nya linansieringsformer. Det anges att utredningens arbete
hiir bedrivas skyndsamt.
l\kd hiinsyn till n:imnd,1 utredningsarhete iir det enligt min mening
11liimplig1att i detta sa111111anhang
göra 11;1g1lil
mer fullst:indig utv:irdering
av effekterna av giillanJe h1gstiftni11gom exr1)r\kreditsti.id. I etl rar avseenden anser _jag det dock vara angeliiget att snarast utvidga möjligheterna
till stiid. Jag tiinker hiirvid ra stödets hcgriinsning till kapitalvawr 1.lL·htill
expllrtkrediter överstigandt: I milj. kr. Efter samrad med chL'fcn för handelsdepartL'mentet liigger _jag diirfiir nu fram förslag till :indringar i dessa
t\;1 hiinseenden.
Att nuvarande regler intL' omfattar export a\ k1.)11sultt_jiinstert1irde
friimst ha herott ri1 att L'xportkrL'ditcr tidigare var mindre vanliga i dL'ssa
fall. Under senare tid har emellertid kreditgivningen blivit alltmera betydelsefull \·id cxr1.1rt av 1--onsultt_j:inster.hiirunJer inhL'gripet tjiinster i samband med cntrcprenadarbcten.
DL'ssa krL'ditL'rgiillcr 11fta mycket st1)ra belllpp och lörcr mL'd kredittider pit urr till tio ar. Kreditkonkurrens har upps1:11tbl a. diirfiir all k11nsultföretag i flera liinder har 1illg:1ngtill samma krL'ditsuhventioner so111giillL'r fiir kapitalvaruexport.
Detta 111edfiir att de
svenska konsultfiirt'lag~·ns konkmrL'nsl:igL' har fiirsiimrats i _jii111förclsc
1ned vad som giiller fiir tlertak·t av de viktigaste k1.ink11rren1erna. Enligt
111i11
mening :ir det angcliigL't att 1.ktta fiirh,tllamk r:iltas till. Jag förcslar
diirfiir alt konsultt_jiinstn blir bcriittigade till exportkredit.stiid under samma fiirutsiittningar som f. 11. giillcr för karitalvaror.
F. 11.1--anL'XportkrL'ditstiid medges endast om krL'dit liimnas for mer iin
hiillten av den avtalade kiirL'skillingen. doL·k minst I milj. kr. l>etta medför
all mindre od1 medelstora fört'lag i atskilliga fall torde sakna 111ii_jlighctcr
all 11tnytt_jastlidet och all dL'ras konkurrL'nsliigc dii1fiir :ir Pgy1111sa111r11are
iin m(111g,1
11tlii11dskak11nku1-r1.·n1crs.Rade av administrativa skiil och mL'd
h:insyn till att dL'n export so111crhallL'r stiid skall vara av samhiillsL'ko1111misk betydelse iir det dock liimrligt att kriiva att exronkrediten :ir av viss
omf"attning . .lag förL'sl:1rall nuvarande helorrsgriin~ siinks till 0.5 milj. kr.
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Lk nya reglerna bör triiJa i kraft snarast möjligt och tilliimpas i fr11gaom
cxportkreditavtal
som ingi1s under tiden den I september 1977- 31 december 1979.

3.5 Schahlona,·drag för egena,·gifter
Ar 1976 änJraJcs reglerna för rörelseidkares och jordbrukares avdrag
för egenavgifter. TiJigare giilldc att egenavgifterna fick dras av i form av
allmiint avdrag och att de avgifter som hcliiptc p:1 inkomsterna
hcskattnings:1r

under ett

var avdragsgilla först vid taxeringen för Jet d;irpa följande

hcskattnings:1rct.

Enligt de nya n:glcrna far egenavgifter

relse och jorJbruksfastighct
princip jnnehär

i förv;irvskiillan.

de nya reglerna ocks;1 att avgifterna

mot de inkomster

p:1 inkomst av rö-

dras av som lllllklistnad

som Je belöper pf1. Med hiinsyn till avgiftsreglernas

formning har det dl)Ck inte ansetts

I

far avriiknas n:dan

möjligt att vid taxeringen

ut-

for ett visst

beskattningsi1r medge avdrag fiir de pa ;1ret faktiskt belöpandc avgifterna.
stiillct har valts en lösning Slllll innebiir att avdraget
skattningsiirets

avgifter best;ims schablonmiissigt

avgiftsundcrlaget.

Detta motsvarar

I

för det löpande he-

till viss andel av det s. k.

nettointiiktcn

av frirdrvskällan

före

minskad med hl. a. sjukpenning och liknande crsiittschahilinavdragct.
ning. Avdraget utgör enligt huvudregeln 10 r:-; av den del av underlaget
som inte överstiger

10 000 kr.. 20 r; av underlaget

100 000 kr. samt 15 'i av överskjutande

mellan 10 000 kr. llCh

del av underlaget.

För vissa skatt-

skyldiga. som betalar viisentligt liigrc avgifter iin andra.
do<:k bara 4 ~;- av underlaget. Om de slutliga egenavgifter

utgör avdraget
som paförs för

visst beskattningst1r
avdraget.

avviker fri1n det vid taxeringen

medgivna schablon-

sker en avstiimning vid följande i1rs taxering.

De nya reglerna om schablonavdrag tilliimpades första g:rngcn pil 1976
:irs inkomster. Aren 1977och I97~ kommer egenavgifterna att ligga ett par
procentenheter högre än under ;ar 1976. fri1ga uppkommer di1 om man hiir
höja de pro<:entsatscr som enligt huvudregeln ti!Himpas vid heriikning av
avdraget l 10. 20 resp. 15 '+I. Niir man tar stiillning till den fri1gan. hör man
hälla i minnet att schablonen :ir avsedd att ticka en mängd situationer med
mycket varierande avgiftsuttag. Det ligger i sakens natur all avdraget ofta
inte exakt övcrensstiimmcr
avdraget

med de slutliga egenavgifterna.

I vissa fall blir

för högt. i andra fall för l:1gt. Genom avstämningen

tillses att slutresultatet
den avgiftshöjning

hlir riktigt. Mot den bakgrunden

i efterhand

anser jag inte att

som i förhtdlande till {1r 197h inträffar under aren 1977

och 1978 iir tillriickligt stor för att motivera en höjning av procentsatserna
för schablonavdraget.
avdragsrcgler
reglerna

I detta sammanhang

får ses som ett provisorium

för socialförsäkringsavgifter

1970: 40) har nyligen i betiinkandet

vill jag framhälla att nuvarande
som tilfampas i avvaktan

ses över.

Pensionskommitten

(S

(SOLJ 1977: 46) Pensionsfri1gor m. m.

lagt fram förslag om enhetligare och mer lättillämpade
4

pf1 att

Riksdagen /977/78. I sam/. Nr40. Bi/11g113

regler för avgiftsbe-
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iir a\'sett alt tr;ida i kraft den I januari

tar st;illning till för,lagct.

en mer genomgripande

omHiggning

av avdragsreglerna

och att därvid {111yopröva rni.ijligheterna
för de på heskattningsftrct
Huvudregeln

faktiskt

fiir her;ikning

att avdrag

bör alltsit enligt min me-

I ett par andra avseenden
Reglerna

l1bcroende

:ir tvingande

pit viss inkomst

st,tr klart att egenavgifter

kolllmer alt betydligt

Det för höga avdraget

skall vid pMöljande

som tilliimpas

her:iknas

Det förekommer

skall anses utgöra

fr{u1 underlaget
ankolllllla

lnkolllstcn

till 22

att underlaget

skall minskas

av anstiillning

bör i stidana fall kunna un-

att ta initiativet.

1i!Himpas

r,;-av

pä den skattskyldige

underlaget.

;ir att Jessa skattskyldiga

allm(in arbetsgivaravgift.
betsgivaravgiften

form av allmän arbetsgivaravgift
visst helorp.

Det avgiftsfria

Solll jag redan

enligt

sj:ilv att liimna

fritgan.
för en s;irskild grupp

Skiilet till att denna pwcentsats

har föreslagit

fr. o. m. {1r 1978 skall sänkas

sänks frän 4 (.>;till 2 ~.;-(rror.

av den skatt-

i regel inte betalar annan egenavgift

Regt:ringen

vilket inneh;ir att den avvecklas

Jag fiiresllir att

på begäran

Som jag redan har niimnt 11tgiir schablonavdraget
endast 4

l)et ffir i

med en bestämmelse

som utgiir anstmlningsinkomst

som behövs for att bedöma

av skattskyluiga

enlig! lagen

Det iir dllck inte liimpligt att

för schablonavdrag

med inkomst

eller

1977: 6:lOl. Pti s,·1dan in-

*KL kompletteras

AFL. Det för i första hand ankomma
den utredning

t. ex. i fr{1ga om

all ex pfficio pröva denna fraga.

p;1 den skattskyldige

punkt 2 a av anvisningarna
som innebär

inkoms!

för schablonavdrag.

aliigga taxeringsmyndigheterna

ibland

som enligt KL iir riirclse-

AFL (llllllryckt

kollls! uttas inte n,'tgra egenavgifter.

inte helt

lich avgiftsdehitering

pt1 inkom si som enligt KL. utgör rö-

- att inkomst.

( 1%2: >81) om allmiin försiikring.

skyldige

avdrag i

kan bli for stort lir att de inkll!nst-

vid inkomsltaxering

i\ \'draget

av skogskörslor

jordbniksinkomst.

stiilltt

(lL'h avgiftsheriikning.

hör iindras sa att klan nmoti\·eraue

relse- eller jonlbruksinkomst.

dantas

hi1dc for de skattskyldiga

som har hand ()m taxering

till att schablonavdraget

st;immer överens.
inkomst

avdragshcloppet.

{1terföras till beskatt-

kan undvikas.

En anledning
hegrepp

~ft

I vissa fall

trots alt det redan

understiga
taxering

ning. Ett s,1danl system kan medföra oliigenhcter

forts:ittningen

yrkande

inte kornmer att utg,1 pt1 inkoms-

ten eller att avgifterna

Jag anser att avdragsrcglcrna

i den llleningen

fiir avdrag :ir uppfyllda.

kan detta leda l ill alt avdrag hcriiknas

lich for de myndigheter

hiir diiremor

av den skattskyldiges

snart de i KL angivna föruts;ittningarna
vid taxeringen

medge avdrag

avgifterna.

av schablonavdrag

redan nu justeras.

skall hertiknas

att överviiga

fiir egenavgifter

alt vid taxeringen

belöpande

ning rills vidare Himnas ofiiriindrad.
avdragsreglcrna

1979. Niir stats-

kan det finnas anledning

att den allmtinna

än
ar-

med 1v~1procentenheter

i det inre stödommuet

och i övriga landet

1977/78: 54). Vidare gliller att egenavgift
tas ut endast

helopret

urrg:tr

pt1 inkolllst

i

som överstiger

fr. o. m. ar 1977 till :10 000 kr.

har niimnt ligger det i de skattskyldigas

eget intresse

att
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undvi"a ett Olll(ltiverat eller alltför hiigt avdrag . .lag föresli1r diirför att avdragsn:gkrna J'iir hiir ifri1gavarande sbtts"yldiga ii11drasi l\';"1hiinseenden.
Fr. o. 111.in"omst;trd 1978 hör schahlonanlraget nedsiittas till 2 1 ; av 11nderlaget. Vidare biir fr.1.1. 111.ILJ7Xi1rs taxering giilla att avdraget skall heriiknas endast pa sadant underlag eller del lEirav fiir vil"et allmiin arhehgi\'aravgift skall 11tgi1.Vid priirning ;1v denna J'r11gahiir taxeringsmyndighet.:n av pra"tiska skiil kunna utgi1 il'r:111
att hela underlaget motsvarar s;idan
inktimst av annat förviirvsarhc:te som avses i 4 ~ första styt:ket lagen
t 1%8: 419) om allmän arbetsgivaravgift. Jag vill erinra om att underlaget.
enligt vad jag tidigare har foreslagit. inte omfattar vad SlHll utgör anstiillningsinktlillst enligt Al:!. 0111den skattskyldige sjiilv har hcgiirt att S:1dan
inkomst skall a\Tiiknas vid fa:-.tstiillande av 1111derlaget.Ge1H1111
den 1111
föreslagna bestiimm.:lsen hindrar man att schahlon;l\drag beriiknas p;1 den
del av underlagt! som understiger det avgiftsfria belt,ppet eller pa sadan ink11111st
av verksamhet i inre stöJ0111ri1Jet som i'r. t'. 111.t1r 1978 iir undantagen fr11nallmiin arbetsgivaravgift.

4

Hemställan

Med hiinvisning till vad jag nu har anfiirt htmst:iller _jag att regeringen
föreslår riksdagen
att antaga inom budgetdepartementet uppriittade förslag till
I. lag om iindring i kp111111u1wlskattelagen( 1928: 370).
, lag om ;indring i lagen ( 1947: 577) 1)m statlig förmögenhetsskatt.
3. lag om ändring i lagen t 1941:416) om ar\'sskatt och gåvoskatt.
4. lag om ändring i lagen ( 1973: 423) 0111avdrag vid inkomsttaxeringen
avseende kt1stnad i'ör exp11rtkredit.
Förslagen hiir fogas till regering~pn,11,klllkt i detta iirende Slll11hilw11g I.
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1 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrives att 4:::!~- punkt 2 a av anvisningarna
till :::!:::!
~punkt 3 b av anvisningarna till :::!9~- punkt I av anvisningarna till 41 ~ samt
( 1928: 370) skall ha neJan
anvisningarna
till 42 ~ kommunalskattelagen
angivna lyJelse.

Ntll'111·a11lfr
lydelse

Fiircslage11 /_\'lie/se

42 ~I
ViirJet av hostaJsförmän
skall heräknas med ledning av i orten gällande
hyrespris eller. i saknad av tillfi.ille till si1Jan _jämförelse. efter annan grund.
som mtt finnas Himplig.
VärJet av proJukter.
varor eller andra naturaförm'.tner.
som ingit i lön
eller annan inkomst. beräknas efter ortens pris.

Vid hcriik11i11gar 1·iirde a1· .fi"irRegeringen eller 1'.fier regcri11g111å11
a1· at1.fi"irrnfrat hmk.fä 11111y11- l'II.I'he111_rndiga11dc
riksskal/1'1·cr/..l'I
ja arhe1.1gii·are111illhiirig hil s/..1111, _fitslsliillcr .fi"ir \'W)t' kall'11dadr Ji"isä1·i11 giiller fi"iretags/edarc i .fit- ri'skri/ier .fi"ir 1·iirdcri11g111' hi!fi"irllllllt.1:fi"irelageller /111110111 11iirst11c11- 111d11
enligt de gn111tfrrso111anges i
1111l'i.rni11gama. Med
hiifi"ir111å11
dc f)er.1·011,anses so111om hilcn i
prirnl hm/.; kiirts mins! I 000 111il.
Firstäs .H1da11
.ti'im1ä111111
fiir rrirnl
(Se viJare anvisningarna. l
hmk .fil 11111yl(ic1
hil so1111illko111111er
.1·/..111tskyldigpå gmnd ar w1s1iill11i11geller flf){JJrag.1Firluillall{fl' el/ik11a11Jc, gr1111d.
ler cl\' 1111111111
tSe vidare anvisningarna.)

Anvisningar
till 22 ~
2.a.~ Vid beriikning av nettointäkt av här i riket bchigen jordhruksfastighet som brukats av skattskyldig. som iir fysisk person. medges schahlonavdrag för egenavgifter enligt hestiimmeberna
i denna punkt.
Schablonavdraget
beräknas
pi\
ett underlag som motsvarar
den
skattskyldiges
netwintiikt av jordbruksfastigheten.
beriiknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt före se hahlona vdraget.
minskad med dels sjukpenning eller annan ersättning
som avses i
punkt 14 av anvisningarna
till 21
dels underskott av annan här i riket
belägen
jordhruksfastighet
som
brukats av den skat1skyldige.

*·

' Senaste lydelse 1976:85.
Senaste lydelse 1976:1094.

2

Sehahlonavdragd
beriiknas
på
ett underlag som motsvarar
den
skattskyldiges
nettointäkt
av jordbruksfastigheten.
beriiknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt före schahlonavdraget,
minskad med dels sjukpenning eller
annan crsiittning som avses i punkt
dels
14 av anvisningarna
till ::!I
underskott av annan här i riket belägen jordhruksfastighet
som hrudels kats av den skattskyldige.

*·
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0111den skattskyldige
hegiir det
intiikt som iir Cl/I hii1i/i"ira till inkomst a1· a11stiill11i11genligt I I kap.
2~ Finta stycket lagen (1962:381!
0111C1ll111iin
.fi"irsiikring.

Motsvarande giiller betriiffandc skattskyldig som är deliigarc i handelsbolag (ifr 53 ~ 2 111nm.).
Beskattas enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 medhjälpande
make för del av inkomst av verksamhet, som bedrives av den andra maken. skall schablonavdrag för egenavgifter beräknas särskilt för envar av
makarna.

*

S.:hahlonavdraget utgör - sävida
annat icke följer av sjiitte stycket I 0 procent av den del av underlaget
som icke överstiger 10000 kronor.
20 procent av den del av underlaget
som överstiga
10000 men icke
100000 kronor samt 15 procent av
den del av underlaget snm överstiger 100000 krm!llr.

Schablonavdraget utgör - savida
annat icke följer av sjätte och sjun- 10 procent av den
de styckena
del av underlaget som icke överstiger 10000 kronor. 20 procent av
den del av underlaget som överstiger I O000 men icke I 00 000 kronor
samt 15 procent av den del av unIOO000
derlaget som överstiger
kronor.
S.:hahlonavdragct
utgör ./ proSchablonavdraget
utgör 2 procent av underlaget om
cent av underlaget om
a) den skattskyldige vid ing.'1ngen av {1ret näst före taxeringshret har fyllt
65 är.
b) den skattskyldige för de.:ember mf1nad tiret näst före taxeringsåret
har t1tnjutit förtidspension eller hel ålderspension enligt lagen ( 1962: 381)
om allmän försäkring och pensionsgrundande inkomst icke skall beräknas
för honom enligt 15 kap. 2 samma lag,
cl den skattskyldige icke är inskriven i allmän försäkringskassa vid utghngen av .'iret niist före taxerings!1ret. eller
d) bruttointäkten av fastigheten uteslutande eller s.'1gott som uteslutande omfattas av överenskommelse som avses i 3 kap. 2 andra stycket lagen ( I962: 381) om allmiin försiikring.
f ./till SO/Il ll\'.l'es i .1:jiille stycket
hcriiknas
sclwhlonC11·drag endast
på underlag eller del diirm· fiir 1·ilket egc•na1·g(fi enligt 4 .~ lagen
( 1968:419) om all111ii11arhetsgil'llra1·g(li 1·id taxeringen
hediimes
ko111111a
att utgå. Vid denna hediimning anses underlaget 11tgiira sätlan inkomst a1· an,wt _fi'in·iin·sarhctc som a1·ses
fiirsta stycket
niimnda la1;r11m.

