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Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat 
- 69 åtgärder och områden som främjar företagande 

Jobbskatteavdrag för näringsinkomster  

- Jobbskatteavdraget innebär att alla som arbetar får behålla mer av sin 
lön. Detsamma gäller företagare med låga eller normala inkomster. 
- För att få fler i arbete och minska utanförskapet har regeringen infört 
ett jobbskatteavdrag i två steg. Inkomstskatten sänktes med 40 miljarder 
kronor 2007 och 10 miljarder kronor 2008. Den 1 januari 2009 införs ett 
tredje steg som tillsammans med sänkt statlig skatt sänker 
inkomstskatten med ytterligare 15 miljarder kronor. 

Slopad särskild löneskatt för personer 65 år och äldre 

- Särskild löneskatt på arbetsinkomster och inkomster av aktiv 
näringsverksamhet har från och med 1 januari 2008 slopats för personer 
65 år och äldre.  
- Gör det mer lönsamt att bedriva näringsverksamhet. 
- Gör det mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre 
medarbetare, vilket gör att företag lättare kan växa. 
- Gynnar särskilt företag med behov av erfaren kompetens. 

Nystartsjobb  

- Från och med 1 januari 2007 medges en nedsättning av 
arbetsgivaravgiften för dem som anställer personer som varit utanför 
arbetsmarknaden i mer än ett år, för ungdomar sex månader. Från den 1 
januari 2008 omfattar nystartsjobben även deltidsarbetslösa och 
timanställda under förutsättning att nystartsjobbet innebär en 
heltidsanställning. 
- Gör det billigare för företag att anställa de som har stått längst från 
arbetsmarknaden, vilket gör att företag lättare kan växa. 
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Särskilda nystartsjobb. s.k. nyfriskjobb  

- Den 1 januari 2008 infördes en ytterligare nedsättning av 
arbetsgivaravgiften för dem som anställer personer som sedan minst ett 
år på heltid fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Kompensationen för nyfriskjobben är dubbelt så 
stor som för nystartsjobben. Förutom att arbetsgivaren inte behöver 
betala några arbetsgivaravgifter, så blir han kompenserad med ytterligare 
32,42 procent av lönekostnaden.  
- Gör det billigare för företag att anställa, vilket gör att företag lättare 
kan växa. 

Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 18 och 24 år  

- Nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer 
som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. 
- Nedsättning av egenavgifterna och allmän löneavgift för personer, t.ex. 
enskilda näringsidkare, som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. 
- Gör det billigare för företag att anställa, vilket gör att företag lättare 
kan växa. 
- Trädde i kraft den 1 juli 2007. 

Nedsättning av socialavgifter för personer upp till 25 år  

- Nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar utvidgas till att dels 
omfatta ytterligare åldersgrupper, dels en större nedsättning. För alla 
personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år sänks 
arbetsgivaravgifterna till 15,74 procent och egenavgifterna till 15,32 
procent.  
- Syftet med åtgärden är att stimulera företag att anställa fler unga, skapa 
en varaktigt högre sysselsättning och att underlätta för unga att komma 
in på arbetsmarknaden.  
- Gör det ännu billigare för företag att anställa ungdomar. 
- De nya bestämmelserna  träder i kraft den 1 januari 2009. 

Instegsjobb 

- Jobb för nyanlända invandrare där anställningen ska vara kopplad till 
deltagande i svenska för invandrare, och innehålla handledande inslag. 
- Regeringen har beslutat att utöka reformen från och med den 1 juni 
2008. Den tidsram inom vilken en person kan få ett instegsjobb förlängs 
till 36 månader från det att uppehållstillstånd beviljats och stödet 
förlängs till längst 24 månader. Ersättningen blir 75 procent av 
lönekostnaden för både privata och offentliga arbetsgivare. 
- Åtgärden underlättar för arbetsgivare att anställa. 

Skattelättnader för hushållstjänster  

- Sänkt skatt för den som köper hushållstjänster sedan den 1 juli 2007. 



   
 

3 

- Reformen utvidgades från 1 januari 2008 till att även gälla 
hushållstjänster som skattepliktig löneförmån. 
- I en proposition föreslår regeringen förändringar i nuvarande systemet, 
bl.a. att privatpersoner ska kunna få skattelättnad med hälften av 
arbetskostnaden direkt vid köpet av hushållstjänster. Huvudsyftet med 
ändringarna är att göra det smidigare och billigare att köpa 
hushållstjänster för att skapa möjligheter till fler jobb  
- Skapar nya jobb i hemservicesektorn. 
- Omvandlar svart arbete till vitt och ger därmed fler varaktiga arbeten. 
- Medför en utökad marknad för företagande. 

