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Remissyttrande 
Promemorian Nedstängningsstöd 
 
 
Sammanfattning 
 
Nedstängningsstödet är en edition av det befintliga omställningsstödet. Stödet skall aktiveras i de fall regeringen beslutar 
om nedstängning som påverkar företagen snarare än marknadspåverkan. Stödet är viktigt för att kunna hantera minskad 
smittspridning snabbt, samtidigt som företag och arbetstillfällen hålls vid liv under nedstängningen. 
 
Beräkningar som finansdepartementet gått ut med säger att nedstängningsstödet kan komma att uppgå till 2,6 miljarder 
per månad och omfatta upp emot 15.000 företag. Med facit från tidigare stöd och beräkningar så landar förmodligen 
stödet på avsevärt lägre belopp. Om stödet beräknas hjälpa 15.000 små och medelstora företag, så kan det bidra till att 
rädda över 100.000 jobb. Att jämföras med Volvo Cars som fick 1,2 miljarder i permitteringsstöd för att rädda jobb för 
25.000 personer och AB Volvo som fick ca 1 miljard för att rädda kvar sina 20.000 anställda. I ljuset av detta är insatsen 
för dessa mindre företag försiktig. 
 
 
Synpunkter på förslaget 
Förslaget är ett självklart initiativ på hjälp till de företag och anställda som drabbas i de fall nedstängningar av samhället 
görs för att minska smittspridning. Företagarförbundet anslår nedan 8 punkter som bör justeras och tas i beaktande i 
samband med att promemorian färdigställs inför beslut 
 
 
1. Höj nivån för krav på revisor 
Politiker över partigränserna är överens med företagen och näringslivet om att regelkrånglet i Sverige bör minskas. De 
flesta verkar vara överens om att det samtidigt görs för lite för att minska detsamma. Revisorskravet i detta förslag är ett 
exempel på där regelkrångel kan och bör minskas. Höj nivån för stödet från 100.000 kr till 300.000 kr för att undvika 
krångel för de minsta företagen som idag inte har något lagkrav på att ha en egen revisor och där många endast har en 
redovisningskonsult. 
 
2. Alternativt – krav på auktoriserad redovisningskonsult 
För att minska tidsspillan och krångel för de minsta företagen bör Auktoriserad redovisningskonsult kunna intyga ansökan 
då det både är besvärligt och kostsamt för små företag att ta in ny expertis i forma av revisor i bolaget för enkom denna 
uppgift. Det kan dessutom vara svårt att få tag i revisorer som har tid över. Utöver detta så är risken att kostnaden för att 
ta in en revisor jämte redovisningskonsulten blir dubbel då redovisningskonsulten sannolikt får assistera med uppgifter till 
revisorn.  
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3. Skatteverket som administrerande myndighet 
I de fall Skatteverket tidigare har administrerat och hanterat stöd under krisen har relativt enkla rutiner för 
ansökningsförfarandet applicerats och handläggning har skett snabbt. Genom att alla företag har löpande kontakt med 
Skatteverkets hemsida för deklarationer, momsbetalningar och arbetsgivaravgifter m.m. är gränssnittet bekant och 
hanteringen förhoppningsvis enklare än om en ny okänd myndighet skall sätta upp ett IT-stöd med nya 
ansökningsrutiner. Under förutsättning att skatteverket fortsatt sköter uppgiften snabbt och med minimalt 
ansökningskrångel är denna myndighet att bra val för uppgiften. 
 
 
4. Tröskelvärde om 25% omsättningstapp 
I promemorian står att läsa motivering till tröskelkravet på 25 procents omsättningstapp att ”Ett mindre 
omsättningstapp borde företagen klara?” Med den logiken borde statsfinanserna kunna klara ett 25 procentigt 
skattebortfall! Ingen organisation, liten eller stor kan med enkelhet klara ett sådant intäktsbortfall, och det blir inte 
mindre besvärligt för att man är ett mindre företag. Ett beslut om nedstängning borde utlösa ett nedstängningsstöd 
villkorslöst, utan krav på omsättningstapp på 25 procent. 
I andra hand anser Företagarförbundet att tröskelnivån bör sänkas till 10 procents intäktsbortfall. Alternativt kan en 
stegvis skala skapas och erbjuda ett lägre stödbelopp vid omsättningstapp mindre än 25 procent. 
 
 
5. Nystartade företag skall också erbjudas hjälp 
I ett land som påstår sig vara rättvist och jämställt måste företagen behandlas likvärdigt. I detta fall betyder det att även 
nystartade företag som saknar referensperiod från 2019 måste erbjudas någon form av hjälp när de drabbas av 
nedstängning. Dessa företag har oftast inte hunnit bygga upp någon kassa och kommer att drabbas dubbelt hårt 
ekonomiskt av en nedstängning. Att då inte orka med en lösning för dem är orättvist och fel! Företagarförbundet 
emotser en lösning från en ansvarig regering i frågan. Förslag till lösning - på samma sätt som siffror extrapoleras framåt 
kan motsvarande extrapolering ske bakåt och därmed kan en fiktiv siffra för motsvarande period i 2019 skapas. 
 
 
6. Nedstängning del av månad 
Otydlighet råder om nedstängning sker en eller två veckor under en månad, hur räknas då omsättningsbortfallet? På 
dessa veckor eller på hela månaden. Detta bör förtydligas i villkoren, och såklart bör det räknas på endast de veckor som 
nedstängning skett. 
 
 
7. Företag med indirekt påverkan måste ha rätt till stöd 
De företag som indirekt kommer att påverkas av en nedstängning måste rimligtvis också omfattas av ett 
nedstängningsstöd och inte exkluderas som de nu görs i promemorian. Återigen anstår det inte en regering som säger sig 
stå för rättvisa och jämlikhet att exkludera människor från hjälpen när de drabbas av regeringens sanktioner. 
 
 
8. Generös inställning 
Många företag som regeringen syftade att hjälpa har inte fått utlovade stöd (ännu), utan endast mindre delar av stöden 
har hittills utbetalts. Detta till följd av snåriga regelverk, besvärliga krav, omfattande ansökningsarbete i flera steg med 
tidsödande korrespondens mellan myndigheter, företag, redovisningskonsulter och revisorer. Med vetskap om att tidigare 
budgeterad hjälp inte använts så som avsetts, bör kommande regelverk författas av jurister med förståelse för dessa 
processer och hänsyn tas till de tidigare misslyckanden med stödregelverken. En generösare inställning i regelverken bör 
således iakttas. 
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