*

*

*

till 29
3.b. 1 Vid planenlig avskrivning fördelas en tillgångs anskaffningsvärde
sasom omkostnad på ett antal är i följd genom värdeminskningsavdrag
' Senaste lydelse 1957:72.
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med hellipp s[1 avpassade att anskaffninl,!sviinlet kan i sin helhet avdral,!as
under den tidrymd tillgi"1ngenheriiknas vara ek,11lllmiskt anviindbar (tillg{t11gensvaraktighetstid). Det iirliga värdcminskningsavdraget hiir nllrmalt
bestiimmas enligt avskrivningsplan till viss britkdel av anskaffningsviirdet.
Kan utredning icke förchringas lllll anskaffningsviirdet eller lim de avdrag
som diirä tidigare iigt rurn. 111'.1
avdraget beriiknas till viss prllccnt i1bokförda viirdc:::teller 11annat viirue. slim med hiinsyn till omstiindigheterna finnes
llimpligt.
Viirdeminskningsavdrag mti. stivitt angi1r skattskyldig Slllll for handelshöcker. endast di.ir utredning företes om hur mycket av anskaffningsviiruet
som kvarsti1r oavskrivc:::ti hc:::skattningsavsec:::ndeske mc:::Jstörre:: belopp iin
som under hcskattningsMet avskrivits i riikenskaperna. Den omstiindigheten alt utredning i 1111angivna avseende icke företes skall dock ej utgiira
hinder för skattskyldig all tillgodonjuta avdrag. som redan tidigare skett i
riikenskaperna men dii ej gjorts vid beskattningen. därest det p[1visas hur
stor skiljaktighet i sistniimnda avsecnue föreligger m:h avdraget eljest iir
hehörigt.
Vid hestiimmande av tillgt111gsvaraktighctstid skall htinsyn tagas till omstiindigheter. som kunna röranlcda. att tillgängcns nytta for r(irelsen beriiknas hliva begriinsad till kortare tid än som kan antagas svara mot dess förbrukning genom slitning eller dyl.. snsom exempdvis d{i tillgt1ngen anskaffats för utnyttjanue av en kllnjunktur. som väntas bliva allenast tillfollig.
eller av ett siirskilt arbetstillfälle. eller da tillgit11genkan viintas bliva sasllm
oekonomisk uthytt mot ny tillg/t11g.innan den hlir utsliten.
S/1so111tillgf1ngs anskatTningsviirS{1som I illgit11gsanskaffningsvärde skall anses. dt1 tillg,ingen förviir- de skall anses. d[1tillgt1ngen förviirvats gcnnm köp eller hyte eller därvats genom köp eller byte eller diirmcd jiimförligt fr1ng. den verkliga
med jiimförligt fong. den verkliga
kostnaden för dess anskaffande
knstnaden fi.ir dess anskaffande
och. di\ tillgången annorledes iiver- och. d:1 tillgängen annorledes (iverg[itt till rörelsen. dess allmiinna sa- gittt till rörelsen. dess allmiinna saluviirde vid tiden för övergit11gen. luviirde vid tiden för överg[ingen.
Dock skall iakttagas röljande. Har
Dock skall iakttagas följande. Har
tillg{1ng i samband med förviirv av tillgi1ng i sambanJ med förvlirv av
den riirelse. vari den nyttjas. erhtd- den rörelse. vari den nyttjas. erh'.dlits annorledes iin gcnlim köp eller
lits anrll)r)edes än genom köp eller
byte eller därmed jiimförligt fång. byte eller Järmed jämförligt fäng.
skall. diir ej siirskilda omstiindigheskall. där ej siirskilda omstiindigheter till annat föranleda. säsorn an- ter till annat föranleua. si1som anskaffningsvärdc för tillgftngen an- skaffningsviirde för tillgt111genanses det belopp som kvarsti1r i he- ses det belopp som kvarstiir i heskattningsavsccnue oavskrivet för skattningsavseende oavskrivet för
överl!1taren. Skulle det i nitgot fall
iivern11aren . .fi"irs1il'illij ,·idFirriirr
111" riire/scn pi1 gmnd ,n· 111-r eller
befinnas. att den skattskyluigc eller
1c.11u111e111e
s1ii111pclplikt haiik11u1s nägon. som stiir honom niira. vidtagit ätgiird för att Jcn skattskyluige
<'.fil'r higre helot'fi• i 1·ilke1.fiill del
hclot'fJ 1'.fier ,·i/kel s1ii111pelplik1sä- skall kunna tillgodoräkna sig ett
/1111dt1
heriik11a1s skall anses .11lso111 högre anskaffningsvärde
lin som
w1.1k1if.ti1i11gsl'iirde.Skulle det i nå- synes rimligt, och kan det antagas
got fall befinnas. att den skattskylatt detta skett för att {1t någon av
dige eller nägon. som stflr honom dem bereda obehörig förmån i be-
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11iira. viJtagit i1tgiinl för alt den
skattskyldige skall kunna tillgl1<loriik11asig ett högre anskaffningsviirdc iin som synes rimligt, och kan
det antagas att detta skett för att i1t
11;1gonav dem bereda obehörig förman i heskattningsavseen<le. skall
anskaffningsviirdct
i skiilig m:in
_jiimkas. S:1sl.lm anskaffningsviirdc
for tillgt1ng, som moderbolag eller
iivertagande
förening övertager
fri111dotterbolag eller iiverWtande
förening vid s;·1da11fusion, sl.lm i
2X ~ >nwm. första eller andra stycket avsL'S, skall anses det belopp.
Sl.lm vid fllsionstillfiillct kvarstitr i
he.,kattningsavsecnde
oavskrivet
hos dotterbolaget eller den i.iverl:1tandc föreningen.

/_I-elds<·

skattningsavseendc,
skall anskaffningsvlirdet i skiilig 111f111
jjmkas.
Sasorn anskaffningsdrde
för tillg{rng. som moderbolag eller övertagamle fiirening övertager fr;'tn dntterholag eller i.iverhitanue förening
viJ si1Ja11fusion. som i 2X~ 3 11111111.
första eller andra stycket avses.
skall anses det bell1pp. som vid fusionstillfollct kvarst.1r i heskattningsavseendc oavskrivct hos dotterbolaget eller den övcrlatande
föreningen.

till -11 ~
I.' Inkomst av _jordhruksfastighet eller rörelse skall beriiknas enligt blikföringsmiissiga grunder. Hiinsyn skall dii1fiir tagas till in- nch utg~1endc lager av varor. dliri inbegripet d_jur. r!1material. hel- llch halvfabrikat 111.m ..
samt till fordringar lKh skulder. Som viirdc av i11gi1endclager. fordringar
llCh skulder skall JlirviJ upptagas vlirdct av närmast föreg/1cnde heska1tni11gsf1rsutg;'1e11delager. fL1rdringar och skulder. lkstiirnmclscrna i 41 ~ om
lager rit i varvsrörelse tilliimpas iiven i fri1ga om skepp eller skeppsbyggc.
pi1 vilket den skattskyldige utfört eller avser att utfi_ira arbete i icke ovlisentlig omfattning. utan hinder av att den skattskyldige avyttrat skeppet eller hygget. Vad nu föreskrivits glillcr dock endast intill dess skeppet elk-r
skL·ppsbygget levererats till förvlirvaren. Vad som avses med skepp framgr1r av s_ji.ilagcn(IX91:)5 s. I).
Fiir skattskyldig. som haft orunad bokföring. skall beriikningen av inkomst ske pi1 grund\·al av hans hokfiiring med iakttagande av fiil_ja11de.
Diirest vinstresultatet pfiverkats diirav. att bland intliktcr upptagits st1da11aintiikter. vilka icke skola beskattas s;°1sorninkomst. eller uteslutits intlikt. som skolat medriiknas. eller hlanJ utgifterna avfiins s:idana pnstcr.
fiir vilka vid inkomstheriikningcn avdrag icke far ske. skall företagas erforderlii; justering av det bol-föringsmiissiga vinstresultatet till i.iverensst:immelse med en inkomsthcriikning enligt de i denna lag stadgade grunder.
Den i riikenskapcrna gjc:,rda viirde.,iittningen !i tillg{lllgar avsedda fiir lllllsiittning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberäkningen godtagas.
diirest denna viinlcsiittning icke sti,r i strid med vad nedan siigs.
l .agret viu beskattningsi1rets utgiing far icke upptagas till liigre belopp lin
fyrtio procent av lagrets anskaffningsviirde eller. om :1tera11skaff11i11gsviirdet p/1 balansdagen iir Higre. sistniirnnda viirde. i förekommande fall efter
avdrag för inkurans. Dock far lager av d_jur pli jordbruksfastighct eller i
renskiitselriirelse icke upptagas till liigre belopp iin fyrtio procent av de
' Sc·11a.,1elydelse 197h: '!24.
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viirJen som riksska11everket faststiiller för olika slag av djur i skilda ,ilJersgrupper pt1 grunJval av genomsnittspriserna
pa dessa Jj11rslag under en
period av tolv manader niirmast före Jen I oktober beskattningsiiret.
Om
sf1dant viirJe icke faststiillts. t. ex. i fräga om siirskilt Jyrbara avclsJ_jur. för
djuret upptagas fagst till fyrtio procent av allmiinna saluviirdet.
IXirest viirJet f1 lagret. beräknat till anskaffnings- eller Meranskaffningsviirdet och i förckommanJe fall efter avdrag för ink11rans, uppgär till liign:
belllpp iin som motsvarar medeltalet av värJena {1lagren vid utg,\ngen av
de tvi-1 niirrnast föregående beskattnings:iren
(jiimförelsdren
I. 111iilagret
vid beskattnings{m.:ts utgang i stiillet upptagas till Higst ett belopp motsvarande förstniinrnJa värJe ,\ Jetta lager efter avJrag med sextio procent av
sagda medeltals värde. Diirvid skola sl1som viirden ti lagren vid jiimfiirclse{irens 11tg:;'mghava uppt,1gits anskaffningsviirdena
eller. diirest t1teranskaffi fri1ga varit liigre. sistniimnda viirden. i
ningsviirdena ä balansJagarna
l'iirckommande fall efter avdrag för inkurans. I fraga llm Jjur pi•ijordbruksfastighet eller i renskötselrörelse
giiller dock att viirdet av djuren skall hava
foststiilll enligt föreg:1enupptagits till fulla det viirde som riksskatteverket
de stycke eller till fulla allmiinna sal11viirJet. Föreligger st1Jant fall att sextio procent av nyssniimnda medeltalsvärJe överstiger viirdet av lagret vid
beskattningsärets
utgi1ng. mä avdrag :it njutas jiimviil fiir Jet överskjutande
beloppet. diirest en hiiremot svarande avsiillning i riikenskaperna gjorts till
lagerreglcringskontLl.
Di1 avdrag för s{tdan avsiittning medgivits. skall avsiillningcn äterföras till beskattning niistföljande beskattningsi'tr. diirvid
fri1gan lll11 avdrag för förnyaJ avsiittning till dylikt konto för prövas enligt
bestiimmclscrna ovan. lngi'1 i lagret ri'ivaror eller stapel varor. mi1 lagret av
sadana varllr eller del därav upplagas till liigst sjuttio procent av viirdet ;i
tillgangarna i fri1ga beriiknat efter bgsta marknadspris under beskattningsaret eller under nt1got av de niirmast föreg,1ende nio beskallnings:1ren. Diirest sist angivna grunJ för viirdering av varulagret eller del diirav tilfampats.
skall vad ovan siigs om värdering med hiinsyn tagen. till medeltalet av viirJena ii lagren vid utgtmgen av de t v:1 niirmast föregiiende beskallningsi•iren
icke giilla.
Lltan avseende i1 vad förut stadgats ang:1cnde den liigsta värdcsjttning ii
lagrd. som vid inkomstberiikningen
kan godtag,1s. mft det liigre viirdt· a
lagret godtagas som skallskyldig med hänsyn till föreliggande risk för prisfall visar vara pi1kallat.
Vad i femte och sjiitte styckena hiir ovan siigs angiiende det liigsta viirde
godtagas. har
it skattskylJigs varulager. Slll11 m:'1 vid inkomstberiikningen
icke avseende ri penningförvaltande
företags och försiikringsföretags
placeringar av förvaltade medel i aktier. l)bligationer. li1nefordringar m. m. eller ä skattskyldigs lager av fastigheter och liknande tillg,\ngar betriiffande
vilka en s{1dan vlirdesiittning tinnes icke vara godtagbar. Värdet fi lager av
nu avsedda tillgangar skall upptagas till vad som med hiinsyn till risk för
förlust. prisfall 111.m. framstår s,1som skiiligt.
Förviirvas aktie i svenskt aktieblllag av skattskyldig, som driver bankeller annan penningrörelse eller försiikringsrörclse.
eller av annan skallskyldig. fiir vilken aktien utgör varulagertillg(1ng. och iir det icke uppenbart
all Jcn skattskyldige diirigenom crhäller tillg,mg av verkligt och siirskilt
viirde för honom med hiinsyn till hans rörelse. 111i1
si'1dan nedgilng i aktiens
viird~ som beror p,1 utdelning till den skattskyldige av medel. vilka vid förviirv<.:t funnos hos det utdelande bolaget och icke motsvara tillskjutel be-
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lopp. ej föranleJa att aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige
upptages till lägre belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnaJ
för
aktien. Har Jenna. innan st,Jan utdelning skett. upptagits till liigre belopp
än Jen skattskylJiges anskaffningskostnaJ.
må aktien vid utgängen av Jet
beskattningsår. varunJer utJelningen äger rum. icke upptagas till liigre bevid ingangen av samma i1r
lopp än aktiens värJe i beskattningshänseende
meJ tillägg av ett belopp. som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad
för aktien och nämnda värde. dock högst av det
utdelade beloppet. Sker utJelning utan att det värde för aktien. som ligger
till grund för beräkningen av den skattskyldiges inkomst. p:iverkas och
medför detta att den skattskyldige efter överli1telse av aktien eller upplösning av bolaget redovisar förlust. skall därifrån avräknas det belopp som
motsvarar utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första
hand giilla andra medel än sadana som motsvara tillskjutet belopp. Vad
som sägs om aktie i detta stycke äger motsvarande tilHimpning pli anJel i
ekonomisk förening. Med tillsk_jutet belopp avses därvid inhetald insats.
Avdrag för inkurans må icke medgivas med större belopp än vad den
skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogad utredning visar svara mot
den konstaterade värdenedgängen il lagret å balansdagen. Oaktat vad nu
sagts mä dock avdrag för inkurans medgivas med fem procent av det lägsta
utav lagrets anskaffnings- och ftteranskaffningsvärden.
därest detta ej
framst{tr såsom uppenbart opåkallat. eller med det högre procenttal därav
som riksskatteverket
kan hava för lagren inom vissa branscher eller hos
vissa grupper av skattskyldiga angivit.
Vid bestämmandet av lagrets anskaffningsvärde skall sä anses som om
de lagertillgt\ngar. vilka kvarligga i lagret vid beskattningsinets utg{mg. äro
de senaste av den skattskyldige anskaffade eller av honom tillverkade. För
tillg/mgar. som den skattskyldige framställt eller bearbetat. skola s{1som
(materialkostnader
anskaffnings värde anses direkta tillverkningskostnader
och arbetslöner) ökade med ett tillägg som motsvarar vad som av de indirekta tillverkningskostnaderna
skäligen belöper ä nu ifragavarande tillgfmgar. därvid hänsyn dock icke behöver tagas till ränta ä eget kapital.
NeJskrivning av värdet r,rättigheter till leverans av lagcrtillgt111gar enligt
ej fullgjorda köpekontrakt må godkännas endast i den mim det visas. att inköpspriset för tillgångar av samma slag a balansdagen understiger det kontraherade priset. eller det göres sannolikt. att dylikt prisfall kommer att inträffa innan tillgtmgarna levereras eller av den skattskyldige i oförändrat
eller förädlat skick försiiljas. BeträffanJe viirJet i1 riittigheter till leverans
av maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej
fullgjorda köpekontrakt mi1 nedskrivning av värJet Jiiri, godkiinnas endast
i den män den skattskyldige visar. att inkl,pspriset för tillgf111garav samma
slag i'\ balansdagen understiger Jet kontraherade priset. eller det göres sannolikt. att dylikt prisfall kommer att inträffa innan tillgangarna levereras.
Vad här är stadgat giiller särskilt
di\ fråga är om bestämmandet av
det är. varunder en inkomst skall
anses hava f1tnjutits eller en utgift
skall anses hava ägt rum. I sistnämnda avseende gäller allts/1, att
inkomst skall anses hava ätnjutits

Vad här är stadgat gäller särskilt
dit fråga är om bestämmandet av
det är. varunder en inkomst skall
anses hava [1tnjutits eller en utgift
skall anses hava ägt rum. I sistniimnda avseende gäller alltsit. att
inkomst skall anses hava atnjutits

5 Riksdagen /977/711.I sam/. Nr 40. Bil,1ga 3
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under det ~tr. dt1 densamma enligt
allmiint vedertagen
köpmannased
eller enligt vad som beträffande
jordbruk är allmiint brukligt bör i
rtikenskaperna
uppföras sasom inkomstpost. iiven om den ännu icke
uppburits i
av den skattskyldige
penningar
eller eljest
kontanta
kommit honom tillhanda t. ex. i
form av levererade varor. fullgjorda prestationer eller pii annat härmed jiimförligt sätt. Vad sitlunda
giiller i fri1ga om inkomstposterna
har motsvarande tilliimpning i fråga
om utgiftsposterna.
Avdrag för tantiem eller liknande ersättning från
famansföretag till företagsledare eller honom närstitende person far
dock i1lnj11las först under det lir Ja
111hewl11i11g
ske/I. I frftga om tiden
for inkomstoch utgiftsposters
upptagande enligt bokföringsmässiga grunder tillämpas i allmänhet det
förfaringssättet.
att fordringar uppföra~ sasom inkomst under det t1r.
d{1 de uppkomma. och att ränteintliktcr hänföras till inkomsten för
det ar. ptt vilket de belöpa. i biigge
fallen oberoende
av huruvida de
vt:rkligen influtit under nämnda ar
eller icke. A andra sidan lärer det
vara vedertaget. att förskottsvis influtna räntor. StHn till större eller
mindre del belöpa 11 ett kommanJe
~tr. till denna del bokföringsmässigt
hiinföras till det sistniimi1da ftrets
inkomst.

under det itr. dit densamma t:nligt
allmänt vedertagen
köpmannased
eller enligt vad som beträffande
jordbrnk är allmänt brukligt hör i
räkenskaperna
uppföras s,1som inkomstpost. även om den ännu icke
av den skattskyldige
upphurits i
kontanta
penningar
eller eljest
kommit honom tillhanda t. ex. i
form av levererade varor. fullgjorda prestationer dler på annat härmed jämförligt sätt. Vad sälunda
gäller i frt1ga om inkomstposterna
har motsvarande tillämpning i fraga
Avdrag för tanom utgiftsposterna.
tiem eller liknande ersättning frän
fåmansföretag till företagsledare eller honom närstitende person fär
dock fttnjutas först under det itr då

ersii1111i11ge11
har 111he111/111.1·
eller
I fr,1ga
hlil·it til/gii11glig.fi'irl,1:/;11i11g.
om tiden för inkomst- och utgiftsposters upptagande
enligt bokföringsmässiga
grunder tillämpas i
allmänhet det förfaringssättet.
att
fordringar uppföras sftsom inkomst
under det itr. dt1 de uppkomma. och
att riinteintäkter · hänföras till inkomsten för det är. på vilket de belöpa. i bägge fallen oheroende av
huruvida de verkligen intlutit under
nämnda t1r eller icke. A andra sidan
Hirer det vara vedertaget. att förskottsvis influtna riintor. som till
större eller mindre del belöpa t1 ett
kommande år. till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnämnda årets inkomst.