Slopad förmögenhetsskatt  

- Ökar tillgången till riskkapital för små och medelstora företag. 
- När etablerade entreprenörer och affärsänglar satsar kapital i nya idéer 
bidrar de också med kompetens som kan vara bra för utvecklingen av det 
nya företaget på olika sätt. 

Lex Uggla slopas 

- Reglerna upphör till följd av att förmögenhetsskatten avskaffas. 
- Skapar större trygghet för företagare. 
- Främjar företagens tillväxt. 

Slopad medfinansiering i sjukförsäkringen  

- Den 1 januari 2007 avskaffades kravet på arbetsgivarna att 
medfinansiera delar av sjukpenningkostnaderna.  
- Gör det mindre riskfyllt att anställa personer som kan löpa risk att få 
långvarig sjukfrånvaro. 
- Underlättar för småföretagare att anställa, vilket gör att företag lättare 
kan startas och växa. 

Slopat krav på rehabiliteringsutredning från arbetsgivare  

- Från 1 juli 2007 behöver arbetsgivare inte längre lämna in 
rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan. 
- Åtgärden förenklar för företagare och effektiviserar 
sjukskrivningsprocessen. 

Ändrade 3:12-regler  

- Förbättringar i löneunderlagsregeln ökar drivkrafterna att anställa fler. 
- Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln sänker skatten och förenklar 
för företag med få anställda. 
- Sänkt kapitalvinstbeskattning vid försäljning av företag åren 2007-2009. 
- Reglerna förbättras ytterligare den 1 januari 2009 genom att det 
maximala löneuttagskravet sänks från 15 till 10 inkomstbasbelopp och 
genom att schablonbeloppet höjs från 2 till 2,5 inkomstbasbelopp. Detta 
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skapar bättre förutsättningar att anställa fler och investera mera, särskilt 
för bolag som har lågt aktiekapital, till exempel företag i tjänstesektorn. 
Dessutom kan fler använda sig av enkla schablonregler.  

Sänkta socialavgifter 

- Socialavgifterna sänks med 1 procentenhet från 32,42 % till 31,42 för 
arbetsgivaravgifterna respektive från 30,71 % till 29,71 procent för 
egenavgifterna. 
- Sänkningen innebär en satsning på företagssektorn på mer än 7,5 
miljarder kronor för 2009. Det minskar kostnadstrycket vilket kommer 
att förbättra villkoren för nyanställningar och sysselsättning.  
- Resurser motsvarande 3 miljarder kommer som en följd av 
socialavgiftssänkningen att frigöras i kommuner och landsting på grund 
av att kostnaderna sjunker.  
- Sänkningen träder i kraft 1 januari 2009. 

Sänkt bolagsskatt 

- Bolagsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent för att stärka 
tillväxten, förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige och för 
att främja redovisning av skattemässiga överskott i Sverige.  
- Sänkningen är en satsning på företagssektorn med på cirka 7 miljarder 
kronor för 2009.  
- Som en följd av att bolagsskatten sänks, sänks även 
expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare från 28 procent till 
26,3 procent. Sänkningen utformas så att den träffar redan gjorda 
avsättningar vilket innebär en särskild engångsförstärkning för år 2009.  
- Sänkningen träder i kraft 1 januari 2009 

Generösare och enklare regler för direktavskrivningar 

- Regeringen avser att förbättra reglerna för direktavskrivning genom att 
inventarier med ett värde mindre än ett halvt basbelopp får dras av 
omedelbart. Detta ger förenklingar särskilt för små och medelstora 
företag.  
- Förslaget innebär att ett gemensamt högre belopp införs för alla 
företag, vilket underlättar hanteringen av avskrivningar väsentligt. 
- Företagen slipper periodisera kostnader över flera år, vilket leder till 
mindre fel och ökar förutsättningarna för framför allt mindre företag att 
själva upprätta redovisning och deklaration. 
- Reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2009, med retroaktiv tillämpning 
fr.o.m. 1januari 2009. 

Skalbolagsbeskattning – enhetliga regler för fysiker och juridiska personer 

- Fysiska personer som säljer andelar i s.k. skalbolag behöver inte längre 
regelmässigt lämna säkerhet för den latenta skatteskulden. Säkerhet ska 
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istället lämnas endast om Skatteverket begär det. Reglerna blir därmed 
desamma som för juridiska personer. 
- Ändringen medför en minskning av den administrativa bördan genom 
att företagen slipper bankkontakterna och kostnaderna i samband med 
utställande av säkerheter.  
Ikraftträdande sker 1 januari 2009. 

