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Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här 

följer våra synpunkter. 

 

Kortfattat om förslaget 

I promemorian föreslås att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en 

följd av covid-19-krisen utökas med perioden maj–juli 2020. Förlängningen får i huvudsak 

samma reglering som gäller för mars och april enligt den befintliga förordningen om 

omställningsstöd. Viktiga skillnader är dock att kravet på omsättningstapp för att kvalificera 

för stödet höjs till 40 procent för maj och 50 procent juni-juli, samt att juni-juli behandlas som 

en enhetlig ansökningsperiod. 

Ansökningstiden för stödet ska förlängas till 15 december. Förslaget föreslås träda i kraft 15 

oktober. 

 

Företagarnas övergripande inställning 

Till att börja med vill Företagarna välkomna att stödet till de företag som tappat en betydande 

del av sin omsättning på grund av krisens effekter på ekonomin och de restriktioner som 

införts genom lagstiftning och myndighetsbeslut nu förlängs. Det är något vi har efterlyst i 

princip sedan omställningsstödet först presenterades i slutet av april. 

Emellertid kvarstår i allt väsentligt vår kritik mot utformningen av omställningsstödet, så som 

framfördes i vårt remissyttrande per 2020-05-25 (Fi2020/02322/S1). De viktigaste punkterna i 

den kritiken är: 

• Jämförelseperioden mars-april 2019 utesluter många företag redan från start och har 

skeva effekter för många andra företag.  

• Kravet på revisorsintyg är satt vid en påtagligt låg ansökningssumma. 

• Kontroll-, företrädaransvars- och sanktionsbestämmelserna är alltför långtgående. 

• Förbudet mot utdelning är alltför vidsträckt. 



   

Vi anser således alltjämt att ett alternativ för jämförelseperiod bör finnas, att kravet på 

revisorsintyg ska börja gälla vid ansökningssummor om 500 000 kr eller mer, att 

bestämmelserna om kontroll m.m. ska ändras i enlighet med vårt föregående remissyttrande 

och att förbudet mot utdelningar ska begränsas, exempelvis genom att lämnade utdelningar 

avräknas mot stödansökningar eller att mindre ägarledda företag undantas. 

När utvärderingar av omställningsstödet nu har gjorts, visar det sig att bara en bråkdel av det 

initialt beräknade stödet faktiskt har sökts och betalats ut. Enligt Skatteverket ansökte 23 289 

företag om omställningsstödet mellan 22 juni och 1 september.1 Uppgifter från Skatteverket till 

Företagarna 2020-09-17 visar att då knappt 2,1 miljarder kr betalats ut till strax över 19 400 

företag. Regeringen beräknade initialt att omställningsstödet skulle omfatta 39 miljarder kr 

och uppemot 180 000 kr.  

Det är mot bakgrund av detta, att stödet på intet sätt har ”uttömts”, som vi anser att de 

begränsande villkor som finns i utformningen borde förändras. Stödet bör kunna nå fler 

företag, om det ska uppnå sitt syfte. 

 

Om förslagen 

Företagarna avstyrker det höjda kravet på omsättningstapp. 30 procent, det vill säga samma 

nivå som gällt för mars-april, bör gälla även för förlängningen. 

Vidare anser Företagarna att maj, juni och juli ska vara tre separata stödperioder. Det redovisas 

i promemorian inga godtagbara skäl till varför juni och juli ska vara en period. Tvärtom är 

sannolikheten att stödet kommer de stödbehövande företagen till del på ett mer träffsäkert 

sätt större om varje månad är en egen ansökningsperiod. 

De ekonomiska effekterna av covid-19-krisen var på intet sätt över i augusti. Företagarna anser 

därför att även kostnader i augusti ska kunna berättiga till omställningsstöd, och augusti vara 

en separat stödperiod. 

Ansökningsperioden bör gälla från förlängningens ikraftträdande till och med 31 december 

2020. 
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