Har avvcrkningsriitt till skog upplfttits mot betalning. som skall erläggas
under loppet av flera itr. må säsom intiikt för varje år upptagas den del av
köpeskillingen. som under samma t1r influtit. Avdrag för minskning i ingående virkesförrttd m. 111.. vartill uppll1tarcn· kan vara herättigad. fördelas
därvid prt de särskilda tiren i förh,1llande till den under varje tir influtna likviden.
Om heskattningsmyndighet.
med frtmgäei1de av den skattskyldiges
pa
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning.
såsom inkomst' för ett {lr
hcskattat vinst. som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna först
ett senare itr framkommer si'isom bokföringsmässig
vinst. skall vid inkomstberiikningen för det följande är. dä vinsten i bokföringen kommer till
synes. det sistnämnda tircts i bokföringen redovisade vinstresultat
med
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hiinsyn hiirtill justeras pa s{1dant siitt. att den redan beskattade vinsten icke
fiir det i\ret r1nyo tages till beskattning.
Motsvarande giillcr fiir det fall. att beskattningsmyndighet
ansett förlust.
av beskaffenhet att avdrag diirför far ske. icke böra beaktas vid inkomstberiikningen för det i1r. 11nder vilket den kommit till synes i rlikenskaperna.
eller beskattningsmyndighet
eljest nhgot r,r M111gatt den skattskyldiges
bokföring i avseende. som kan hava inflytande pii följande iirs inkomstberiikning.
till 42 i'
Stundom intrtiffar. att ,i en ort saknas möjlighet att uthyra bostäder och
att för den skull nt1got hyrespris for orten icke kan fastslas. S/irskilt giiller
detta i glest befolkade orter. diir befolkningen huvudsakligen
bestt1r av
jordb11.1kare, vilka bo l1 fastigheter, som av dem brukas. Den omständigheten. att uthyrningsmöjlighct
icke fiircligger. medför dock icke. att hostadsförmän saknar viirde. Vid bestämmande av bostadsförmanens
viirde i
nu angivet fall kan hyrespriset i kringliggande orter tjlina till ledning.
Viinlet av prndukter. varor eller andra naturafönn.1ner.
som ingä i lön
eller annan inkomst. skall beräknas efter det pris. som i orten gällt. diirest
det varit fri1ga om att för penningar förskaffa sig dem. Kan ej dylikt pris direkt angivas. skl1la nyttigheterna upptagas till det bek1pp. som med htinsyn
till föreliggande förhi1llanden kan beriiknas hava i1tg~1t
t. om de skolat giildas i penningar. eller. dii frt,ga är om produkter eller vawr fri,n egen jordhruksfastighet
eller egen rörelse. det belopp. som det kan beriiknas. att
den skattskyldige skulle hava erhiillit vid försiiljning under jiimfiirbara förhi11landen av motsvarande kvantiteter.
I frl1ga om praktikanter.
lärlingar. elever vid sjuksköterskeskolor
och
liknande förekommer.
all vederbörande
under utbildningstidcn
i1tnj11ter
naturaförmaner
(fri knst. fri bostad) eventuellt jfönte en mindre kontantersiittning. som niirmast har karaktär av fickpengar. I dylika fall rnä vtirdet
av naturaförmt111erna jiimkas och upptagas till det fagre belopp. som med
storlek och övriga förhållanden framstär
hänsyn till kontantersiittningens
som skiiligt.

Värdet i11· hi!fi'ir111iinskall hl'stii111111as
enligt sclwhl,m p11gr1111ilrnl 111· ge11n111.rni11/igafi1ktiska
kost111· hilar i olika
1/{lller.fi'ir i11ni•h111·
pris- ocl, ,irsklasscr ,·id olika 11rlig11
kiirstri.ickor. Bill'11 skall anses l,a
kiirt.,· 111i11stI 000 111ili pril'at hmk
1111der
liret, 0111icke ilen skattskyldige /..an giira .l'll11noli/..tatt den pri1·ata kiirsträcki111 har \'{/rit 111i11dre.
/far .fiiretagslet!are i ,fi'i111a11.1:fi>retag eller /,0110111
11iirsttic11dl'person
.filtt 11t11_rt(ia
hit som i.irhl'tydligt drrare iin ,·ad ·.w111kan anse.i· e1:fi1rt!erligt med l,ii11syn till ji'irl.'laget.,
'• Senaste lydelse I 964: 70.
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1·erk.rn111hc1.skall till det enligt
sclwhlon haiiknacle 1·iirclc1cl\' hil.fi'in11d11
liiggas ert hdo/Jfl som kan
llll'lillll
anses 111()/,\'\'araskill1111cle11
,le faktiska kostnaclema .fi'ir hilc11.1·
11111·1111d11i11g
i 1·erksa111hcre11
och cle
fiir 1·crksa111hl'tl'//e1:fim/er/iga kosrnaclerna. Kan bil antagas ha anskq[(ats helt eller hurnclsakligen
fc'ir den skat1skyldigc.1· pri\'llta hruk,
,ti'imu)nen hestii111skall l'ärdet ,11·
111as till ett he/opfi 11101.1·,·arwuic
hela eller den h111·11dsakligadelen
.rn111 har fic(fi'irt.1·
a,· de hilko.1·111,uler
,fi'iretager, dock art ,·ärdcr icke fill
gmnd hiiral'.filr hesrii111111a.1·
till liigrc belopp iin det som fra111kom111er
l'id en ,·ärcfrring enligt schah/011.

Denna lag trtider i kraft en vecka efter den dag. da lagen enligt uppgift pt1
den har utkommit frän trycket i Svensk författningssamling.
De nya bestämmelserna
i andra. femte och sjunde styckena av punkt 2 a
av anvisningarna till 22 ~- punkt 3 b av anvisningarna till 29 ~ och trettonde
stycket av punkt I av anvisningarna till 41 ~ tillämpas första gången vid
1978års taxering. I övrigt ti!Himpas de nya bestämmelserna första grmgen
vid 1979{1rs taxering.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt

*

Härigenom föreskrives att 4 och punkt 2 av anvisningarna till 3 och
( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt'
skall ha nedan angivna lydelse.

4

**lagen

Fiireslagen lydelse

N11rarancle lydelse
4

*~

Fastighet upptages till taxeringsvärdet
vid beskattningsårets
utgi111g.Var
st1dant viirde dr1 ej åsatt eller har under beskattningsåret
omstiindighct inträffat. som kan under taxeringsperiodcn
p!1kalla föriindrad värdering.
upptages fastigheten till det taxeringsvärde.
som för taxeringstiret bliver
densamma åsatt. Finnas sådana tillbehör till fastigheten som avses i 2 kap.
skola dessa upptagas särskilt. Bestämmelserna
i tredje
3 jordahalken.
stycket om viirdesättning av lös egendom äga därvid motsvarande tillämpn111g.
Tomträtt eller vattcnfallsrätt
skall upptagas till det värde. som rättigheten med hänsyn till villkoren vid upplåtelsen och den tid. som därför
äterstar. kan anses hava betingat vid en försäljning under normala förhållanden.
Lös egendom. som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk med binäringar. i skogsbruk eller i rörelse. skall värdesättas i enlighet med vedertaget affärsbruk inom det slag av verksamhet. däri egendomen är nedlagd.
Fordran. som löper med riinta. skall. därest den icke är tillgt111gi rörelse.
upptagas till sitt kapitalhelopp utan inheräkning av under beskattningstiret
upplupen men ej fö1fallen riinta.
Fordran. som ej iir fö1fallen och därå ränta ej skall beräknas för tiden före förfallodagen. uppskattas till belopp. som utgör fordringens förhandenvarande viirde enligt vid denna lag fogad tabell I. Osäker fordran upptages
till det hclopp. varmed den kai1 bcrliknas inflyta. Viirdelös fordran upptages it:ke.

*

Viirdepapper.
som nott:ras ä inVärdepapper.
som noteras /)(i inliindsk eller utländsk hörs. 11p11ta- ländsk eller utländsk börs eller iir
ges till det noterade vänlct. sd- fiire1111)/fi'irliknande notering. 11pp,li-11nlfantagas kan. att detta motskatt11s till det noterade värdet. elsvarar vad som 111dhai·a 1·11ritp,/ler. 0111detta icl,e motsvarar vad
riikne/igt vid försäljning under norp11riik11asvid försom skulle k111111t1
säljning under normala förhållanmala förhållanden.
Sädana värdeden. till clct pris so111skulle lw k1111papper. so111icke noteras II biirs.
1·iirdem.1 med ledning av bcstiim11111
1,1iriik11asrid 1'11 siicla11.fi'irsä(ini11g. Sådana värdepapper. so111elmclserna i punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4

**·

jest 0111siitta.1·
pc) kapital11111rk11acle11
l'ller \'//r.1· 1·iircleicke skall hniik1111s
med ledning av bestämmelserna
i
punkt 2 av anvisningarna till 3 och

~*·

4
11ppsk111ta.1·
enligt si.Il 1111gi\'lla
gmncl.
' Scnaste lydelse av lagens rubrik 1974: 8.59.
' Senaste lydelse 1976: 332.
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Annan för eviirdlig tid utg:,ende ränta. avkomst eller förmfm iin frlilseriinta 11ppskallas till tjugo gånger det helopp. vartill den uppgfitt under heskattningsiiret.
Kapitalvärdet av p:1 livstid eller viss tid utgi1ende ränta. avkornst eller
förmf,n uppskattas efter det belopp. rättigheten motsvarat under beskattningsåret. enligt de vid denna lag fogade tabellerna Il och 111.
Rättighet. som icke är bestämd att utgå under någons livstid men ändock
iir a\· ohestiirnd varaktighet. uppskattas med ledning av tahcll 111.s{1som
om den skolat utgt1 för den beriittigades livstid. dock högst till tio gånger
det v;irde. rättigheten senast för helt iH motsvarat.
Ar riittighet beroende av varaktigheten av Oera personers liv stil11nda. att
riittigheten upphör vid den först avlidnes fri111fälle.bestiimmes rättighetens
kapitalviirde efter den äldstes levnadsålder. Fortfar diiremot riittigheten
oföriindrad till den sist avlidnes fränfälle. beräknas viirdet efter den yngstes ;'tider.
Andel i ekonomisk förening. vars hehidlna tillgtmgar vid likvidation allenast delvis skola skiftas mellan medlemmarna. skall upptagas till ett v;irde
motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle fallit på andelen därest föreningen trätt i likvidation.
Ovrig lös egendom upptages till det värde. som den kan anses hava hetingat vid försäljning under normala fiirhi1llanden.
(Se vidare anvisningarna.)
Anvisningar

till 3 och 4

~~

2." Vid beräkning av förmögenhet. som ingitr i förviirvskälla inom inkomstslagen jordhruksfastighct
och rörelse. glillcr följande.
Sammanfaller icke räkenskapsill'et med beskattningsi1ret. fär som viirde
av förmögenheten tagas upp v;\rdet vid utg{mgen av det rlikenskapsflr som
före den I mars taxeringsaret gätt till iinda niirrnast intill utgängen av beskattningsrtret. Detta v;inle skall emellertid riittas med belopp som den
skatlskyldige satt in i förvärvskällan eller tagit ut ur densamma för egen
r(ikning eller för annan av honom innehavd förvärvskiilla. Utgtir riikenskapsf1ret före beskattningsåret,
skall nämnda vlirde ökas med insiittningar
och minskas med uttag som skett intill heskattningsårets
utgimg. Utgär riikenskapsiirct cl"tcr hcskattnings.:'tret. skall viirdct minskas med insiittningar
och ökas med uttag som skell efter utgangcn av heskattningsf1ret.
Fiir i111·e11111rier.
som iim m·sedda ,li'ir stadigrnrancle hm/,; i ,fi'ir1·iin skiil/a11, liksom ,/lir lager 11pp111g1:.,·
cfrl 1·iird1'so111laxeri11gs11rel
/.;111111111
god/agas i·id i11ko111sttaxeri11ge11 111·see11lle.fi'in·iirnkiilllln.
Jfiirige111>111
,ti'1rdock .fi'in11iige11hets1·iirdl'!1n·,fi'in·iin·s/..1'illa11
ide siitlll.1·
liigre ii11.1ex1io11roce111a,· del ,·iir-

" Senaste lydelse 1976: 33~.

Drn 1·1'irdesii1111i11g
ar 1i/lg1)11gllr11ai ./i'il'l'iil'l'skiil/<111
.,0111sker rid i11ko111sl/axeri11ge11iir ic/..e hi11da11de
/11,·id ,li'ir111iige11hetshaiik11i11ge11.
1·e11111rier
som iiro ll\',\'Cddl!,li'ir s1adigrnm11de hm/.. i ,/i'il'l'iil'l'.,-f..ii/lw1
llf'fJlllglls 1il/ 1111s/..1it.fi1i11g.\'\'iirde1
e.f~
ter anlrng.fi'ir skiilig <1l'.l-krii·11i11g
eller 11tm11gcri11g. Lager 1·iin/crn.1·
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de s11111
fra111ko111111er
1·id en 1·ärderi11gcliir inl'l'ntariema upptagits till
an.1-kqf.1i1ings1·iirdct
C'.fiercmlragfifr
skälig m·skril'lling eller utrangering
och lagret 1·iirderat.1· .\'0111 helhet
11ta11
hänsyn till påräknelig 1·i11stl'id
fiirsii/jning i detalj, l'lllTicl dock fastighet skall upptagas liigst till taxering.1·1·iirdet. 1/iinsyn skall cliirl'ic/
tagas till i11k11ra11s
och pri.1:fi1llsrisk
111e11
i regel icke till ll!lnll/1 llltent
skatteskuld än utsk(fi11i11gsskattcskuld.

so111helhet utan hiins_\'11till /)(1riik11dig 1·inst rid .fhrsii(ining i de1a(i.
1·arl'id dock ,li1s1ighet up11tages
/iigst till t11xeri11g.1Tiirclet.
I.ag er m·
djur på jordhmk.1:fi1stighet upptages till de 1·iircle11.som rikssk11ttererket enligt pu11kt I fi'mte stycket
a1· anris11ing11rna till 4/
ko11111111nalskattelllgen I 1928: 370 J senast
hllr ,li1ststiillt fiire 11/gcingcn m· det
år som 11iir111l1st
fiiregcir taxeri11gsc1ret, eller - om sådant 1·ärcleicke
har ,tiwstiillts Fir 1·iss11l/iur -- till
det all111iinn11.rnluriirdet. Vid 1·iirdcring m· /11ger skall hänsyn wgas
till inkuran.1· och 1iri.1:fi1llsrisk.
Skulder och lindra m-,r~clendc
poster i fiin·iin·skiillan arriik1111s
c11/igt hestii111111elsemlli 5
Hiinsyn tages icke till 11n11a11
latent
sklltteskuld iin msk!fi11i11gsskattesk11/d, .1·d1·ida icke a11n11t,li'j/jcr m·
punkt 3 fi:irsta stycket cl\"dessll 11n1'i.rningar.
01111·iirdet lll" tillgångama i fiir1·iirl'skii//11niil·erstiger he/oppet m·
skulder och andra m·gåe1ule ,,oster, fiir ,ti'im1iigenhet.ffiirdet m· _fi'irriinskiillan
nedsiittas till trettio
riirprocent 111· det ,'il'er.1·s~j11ta11de
det. 0111.fi'iniin·skiillan innelrai·es
med _(icleikom111issriitt, ,li'II" dock
ncdsiittning ske till (jugo procent
m· sistnii111nda 1·iircle.
Bestiim111ei.H'l"lllli /t'mtc stycket
,lår icke leda till att fiim1iig<'nhetssiitt.1·liigre
1·iirdet a1·fii1Tiirl'.l-kiilll111
iin till l'<UIso11111wt.1Tararl'iirdet a1·
s11dllna ,ti,stigheta i fiin·iil"l'skiillan, so111tilllriira iig11re11m· den1111.
t'./la ai·drag .fi'ir de skulder so111hchipll på dessa ,ti,stiglretcr. Hiin·id
sk11/Iso1111·iirclcm'joi·dhmk.1:fi1stiglret 111,ptllgas fi1stighetens wxeri11g.1Tiirde111inskllt111eclden del m·
det taxerade hyggnad.1·1·iirdet so111
1/l'.1·crekonomihyggnader och so111
1·iirde m· Jilstighet i riire/.\'/' det
fllxcrade 11wrhiirde1. Pil fi1stighetem11 sk11ll11nscs heliip11sii stor del
m· sk11/dema i ,li"in·iil"l'skiillan so111

*

*·
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Fiireslagen lydelse
1111gil'llll,·iirde m· fastighetl'ma
tllg,,r (Il' det sa1111111111lagda
1·iirilct
a1· tillg1111gama i _li'in·iin·skiilla11.
Sist11ii11111da
1·iirile heriiknas 111eil
hii11sy111ill.fi1stighetem11s hela 1axeri11g.sTärJe.Bcstii111111clsemai de1ta stycke tillii11111i1s
icke pc) fiirriin-skiilla so111i1111eha1·esmed _ticleiko111issriit1.
B1'stii111111elsemai de1111aa111·is11i11gsp1111kt
1illii111p11s
iil·en när för1·iin·skiilla11i1111elw1·esindirekt ge110111
_fi'ir111edli11g
(Il' juridisk person.
1111

Denna lag träder i kraft den I _januari 197Hoch tillämpas första gången
vid 1979 t1rs taxering.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

*

Hlirigcnom föreskrives att 22 * l mom .. 23 *· 55 I och 2 mom. samt
56 * lagen ( I 941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt 1 skall ha nedan angivna
lydelse.

N111"ur1111cle
lydelse

Fiirl'slag<'n lycle/se

1110111.
~ Såsom värde å fast egendom
vid tidpunkt, som avses i
21 *.skall. diir ej annat föranledes av vad i 2 mom. stadgas. gälla näst föregaende itrcts taxeringsvärde.
Finnes sadana tillhehör till fastigheten som
avses i 2 kap. 3 jordahalken skola dessa upptagas särskilt. Hestämmclserna i 23 vid F om viirdesättning av lös egendom äga därvid motsvarande
tilliimpning.
Fast egendom. som enligt ko111Fast egcndlllll. som utgijr luger( /928: 370) ing11r
tillgäng. värderas enligt reglerna i 11111na/skattel11g{'//
i .fi"irl'iirl'skiilla inom inkomsts/agen
23 F andra stycket.
jordhmk.1:fi1stighet eller riirelse.
värderas enligt reglerna i 23
F
andra stycket.

*

*

*

*

*'
1

23
Vid uppskattning av lös egendom iakttages:
A. Tomträtt eller vattenfallsrätt uppskattas i den mirn ej annat följer av
20 tredje stycket. till vad rättigheten med hänsyn till villkoren vid upplatelsen och den tid. som därför i1terstår. kan antaga~ hava hetingat vid en av
boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försiiljning.
B. Aktie, oh/ig11rim1ella1/iir111cd
B. Viirclcfi11p1><'r
. .10111 noteraspä
ji'imfi"irlig l'iirdelwndling uppskatinländsk eller utländsk börs eller iir
tas. diir 1·iirifrhand/ingen noteras ,1 .fc"ircmål.fi'ir lik1111ndcnotering. uppinliindsk eller utländsk börs. till det
skattas till det noterade värdet elnoterade värdet eller. om detta icke
ler. om detta icke motsvarar vad
p,lriiknas vid förmotsvarar vad som rnrit påriik11e- som sk11ll1!k111111<1
säljning under normala förhållan/igt vid förs~iljning under normala
förhållanden. till pris, som 1·idclylik
den. till det pris som skulle ha k11nförsiiljning kan påräknas. Sådan
1ulf påräknas vid en sddan försälj1·iirdclwndling. so111ickl! noteras ä ning. S11dana 1·iirdl'pafiper, so111elhiirs eller vars viirde icke skall be- jest omsiittas p,1 kapita/111arknade11
eller vars värde icke skall heriiknas
riiknas med ledning av bestämmelmed ledning av hestämmelserna i F
serna i F nedan. uppskattas enligt
nedan. uppskattas enligt sist angivsist angivna grund.
na grund.
C. Fordran uppskattas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta ä tid.
som avses i 21 ~- Är fordringen ej förfallen och skall ränta därå. ej beräknas
för tiden före förfallodagen, uppskattas fordringen till belopp. som utgör
dess värde vid nämnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I.