Minskat uppgiftslämnade om periodiseringsfonder 

- För att förenkla hanteringen föreslås att en återföring av avsättningar i 
periodiseringsfonder till beskattning ska ske i en bestämd ordning. Den 
äldsta avsättningen ska återföras först.  
- Den administrativa bördan minskar genom att färre uppgifter behöver 
lämnas och eftersom företagen inte behöver hålla ordning på fonder som 
måste återföras och i vilken ordning återföring ska göras. Skatteverket 
kan beräkna storleken på kvarvarande fonder. Fler uppgifter skulle också 
kunna registreras i förväg i de elektroniska deklarationsblanketterna 
Ikraftträdande sker 1 januari 2009. 

Förenkling av kontrolluppgift om betalningar från utlandet  

-I kontrolluppgiften om betalningar från utlandet som banker lämnar 
behöver uppgift inte längre lämnas om vad betalningen avser. Uppgift 
om betalningens belopp ska fortsättningsvis inte anges i svenska kronor 
utan i använd valuta. Dessutom ska betalningsdatum och valutakod anges 
i kontrolluppgiften. Detta gäller både betalningar till och från utlandet.  
- Detta är en regelförenkling för dem som i dag lämnar kontrolluppgifter 
om betalningar till och från utlandet och för deras kunder. Det 
tidsödande manuella förfarandet med att kontakta kunderna för att 
försöka ta reda på vad betalningar från utlandet avser försvinner. Det 
manuella förfarandet kan ersättas med ett automatiserat förfarande, 
vilket medför stora besparingar i administrationskostnader.  
Ikraftträdande sker 1 januari 2009. 

Skattelättnad avseende moms inom fastighetsområdet 

På fastighetsområdet ges en skattelättnad inom mervärdesskatten genom 
att den lönegräns som styr när tjänster ska uttagsbeskattas höjs från 150 
000 kronor till 300 000 kronor.  
Ikraftträdande sker 1 januari 2009. 

Märkbar förändring i företagens vardag och mål om sänkta administrativa 
kostnader med 25 procent till 2010 

- Regelförenkling för företag är en viktig konkurrenkrafts- och 
tillväxtfaktor. Regeringen har därför som mål att minska företagens 
administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 
hösten 2010 och att också på andra sätt åstadkomma en märkbar positiv 
förändring i företagens vardag.  
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- Tolv departement och ett fyrtiotal myndigheter har  regeringens 
uppdrag att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för 
regelförenkling, som ska redovisas för riksdagen våren 2009. För 2008 
redovisade departement och myndigheter  600 genomförda och 
planerade förenklingsåtgärder och förslag.  
- Ett omfattande samråd med näringslivet har bedrivits av myndigheter 
och departement. 
- Mätningar av företagens administrativa kostnader för att följa statliga 
regelverk har genomförts. Totalt uppgår de administrativa kostnaderna 
för företagen till 97,6 mdr kr (år 2006) fördelat på 17 olika områden. 

Regelråd  

- Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och ändrade 
regler som kan få effekter av betydelse för företagen. Regelrådet ska 
bedöma om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte 
på ett enkelt sätt till en låg administrativ kostnad för företagen.  
- Rådet ska även granska konsekvensutredningar vid regelgivning enligt 
en ny förordning, som bl.a. syftar till att effekter för företag blir väl 
belysta.  

Ett minskat uppgiftslämnande för företag  

- Regeringen gav den 25 september 2008 Bolagsverket i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till hur företagens uppgiftslämnande till statliga 
myndigheter kan minska.  
- Syftet är att minska de administrativa kostnaderna för företagen och 
skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Utgångspunkten är att 
en uppgift bara ska behöva lämnas en gång till statliga myndigheter och 
att myndigheterna i största möjliga mån ska hämta uppgifter från 
varandra. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2009. 

Lättare få F-skattsedel 

Sverige behöver fler nya företag. En ny lag gäller från 1 januari 2009 som 
underlättar tilldelningen av F-skattsedel och gör det lättare att starta 
näringsverksamhet. Syftet är att fler ska få möjlighet att starta företag, 
bl.a. även de som bara har en eller ett fåtal uppdragsgivare. 

Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt 

- Företag med en omsättning som uppgår till högst 40 miljoner kronor 
per år kan från och med 1 januari 2008 redovisa mervärdesskatt var tredje 
i stället för varje månad. 
- Förbättrar de mindre företagens likviditet samt minskar dessa företags 
administrativa kostnader. 
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Ny anställningsform  

- Ny tidsbegränsad anställningsform, allmän visstidsanställning, infördes 
1 juli 2007. Anställningsformen innebär att arbetsgivare, oavsett skäl, kan 
anställa en person under maximalt 24 månader.  
- Lättare och mindre riskfyllt för småföretagare att anställa, vilket gör att 
företag lättare kan växa. 
- Gynnar särskilt småföretag inom turism- och besöksnäring, 
byggindustri, trädgårdsodling och jordbruk.  

Skyldigheten att anmäla ledig plats till Arbetsförmedlingen tas bort  

- Skyldigheten att anmäla ledig plats till arbetsförmedlingen togs bort 
den 2 juli 2007. 
- Minskar företagens administrativa kostnader. 

Förenklingar av redovisningsreglerna för små och medelstora företag 

Utredningen Om enklare redovisning har i ett delbetänkande presenterat 
en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna, vilka 
sammantaget innebär 478 miljoner kronor i kostnadsbesparingar för 
företagen. Utredningens slutbetänkande presenteras senast den 1 juni 
2009. 

Slopande av revisionsplikten för små företag 

- Utredningen revisorer och revision har föreslagit ett avskaffande av 
revisionsplikten för 96 procent av alla aktiebolag. Utredningens förslag 
möjliggör att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 
miljarder om året. Förslaget är under beredning och eventuella 
lagändringar beräknas träda i kraft under mandatperioden.  

Ett enklare aktiebolag 

- En utredning "Ett enklare aktiebolag" har tillsatts. Arbetet ska särskilt 
inriktas på de små aktiebolagens behov.  
- Utredaren ska ta ställning till om kravet på lägsta aktiekapital för 
privata aktiebolag bör sänkas, överväga förenklingar i aktiebolagslagen 
samt överväga om det behövs en ny företagsform utan personligt ansvar 
som är särskilt avpassad för näringsverksamhet i liten skala. 
- Frågan om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital har redovisats i ett 
delbetänkande där förslaget är att sänka kravet på lägsta aktiekapital för 
privata aktiebolag till 50 000 kronor. Utredaren presenterar också ett 
alternativt förslag om successiv inbetalning av aktiekapitalet. 
Utredningen ska lämna ett slutbetänkande senast den 31 mars 2009.  
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Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag  

- I en proposition föreslås i allt väsentligt en återgång till de tidigare 
reglerna om företagshypotek.   
- Ökar möjligheten för företagare, inte minst utanför storstäderna, att 
låna pengar. 
- Stimulerar företagandet och förbättrar kapitaltillgången för små och 
medelstora företag. 
- Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2009. 

Förbättrad kapitalförsörjning hos små och medelstora företag 

- En särskild utredare har tillsatts för att göra en översyn av statliga 
finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Utredaren ska 
lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och 
överskådliga. Utredaren ska särskilt beakta företagarnas behov av 
finansiering inför företagsstart, företagens finansieringsbehov i tidiga 
skeden av sin utveckling samt små och medelstora företags behov i 
expansionsskeden. Betänkande ska lämnas senast den 31 december 2008. 

Förstärkt utlåning från Almi till nya, små och medelstora företag 

- Regering och riksdag har, mot bakgrund av situationen på 
kreditmarknaden, i november 2008 beslutat om ett kapitaltillskott på 2 
miljarder kronor till Almi företagspartner för förstärkt utlåning till nya, 
små och medelstora företag. 
- Almi ges möjlighet att låna ut större andelar när krediter ges 
tillsammans med banker 
- Ger ökade möjligheter för företag att erhålla krediter 
- Ger ökade möjligheter också för medelstora företag att få lån från Almi 

Fördubblat maxbelopp för mikrolån till små- och nyföretagare  

- Almi kan bevilja lån till små och nya företag till ett maximalt belopp av 
100 000 kronor utan krav på medfinansiering 
- Ger ökade möjligheter att erhålla små krediter för nya och små företag 
- Lånet efterfrågas framför allt av kvinnor, invandrare och unga. 

Ökat driftsbidrag till Almi under åren 2007-2010 

- Förbättrar rådgivnings- och finansieringsmöjligheterna för små och 
medelstora företag. 
- Innebär att Almi kan stärka småföretagens konkurrensförmåga än mer. 

Trygghetssystemet för företagare ses över 

- Det pågår en översyn av reglerna för företagare i de sociala 
trygghetssystemen, inklusive sjukförsäkringen,  
arbetslöshetsförsäkringen och föräldraförsäkringen.   
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- Regeringen avser att komma med förslag som gör det lättare att våga 
starta och driva företag.  