*

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 857.
Senaste lydelse 1975: 133.
"Senaste lydelse 1976: 333.
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Osäker fordran uppskattas till belopp. varmed den kan beräknas inflyta.
Värdelös fordran anses icke utgöra tillgimg. Den omständigheten att giildenären är delägare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande enligt andra grunder än som eljest äro tillämpliga.
Medel. för vilka uppskov med inkomstbeskatlning
atnjutes enligt bestämmelserna om skogskonto eller investeringskonto för skog. upptagas
till halva värdet. Har medel avsatts till fond för särskilt ändamål enligt föreskrift i lag eller annan författning och har avdrag vid inkomstberäkningen
medgivits för avsättningen. far halva det avsalta beloppet upptagas som
skuld.
D. För evärdlig tid utgt1cnde ränta. avkomst eller annan förmån uppskattas till tjugu gånger det belopp, vartill den senast för helt år uppgtm.
Nyttjanderätt eller rätt till ränta. avkomst eller annan förmån. som utgår
under viss tid eller ni'l.gons livstid. uppskattas till sitt kapitalvärde. Är rättigheten bestämd till visst belopp eller eljest till viss storlek. beräknas kapitalvilrdet efter det belopp rättigheten för helt ar motsvarar enligt de vid
denna lag fogade tabellerna Il och III. Där rättighet. som belastar viss
egendom. ej är pa nyss angivet sätt bestämd. anses årliga värdet utgöra
fem procent av det penningvärde, vartili' egendomen uppskattats. dock att.
där rättighet avser endast del av egendom eller dess ärliga värde eljest icke
kan bestämmas enligt nyss angivna grund, detta uppskattas efter vad som
prövas skäligt.
·
Kapitalvärdet av rättighet. ·som icke är bestämd att utga under någons
livstid men ändock är av obestämd varaktighet. uppskattas med ledning av
tabtll 111.såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid. dock
hög-,t till tio gttnger det värde. rättigheten för helt år motsvarar.
Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda. att rättigheten upphör vid den först avlidnes frånfälle. bestämmes rättighetens kapitalvärde
efter den äldstes levnadsälder. Fortfar däremot riilligheten oföriindrad till
den sist avlidnes frånfälle. beräknas värdet efter den yngstes älder.
E. Värdet av utländskt myntslag beräknas efter den köpkurs pf1 checkar, utställda i samma myntslag, som gällde vid tiden för skattskyldigheten~ inträde. Finnes ej sådan kurs eller kan av annan anledning värdet icke
beräknas efter denna grund. bestämmer regeringen eller den myndighet regeringen förordnar. hur beräkningen skall ske.
F. Annan lös egendom än förut nämnts uppskaltas till vad den kan antagas hava betingat vid en av boets avveckling föranledd. med tillbörlig omsorg skedd försäljning.

/nl'('lltarier, s0111äro m·sedda fiir
Vid 1·iirtleri11ge11
a1·fifr1·ärrskiil/a
stadigrarantle bruk i jordbruk 111etl so111 enligt ko11111111nalskattelagen
biniiringar, i skogsbruk eller i riird(/928: 370) ingär i inko111stslagen
se, liksom /agn upptagas till det jordbmk1Jtistighet eller riirelsc sko1·iirclesom k111111at
godtagas 1·itli11- la hestii111111elsemai f)llllkt 2 <ff anko111stbcräk11ingenligt ko1111n111wl-l'imingama till 3 och 4 ~~ lagen
skattelagen I 1928: 370). Hiirigeno111 I 1947: 577) · 0111 statlig fiinniigenfår dock föm1iige11hetsl'iirtlet m· hetsska/1, utom femte stycket andFin·iin·skälla11 icke siittas lägre iin ra punkten. tillämpas.
sextio f)rocent m· tlet l'iirde so111
framkommer l'icl e11 1·ärderi11gdiir
im·e11111riemaupptagits till {111ska.f.T:
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N111'{ira11cle
/_yde/se
11i11g.1Tiirdet
c:fier m·drag fiir skii/ig
11\".1"kri1·11i11g
eller 11tra11geri11goch
lagret riirdera1.1· so111helhet 11w11
hii11.1y11
Till päriik11elig 1·i11s11·id.fiirsiilj11i11gi detalj, rnn-id dock Ji1st
egendom skall 11pptagas liigst till
taxerint.ffiirder. Hii11sy11skall diir1·id tagas till i11k11rw1s
och pri.1:fii/lsrisk 111e11
i rege!' icke till annan llltcnt ska11csk11ld än 111sk(fi11i11gsskllllesk11ld.

55

*

I 1110,n.4 Uppgå i dödsbo beloppet av kontanta medel och därmed jämförliga fordringar samt värdet av obligationer och andra lätt realiserbara
värdepapper sammanlagt icke till duhbla beloppet av den arvsskatt. som
jämlikt 54 ~ skall av dödsboet förskjutas. eller föreligger i andra fall för någon som är skattskyldig enligt denna lag avsevärd svärighet att genast erHigga hela den skatt. som belöper pi\ honom tillfallen egendom. må beskattningsmyndigheten
medgiva. att skatten erlägges genom högst tio ärliga inbetalningar. dock att anständet i intet fall mti utsträckas till flera inbetalningar än som prövas erforderligt.
I .fr11ga0111skatt so111heliiper pii
ege11do111so111skllll 1·iirderas enligt
hestii111111el.H'mai 23 ~ F lindra
stycket får heska1111i11gsm_rndighete11 111edgii·aall skallen erlägges
geno111 hiigst tjugo årliga i11hetalningllr.
På regeringens prövning må ankomma att. dtir för viss skattskyldig synnerliga skäl därtill äro, medgiva att den skatt. som heliiper på
honom tillfallen egendom. erHigges
genom högst (j11g11årliga inbetalningar.

2 mo m.'' Första inbetalningen
skall äga rum inom tid. som angives
i 52 I mom .. och skall uppgt1. om
skatten uppdelas i endast två poster. minst till en fjärdedel av skattens hclopp och i andra fall minst
till belopp motsvarande skatteheloppet delat med antalet inhetalningar. Andra inbetalningen skall

*

' Senaste lydelse 1974: 857 (ingressen).
' Senaste lydelse 1974: 857.

På regeringens prövning må i annat Jii/1 iin som m·ses i .fi"ircgåcnde
stycke ankomma att. där för viss
skattskyldig synnerliga skäl diirtill
äro. medgiva att den skatt. som belöper på honom tillfallen egendom.
erHigges genom högst (jugo årliga
inbetalningar.
2 mo m. Första inbetalningen
skall äga rum inom tid. som angives
i 52 I 1110111.. och skall uppgå. om
skatten uppdelas i endast två poster. minst till en fjärdedel av skattens belopp och i andra fall minst
till belopp motsvarande skattebeloppet delat med antalet inbetalningar. Andra inbetalningen skall

*
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verkställas i\ tirsdagen för beslutet
om skattens fastställande och envar
av de följande ä motsvarande dag
det ftr. varunder den förfaller till
betalning; och skola dessa inbetalningar uppgt1 till sinsemellan lika
belopp. Å.skatt, med vars erläggande anstt111d fitnjutes, utgår ränta.
Räntan utgt1r från och med månaden efter den då skatten skulle ha
erlagts om anstånd icke medgivits
till och med den månad dä anst.:indstiden gått till ända. I fråga
om räntan gälla i övrigt bestämmelserna i 52 I mom., dod att räntan
påföres av länsstyrelsen.

verkställas ä ftrsdagen för beslutet
llm skattens fastställande och envar
av de följande å motsvarande dag
det är. varunder den förfaller till
betalning; och skola dessa inbetalningar uppgä till sinsemellan lika
belopp. Har anstånd 111edgirit.1·
enligt hestii1111nelsernai I 1110111.
andra stycket skola Je årliga inhetalningtlmtl 11ppgä till 111i11st
3 UUUkronor. Ä skatt. med vars erläggande
anstånd Mnjutes. utgår ränta. Räntan 11tgt1rfrån och med månaden efter den då skatten skulle ha erlagts
om anstånd icke medgivits till och
med den mänad då anståndstiden
gatt till ~inda. I fråga om räntan gälla i övrigt bestämmelserna i 52 1
mom .. dock att räntan påföres av
länsstyrelsen.

*

*

Avlider den. som förvärvat egendom genom arv, testamente eller
gåva. ino111ett årfrån clet skattskyldight't intriitt. eftergives skatten.
I .fr<1ga0111den, som pä li1·stid
heko111111itegendom 111ed sddan
riitt. so111ar.1es i 8 ~ andra stycket.
eller pit li1·stid erhållit nyttjanJeriill. riitt till riinta, al"/..0111steller
l/1111<111
fifr11u1n. sker l"iJare c'.fin)tUi
a1· s/..,lfl sdl1111da:
a) dä ,111st,111d
111eds/.:a11e11s
erliig_f.{anclehe1·i/jat.1·och den ska11sky/Jige m·liJer inom fem dr ,!i-ån
skmtskylclighetens inträde, t'.fiergi1·e.1·rad m· skatten icke fiir,/1i/lit till
hetci/ning l"id diidstil(fiillct; dock
11u1ej i ,liill. dä enligt a11stånclshesl11tetskatten 11p11deltltspcl flera inhet(llningar ii11tio, c:ficrg(fi ske Fir
stiirre del m· skallen iin so111skulle
h,ll'a t'.fiergil'its. Jcire.1·tantalet inhetalningar utgjort tio;
h) dä anstiind 111edskattens aliigganJe icke he,·iljats och elen
skattskyldige c/\·licler inom _fi,m år
_fi-1111
skattskylclighetens intriide. e.f~
'' Senaste lydelse 1974:312.

Avlider den, som förvärvat egendom genom arv. testamente eller
gåva. eftergives skatten enligt fiiljande. SkN clihl.~falll'l i110111
ett är
.t,-ä11
det skattskylclighet inträtt,
tergit·e.1· hela ska11ehelop11et. A l"/iJa Jcn s/.:atts/.:ylJige sencll"l' 111e11
i110111
tio ,)r e_fierdet skattskyldighet
i11trcitt. <ftergi,·es samma helopp,
minskat 111eclen tioncleclel .får rw:jc
helt är so111ji'ir,/l11titfrån sagda tidp1111kt.

c+
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lergi1·es så .\'for tle/ 111· skallen,
som. diire.1·1a11s1å11tl
111cdgiri1.1·
och
skmtcn dän·id 11ppde/a1.1·
p11.1j11lika
i11hcta/11i11gar,icke skulle rnril till
hl'lal11i11gfiir:fi1lle111·id diidsti/(fa/lct.
Fra.ga om eftergift av fastställd skatt upptages efter därom skriftligen
gjord framstiillning av den underriitt eller liinsstyrelse. som meddelat beslut i skatte~irendet.
Denna lag träder i kraft den I januari 197R. Aldre bestämmelser
dock fortfarande om skattskyldighet har inträtt eller. i fo1ga om 56
fall har inträffat dessförinnan.

gliller

*·döds-
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Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1973: 423) om avdrag vid inkomsttaxeringen
avseende kostnad för exportkredit

4

Härigenom föreskrives att 2 ~ lagen ( 1973: 423) om avdrag vid inkomsttaxeringen avseende kostnad för exportkredit skall ha nedan angivna lydelse.

N111·11rw1dc
lydelse

Föreslagen lydelse

Avdrag kan medges, om
I. exporten kan anses ha väsentlig betydelse från samhiillsekonomisk
och sysselsättningspolitisk
synpunkt, samt anledning föreligger till antagande att konkurrent om exporten har tillg1mg till utHindskt kreditstöd,
2. exporten avser kapitalvara,
2. exporten avser kapitalvara e/som sålts för användning i det land
/er ko11s11/11jii11ster.
som snits för
vartill försäljning skett. eller vid
användning i det land vartill försäljunderleverans,
som sälts för anning skett, eller vid underleverans,
vändning i det land vartill huvudlesom sälts för användning i det land
verantörens försäljning skett.
vartill huvudleverantörens
försäljning skett,
J. exportkredit lämnas köparen
3. exportkredit lämnas köparen
för mer än hälften av den avtalade
för mer än hälften av den avtalade
köpeskillingen, dock minst en 111il- köpeskillingen, dock minst 50UOOU
jo11 kronor,
kronor,
4. exportkrediten har en löptid av minst två och högst tio ilr,
5. finansiering av minst h~Uflen av exportkrediten sker hos bank eller
kapitalmarknadsinstitut,
och den ränta som utgår för denna finansiering
överstiger den ränta som utgår enligt exportkreditavtalet.
I fall där flera ska11skyldiga deltager i försäljning. får avdrag medges avseende skattskyldigs del av kostnad för exportkredit, även om denna del
understiger en miljon kronor, under förutsä11ning all hela exportkrediten
sammanlagt uppgär till nämnda belopp.
Föreligger synnerliga skiil. far avdrag medges. även om kredittiden
överstiger tio ar eller om ej minst hälften av exportkrediten finansieras hos
bank eller kapitalmarknadsinstitut.
Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på
den har utkommit frtin trycket i Svensk författningssamling. och tillämpas i
frt1ga om exportkreditavtal
som ingås under tiden den I september
1977-31 december 1979.

1

Senaste lyddsc

1975: 1150.
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verksamhetsomrlide.

1

Inledning

Statsministern har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för regeringens arbete med att förbättra småföretagens arbetsvillkor.
Inom handelsdepartementets verksamhetsområde ligger det stora flertalet av de småföretag som är att hänföra till tjänstesektorn, dvs. servicenäringarna. De utgör omkring en tredjedel av alla företag i landet.
Vidare svarar handelsdepartementet för vissa allmänna frågor som rör
småföretagen främst inom exportfrämjandet. Till departementets verksamhctsomräde hör också marknadsföringen av turismen i Sverige.
En stor del av företagen .inom servicenäringarna_ bedriver handel,
såväl detalj- som partihandel. Till kategorin hör vidare bl. a. hotell- och
restaurangföretag, andra företag inom. turism och sämfärdsel, konsultföretag m. fl.
Smäföretagen inom de n·u nämnda näringarna mötcr"i stort- probleri1
av samma slag som motsvarande företag inoin industri och jordbruk ..
Sålunda berörs de på likartat Sätt av det ·allmänna företagsklimateti av
kapitalförsörjnings- och skattefrågor, av arbetsmarknadslagstiftningen.
och av den ökande komplcxitet,cn i dagens sampälle.
Liksom inom nliringsliYet. i övrigt har. en ·omfattaride str~kii.i°rornvandling genomförts i~om. · servic~nä~irigarn·a u~dcr senar~ år. ·Bl. 'a.
utvisar de resultat so111dist~ibi.Itionsutredning~n har redo~isat"i betän~'
_e'n om:
kandet (SOU 1975: 69-70) Sämhiillef och di~trib~tione~
fattande koncentratio11 ·av butiksnät~t här ägt i-urri unde~ den senaste
tioårsperioden. En ökande gfäd a"v saniVerka~· ocii.· int~gr~tio'~· m~ila~ '.··
företagsenheter inom varuh_andeln kan ~cksä på_visas,:..Dessa. förh"i111a~den hänger nära samman 'm'ed arb'etsvillkor~n för de 'småför~tage~ ..
inom området.
'
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Någon samlad analys av behovet av åtgärder för småföretag inom
servicenäringarna har inte gjorts. Här kan dock noteras det utredningsarbete och de förslag, som företagareföreningsutredningen har redovisat i betänkandet (SOU 1977: 3) Utbyggd regional näringspolitik. Utredningen har föreslagit en utvidgning av företagareföreningarnas nuvarande kreditstöd oclI rådgirning till att omfatta även andra än tillverkande företag. Utredningen har haft en positiv grundinställning till
att föreningarnas målgrupp utvidgas till att omfatta i princip hela näringslivet. I enlighet med sina direktiv har utredningen stannat för att
en utvidgning i ett första steg bör begränsas till att omfatta tjänsteproducerande företag, som har direkt anknytning till den hittillsvarande målgruppen. Stora delar av servicenäringarna faller således utanför
utredningens förslag. Detta förhållande har kritiserats från flera håll vid
remissbehandlingen.
Även om sålunda något samlat grepp ännu inte har tagits om de
problem som möter småföretagen inom tjänstesektorn, har åtgärder
vidtagits eller aktualiserats rörande vissa servicebranscher.
Beträffande främst dagligvaruhandeln utgår sedan den 1 juli 1973
ett statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. Vidare har regeringen nyligen lagt fram en proposition (1977/78: 8) om åtgärder på
distributionsområdet.
Hotell- och restaurangföretagens situation och problem granskas av
hotell- och restaurangutredningen (H 1974: 01). Utredningen räknar
med att slutföra sitt arbete i början av år 1978. För turistnäringen i
stort finns Sveriges turistråd (ST), som svarar för marknadsföring
m. m. av turism i Sverige. ST har i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 lagt fram förslag till ytterligare åtgärder på turistområdet.
Förslag till mera samlade åtgärder rörande bl. a. kreditstöd och rådgivning för småföretag inom servicenäringarna har - förutom i remisssvar över företagareföreningsutredningens betänkande - även lämnats
av Sveriges köpmannaförbund i en särskild skrivelse den 1. september
1977. I den nyss nämnda propositionen om åtgärder på distributionsområdet aviseras en utredning i dessa frågor.
Inom det statliga exportfrämjandet är en rad aktiviteter särskilt inriktade på småföretagen. Sveriges exportråd (SE) är verkställande organ för
dessa frågor. Rådet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79
lagt fram förslag om ytterligare åtgärder för småföretag. Vidare
har rådet i en skrivelse den 26 september 1977 hemställt om medel för
en särskild exportkampanj med syftet att uppmuntra inte minst småföretagen att öka satsningarna på export.
Exportfinansieringskoriunitten (H 1977: 01) undersöker frågan om
huruvida åtgärder bör. vidfas för att. ge sv·enska företag ök:ade möjlig~
heter att konkurrera på i huvudsak samma villkor som andra länders
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företag i fråga om krediter vid export. Kommitten räknar' med att ·
lägga fram förslag om villkoren för exportfinansieringen i början av
år 1978. Frågor om utvidgning 'av det nuvarande exportkreditstödet .
till att omfatta kreditaffärer som görs huvudsakligen av mindre företag har dock i en annan bilaga till denna proposition anmälts av chefen
för budgetdepartementet. Vidare har· delegationen för den mindre industrin inom Sveriges exportråd i skrivelse till regeringen den 22 september 1977 lagt fram förslag om s. le. exportfonder.
Frågor rörande den regionala organisationen av exportfrämjandet
har berörts av bl. a. den tidigare nämnda föreiagareföreningsutredningen. Vidare har Svenska handelskammarförbundet
i skrivelse den 28
augusti 1977 behandlat de svenska handelskamrarnas möjligheter att
bidra till exportfrämjandet.

2

Nuläge och försJag rörande servicenäringarna

2.1 Dagligvaruhandeln m. m.
Det statliga stödet till kommersiell serrice i glesbygd utgår sedan
den 1 juli 1977 och syftar till att garantera befolkningen i glesbygd tillfredsställande varuförsörjning. Stödet, som regleras i förordningen
(1973: 608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd (ändrad
senast 1975: 789), utgår till kommun i form av hemsändningsbidrag och
till näringsidkare i form av investeringsstöd. Verksamheten är främst
inriktad på det i kungörelsen· (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt
stöd (omtryckt 1976: 379, ändrad senast 1977: 142) angivna inre stödområdet. Föreligger särskilda skäl kan regeringen i visst fall besluta att
stöd skall utgå även i annan del av landet.
Stödet avser dagligvaruförsörjningen. Med dagligvaror förstås livsmedel och andra förnödenheter, såsom kemisk-tekniska artiklar, för
vilka hushållens inköpsbehov är ofta återkommande.
Investeringsstöd utgår till näringsidkare med fast försäljningsställe,
där dagligvaror säljs, om det behövs för att tillgodose behovet av till-·
fredsställande kommersiell service. Stödet utgår i form av avskrivningsoch investeringslån samt kreditgarantier för anskaffning av varulager.
Avskrivnings- och investeringslån utgår för ny-, till- eller ombyggnad
av affärslokal eller annan· byggnad som behövs för verksamheten samt
inredning och utrustning. Om särskilda skäl föreligger kan stöd utgå
även för vissa investeringar i varubuss.
Avskrivningslånen är ränte- och amorteringsfria och skrivs av under
en femårsperiod. De får motsvara högst 35 % •eller, om särskilda skäl
föreligger, högst 50 % av kostnaden för investeringen. Lånen får sammantaget utgöra högst två tredjedelar av• nämnda kostnad. Kredit-

Prop. 1977 /78: 40

4

garanti utgår endast i samband med lån och får motsvara högst 50 %·
av det kapitaltillskott som behövs.
För budgetåret 1977/78 har 3 milj. kr. anvisats för lån och ramen
för tecknande av kreditgarantier fastställts till 2 milj. kr.
Investeringsstöd beviljas av konsumentverket. Ansökan görs av ·näringsidkaren hos länsstyrelsen, som efter samråd med berörda kommuner med eget yttrande inger ansökningen till konsumentverket.
Som framgår av det föregående är dock regeringen beslutande instans
i ärenden som rör stöd utanför det inre stödområdet.
Servicefrågorna behandlas vidare i propositionen ( 1977/78: 8) om åtgärder på distributionsområdet. Där konstateras att den marknad, som
skall ombesörja den slutliga förmedlingen av varor till konsumenterna,
som helhet fungerar viil. Bl. a. till följd av butiksnätets utglesning uppstår dock problem för olika grupper av medborgare, särskilt i glesbygder och skärgårdar. Dessa problem kan öka vid en fortsatt koncentration inom detaljhandeln.
Med hänsyn härtill anförs det att ytterligare åtgärder bör vidtas för
att trygga medborgarnas varuförsörjning. En utgångspunkt är härvid
att alla medborgare skall kunna ordna sin försörjning med fdimst dagligvaror med rimlig insats av tid och eget arbete.
Bland de åtgärder som anges i propositionen kan här nämnas sådana som på ett naturligt sätt avses medföra en verklig egen livskraft
hos den handel som svarar för närservicen och glesbygdsservicen. Konsumentverket har fått i uppdrag att undersöka hur glesbygdshandcln
skall kunna tillföras ett vidgat utbud av varor och tjänster.
Bland förslagen i propositionen kan . vidare nämnas öka.de möjligheter till stöd till nedläggningshotade dagligvarubutiker och försäljningsstiillen för drivmedel. Stödet utgör en utbyggnad av det nyss nämn~
da glcsbygdsstödet. Det föreslås kunna utgå i hela landet i områden
där serviceproblem kan föreligga, såsom. glesbygder och skärgårdar,
Anslaget höjs från 3 till 6 milj ..kr.