Översyn av konkurslagstiftningen 

- Reglerna om skuldsanering ska bli mer ändamålsenliga för att fler 
företagare på obestånd ska kunna starta om. 
- Lagstiftning om konkurs- och företagsrekonstruktioner ska bli 
effektivare, enklare och billigare att tillämpa för att stimulera 
entreprenörskap och öka viljan att bli företagare. 
- En utredning har presenterat ett delbetänkande i som föreslår att 
skuldsaneringsinstitutet mer ska anpassas efter de överskuldsattas 
förutsättningar. En annan nyhet är att skuldsanering ska kunna beviljas 
trots att det är osäkert om gäldenärens betalningssvårigheter är 
permanenta. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms 
vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år. Ett slutbetänkande ska 
lämnas senast den 15 maj 2009  

Kraftfullt paket för att öka kvinnors företagande 

- Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år 2007-2009 för att främja 
kvinnors företagande samt öka forskningen och kunskaperna om 
kvinnors företagande.  
- Satsningen inkluderar ett program för att underlätta för fler kvinnor att 
starta och driva företag, ett forskningsprogram om kvinnors företagande 
och förbättrad företagsstatistik samt en landsomfattande satsning på 
ambassadörer för kvinnors företagande. 

Främjande av  företagandet bland personer med utländsk bakgrund 

- Regeringen avsätter 20 mkr per år 2008 till 2010 för att främja 
företagandet bland personer med utländsk bakgrund och ta tillvara den 
tillväxtpotential som finns 
- Företagare med utländsk bakgrund erbjuds mer kvalificerad och 
specialiserad rådgivning samt ökade möjligheter att delta i 
mentorprogram och nätverk.  
- En dialog och samarbete med bankerna inleds för att förbättra 
finansieringsmöjligheterna för företagare med utländsk bakgrund. Vidare 
avsätts medel för att ta fram och sprida kunskap om dessa företagare.  

Socialt företagande 

- Ett arbete har påbörjats för att undanröja hinder för socialt företagande 
för att skapa nya arbetstillfällen, öka integrationen på arbetsmarknaden, 
öka arbetskraftsutbudet och därmed bidra till ekonomisk tillväxt. 
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Inrättande av Nystartskontor 

Regeringen har etablerat tjänsten nystartskontor där individuellt 
anpassad vägledning och stöd inför att starta och driva företag erbjuds. 
Nystartskontoren samlar offentliga, privata och ideella aktörer på ett och 
samma ställe. Fördjupade insatser av Nystartskontor sker på nio utvalda 
platser i landet. 

Finansiellt stöd till Ung Företagsamhet 

- Bidrag till Ung företagsamhet för entreprenörskapsinsatser inom 
gymnasieskolan med 16 miljoner kronor 2006-2008. 
- Särskilda insatser görs för att nå fler elever på de yrkesförberedande 
programmen. 

En strategi för entreprenörskap i skolan tas fram 

- Skolan ska ge eleverna de kunskaper och förmågor som kännetecknar 
entreprenörskap. 
- Strategin ska stimulera fler att starta egna företag genom att ge inblick i 
företagandets vardag. 

En modern lärlingsutbildning - med ersättning till företag som tar emot 
lärlingar 

- Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inleds hösten 
2008 och pågår fram till 2010. 
- Möjlighet ska finnas att en större del av utbildningen än tidigare är 
förlagd till en arbetsplats, att lärlingen kan vara anställd under 
lärlingstiden och att ersättning kan utgå till företag som tar emot en 
lärling. 

Ökat stöd till exportfrämjande insatser hos små och medel−stora företag 

- Ytterligare 75 miljoner kronor satsas på exportfrämjande för 2007 
respektive för 2008.  
- Stärker företags förmåga att ta tillvara de möjligheter som 
globaliseringen erbjuder. Ökad räckvidd för exportfrämjande i utlandet 
genom etablering av nya exportrådskontor i världen, främst i Asien, 
Afrika och Sydamerika. 
- Tillgång till exportrådgivning i Sveriges samtliga län 
- Förbättrad samordning mellan myndigheter och organisationer som 
arbetar med företagsutveckling och internationalisering. Detta har bland 
annat resulterat i att ett nytt så kallat Exportlån infördes juni 2007 som 
underlättar små och medelstora företags exportsatsningar. 
- En särskild satsning om 70 miljoner kronor för svenskt deltagande på 
världsutställningen i Shanghai 2010. 
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Förstärkt exportfinansiering 

Regering och riksdag har, mot bakgrund av situationen på 
kreditmarknaden, beslutat om ett kapitaltillskott på 3 miljarder till AB 
Svensk Exportkredit (SEK) samt att överföra statens aktier i Venantius 
AB till SEK. Regeringen har vidare föreslagit att riksdagen beviljar SEK 
en låneram på högst 100 miljarder kronor, beviljar SEK kreditgaranti för 
upplåning och höjer ramen för Exportkreditnämndens (EKN) 
exportkreditgarantier från 200 miljarder till 350 miljarder kronor.- 
Insatserna stärker på ett påtagligt sätt SEK:s och EKN:s möjligheter att 
svara upp mot de svenska företagens ökade behov av exportfinansiering. 