2.2 Turism samt hotcll 0 och restaurangfrågor ..

Turistnäringen i Sverige består till övervägande del. av små företag.
Av omkring 2 000 boendeanläggningar är . mer än 80 % små anläggningar med färre än 1,00 bäddar .. Tillsamprnns har de ungefär hälften.··
av det totala antalet bäddar för uthyrning i Sverige. Till stö,rsta delen
finns dessa företag i glesbygd och i mindre- orter, med fördelni.ng qxer •
hela riket. Detta framgår av statistiska centralbyråns qch .ST:s inkvar~ .
teringsstatistik.
Flertalet av anläggningarna är: små s~adslwtell, turisthotejl och pe!}sionat, vilka i allmänhet är familjefön;tag, . De- st~r utanför kedje-,
grupperingar och samordnande branschorgani_sationer; . Bra11schunder-.
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sökningar, t. ex. i samband med Nordiska ministerrådets korilmittes
för turistfrågor projekt för vidareutbildning av ledande personal i turistbranschen har visat att innehavarna har lång praktisk erfarenhet,
men samtidigt ofta bristfällig utbildning i ekonomi och marknadsföring.
Branschens lönsamhet är dålig. De små företagens genomsnittliga
beläggning över året överstiger inte 40 %. · Detta kombinerat med de
höga driftskostnader som en personalintensiv verksamhet medför förklarar den bristande lönsamheten. Dessutom är utnyttjandet ojiimnt
fördelat över året vilket medför syssclsättningsproblcm.
Den låga beläggningen medför problem även för andra företag inom
näringen, t. ex. campingplatser, båtuthyrningsfirmor och restaurangidkare i turistorter.
Det generellt låga resursutnyttjandet i turistbranschcn beror till en
del på klimatet i Sverige. Huvudorsakcri torde emellertid vara att de
små företagen var för sig saknar resurser för en effektiv marknadsföring till konsumenterna. Utbudet blir splittrat och svåröverskådligt.
Det är betydligt enklare att boka en utlandsresa än att beställa ett
lämpligt sammansatt rekreationspaket i Sverige. Inte minst gäller detta
för konsumenter i utlandet, som i dag knappast har någon möjlighet
att med rimlig ansträngning skaffa sig en bild av vad den svenska
turistindustrin kan erbjuda och sedan beställa ett arrang~mang. Eftersom semestrarna i flera europeiska länder är förlagda till andra tider
än i Sverige skulle en ökad tillströmning av turister därifrån medföra
en säsongsförlängning vilket skulle få en klart positiv effekt på branschens lönsamhet.
ST inrättades den 1 januari 1976 som en offentlig stiftelse av staten. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. ST:s uppgift
är att som centralt organ planera, samordna och genomföra åtgärder för
att främja marknadsföring av turism i Sverige. ST:s verksamhet finansieras huvudsakligen över statsbu-dgeten, men viss betald uppdragsverksamhct förekommer också.
I anslagsframställningen för budgetåret 1978/79 framhålls att en av
de viktigaste uppgifterna för svensk turism är att söka åstadkomma
ett bättre utnyttjande av tillgänglig inkvarteringskapacitet genom en
större säsongsspridning och en jämnare fördelning av turistströmmarna
över landet. Införandet av femveckorssemestern
under 1978
kommer
.
.
att innebära att svenska folket får ytterligare ett stort antal semesterdygn att disponera. Med utgångspunkt från rådande mönster för se0
mesterkonsumtionen bör Sverige-turismen ha en god chans att få en
rejäl andel av dessa nytillkommande semesterdagar.
Analyser inom turistrådet visar emellertid
att brist i information och
.
distribution av svenska turistprodukter · utgör väsentliga hinder för
arbetet att utveckla resandet till och i Sve'rige. Bristerna kan samman'

'
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fattningsvis beskrivas ~om. en påfallande strukturlöshet inom svensk
turism främst i produktions- och distributionsleden. ST arbetar med att
försöka initiera förändringar som kan lös~ dessa problem för såväl
resandet i som till Sverige. ST avser att medverka i inrättandet av ett
antal regionala produktions- och bokningsorgan. Malet för dessa organ
är att i samarbete med den regionala och de lokala turistorganisationcrna sammanstä1Ia och marknadsföra turistnäringens utbud inom respektive region. En av de främsta uppgifterna är därvid att på ett konsumentanpassat sätt skapa förutsättningar för bokning av såväl enskilda
arrangemang som paketresor.
Hotell- och restaurangutredningen tillkallades år 1974 för att utreda
nuläge och utvecklingstendenser m. m. inom hotell- och restaurangnäringen.
Förutom att kartlägga och analysera hotell- och restaurangbranschen
skall utredningen kunna lämna förslag till åtgärder som främjar en
effektiv anpassning av branschens struktur och arbetsförhållanden till
ändrade efterfråge- och produktionsförutsättningar. Utredningen skall
ägna ctableringsfrågorna särskilt intresse och överväga åtgärder. för att
följa och påverka etableringen i hotell- och restaurangnäringen.
Utredningen har bl. a. genomfört undersökningar för att belysa nyetablerings- och nedläggningstakten inom branschen. Omfattningen av
kommunernas engagemang i hotell- och restaurangnäringen har kartlagts liksom finansieringsförhållandena. Vidare har man undersökt befolkningens hotell- och restaurangvanor och konsumenternas attityder
till branschens tjänster.
Utredningen räknar med att slutföra sitt uppdrag i början av år
1978.
2.3 Vissa allmänna kreditstöds- och rådgirningsfrågor

Önskemål om att företagdreföreningarnas kreditstödjande och rådgirande funktioner skulle komma hela näringslivet, alltså även serviccn1iringarna, till godo har framförts från många håll och i flera sammanhang, bl. a. i remissyttranden över företagareföreningsutredningens
betänkande.
Köpmannaförbundet behandlar hithörande frågor såvitt gäller detaljhandeln i sin skrivelse den 1 september 1977.
I skrivelsen framhålls att detaljhandeln är en bransch som är starkt
präglad av småföretag. Dessa företag. får näringspolitisk och allmän
företagsservice av förbundet med dess .brarisch- o.e:h distriktsorganisa~
tioner. Företagsservice ges dessutom inom de frivilliga fackkedjorna av
bl. a. butikskonsulcnter.
Förbundet anför i sin skrivelse vidare att ett alternativ till utbyggd
företagsservice inom företagareförer1ingarna är en. av statsmedel be-
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kostad organisation med speciella småföretagarekonsulenter för detaljhandeln. Bland arbetsuppgifterna för dessa nämns särskilt uppgifter som
åläggs företagarna genom gällande och ny lagstiftning. Vidare nämns
arrangemang för avbytare vid företagares_ sjukdom och semester. Sådana konsulenter skulle enligt förbundet naturligen kunna knytas till
förbundets regionala servicenät, dvs. länsförbundens kanslier.
Köpmannaförbundet framför vidare bl. a. en ide om ct( allmänt finansieringsinstitut för små företag inom detaljhandclns alla branscher.
Man efterlyser också statliga kreditgarantier, smidiga borgensformer
och räntelättnader. Vidare önskas en översyn av reglerna för företagsinteckning i butikshandeln i syfte att uppnå en mera rättvisande· bedömning av kreditvärdigheten i dessa företag. Lättnader i finansierings-·
möjligheterna för ombyggnads-_ och utvidgningsarbeten i befintliga
enheter beg[irs också.
I propositionen om åtgärder på distributionsområdet tas också nu
nämnda frågor upp till behandling. Där sägs bl. a. följande (s. 81 f.).
En delfråga i det sammanhanget iir den av distributionsutredningen
aktualiserade frågan om ett statligt engagemang i det av dagligvaruindustrin bildade finansieringsbolaget AB I-Jandelskredit. Utredningen
menar att ett sådant engagemang borde kunna övervägas i anslutning
till de frågor jag nu har behandlat. Flera remissinstanser tillstyrker
ett engagemang medan några är kritiska. Bolaget självt har i skrivelse
hemställt om ett statligt engagemang i någon form.
Olika argument har förts fram för att staten på nägot sätt skall medverka i AB Handelskredit. Utredningen ser niirmast en sådan åtgärd
som en komplettering till det statliga investeringsstödet. Flera av de
remissinstanser som är positiva menar att åtgärden - genom bolagets
inriktning på företag med ett fristående uppträdande på marknaden skulle främja konkurrensen inom dagligvaruhandeln. De remissinstanser som motsiitter sig ett statligt engagemang menar att om staten skall
medverka i dagligvaruhandelns finansiering så hör det inte ske genom
AB Handelskredit utan snarare genom en utbyggnad av det statliga
investeringsstödet.
rör egen del vill jag inledningsvis erinra om vad jag tidigare har sagt
om konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln (avsnitt 6.2). Sålunda
torde det vara obestridligt att den blockkoncentration som har skett
inom denna handel för med sig vissa risker. Förekomsten av en finansieringsverksamhet som riktar sig mot företag med ett fristående upptriidande på marknaden är därför av stort värde. Det bör emellertid
påpekas att liven andra· källor står till förfogande för dem som eftersträvar en från blocken fristående finansiering av sina etableringar ..
Här kan nämnas de båda halvstatliga företagen AB Industrikredit och
AB Företagskredit. Dessa företag har redan. medverkat vid etablering
av detaljhandelsföretag och erbjuder efter vad jag har inhämtat järn-·
före!sevis förmånliga lånevillkor.
_
Mot bakgrund av det anförda är jag inte beredd att nu föreslå något statligt engagemang i en finansieringsverksamhet med nyss angivet
syfte. Frågan bör dock p~övas ytterligare. Jag har f~nnit att detta bör
ske i samband med att finansieringssituationen inoni. ·detaljhandeln och
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andra delar av servicenäringen samt vissa· näraliggande spörsmål tas
upp till behandling i ett något vidare perspektiv.
Jag vill här erinra om de förmånliga statliga krediter till främst industri och hantverk, som förmedlas av företagareföreningarna och där
kraven på säkerhet ställs lägre än vid rent kommersiell utlåning. Servicenäringen står av olika skäl utanför denna låneverksamhet. Enligt
min mening kan även inom denna sektor av näringslivet situationer
tänkas där etableringar, som är önskvärda från allmän synpunkt, uteblir p. g. a. att bankmässiga säkerheter inte kan ställas. Detta kan exempelvis vara fallet då rörelsen inte etableras i egen fastighet. Vidare
torde möjligheterna att få kreditgivare att godta företagsinteckningar
variera med etableringarnas beskaffenhet. Det är tänkbart att nya
butiksformer eller affärsidcer har svårare att göra sig gällande än
mera traditionella etableringar. Dessa problem torde främst uppstå för
mindre företag.
En näraliggande fråga gäller behovet av råd och hjälp i frågor röutbildningsmöjligheter, företagsadmirande marknadsförutsättningar,
nistration m. m., som särskilt i ett inledningsskede kan vara pätagligt
för de mindre företagen. Även här kan konstateras att någon mera
allmänt tillgänglig organisation - i motsats till vad som giillcr för
andra delar av näringslivet - inte står till servicenäringens förfogande.
Jag anser att dessa frågor liksom frågan om att genom ett statligt
engagemang i AB I-fandelskredit eller i annan form förbättra finansieringsmöjligheterna för företag som önskar stå slirskilt obundna gentemot leverantörsintressen bör övervligas närmare. Jag avser diirför att
senare återkomma till regeringen med förslag om att en särskild kommitte tillkallas för att pröva verksamhetsförhållandena och finansieringssituationen för mindre företag inom servicenäringen.

3 Exportfrämjande insatser
3.1 Befintligt statligt exportstöd till småföretag
3.1.1 Sveriges exportråd

SE inrättades den 1 juli 1972 genom avtal mellan svenska staten och
Sveriges allmänna exportförening. SE:s uppgift lir att som centralt organ planera, samordna och genomföra åtgärder för alt främja Sveriges
export. För att lösa denna uppgift leder SE den kommersiella verksamheten vid handclssekreterarkontoren och de handelskamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal· med rådet. SE skall samråda med
utrikesdepartementet i sådana exportfriimjandefrågor som kräver medverkan av utrikesrepresentationen.
Som rådgivande organ har SE tillsatt två delegationer, en för den
mindre industrin och en för vidareutbildning i internationell marknadsföring.
SE finansieras huvudsakligen genom företagens abonnemangsavgifter.
För den allmänna service som SE lämnar till småföretagen utgår emellertid ett statligt bidrag. Detta ~r beräknat så att det motsvarar SE:s.
nettokostnad för denna service. sedan småföretagens.abonnemangsavgif- .
ter har dragits av.
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3.1.2 Hande/ssekreterare, beskickningar och hande/skammare
Handclssekreterarnas uppgift är att öka den svenska exporten genom
specialiserad kommersiell service särskilt i fråga om marknadsföring.
F. n. är 27 handclssckreterarkontor od1 en handelsavdelning inrättade
eller under inrättande. Kontor finns i Toronto, Vancouver, Chicago,
New York, Los Angeles, Dctroit, Houston, Mexico City, Ziirich,
Diisscldorf, Stuttgart, Hamburg, Milano, Prag, Budapest, Wien, London, Haag, Bryssel, Madrid, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Jeddah,
Tcheran, Tokyo och Melbourne. · _Därjämte skall en handelsavdelning inrättas vid ambassaden i Caracas. Verksamheten vid kontoren och handelsavdelningen leds av handclssckreterare.
På samtliga handelssekrcterarkontor finns praktikanter med statsstipendier som utdelas av Sveriges exportråd. För budgetåret 1977/78
har beräknats 2,4 milj. kr. till ett 60-tal stipendier. Stipendiatverksamheten ger särskilt god möjlighet för småföretag att träna personal utomlands.
Arbetet på kontoren indelas i tre verksamhetsgrenar eller externprogram nämligen exportservice (tidigare kallad allmän verksamhet),
uppdragsvcrksamhct och projektverksamhet.
I exportservice ingår de tjänster som handclssekreterarkontoren utför avgiftsfritt som t. ex. rådgivning till besökande affärsmän, enklare
varuförfrågningar och rutinkorrespondens. Denna verksamhet finansieras av staten och för budgetåret 19i7 /78 har anslagits 12,5 milj. kr.
Denna kostnadsfria service kommer i hög grad de mindre företagen·
till godo. Handelssekreterarkontoren i London, Hamburg, Helsingfors
och Oslo betjänar särskilt ofta mindre företag. Detta kommer även att
gälla kontoret i Köpenhamn som iir under inrättande.
Uppdragsverksamhct omfattar de tjänster som handclssekreterarkontoren utför på särskild beställning och mot särskild avgift för enskild
abonnent eller myndighet. Den ger såväl mindre som större företag en
möjlighet att till ett överenskommet i:ris få t. ex. en marknadsundersökning genomförd eller en potentiell agent uppletad.
Projektvcrksamheten omfattar de ·'.jänster som handelssekreterarkontoren utför på uppdrag av SE och som helt· eller delvis. finansieras
av staten med särskilt anslagna mcde:Cför exportfrämjande ändamål.
Som särskilt projekt bedrivs Service-paket för den mindre industrin
vilket innebär att företag utan export.:rfarenhet erbjuds vissa ·tjänster
vid handclssekreterarkontoren till subventionerat pris.
De drygt hundra ambassaderna och konsulaten har som _en av sina
hurnduppgifter att underlätta företagens export. Främst ~ länder där
handelssekreterarkontor inte finns bedrivs en 9mfattande exportservice
och projektbevakningsverksamhet
a"'. ,utrikesrepresentationen. Detta
kommer inte minst de mindre företagen till del.

1i" Riksdagen 1977/78. 1 sam!. Nr 40. Bik'l;a 4
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I Paris och Sao Paulo finns handclskarrirar vilka erhåller statsbidrag.
Dessa handelskamrar arbetar inom exportfrämjandet på ungefär samma
sätt som handelssekreterarkontor.

3.1.3 Projektve'rksamhet
SE bedriver en omfattande projektverksamhet som delvis finansieras
av staten med särskilt anslagna medel för exportfrämjande ändamål.
För budgetåret 1977/78 har ställts sammanlagt 21,6 milj. kr. till SE:s
disposition. De i projekten deltagande företagen skall i princip satsa
lika mycket som staten.
Projektvcrksamhetens grundtanke är att företag genom samverkan
kan öka sin konkurrenskraft på utlandsmarknaderna.
Genom samarbete i marknadsbcarbetningen, t. ex. vid mässframträdanden, på utställningar och delcgationsresor blir uppmärksamhetsvärdet större, och
dessutom halls kostnaderna nere för det· enskilda företaget. Bland
andra effekter som uppnås är erfarenhctsspridning mellan de företag
som deltar i ett projekt, vilket är siirskilt värdefullt för de mindre
företagen. Projekt har under senare år arrangerats i branscher som
t. ex. byggutrustning, miljövård och sport/fritid.
Projektverksamheten betjänar både stora och små företag men inom
ramen för verksamheten vidtas särskilda åtgärder för de mindre företagen. Dit hör säljreseverksamhet som främst riktar sig till exportoerfarna småföretag.
Ett särskilt projekt för sftdana företag är de s. k. exportcheferna att
hyra. Denna funktion startade på försök 1974 och har som grundtanke
att företag skall kunna anlita en högt kvalificerad exportmarknadsförare
för en flerårig insats på deltid i företaget. Genom samarbetet med denne
expert skall personalen utbildas i exportteknik. Exportchef att hyra har
redan utnyttjats av tre företagsgrupper om 5-8 företag och tre andra
grupper är f. n. under arbete i Stockholms, Kopparbergs och Värmlands
län. Under hösten 1977 startar ytterligare tre grupper i Göteborg, Kalmar och Örebro.
En annan projekttyp är konsultstödet. Riksdagen biföll i juni 1977
(NU 1976/77: 47, rskr. 1976/77: 332) regeringens proposition 1976/77:
83 om stöd åt konsultföretag för förstudie- och anbudskostnader avseende internationellt eller nationellt finansierade projekt av infrastrukturell eller industriell natur i u-länder. För budgetåret 1977/78 uppgår
stödet till 2 000 000 kr. Det har formen av projektsamarbete mellan SE
och konsultföretag och omfattar högst 50 % ·av konsultföretagets självkostnader. Om företagets anbud antages skall stödet återbetalas.
Eftersom de flesta konsultfirmor är små blir konsultstödet huvudsakligen användbart för mindre och medelstora företag.
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3.1.4 Utbildning i internationellmarknadsföring
I betänkande (SOU 1975: 45) Vidareutbildning i internationell marknadsföring visade den s. k. IM-utredningen att behovet av vidareutbildning i internationell marknadsföring var stort, särskilt i småföretagen. Efter förslag av min företrädare beslöt riksdage~ 1976 att SE
skulle utveckla nya kurser i detta ämne och modernisera gamla, samtidigt som kursutbudet skulle regionaliscras så att det nådde ut till
företag i landsorten. En särskild delegation för vidareutbildning i internationell marknadsföring tillsattes för att bistå SE i dessa frågor.
Fr. o. m. budgetåret 1976/77 har av statliga medel anslagits ungefär
0,9 milj. kr. per år för ändamålet.