Översyn av rådgivning till företag 

Ett konsultbolag har fått i uppdrag att göra en översyn av statliga insatser 
för företagsrådgivning. Uppdraget slutrapporteras den sista januari 2009. 
Översynen kommer att analysera statens roll, utbudet av aktörer och 
eventuella överlappningar dem emellan, företagens behov, samt om de 
statligt finansierade insatserna snedvrider konkurrensen på marknaden. 
Förslag ska bland annat lämnas på hur den statliga styrningen kan 
effektiviseras. 

Utveckling av myndighetsstyrningen i syfte att skapa bättre förutsättningar 
för företagande 

- Ett arbete har påbörjats för att utveckla Regeringskansliets 
arbetsformer och regeringens styrinstrument för en helhetsinriktad 
styrning utifrån ett företags- och medborgarperspektiv. Inom projektet 
pågår också ett arbete som syftar till att utveckla nya metoder för att 
minska handläggningstider och underlätta för företagare i sina 
myndighetskontakter. 

100 miljoner kronor till Forska & Växprogrammet 

- Stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora 
företag.  
- Har gett positiva effekter i form av bland annat ökad sysselsättning och 
kunskapsnivå hos de företag som fått stöd. 

Stärkt forskning och utveckling inom industriforskningsinstituten för de små 
och medelstora företagen 

- En handlingsplan för en ny institutsektor har tagits fram. 
Handlingsplanen syftar till att förstärka institutens organisation för att 
stärka deras forskning och utveckling för näringslivets och samhällets 
behov. 
- Instituten fyller viktiga funktioner för näringslivet, inte minst för de 
små och medelstora företagen, till exempel i frågor om deltagande i EU:s 
ramprogram för forskning och utveckling. 
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Bättre sekretesskydd för forskningssamverkan mellan högskola och företag 

- Sekretesslagen ändrades 1 juli 2007 genom att det infördes ett skydd för 
bland annat uppfinningar eller forskningsresultat som har kommit fram 
vid forskningssamverkan mellan ett universitet eller en högskola och 
företag. 
- Det innebär att forskningssamarbeten mellan företag och universitet 
och högskolor underlättas. 

Ökad samverkan mellan närings-, handels- och biståndspolitiken 

- Förstärkt samverkan med det svenska näringslivet för utveckling och 
fattigdomsbekämpning. 
- Insatser inom den så kallade klimatmiljarden bidrar till hållbar 
utveckling, överföring av miljöteknik och stärkt internationellt 
klimatsamarbete. Sammanlagt satsas 96 miljoner kronor. 

Globaliseringsråd 

- Fördjupar kunskaperna och breddar det offentliga samtalet om vad som 
krävs för att Sverige ska kunna behålla och dra till sig företag och hävda 
sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering. 
- Brett sammansatt organ med olika kompetenser från näringsliv, 
forskning och politik. 
- Resultatet av arbetet sammanfattas i en slutrapport våren 2009. 

Ökad samverkan mellan näringsliv och kultur 

Ett samverkansarbete har inletts mellan näringspolitiken, den regionala 
tillväxtpolitiken och kulturpolitiken. Näringsministern och 
kulturministern har därför under 2007 och 2008genomfört dialogmöten  
med företrädare för den kulturella och kreativa sektorn och aktörer som 
har till uppgift att främja företagande och näringslivsutveckling. Som en 
fortsättning på det avser regeringen ta fram en handlingsplan i syfte att 
skapa en ram för arbetet med kulturella och kreativa näringar. 