3.1.5 Exportfinansiering
Finansiering av export är mer komplicerad än finansiering av inrikeshandel. Det är ofta svårt att bedöma utländska köpares kreditvärdighet, och valutarisker kan uppstå i samband med utlandsförsäljning.
Genom exportkrcditnämnden (EKN) gör staten det möjligt för företagen att försäkra kreditrisker och vissa valutarisker. Särskilt för de
mindre företagen, som ofta inte har den finansiella styrkan att klara
större kredit- och valutaförluster, är denna möjlighet till riskbegränsning av utomordentlig betydelse.
Vid exportförsäljning ställs ofta krav på leverantören att kredit skall
lämnas. Mindre företag är visserligen såtillvida gynnade att de genom
sina leveransers relativa litenhet sällan utsätts för de krav på fleråriga
krediter som större exportföretag drabbas av i alltmer ökad utsträckning, men även kortare krediter kan vara svåra att refinansiera. Till
detta kommer att lcvcrantörskrcditerna i många fall måste lämnas i
främmande valuta. Detta är ett stort problem för småföretag som
sällan har den expertis som erfordras för att förvalta valutarisker.
Räntekonkurrensen från utlandet vid lämnandet av exportkrediter
har successivt blivit alltmer besvärande. Genom lagen (1973: 423) om
avdrag vid inkomsttaxeringen avseende kostnad för exportkredit (ändrad 1975: 1150) kan stöd lämnas i form av avdrag för skillnaden mellan rcfinansieringsräntan och rli.ntan på exportkrediter upp till 4 % av
utestående exportkredit. Kreditens minimibelopp skall vara 1 milj. kr.
för att stöd skall komma ifråga, vilket begränsat dess användbarhet
för småföretag. Exportstödet kan vidare utgå bara för export av kapitalvaror, vilket utestänger tjänsteexportörer från att utnyttja ränteavdraget.
För att belysa exportfinansieringsproblcmatiken
mer allmänt tillsatte regeringen i februari 1977 en ·kommittc, exportfinansieringskommitten (H 1977: 01), med uppgift att utreda frågan. Kommitten fick i
uppdrag att arbeta skyndsamt, och kommer att lämna sitt betänkande
i början av 1978.
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3.2 Sveriges exportråds anslagsframställning för budgetåret 1978/79 vad
avser åtgärder för småföretagen

Delegationen för den mindre industrin har till uppgift att vara. rådgivande organ åt SE:s styrelse och direktion i frågor som rör de mindre
företagens exportproblem.
Delegationen har i ett aktionsprogram presenterat en rad åtgärder
för att stimulera export från småföretag och speciellt nyexportörer.
Delegationen har tillsammans med bl. a. företagareföreningar, handelskamrar och cxpo-organisationer konstaterat att ett stort antal företag
har mer eller mindre akut behov av stimulans och rådgivning i exportfrågor.
SE föreslår att de ökade statliga medel som SE begär för budgetåret 1978/79 skall prioriteras till vissa branscher och företagsgrupper
oavsett företagsstorlek respektive till vissa marknader. SE överväger att högprioritera företag som samarbetar för försäljning av färdiga industrianläggningar, s. k. turn-key samarbete, samt företag inom
agro-industrin, skogsindustrin, specialsUtlindustrin och miljövårdsindustrin. Därutöver planerar SE att prioritera följande branscher: byggmaterial och byggutrustning, sjukhusutrustning, sport- och fritidsutrustning, offshore-utrustning, fordonsutrustning samt gruvutrustning. Högprioriterade marknader är Norden, Västtyskland, Frankrike, USA,
Saudiarabien, Nigeria, Venezuela och Japan.
Ovannämnda prioriteringar av branscher och marknader gäller för
både små och stora företag. I ett särskilt åtgärdspaket som är riktat
till småföretag gör SE dock en speciell prioritering av sådana marknader som dels erbjuder en god potential för ett litet företag och dels
iir möjliga att bearbeta. Fem marknader blir i första hand aktuella,
nämligen Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Västtyskland.
Åtgärdspaketet innehåller utöver marknadsprioriteringen en uppsökande del, en undersökande del och en genomförande del.
Den uppsökande verksamheten planeras ske i form av dels s. k. exportträffar och dels individuella företagskonsultationer. Denna verksamhet bör enligt SE hänföras till exportservice (allmän exportfrämjande verksamhet) och bedrivas utan större kostnader för företagen.
Den uppsökande verksamheten skall bedrivas i samarbete med regionala
organ som de till utvecklingsfonder omskapade företagareföreningarna,
handelskamrar och expo-organisationer.
För den undersökande verksamheten föreslås att SE till ett lagt fast
pris får möjlighet att erbjuda den första marknadsundersökningen ett
litet företag eller en nyexportör vill göra på en högprioriterad marknad.
För den genomförande verksamheten · framläggs . flera förslag till
konkret hjälp för ett företag att hitta de rätta säljkanalcrna och att
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komma ut på exportmarknaderria. Det finns enligt SE ett mycket stort
behov av sådan hjälp, dtcrsom många småföretag saknar finansiella
och personella resurser att själva marknadsföra sina produkter utanför
Sverige, trots att produkterna har förutsättning att kunna säljas· internationellt.
SE planerar sålunda att närmare undersöka möjligheterna för det lilla
företaget att ta ti/Jiiara det etablerade företagets erfarenheter och sliljorganisation.
Svårigheten att finna en lämplig representant på en marknad eller
önskan att själv mer direkt styra marknadsföringen motiverar allt fler
företag att enskilt eller tillsammans med andra etablera försäljningsbolag i utlandet. För att underlätta igångsättningen och förkorta tidsåtgången i dessa fall föreslår SE att handelssekretcrarkoritorcn
skall
kunna erbjuda en förstärkt service på etableringsområdct. Handelssekreterarkontoren bör också enligt SE kunna tillhandahålla bl. a. administrativ service och övervakning av säljorganisationen.
SE bedriver som nämnts tidigare sedan n·ågra år en konsultservice,
exportchef att hyra. Denna innebär att en grupp företag får "dela"
på en exporterfaren person, som skall tillföra företagen kunskap om
exportteknik samtidigt som han genomför den exportsatsning som
företagen tror har möjlighet bli framgångsrik. Första året företagen
anlitar exportchefen står staten via SE:s projektmedel för större delen
av kostnaden, men redan andra året bär företaget hela kostnaden. När
tre år gått förväntas företagen kunna stå på egna ben vad gäller export, varvid exportchefen kan "hyra ut sig" till nya företag. Inom· sex
län har verksamheten startat. Behov har anmälts från regionala organ
av ytterligare tio funktioner, varför SE har begärt medel för dessa i
sin anslagsframställning.
SE föreslår även ökade insatser för säljreseverksamhet, dvs. gemensamt organiserade resor för småföretag där dessa bereds möjlighet att
ute på marknaderna knyta kontakt med potentiella köpare eller distributörer. Detta är en följd av de fÖreslagna åtgärderna exportträffar
och företagskonsultatiorier inom ramen för den uppsökande verks:rn1heten.
Slutligen har SE konstaterat att efterfrågan på licenser tenderar att
öka. Mindre företag och enskilda uppfin'nare har ofta· ·uppenbara svårigheter med marknadsföring av sitt know-how i form av licenser. Vissa
handelssekreterarkontor har dock redan i dag möjligheter och kunskaper att hjälpa säljare åv licenser. SE avser att vidga denna service till
fler kontor och även att förstärka resurserna centralt.
Totalt för åtgärder som syftar till att stimulera export från sinåföretag och speciellt nyexportörer beräknar SE ett ökat medelsbehov
för budgetåret 1978/79 under elfte huvudtiteln anslaget. B 3. Export~ .
främjande åtgärder med 6 870 000 kr.
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Som en följd av bl. a, de föreslagna åtgärderna ökar .enligt SE behovet av resurser för exportservice vid handelssekreterarkontoren.
Totalt begär SE 1 530 000 kr. i ökade medel för intensifierad exportservice
på högprioriterade marknader under anslaget B ·2. Handclssekreterare
för budgetåret 1978/79.

3.3 Sveriges exportråds kampanj för att öka exporten
T framställning till chefen för handclsdcpartementet den '.!6 september
1977 föreslår SE att en informations- och propagandakampanj med
syfte att öka exporten skall· startas. SE anser att Sveriges starkt försämrade balans i utrikeshandeln i kombination med de förlorade importandelarna i utlandet kräver åtgärder på bl. a. det exportfrämjande
området av en helt annan typ och dimension än tidigare. Enligt SE
bör en kampanj riktad till näringslivet, fackföreningarna och myndigheterna därför igångsättas för att rikta dessa målgruppers uppmärksamhet mot exportproblematiken och påverka deras attityder till export i
positiv riktning. Detta skulle stimulera till en exportökning.
SE föreslår i framsfällningen en rad konkreta åtgärder, t. ex. anordnandet av exportkonferenser i olika delar av landet, informationsspridning till massmedia och förmedling av utbildningsmaterial till bl. a.
personaltidningar.
För kampanjverksamheten anhåller SE om statsbidrag på 1 300 000
kr. för perioden t. o. m. juni 1978, varav ca 350 000 kr. för personalkostnader inom kampanjkansliet.

3.4 De sYenska handelskamrarnas exportfrämjande verksamhet

I skrivelse till chefen för handelsdepartementet den 31 maj 1977
redovisar Svenska handclskammarförbundet de svenska handelskamrarnas service till företagen i utrikcshandelsfrågor. S;'\lunda har förbundet
och kamrarna en betydande verksamhet vad gäller att förmedla från
utlandet kommande affärsförfrågningar. Vidare .anordnas kontakta och
studieresor till utlandet och utges tillsammans med. SE en mässkalender. Olika handelskamrar anordnar kontaktbesök för handelssekreterare och ambassad/konsulattjänstemän vi_ddessas besök· i Sverige. Han- . •
delskamrarna har också ett vidsträckt internationellt kontaktnät· och
bistår företag med rådgivning i utrikeshandelsfrågor. I skrivelsen påpekar. förbundet o<a:ksåmed anledning av ett förslag i
företagareföreningsutredningens., betänkande (SOU 1977: 3) om företa~
gareföreningarnas framtida ·exportfrämjande· uppgifter; att det. före~: .
faller naturligt att de föreslagna stiftelsernas arbete på utrikeshandelns,.
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område utformas så att det kompletterar den verksamhet som. bedrivs
av handelskamrarna. I sammanhanget erinras om att såväl företagareföreningarna som handelskamrarna i -dag arbetar som replipunkter för·
SE. Skäl kan därför åberopas för att inte bara stiftelserna utan också
handelskamrarna skall kunna inom vissa ramar tillföras allmänna medel
för denna verksamhet.
I en promemoria daterad den 22 augusti 1977 som överlämnats till
chefen för handelsdepartementct föreslår handelskammarförbundet att
statligt stöd lämnas till handelskamrarnas exportfrämjande verksamhet.
Förslagsvis fem handelskammarc skulle anställa en exportsekreterare
med en halv skrivkraft som biträde med uppgift att verka för ökade
exportansträngningar främst från de medelstora och mindre företagens
sida. Det statliga stödet skulle omfatta löner, sociala kostnader, telefonoch resekostnader och uppg,1 till 1 250 000 kr.
Flera handclskamrar uppges i promemorian vara villiga ställa lokaler
till förfogande gratis för SE:s exportchefer att hyra.

3.5 Exportfinansiering
3.5.1 Förslag om ändring av exportki-editstödet

Niir lagen om avdrag vid inkomsttaxeringen avseende kostnad för
exportkredit ändrades 1975 förelåg en promemoria frän SE och Sveriges industriförbund där det bl. a. föreslogs att begreppet kapitalvaror
skulle anses innefatta även konsultuppdrag. Exportkreditstödet omfattar
nämligen enligt lagen enbart kapitalvaror. I propositionen framhöll ·
föredraganden dock att begreppet kapitalvaror inte kunde ges denna
vidsträckta tolkning (prop. 1975/76: 72 s. 10).
Vid riksdagsbehandlingcn av propositionen framlades förslag öm att
sänka gränsen för att, få rätt till avdrag från kreditaffärer om minst
2 milj. kr. till kreditaffärer om minst 0,5 milj. kr. (motioner 1975/76:
132, 142 och 143). Skälet var att även småföretag skulle kunna komma i ätnjutande av stödet. Riksdagen (SkU 1975/76: 22, rskr. 1975/76: ·
100) fastsfällde emellertid minimigränsen till 1 milj. kr.
3.5.2 Förslag om tillskapande av en exportfond

Delegationen för den mindre industrin inom SE har genom skrivelse
till regeringen den 22 september 1977, framfört, förslag om att inrätta
en särskild exportfond för mindre· företag för att underlätta deras exportfinansiering.
Fonden skall kunna refinansiera och/eller .garantera· bankernas -kreditgivning vid tillverkning för export och för finansiering av exportkrediter med kortare löptid än två år. Fast räntesats skall lämnas och
kursrisker skall övertas.. -.
Enligt delegationen skall fonden endast medverka i affärer genom-
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förda av mindre företag. Kredittiderna skall inte överstiga två år och
kontraktsbeloppet bör normalt ej överstiga 5 milj. kr. Sveriges Investeringsbank skall förvalta fonden i samråd med företagareföreningarna.
Fonden bör tillföras ett statsanslag om 100 milj. kr., och Investeringsbanken skall med särskild statsgaranti kunna upplåna 200 milj. kr. för
fondens räkning i utlandet. Fonden skall också lämna garantier på
totalt 500 milj. kr.

4

Föredraganden

4.1 Inledning

Statsministern har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för regeringens arbete med att förbättra småföretagens arbetsvillkor.
Inom handelsdepartementets verksamhetsområde ligger det stora flertalet av småföretagen inom tjänstesektorn, dvs. servicenäringarna. Vidare svarar departementet för exportfrämjandet.
Småföretagen inom servicenäringarna möter i allt väsentligt samma
slags problem som motsvarande företag inom den tillverkande sektorn.
De berörs alla av utvecklingen av det allmänna företagsklimatet och av
strukturförändringarna i samhället. De har behov av riskvilligt kapital
i olika former. Gemensamt är också behovet av rådgivning i frågor
som berör företagen.
I den allmänna debatten har problemen för småföretagen inom
servicenäringarna vanligen intagit en mera undanskymd plats än problemen för de tillverkande företagen. Detta kan förklaras av att de
förstniimnda företagen hittills har klarat sig jämförelsevis bra. När
den inhemska produktionen har fått det allt svårare att konkurrera
med importen - till följd av bl. a. det höga kostnadsläget - har servicenäringarna haft en mer gynnsam utveckling, delvis därför att den
privata konsumtionen genom bl. a. den höga upplåningen utomlands
har kunnat öka. Serviceföretagen är i allmänhet inte heller utsatta för
utländsk konkurrens. De har i alla händelser uppvisat en hög grad av
flexibilitet. Nya servicefunktioner (butikstyper etc.) har vuxit fram i
takt med de förändrade förhållandena i samhället. Detta har varit
möjligt bl. a. genom att ofta ett förhållandevis litet kapital har måst
bindas i anläggningstillgångar. En viktig bidragande orsak till den
relativt goda anpassningsförmågan torde också vara det aktiva bistånd
som de enskilda företagen får från branschorganisationer och leverantörsföretag.
Det sagda får inte skymma de ökande· problemen för. småföretagen
inom servicesektorn. Inte minst har dessa föranletts av de stigande .
kostnaderna för arbetskraft, vilka ·drabbat de löneintensiva service-
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näringarna hårt. Dessutom kan tjänsteproducerande företag få särskilda svårigheter i tider av åtstramning av den privata konsumtionen.
Nedläggningar inom och omstruktureringar av viktiga branscher, såsom dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangnäringen,. har föranlett särskilda åtgärder från statsmakternas sida. Svårigheterna för små
företag att hävda sig på dagens komplexa marknader har också lett
till särskilda statliga åtgärder, exempelvis vad gäller exportfrämjande
och turism.
Förslag om stöd- och utvecklingsinsatser för småföretagen läggs i dag
fram av cheferna för ekonomi-, budget- resp. industridepartementet.
Flera av förslagen och då särskilt de som gäller beskattning och försörjning med riskkapital blir av betydelse för företagen inom servicenäringarna. Förslagen berör emellertid främst andra delar av näringslivet än serviceföretagen. I synnerhet när det gäller finansieringsstöd och
rådgivning finns därför behov av ytterligare överväganden rörande servicenäringarna. Jag återkommer senare till detta.
Exportens stora betydelse för den svenska samhällsekonomin har
under senare tid blivit uppenbar för alla. När exporten släpar efter
får det effekter på en rad samhällsområden. Det blir mindre resurser
över för import, utlandsresande och u-hjälp. Underskotten i bytesbalansen måste täckas med utlandsupplåning, vilket på sikt beskär handlingsfriheten i den ekonomiska politiken. När företagens produktion
inte kan säljas i tillräcklig utsträckning får det så småningom effekter
på sysselsättningen. Många företags lönsamhet minskar vid sviktande
exportförsäljning, vilket på sikt undergräver deras soliditet och kan
leda till kriser och nedläggning med åtföljande problem för anställda,
samhälle och andra intressenter. Det är därför av största vikt att
effektiva åtgärder vidtas för att stimulera exporten. Varje outnyttjad
tillgång bör utnyttjas i arbetet på att öka Sveriges försäljning av varor
och tjänster i utlandet. Inte minst torde småföretagen här kunna bidra
genom att aktivera sig på exportområdet.
Sveriges exportråd (SE) har en viktig roll att fylla när det gäller att
öka det allmänna medvetandet om exportens betydelse. Sålunda har
SE sedan en tid arbetat med att få igång en kampanj för att stimulera
till ökade exportansträngningar, "Exportera-mera-kampanjen".
Denna
riktar sig till både stora och små företag, men av naturliga skäl intar
här småföretagen en betydande plats. För att kampanjen skall kunna
bli framgångsrik krävs att den får en bred uppslutning från· det allmänna, från företagen och från de anställda och deras organisationer.
SE har i skrivelse den 26 september 1977 inkommit med äskande om
medel för kampanjens slutliga genomförande.
SE har vidare i sina anslagsäskanden för budgetåret 1978/79 föreslagit ett särskilt åtgärdspaket för småföretagen. Åtgärderna syftar till
att stimulera intresset för export, till. att utvärdera förutsättningarna .för
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export och till att underlätta ett slutligt genomförande av en exportsatsning.
En särskild fråga i sammanhanget är hur ökade exportfrämjande insatser skall kunna ges regional slagkraft. Det är självfallet viktigt att vi
får så stor bredd som möjligt på de insatser som skall göras och att vi
utnyttjar alla de olika kanaler som står till buds. Förslag har i denna
del framlagts rörande medverkan från utvecklingsfonder, från handelskammare m. fl.
En viktig del av exportfrämjandet är möjligheten att förbättra exportfinansieringen. Regeringen har tidigare tillsatt en kommitte i detta
syfte, exportfinansicringskommitten (H 1977: 01). Denna avser att lägga
fram förslag vid årsskiftet 1977/78. Redan nu har dock vissa frågor
aktualiserats, bl. a. frågan om en utvidgad möjlighet att utnyttja det
s. k. ränteavdraget. Utvidgningen skulle frärrist vara av betydelse för
småföretag. Förslag har också framlagts från delegationen för den
mindre industrin inom exportrådet om s. k. exportfonder.
En annan fråga som har blivit aktuell är möjligheten att förbättra
språkkunskaperna hos tilltänkta exportörer bland småföretagen.
Jag kommer i det följande att närmare behandla dessa olika förslag.