Främjande av entreprenörskap och innovationer inom vård och omsorg 

- 40 miljoner kronor går till att stimulera utbildning och rådgivning till 
personer och grupper som är intresserade att driva verksamhet i privat 
regi inom hälso- och sjukvård samt omsorg. 
 - Ett förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och förnyelse i 
vård och omsorg har överlämnats till regeringen. Regeringen har tilldelat 
totalt 80 miljoner för att stimulera utbildning och rådgivning för driva 
verksamhet  inom privat  hälso- och sjukvård, omsorg och 
apoteksverksamhet, samt kommersialisering av innovationer inom hälso- 
och sjukvården. 
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Ökad valfrihet inom vård och omsorg 

- Regeringen har lämnat förslag om olika valfrihetsreformer som innebär 
en breddningen av marknaden för små och medelstora företag. 
Stopplagen inom sjukvården har tagits bort. Ny lagstiftning gäller med 
ikraftträdande under år 2009. Dessa är Lag om valfrihetssystem LOV,  
vårdval inom i primärvården och avskaffande av Apoteksmonopolet. 
- Förslaget ger ökad valfrihet för enskilda när det gäller vård, omsorg, 
stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer 
med funktionshinder. Regeringen har beslutat att anslå 280 miljoner 
kronor för att stimulera kommuner och landsting att informera, inte 
minst små företag, och brukare om detta. 
- Ökar mångfald och underlättar start av nya företag inom vård och 
omsorg. 

Ökade resurser till Konkurrensverket inom upphandlingsområdet  

- Regeringen har förstärkt Konkurrensverkets förvaltningsanslag med 5 
miljoner kronor årligen från 2008 för att öka förutsättningarna för små 
och medel¬stora företag att delta i offentliga upphandlingar. 
- Konkurrensverket har med anledning av denna satsning initierat och 
genomfört en lång rad åtgärder. 

Talerätt för Konkurrensverket i tillsynen av den offentliga upphandlingen 

- Regeringen ser över reglerna för offentlig upphandling. Åtgärden syftar 
till att komma tillrätta med de problem som uppstår när aktörer inte 
följer upphandlingsreglerna. 
- Den preventiva effekt beträffande regelefterlevnad, som 
Konkurrensverkets talerätt antas leda till, blir till nytta för samtliga 
företag men mest för de mindre som har begränsade möjligheter att föra 
talan i domstol. Konkurrensverkets anslag höjs med 5 mkr 2009 och 10 
mkr 2010 respektive2011 för detta ändamål. 

Lagregler om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet 

- Förslag till kompletterande regler i konkurrenslagen kommer att 
behandlas under 2008. 
- Regler om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet  med syfte att 
skapa ett system för att i domstol lösa konkurrenskonflikter mellan 
offentlig och privat säljverksamhet. 
- Gör det möjligt för fler små företag att växa och verka på marknader 
efter principen konkurrens på lika och rättvisa villkor. 
- för detta höjs Konkurrensverkets anslag med 10 mkr från och med 
2009. 
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En effektivare konkurrenslag 

- Ett effektivare regelverk gynnar företag som agerar på 
konkurrensutsatta marknader. 
- Ny konkurrenslag trädde i kraft 1 nov 2008. 

Strukturfondsprogram för fler och växande företag, regional konkurrenskraft 
och sysselsättning 

- Programmen omfattar resurser som direkt och indirekt främjar 
näringslivet i alla delar av Sverige, med extra medelstilldelning till de 
nordligaste länen. 
- Under perioden 2007-2013 kommer totalt cirka 8,4 mdr kronor 
(exklusive nationell offentlig medfinansiering) från strukturfonderna att 
fördelas till olika insatser efter regionala prioriteringar. Genom det 
nationella socialfondsprogrammet tilldelas Sverige drygt 6 mdr kr 
(exklusive nationell offentlig medfinansiering) till kompetensförsörjning 
och ökat arbetskraftsutbud. Dessutom får Sverige del av EU-medel via 
de territoriella programmen som innebär samarbete över 
nationsgränserna. 

Insatser för att stärka utvecklingskraften i Sveriges  landsbygder 

- regeringen arbetar med att ta fram åtgärder som är strategiskt viktiga 
för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.  
- Utgångspunkten är att bättre ta tillvara de särskilda 
utvecklingsförutsättningar som finns i Sveriges landsbygder och att 
underlätta för företagande. 

Sveriges landsbygdsprogram 2007 – 2013 för att främja utvecklingen på 
landsbygden 

Landsbygdsprogrammets mål är utveckling av företagande,  
konkurrenskraft, innovation, tillväxt, sysselsättning och livskvalitet. Det 
omfattar totalt ca 35 miljarder kronor 2007-2013. Stöd kan sökas för 
företag inom de gröna näringarna och andra företagare på landsbygden 
och kan gälla affärsutveckling i mikroföretag, kompetensutveckling, 
investeringsstöd, främjande av turistnäringen, småskalig förädling av 
livsmedel och diversifiering till annan verksamhet än jordbruk m.m. Av 
den totala budgeten beräknas drygt en miljard årligen av offentliga medel 
användas för att främja entreprenörskap, nytänkande och sysselsättning. 