4.2 Finansieringsstöd och rådgivning för företag inom
servicenäringarna

Jag har i det föregående liksom i proposition 1977/78: 8 om åtgärder på distributionsområdet pekat på behovet av ytterligare över~
väganden rörande bl. a. finansieringsstöd och rådgivning för servicenllringarna. Det bör noteras att dessa frågor inte närmare hade behandlas av clistributionsutredningen (H 1970: JA), vars arbete utgjort utgångspunkt för nämnda proposition. Jag har i propositionen. anmält att en
kommitte bör tillkallas för att överväga dessa frågor. Jag avser att inom
kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla kommitten. Jag an,
ser det dock lämpligt att för riksdagens information redan här något.
redogöra för min syn på-uppgifterna för kommitten.
När det gäller finansicringssituationen för- företag -inom servicenäringarna är det främst två i och för sig sammanhängande problem som
. enligt min mening särskilt bör belysas.- Det -ena är den ·i bankmässig
mening lägre kreditvärdighet som dessa företag ofta har. Det andra är
det beroende av exempelvis leverantörer som kan följa av att företagen
på grund av den bristande kreditvärdigheten ofta måste ordna stora delar
av sin finansiering genom leverantörskrcditer.,
Företag inom servicenäringarna äger ,så!unda , sällan -anläggningstitt- -gångar till mera betydande •värden, ..,varför möjligheterna, att· anskaffa
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främmande kapital genom inteckningar. i fast egendom är begränsade.
Åvcn lån mot säkerhet i företagsinteckningar kan vara svåra att erhålla.
Särskilt besvärlig blir avsaknaden av reella belåningsbara tillgångar
vid nyetablering av företag av oprövad typ .. Det kan därför vara svårt
att lånefinansiera nya affärsideer. Även vid utvidgningar eller ombyggnader uppstår särskilda problem för företag inom servicenäringarna.
Som jag nyss har anfört. ordnar många företag inom servicenäringarna stora delar av sin finansiering genom leverantörskrediter eller genom andra utfästelser -från levcrantörshåll. En sådan finansiering kan
föra med sig ett beroende gentemot levcrantörsförctagen. Stirskilt från
konkurrenssynpunkt kan en sådan ordning synas betänklig.
Särskilda finansieringsinstitut har bildats inom vissa branscher för att
motverka de bindningar som leverantörsbundcn finansiering för med
sig. Inom främst dagligvarusektorn verkar sålunda AB Handelskrcdit
med en utlåning som riktar sig till företag som önskar vara mindre
knutna till grossistintressen. Förslag har förts fram om statliga insatser
för att förstärka denna verksamhet.
Mot bakgrund av det anförda bör den av mig förordade kommitten fä i uppdrag att närmare undersöka finansieringsmöjlighetcrna för
småföretag inom servicenäringarna. Härvid bör uppmlirksammas i vad
mån brist på lämpliga krediter begränsar innovationsmöjligheterna eller
i övrigt förhindrar en från allmän synpunkt önskvärd utveckling av
dessa företag samt hur sådana effekter i -så fall kan motverkas. Kommitten bör också särskilt undersöka omfattningen av den finansiering
som på något sätt härrör från leverantörsföretag samt överväga frågan
om förbättrade finansicringsmöjligheter för företag som önskar stå särskilt obundna gentemot lcverantörsintressen. Vad beträffar övervägandena i denna del vill jag även peka på de lånemöjligheter som de
båda halvstatliga företagen AB Industrikredit och AB-företagskredit erbjuder eller kan erbjuda,
När det giillcr rådgivning och annan företagsscrvice finner· jag att det
finns påtagliga behov av sådan service inom' såväl tillverkningsnäring-•
arna som servicenäringarna. Behovet av råd och hjälp i frågor rörande
marknadsförutsättningar, utbildning, företagsadministration m. m, torde
sålunda vara likartade inom olika delar av näringslivet. .--Det kan diskuteras hur en sådan:rådgivning bör vara organiserad för
olika branscher och vilket behov_ som kan -finnas av··särskilda statliga
insatser. Köpmannaförbundet har sålunda i skrivelse -den 1 ·september.
1977 pekat på att förbundet --,---genom .bl. a.' sina länsorgan -. -redan
fullgör funktioner som ·rådgivare till butiksdctaljhandcln._ Detaljhandeln
får också i vissa fall företagsservice ·a\\,leverantörsföretag. Särskilt -uta ..
vecklad är denna på dagligvarusidan, -men -exempel. finns :också inom
bensinhandeln, järn- och färghandeln.och blomsterhandeln.
-En viktig uppgift för kommitten blir: .därför -att .utvärdera_ •den. råd- _
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givningsverksamhet som f. n. tillharidahålls företag inom servicenäringarna. Om denna behöver förstärkas i något hänseende bör det vara naturligt för kommitten att i första hand pröva om detta kan ske inoin
befintliga organisationer och hur förstärkningen skall finansieras.
En fråga som givetvis hänger· nära samman med rådgivningsverksamheten är utbildningsmöjligheterna för företagare. Med förbättrad utbildning kan behovet av rådgivning minskas. Chefen för industridepartementet kommer i dag efter samråd med mig att förorda att de förstärkta
utbildningsmöjligheter för företagare som han då ämnar föreslå även
skall avse företagare inom delar av servicenäringarna. Kommitten bör
dock kunna överväga om särskilda utbildningsinsatscr · kan behövas för
sistnämnda kategori.
Av vad jag nu har anfört framgår att kommitten tämligen förutsättningslöst bör undersöka behovet av finansieringsstöd och rädgivning
för företag inom servicenäringarna. Även olika lösningar i organisatoriskt hänseende m. m.· avses kunna prövas. Det finns dock skäl att redan nu förstärka möjligheterna till sådant stöd för vissa avgränsade
företagsgrupper. Chefen för industridepartementet kommer i dag att
föreslå att målgruppen för företagareförcningarnas verksamhet vidgas.
Efter samråd med mig kommer han därvid att föreslå att även tjänsteproducerande företag, som har direkt anknytning till de tillverkande företagen, skall kunna anlita företagareförcningarna. Även produktionsvaruinriktade partihandelsföretag avses t.v. ingå i målgruppen. Frågan
får sedan närmare prövas i den utredning jag kommer att ta initiativ
tilI.

4.3 Turistnäringcn

Turistnäringen i Sverige är en utpräglad småföretagsbransch. På
boendesidan är flertalet hotell, pensionat och stugbyar familjeägda
småföretag. Den kommersiella uthyrningen av enskilda torp och stugor
drivs naturligt nog också oftast i liten skala av jordbrukare och fiskare.
På aktivitctssidan finns också ett stort antal småföretagare, t. ex. båtuthyrare, guider och upplåtare av jakt- och· fiskerätt. Matställena drivs
ofta av mindre företag. Turismen påverkar även· indirekt en vidare
krets av företag, t. ex. butiker och hantverksföretag. Eftersom turistnäringen ofta bedrivs i glesbygd med få andra inkomstmöjligheter har
den även regionalpolitiskt en avsevärd betydelse.
Turismen påverkar i hög grad den svenska bytesbalansen. Inom ·
regeringskansliet är det jordbruksdepartementet som ansvarar för frågor som rör investeringar i turist-. och fri tidsanläggningar såsom exempelvis småbåtshamnar, vandringsleder och vintersportprojekt,
medan
handelsdepartementet ansvarar för att turismen i Sverige marknadsförs
så att den når ut till konsumenterna iriom och utorri landet.
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Sveriges turistråd (ST) har i sin anslagsframställning för budgetåret
J978/79 framhållit att en av de viktigaste uppgifterna för svensk turism
är att söka åstadkomma bättre utnyttjande av tillgänglig kapacitet. ST
anser att det finns avsevärda brister i information om och distribution
av den svenska turistnäringens tjänster och att detta utgör ett väsentligt hinder för arbetet att utvec!da resande till och i Sverige. Jag delar
ST:s uppfattning att det i dag är svårt för, konsumenten att få en
tillfredsställande översikt av möjligheterna att semestra i Sverige samt
att det också kan vara tidskrävande och komplicerat att teckna sig
för ett lämpligt svenskt turistarrangemang. Särskilt svårt är detta för
sådana konsumenter som bor utanför Sverige.
För att försöka starta en utveckling som kan råda bot på denna
brist på information och marknadsföring avser ST att medverka i inrättandet av ett antal regionala produktions- och bokningsorgan.
Målet för dessa organ är att i samarbete med de regionala och
lokala turistorganisationerna paketera och marknadsföra regionernas
turistattraktioner. Man kan här lokalt t. ex. kombinera vistelse i stugby med hyming av motorbåt, eller med guidade utfärder till sevärdheter i trakten. Variationsmöjligheterna är självfallet stora. Dessa turistprodukter kan sedan marknadsföras via de regionala centralerna
med, där det behövs, säljstöd av ST. En av de främsta uppgifterna är
därvid att underlätta för konsumenterna att boka_ såväl enskilda arrangemang som paketresor.
ST är vidare av den uppfattningen att såväl konsumenternas som
distributörernas krav är av den· arten att den sannolikt enda framkomliga vägen är att införa en lämplig datorisering av bokningen och därmed sammanhängande administrativa rutiner. Kravet för en sådan
datorisering är enhetlighet, decentralisering och flexibilitet. Främst för
att säkerställa enhetlighet anser ST sig behöva initiera och driva en
utveckling som leder till ett samlat grepp på datafrågan. Det vore inte
praktiskt om turistorgan i olika delar av landet utvecklade sina egna
datasystem och sålunda försvårade för distributörerna och därmed ytterst för konsumenterna. Ert lämplig väg att gå kan, enligt ST, vara
att rådet svarar för investeringar i pro·gram och maskinvara och förhyr
dessa till produktions- .och distributionsleden.
Jag är positiv till turistrådets initiativ att i samarbete med regionala
organ och andra intressenter driva en utveckling mot förbättrad sam- ·
mansättning och marknadsföring av turistnäringens tjänster. Jag anse_r
också att statliga medel bör ställas till förfogande. för denna utveckling
av regionala produktions- och bokningsorgan .. Dock bör ·också övriga
intressenter delta i finansieringen.
ST:s uppfattning att en enhetlig datorisering av bokning och andra
administrativa rutiner sannolikt blir nödvändig för att kunna til_lfreds- ..
ställa de stora krav som i framtiden kommer_ att ställas är jag änIJ,µ inte
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beredd att ta ställning till. Jag anser att ST i samråd med statskontoret
skall utreda frågan ytterligare och därvid särskilt ta fram olika finansieringsalternativ. ST skall, om man finner att datorisering är ändamålsenlig, senast vid årsskiftet 1978/79 föreslå lämplig maskinlösning och
lämplig programvara samt lämna tidsplan för genomförandet.
Jag beräknar ST:s kostnader för arbetet på att utveckla regionala
produktions- och bokningsorgan· öch på att utreda datoriseringen· till
1 000 000 kr. för budgetåret 1978/79;
Jag avser att återkomma till anslagsfrågan i budgetpropositionen för ·
år 1978/79.

4.4 Exportfrämjande åtgärder

4.4. I Inledning

Exporten är av utomordentlig betydelse för det svenska välståndet.
Om de varor som produceras inte kan säljas på världsmarknaden får
det så småningom effekter på sysselsättningen och på hela näringslivets
livskraft.
Jag anser det dtirför väsentligt att få till stånd en · ökad satsning pä
exporten. Särskilt bland smäföretagen finns en outnyttjad exportförmåga.
Visserligen går redan nu en inte obetydlig del av dessa företags
produktion på export genom att den ingår som insatsvaror i de större
företagens leveranser, men det bör finnas utrymme även för mer direkt
exportförsäljning. Det är viktigt både ur samhällets och ur småföretagens egen synvinkel att de breddar sina avsättningsmöjligheter till
flera kunder och marknader och därmed blir mindre sårbara.
De flesta småföretag torde i och för sig gärna vilja öka sin export.
Samtidigt finns det flera återhållande faktorer. Dessa ligger bl. a. i
bristande kunskap. Småföretagen vet inte om produkten har en marknad utomlands, de känner inte till lämpliga avsättningskanalcr, pappersrutinerna vid export kan vara svåra att tillägna sig och· inte minst
saknas ofta tillräckliga kommersiella språkkunskaper. Finansieringen
av exportaffärer kan också vara ett problem, även om inte småföretagen
drabbas av samma krav på långa kredittider som de större företagen.
Jag ser samhällets uppgift på detta område vara att hjälpa småföretagen att komma över de nämnda tröskelproblemen. Stödåtgärderna
skall i princip vara en hjälp till självhjälp och skall därför normalt
kunna avvecklas efter en inkörningsperiod.
Jag har konstaterat att det allmänna· intresset för exportfrågor har
ökat i Sverige under den sista tiden. Det är med tillfredsställelse jag
ser vad som kan bli en bred samverkan för exporten växa fram. Såväl
uttalanden från företagen och deras organisationer som från- de fackliga organisationerna pekar möt att enighet råder om att kraftfulla
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åtgärder för att öka exporten måste. till. Detta ger den bakgrund som
är nödvändig för att insatser i exportfrämjande syfte skall få effekt.
Jag övergår nu till att behandla de tidigare nämnda förslag som
Sveriges exportråd (SE) har lagt fram · i ,sin anslagsframställning för
budgetåret 1978/79 samt de övriga framställningar som har berörts.
4.4.2 Uppsökande verksamhet

Många småföretag har en positiv grundinsHillning till att börja exportera, men många gånger upplevs initialproblemen som stora. Man uppfattar exporten vara så komplicerad att i och för sig önskvärda satsningar uppskjuts till en oviss framtid. Småföretag har oftast inte råd
att göra misstag och därför bjuder försiktigheten att man väntar .. Småföretagens svårigheter att komma igång med export måste också ses
mot bakgrund av alla de_ övriga problem som belastar dessa företag
och som statsministern berört tidigare.
Skall denna tröghet övervinnas och exporten komma igång krlivs det
att företagen får en ökad kunskap om export. Eftersom många aktiviteter tävlar om småföretagarens uppmärksamhet blir det inte alltid så
att han/hon själv tar initiativet till detta kunskapsinsamlande. Det kan
behövas en särskild stimulans.
Därför föreslår SE i sitt småföretagspaket att man skall bedriva en
uppsökande verksamhet i form av exportträf far. Dessa är ett slags
seminarier där företagslcdningarna i mindre företag fär tillfälle att inhämta kunskaper om export genom föredrag och diskussioner. Vidare
vill SE kunna erbjuda individuella företagskonsultationer till exportintresserade företag.
Jag biträder förslaget om exportträffar. Vidare bedömer jag det
som väsentligt att SE som en uppföljning av dessa träffar eller på initiativ av lokala organ som de till utvecklingsfonder omskapade företagareföreningarna, handelskamrar eller expo-organisationer kan erbjuda individuella företagskonsultationer. Konsulterna som bör vara kvalificerade personer med lång praktisk erfarenhet av exportmarknadsföring
på företagsledarnivå, skall lämna råd till småföretagen när.de överväger
att börja exportera eller öka en begränsad export.
Inom ramen för anvisade medel bör konsulterna även kunna användas för att intressera företag av olika storlek för handelssckreterarkontorens uppdrags- och projektverksamhet och ambassadernas/konsulatens
exportfrämjande aktiviteter. Denna kontaktverksamhet sker i dag huvudsakligen av personalen vid handelssekreterarkontoren och ambassaderna/konsulaten i samband med deras hembesök och detta ger enligt
min uppfattning inte en tillfredsställande täckning av den svenska marknaden.
Jag ansluter mig till SE:s uppfattning att exportträffarna och konsultationerna bör bedrivas utan större kostnad för företagen. Jag: beräknar
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anslagsbehovet för denna verksamhet till 1 400 000 kr. för budgetåret
1978/79. Jag återkommer till anslagsfrågan i budgetpropositiönen för
budgetåret 1978/79. Då det emellertid är väsentligt att den uppsökande
verksamheten snabbt kommer igång bör redan under innevarande budgetår 700 000 kr. anvisas .. ·

4.4.3 Undersökande verksamhet
När SE genom sin uppsökande verksamhet har kommit i kontakt
med tänkbara exportörer och dessa har visat ett intresse för att gå
vidare, blir nästa steg att välja lämplig marknad. För att detta skall
kunna göras på ett övervägt sätt krävs att företagen får tillgång till
korrekt marknadsinformation.
SE föreslår i sitt småföretagspaket även en undersökande del i avsikt
att underlätta framtagandet av sådan information. Sålunda föreslår SE
som konkret åtgärd att SE till ett lågt fast pris genomför den första
marknadsundersökningen
ett litet företag eller en nyexportör vill göra
på en högprioriterad marknad.
Jag biträder SE:s förslag om den undersökande verksamheten. F.örslaget ger företagen möjlighet att inhämta korrekt information· före
beslut. Jag ser det som naturligt att en stor del av dessa marknadsundersökningar utförs av handelssekreterarkontoren.
Som en riktlinje anser
jag att högst 4 000 kr. anslås av statliga medel till ett fört:tag eller annan
beställare av den nämnda typen marknadsundersökning. Samtidigt anser
jag att beställaren skall erlägga viss del av undersökningskostna9en.
Totalt bertiknar jag 750 000 kr. för marknadsundcrsökningar
för budgetåret 1978/79.
Jag återkommer till anslagsfrågan i budgetpropositionen för budgetåret 1978/79.
Slutligen anser jag SE:s, i anslagsframställningen
för 1978/79 framförda avsikt att högprioritera resp. prioritera vissa marknader och
branscher oberoende av företagens storlek i huvudsak vara riktig. Dock
anser jag att branschprioriteringen bör göras mindre strikt när det gäller
småföretagen, så att företag ur alla branscher kan komma ifråga för
undersökande verksamhet. fag återkommer till denna fråga i budgetpropositionen.
4.4.4 Genomförande verksamhet