Förenklingar för jordbruks-, fiske- och livsmedelsföretagen 

- Lantbrukare behöver inte avsätta uttagen areal 2008 för att erhålla 
gårdsstöd. 
- Information och ansökningar avseende EU:s Landsbygdsprogram 
förenklas. 
- Företagare inom fiskesektorn får själva planera sitt fiske. 
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- Ytterligare förenklingar av kontroll- och tillsynsförfarandena på 
livsmedelsområdet eftersträvas. 
- Förenklingar i form av slopade tillsynsavgifter för småskaliga slakterier, 
enhetlig djurskyddskontroll och borttagande av tillsynsavgifter samt 
borttagande av trafikregisteravgiften för traktorer har genomförts. 
- Statens Jordbruksverk ska utreda hur djuromsorgsprogram kan 
tillämpas i framtiden för att underlätta för jordbrukets 
animalieproducenter. 
Ökat anslag till transportbidrag 
- Ökat anslag för regionalt transportbidrag 2008-2010 till företag i de 
fyra nordligaste länen för att möta högre transportkostnader på grund av 
ett ökat antal transporter och att drivmedelspriserna blivit högre. 
- Bidraget har också ändrats så att det numera är mer rättvist mellan olika 
kommuner och mer gynnsamt för de minsta företagen. 

Miljöteknik ger ökat företagande och konkurrenskraft  

- Ett program för utveckling och ökad konkurrenskraft för svensk 
miljöteknik genomförs med en total omfattning om 80 miljoner kronor 
2007 och 150 miljoner kronor per år 2008-2010. 
- Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, har omvandlats till en delegation med 
uppgift att analysera miljötekniksektorn i Sverige och möjligheter till 
utveckling av svensk spjutspetskompetens inom. 
- Exportrådet har tilldelats 30 miljoner kronor för att genomföra en 
satsning på främjande av export av svenskt miljöteknik, med fokus på 
små och medelstora företag. 
- ISA, Invest in Sweden Agency har fått i uppdrag att genomföra en 
särskild satsning på investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet. 
Satsningen omfattar 10 miljoner kronor under 2008 till 2010.  
- Regeringen har tillsatt en särskild samordnare för genomförande av 
svensk-kinesiskt energi- och miljötekniksamarbete enligt de 
överenskommelser som ingåtts med Kina, i samband med statsministerns 
Kina-besök, om samarbete inom energi- och miljöteknik inklusive 
hållbar stadsutveckling. 

Stöd till nätverk av företag för teknikupphandling och marknadsintroduktion 
av energieffektiv teknik 

- Energimyndigheten stimulerar beställare och tillverkare att utveckla 
nya energieffektiva lösningar. 
- Nya tekniska lösningar kan exporteras av innovativa företag. 
- Sparad energi innebär mindre rörelsekostnader för deltagande företag. 

Frivilligt program för energieffektivisering för energiintensiva företag 

- Omkring 100 energiintensiva företag minskar sin förbrukning och 
stärker sin konkurrenskraft i en värld med ökande energipriser. 
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Långsiktig satsning på infrastrukturen 

- 417 miljarder kronor avsätts till  infrastrukturåtgärder 2010-2021. 217 
miljarder kronor av detta är för drift och underhåll, 200 miljarder kronor 
är för att utveckla transportsystemet. 
- Myndigheter och län får i uppdrag att prioritera infrastrukturåtgärder 
för perioden 2010-2021. De åtgärder som prioriteras ska vara 
samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett klimateffektivt och 
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt till 
uppfyllelse av transportpolitiska mål. 
- En särskild närtidssatsning görs med sammantaget 10 miljarder kronor 
2009-2010 till prioriterade investeringar. 

IT, e-handel och bredband 

- Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor till Nutek för att stimulera 
säker elektronisk kommunikation, särskilt området säker elektronisk 
handel,  i små och medelstora företag.  
- I januari 2008 presenterade regeringen en handlingsplan för elektronisk 
förvaltningsutveckling. Planen syftar till att underlätta för enskilda och 
företag i deras kontakt med den statliga förvaltningen. 
- Regeringen har tillsatt ett IT-råd för att bidra i strävandet att föra en 
öppen och inbjudande dialog med företrädare för olika samhällsintressen. 
- Regeringen arbetar aktivt inom EU för att det europeiska regelverket 
för elektronisk kommunikation ska vara enkelt och ge förutsättningar 
för ett brett urval av prisvärda elektroniska kommunikationstjänster för 
företag, personer och offentliga funktioner. 
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