Genomförandet av en exportförsäljning täcker hela processen från
att hitta rätt försäljningskanal över att klara exportdokumentation
och
finansiering till att få betalt i tid. Detta kan vara en komplicerad process, särskilt för ett företag som ännu inte hunnit skaffa sig de nödvändiga erfarenheterna.
Jag anser att det är väsentligt att olika vägar prövas· för att under-
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lätta för nyexportörcr att genomföra själva exportförsäljningen. Kunskap och erfarenhet måste på olika sätt överföras• till de mindre företagen om deras exportpotential skall kunna tas tillvara. I det· följande
redogör jag för några uppslag till hur denna kunskapsöverföring kan ske.
SE föreslår för den genomförande delen av sitt åtgärdspaket en kraftig
ökning av det pågående projektet exportchef att hyra. Hittillsvarande
erfarenheter från Stockholms, Kopparbergs och Värmlands län har visat
att denna form av exportförsäljning och kunskapsövcrföring är förhållandevis effektiv. Företag som är för små för att själva anställa en
exportsäljare, eller som har så begränsad export att de inte anser sig
kunna motivera anställning av en hcltidsarbctande kraft, kan genom
att delta i ett "exportchef att hyra"-projekt få tillgång till kompetent
personal på deltid. Om exportchefen lyckas växer företagets export och
det får råd att överväga andra marknadsföringsformer. Om projektet
misslyckas och exportframgången uteblir är företagets ekoriomiska
engagemang trots allt begränsat och överblickbart i tiden. Sammantagna bör dessa faktorer leda till att företagen blir mer benägna att
satsa p{1export.
Under 1978/79 avser SE att utöka antalet sådana exportchefer med
ett tiotal vilket även kommer att kräva resurser centralt på exportrådet. Jag instämmer i SE:s bedömning att projektet bör utökas men
tror inte att en utökning med tio exportchefer kan åstadkommas under
1978/79 bl. a. beroende på svårigheterna att snabbt rekrytera kompetent personal. Jag bedömer att en fördubbling av den nuvarande organisationen från sex till tolv är en mer realistisk nivå.
I likhet med SE anser jag att det statliga stödet endast bör utgå under
projektets första år. Redan det andra året bör de deltagande företagen
helt svara för kostnaderna. Riktlinjen bör vara att staten inledningsvis
svarar för viss del av den totala kostnaden. Jag beräknar behovet av
ökade medel till 1 650 000 kr. för projektet exportchef att hyra budgetåret 1978/79. Jag återkommer till anslagsfrågan i budgetpropositionen.
SE har i den genomförande verksamheten även föreslagit ökade medel
för vidgad säljreseverksamhet vilket utgör en annan följd av de föreslagna åtgärderna exportträffar och företagskonsultationcr. Denna form
av marknadsbearbctning bedömer jag i likhet med SE som lämplig för
företag utan tillräcklig erfarenhet av arbete på fältet. Handelssekretcrarna ordnar vanligen dessa resor och finns till hands för praktisk
assistans vid besöken· hos de. potentiella affärskontakterna. Företagen
betalar sina egna kostnader för bl. a. resor. Jag beräknar 200 000 kr. i
ökat mcdelsbehov för säljresor budgetåret 1978/79. Jag återkommer till
anslagsfrågan i budgetpropositionen. ·
SE har vidare i sin anslagsframställning nämnt att det planerar att
tillvara'de erfaundersöka om småföretag i ökad utsträckning kan
renheter som i utlandet redan etablerade svenska företag har vunnit

ta
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genom åren. Förslag på detta område· har även ·.framförts av olika·
organisationer, företag och privatpersoner.
En av de tankar som därvid framkommit har varit att de svenska
handelshus som arbetar på utland~marknaderna i ökad utsträckning
borde ta upp småföretagsprodukter i sitt sortiment.
Jag har övervägt detta förslag. och därvid funnit att det borde finnas
möjligheter för handclshusen att marknadsföra flera· småföretagsprodukter. Hela affärsidcn bakom handclshus är ju att ta hand om genomförandeprocessen vid exportaffärer. Emellertid kan man inte bortse från
att flertalet handelshus har sin starkaste säljorganisation på transoceana
marknader, medan flertalet småföretag sannolikt har sin största mark-·
nadspotential i mer närliggande länder. Vidare är många handclshus ·
specialiserade på bulkvaror som trä och papper snarare än på produkter
som småföretag tillverkar. Min slutsats är att jag välkomnar ett ökat
intresse hos handelshusen för småföretagens produkter.
En annan ide har varit att företag som redan har etablerade dotterbolag på utlandsmarknader skulle låta dessa ta sig an försäljningen av
varor som tillverkats i småföretag inom samma bransch. Vidare skulle
dotterbolag med viss ledig. kapacitet i personal- eller lokalhänseende
kunna ställa denna till förfogande för mindre företag som står i begrepp
att etablera sig på marknaden.
En ide som också har framförts är att personer som har arbetat på
utlandsmarknaderna och som bor kvar där efter sin pensionering borde
kunna intresseras för att ställa en del av sin tid och erfarenhet till
mindre exportörers förfogande. Statens roll skulle då vara att via SE
agera kontaktförmedlare mellan dessa personer och nyexportörerna. ·
Jag tycker att dessa idccr är väl värda att prövas och välkomnar. SE:s
initiativ att undersöka hur det skall kunna ske.
SE framför i sitt småföretagspakct förslag om att handclssckrcterarkontoren mot ersättning skall kunna bistå företagen dels med råd i samband med etablering av försäljningsbolag, dels med viss administrativ
service åt sådana bolag. Jag anser att detta kan vara värt att pröva på
sådana handelssekreterarkontor
där kapacitet finnes. Jag vill dock
understryka att handelssekreterarkontorcts personal inte kan delta i det
direkta säljarbetet genom att ta emot order, teckna kontrakt o. dyl.
Sådan verksamhet ligger utanför ramen för den ·statliga exportfrämjandeverksamheten.
Företagen skall enligt min uppfattning betala för handelssekreterarkontorets service på detta område enligt gängse taxa för uppdragsverksamhct, varför statsanslag inte blir aktuella. För företagen torde det
ändå ställa sig ekonomiskt fördelaktigt att anlita denna nya service.
Gemensamt för de ovan framförda ideerna om underlättande av småföretagens marknadsföring i utlandet är betonandet av det väsentliga i
att ha stödjepunkter ute på marknaderna. Utan kompetent assistans på·
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fältet står sig särskilt nya och oerfarna exportörer ofta slätt. Det är mot
denna bakgrund som staten genom ;åren har byggt upp sitt system av
handclssekreterarkontor och förstärkt beskickningarnas kommersiella
bevakning.
Enligt förordningen (1975: 492) med· instruktion för handelssekreterare har en handelssekreterare till uppgift att främja svensk export till
det verksamhetsområde för yilket han är förordnad. Det åligger honom
slirskilt att ge råd och annat bistånd i fråga om marknadsföring av
svenska varor och tjänster. Verksamheten bedrivs på uppdrag av abonnenter hos SE eller efter hänvändelse från SE självt eller från myndighet. Hanclelssekreterare kan också ta egna initiativ i marknadsföringsfrågor. Samverkan skall ske med den svenska utrikesrepresentationen.
Jag bedömer nu tiden.vara mogen för att förstärka handelssekreterarkontorens lokala anknytning genom att på vissa marknader upprätta
rådgivande lokala organ, exportfrämjanderåd, som knyts till kontoren.
Ledamöterna i dessa bör utses av chefen för handclsdepartementet och
utgöras av ett antal lokalt verksamma affärsmän med intresse av att
främja svensk export.
Jag anser att även den svenska beskickningen i verksamhetslandet
bör kunna vara representerad i rådet. Därigenom uppnås en naturlig
kontakt mellan beskickning och handclssekreterarkontor som bör underlätta gemensamma expor~främjande satsningar. Ett dylikt samarbete
blir väsentligt, särskilt i fall då den potentiella köparen är staten eller
någon myndighet i verksamhetslandet. Beskickningsrepresentanten bör
utses av chefen för utrikesdepartementet.
Syftet med exportfrämjanderådep. är att ge handelssekreterarna en
erfaren lokal referensgrupp, där idcer och affärsuppslag kan testas och
verksamhetens inriktning diskuteras. Inte minst kan nya exportörer
som anlitar ett handclssekreterarkontor genom rådet indirekt dra nytta
av redan etablerade företags marknadskunskaper. Vidare får arbetet
vid ett handelssekreterarkontor större kontinuitet om ett råd finns.
Handelssekreterarna själva utses nämligen för en period om normalt
fyra år, varefter de återgår till anställningar i näringslivet: Dessa regelbundna personbyten - som föranleds av kravet på att en handelssekreterare för att vara fullt effektiv behöver färsk erfarenhet av arbete i exportföretag - medför nödvändigtvis vissa avbrott i de lokala kontakterna. Denna nackdel kan mildras om en ny handelssekreterare möts
av ett väletablerat exportfrämjanderåd.
Jag är inte beredd att nu lämna förslag om i vilken takt råd bör
upprättas och i vilka länder det skall ske.
Jag är angelägen att understryka att exportfrämjanderåden enbart
skall ha en rådgivande funktion. Ledningen av handelssekreterarkontoren skall liksom f. n. h;mdhas av SE och handelssekreterarna själva.
Jag anser att ett symboliskt. arvode -bör kup.na utgå till ledamöterna
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i dessa råd. För budgetåret 1978/79 beräknar jag arvodena och andra
kostnader för råden till totalt 100 000 kr. för samtliga råd.
Jag återkommer till anslagsfrågan i budgetpropositionen för budgetåret 1978/79.
Slutligen föreslår SE i sitt småföretagspaket att större resurser skall
ställas till förfogande dels för att öka insatserna för småföretag på
licensförsä/jningsområdet, dels för att utvidga den kostnadsfria exportservicen för småföretagen på handelssekrctcrarkontoren. Jag anser båda
typerna av verksamhet väsentliga, men anser att de skall genomföras
inom ramen för befintliga medel och existerande principer för den
exportfrämjande verksamheten.
4.4.5 Sveriges exportråds exportkampanj
SE har i skrivelse påpekat att tiden nu är inne för att ge insatserna
på exportfrämjandeområdet en annan dimension än tidigare. Den starkt
försämrade yttre balansen och de förlorade marknadsandelarna i utlandet gör det nödvändigt med extra åtgärder för att stimulera den
svenska exporten.
SE har därför redan inlett' en informationskampanj vänd till näringslivet, fackföreningarna och myndigheterna. Syftet med kampanjen är att
stimulera till en exportökning genom att påverka dessa- intressegruppers
attityder och rikta deras uppmärksamhet mot exportproblematiken.
För att nå syftet avser SE att anordna exportkonferenser, sprida information till massmedia o. dyl. Till detta önskar SE ett statsanslag för
innevarande budgetår om 1300000 kr.
Som jag i det föregående har framhållit är det av vikt att alla intressenter gör kraftfulla gemensamma insatser för exporten. Skall detta
arbete bli meningsfullt måste intressenterna få korrekt sakinformation
så att alla vet hur situationen är och vilka åtgärder som genomförs och
syftet med dem.
Jag anser det vara synnerligen väsentligt att kampanjen genomförs
snarast under innevarande budgetår. För att inte belasta den statliga
budgeten med ökat medelsbehov föreslår jag att 1 100 000 kr. av de
medel som finns reserverade under rescrvationsanslaget B 4. Utbildning
i internationell marknadsföring m. m. skall överföras innevarande budgetår till B 3. Exportfrämjande åtgärder för finansiering av kampanjen.
Jag anser att resterande medelsbehov för kampanjen, 200 000 kr., genom omprioriteringar kan täckas med medel som för innevarande budgetår har anvisats SE uiidcr anslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder.
4.4.6 Regional anknytning i- Sverige

Såväl ovan beskrivna exportkonsulter i den uppsökande verksamheten
som exportcheferna att hyra skall- verka ute i landet. Särskilt de senare
bör ha sitt kontor i närheten- av de betjänade företagen. Vidare har
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handelssekreterarkontorens personal .och ambassad- och konsulattjänste~
män med kommersiella uppgifter vid sina besök i Sverige behov av att
kunna förlita sig på lokala organisationer för .att nå ut till intresserade
företag. Jag konstaterar därför att exportfrämjandet behöver ha en förstärkt lokal förankring i olika delar av Sverige.
Chefen för industridepartementet har föreslagit att de till utvecklingsfonder ombildade företagareförcningarna skall utgöra replipunkter
på länsnivå för SE. Jag ansluter mig till tanken att på varje sådan fond
bör finnas kunskap om bl. a. vart propåer om export skall hänvisas
för att få en korrekt behandling. Däremot innebär inte förslaget att
exportcheferna att hyra, exportkonsulterna eller handelssekreterarna
nödvändigtvis måste ha sitt kontor på utvecklingsfonderna. Jag anser i
likhet med SE att SE skall ha frihet att placera dessa exportfrämjare
även hos ·handclskamrar eller cxpo-organisationer och liknande organ
om detta visar sig vara mer ändamålsenligt.
Svenska handelskammarförbundet har i skrivelser till chefen för handelsdepartementet påpekat att de svenska handelskamrarna gör stora
insatser för exportfrämjandcL De fjorton handelskamrarna ger råd till
sina över 7 000 medlemsföretag i cxpo~tfrågor, handlägger utländska .
förfrågningar om export från Sverige och anordnar säljrcsor och delegationsbesök i utlandet De -kan härvid dra stor nytta av sitt väletablerade kontaktnät med systerorganisationer· världen över. Handelskamrarnas medlcmsföretag, som är både. större och mindre, har via hans
delskamrarna också ett visst erfarenhetsutbyte vad gäller exportfrågor.
Detta kan särskilt de mindre medlemmarna dra nytta av. Många av de
mindre och medelstora medlemsföretagen uppfattar -enligt handelskammarförhundet handelskamrarna som ett -naturligt serviceorgan i exportfrågor och vänder sig i första hand dit för sin rådgivning. Handelskammarförbundct anser att handelskamrarna skulle kunna göra ytterligare
insatser om de tilldelades statsmedel för .att .anställa exportsekreterare.Sålunda anhåller man qm ett anslag på,l 250 000 kr. för att införa fem ..
sådana exportsekreterarfunktioner. ·
Jag vill här understryka .att jag.-sätter: stort värde, på det •arbete som.
handelskammarorganisationen ,gör .för exportfrämjandet. Insatserna har
enligt min uppfattning'. en. inte oväsentlig betydelse för. att höja kunskapsnivån i exportfrågor -hos· medlemsföretagen.-. Handelskamrarnas
exportarbete har den extra .fördelen att ,det inte belastar statsbudgeten
utan finansieras helt på privat viig.
Som jag har framfört i det föregående anser jag att handelskamrarna •·
även i framtiden skall kunna bistå -SE,: handelssekreterarorganisatic,men ..
och ambassaderna/konsulaten vid det regionala· arbe/ct-i Sverige. Detta,
ger en viirdefull lokal förankring för_'.det statJiga exportfrämjandet.::
Vad gäller de av handelskammarförbundet fö_reslagna.exportsekrete-, ·
rarna påminner deras. tänkta .verksamhet-_starkt-' om· •vad ; SE:s. före~
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slagna exportkonsulter och exportchefer att hyra skall göra. Jag ·är
inte beredd att föreslå att statsmedel beviljas till så likartade funktioner
utanför SE, som ju är det organ genom vilket staten kanaliserar huvuddelen av sina exportfrämjande insatser. Detta utesluter irite möjligheten
att SE kommer överens med någon eller några handelskamrar orri
placering av exportkonsulter och exportchefer att hyra i deras lokaler.
Med ett praktiskt samarbete lokalt bör det inte vara omöjligt att på
detta sätt uppnå mycket av vad handelskammarförbundet avser medde föreslagna exportsekreterarna. Jag är därför inte beredd att tillstyrka
Svenska handelskammarförbundets begäran om statsanslag for att inrätta tjänster som exportsekreterare.
4.4.7 Exportfinansiering

Vid exportförsäljning ställs ofta från köparens sida krav på· leverantören att kredit skall lämnas. Detta kan vålla problem för exportören,
särskilt om krediten måste vara långfristig eller om den skall lämnas i
utländsk valuta. Under senare år har vidare den internationella kreditkonkurrensen blivit alltmer kännbar för såväl stora som mindre företag. Exportörer i andra länder kan ofta lämna betydligt bättre kreditvillkor än vad som är möjligt för svenska exportörer.
För att få en bred genomlysning av exportfinansieringsproblematiken
tillsatte regeringen i februari 1977 en kommitte, exportfinansieringskommitten (H 1977: 01), med uppgift att utreda frågan. Korrimitten
kommer att arbeta skyndsamt, och förslag beräknas framläggas i början
av 1978.
Vissa åtgärder bör emellertid enligt min uppfattning vidtagas redan
nu. Det gäller en ändring i lagen (1973: 423) om avdrag vid inkomsttaxeringen avseende kostnad för exportkredit (ändrad 1975: 1150) såtillvida att konsultföretag kan komma i åtnjutande av exportstödet,
samt att gränsen för minsta kreditstorlek som berättigar till avdrag
sänks från 1 milj. kr. till 0,5 milj. kr. Chefen för budgetdepartementet
har tidigare i dag i samråd med mig lagt fram förslag om dessa ändringar. Den första ändringen är motiverad av att konsultföretagen, vilka ·
som nämnts ligger inom handelsdepartementets ansvarsområde, blivit
alltmer framgångsrika som exportörer men samtidigt mött sådan utländsk konkurrens att även de måste kunna erbjuda förmånliga exportkrediter. Den andra ändringen föreslås för att de mindre företagen skall
få ökade möjligheter att använda exportkreditstödct.
Delegationen för den mindre industrin inom SE har genom skrivelse
till regeringen den 22 september 1977 föreslagit inrättandet av en exportfond som skall bistå mindre företag med krediter av högst två års
löptid. Fonden skulle tillföras ett statsanslag på 100' milj. kr. och beviljas en statlig upplåningsgaranti om 200 milj. kr.
Sveriges Investeringsbank skulle förvalta fonden i samarbete med

Prop. 1977 /78: 40

31

de enligt förslag till stiftelser omvandlade företagareföreningarna.
det bereds för närvarande inom regeringskansliet.
4.4.8 Språkkunskaperna

Ären-

i näringslivet

Det är omvittnat från flera håll att språkkunskaperna i näringslivet
ofta är bristfä\liga. Kännedomen om tekniska och kommersiella termer liksom förmågan att föra en affärsdiskussion på främmande språk
är många gånger otillräcklig. Detta gäller inte enbart de mindre företagen, men det vållar säkerligen mest problem där eftersom det ofta
inte finns någon annan i .företaget att .fråga. till råds. Språksvårigheterna gäller särskilt tyska, franska, spanska och ryska medan kunskaperna i engelska generellt sett torde vara bättre.
Eftersom de tre förstnämnda ·språken är han delsspråk i stora delar
av världen är det uppenbart att vår export blir lidande om inte exportsäljarna kan kommunicera ordentligt med de potentiella kunderna där.
Jag anser att detta är problem som bör närmare studeras för att åtgärder skall kunna vidtas i. syfte att öka kunskaperna i främmande
språk i företagen och då särskilt på det kommersiella och tekniska
området.
Riksdagen godkände år 1976 (prop. 1975/76: 100 bil. 12 sid. 35 f,
NU 1975/76: 36, rskr 1975/76: 199) ett förslag om -statligt finansiellt
stöd till vidareutbildning i internationell marknadsföring. De utbildningsåtgärder som vidtas till följd av detta beslut administreras av SE
som till sitt förfogande har ett rådgivande organ, delegationen för vidareutbildning i internationell marknadsföring. Det bör kunna åiigga
delegationen att uppmärksamma problemen kring de bristande språkkunskaperna inom småföretagen samt att lägga fram förslag till SE
om lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Om riksdagen
inte har något att invända däremot bör åtgärderna kunna vidtas med
hjälp av de medel som finns anvisade under .elfte huvudtitelns reservationsanslag B 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m.

5 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna de riktlinjer för Sveriges turistråds insatser för företagen inom turistnäringen som jag har förordat,
2. godkänna de riktlinjer för statliga exportfrämjande insatser
som jag har förordat,
3. till Exportfrämjande åtgärder på tilläggsbudget I till .statsbudgeten för budgetåret 1977/78 under elfte huvudtiteln anvisa
ett reservationsanslag av 700 000 kr.,
4. för budgetåret 1977/78 till Exportfrämjande åtgärder överföra
1100 000 kr. _från reserverade medel under reservationsanslagen B 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m.

Prop. 1977 /78: 40

32

Innehållsförteckning

1 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Nuläge och förslag rörande servicenäringarna . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Dagligvaruhandeln
m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Turism samt hotell- och restaurangfrågor
..............
2.3 Vissa allmänna kreditstöds- och rådgivningsfrågor . . . . . . . .
3 Exportfrämjande
insatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Befintligt statligt exportstöd till småföretag . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Sveriges exportråd
............................
3.1.2 Handelssekreterare,
beskickningar
och handelskammare
........................................
3.1.3 Projektverksamhet
............................
3.1.4 Utbildning i internationell marknadsföring
........
3.1.5 Exportfinansiering
............................
3.2 Sveriges exportråds
anslagsframställning
för budgetåret
1978/79 vad avser åtgärder för småföretagen . . . . . . . . . . . .
3.3 Sveriges exportråds kampanj för att öka exporten ......
,.
3.4 De svenska handelskamrarnas
exportfrämjande
verksamhet
3.5 Exportfinansiering
..................................
3.5.1 Förslag om ändring av exportkreditstödet
..........
3.5.2 Förslag om tillskapande av en exportfond . . . . . . . . . .
4 Föredraganden
........................................
4.1 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Finansieringsstöd och rådgivning för företag inom servicenäringarna
........................................
4.3 Turistnäringen
......................................
4.-1-Exportfrämjande
åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. l Inledning
....................................
4.4.2 Uppsökande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3 Undersökande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4 Genomförande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4A.5 Sveriges exportråds exportkampanj ............
;...
,.............
4.4.6 Regional anknytning i Sverige ......
4.4.7 Exportfinansiering
.... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.8 Språkkunskaperna i näringslivet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 flen1s tällan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.·
NORSTEDTS TRYCKERI

STOCKHOLM

1
3
3
4
6

8
8
8

9
10

11
11

12
14
14
15
15
15
16
16
18
20
22
22
23
24
24
28
28
30
31
3I

.

. '

1977 770560

