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Yttrande över omställningsstöd till företag för
perioden augusti – december 2020
Inledning
Finansdepartementet har gett Region Stockholm möjlighet att yttra sig över
rubricerat ärende senast 2020-12-23. Region Stockholms yttrande utgår
från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån
Stockholmsregionens ansvar för regional fysisk planering och
regional utveckling. Detta är ett yttrande enligt delegation eftersom ärendet
på grund av den korta svarstiden inte har kunnat beredas för beslut i
tillväxt-och regionplanenämnden.

Sammanfattning
Region Stockholm välkomnar förslaget om förlängt omställningsstöd och
instämmer i analysen att en försämrad ekonomisk utveckling kan väntas
under november och december. Behovet av stödåtgärder för att mildra
pandemins ekonomiska följdverkningar och göra det möjligt för företag att
överbrygga krisen är fortsatt stort. Region Stockholm understryker vikten
av att stödåtgärder utformas på ett sätt som underlättar för företagen.

Synpunkter
Stödets omfattning och utformning
Region Stockholm är positiv till det övergripande syftet med stödet att
lindra negativa ekonomiska konsekvenser samt möjliggöra att överbrygga
den pågående krisen genom omställning och anpassning för företag.
Behovet av stödåtgärder är fortsatt stort och kan antas fördjupas under
slutet av 2020 samt en tid in i 2021. Det är i grunden mycket positivt att
stödet förlängs med de två föreslagna stödperioderna.
Det uppskattade antalet företag som kan komma i fråga för stödperioden
augusti-oktober, det vill säga tre månader, är 30 000. Denna siffra kan
jämföras med omställningsstödets allra första stödperiod, mars-april, det
vill säga två månader, för vilken 23 289 ansökningar inkom till
Skatteverket. Uppskattningen anses vara osäker, men i promemorian
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framförs att andelen som ansöker kan komma att vara större än tidigare, till
exempel att krisen har visat sig vara utdragen och att kännedomen om
stödet nu är större. Med bakgrund av att omställningsstödet har funnits
sedan mars efterfrågar Region Stockholm ett starkare beräkningsunderlag,
vilket torde finnas efter flertalet förlängningar och stödperioder.
Region Stockholm har tidigare framfört att tjänstesektorn inte kan ta del av
stödet i samma omfattning som varuproducerande verksamheter.
Tjänstesektorns verksamheter har vanligtvis inte lika höga fasta kostnader i
form av exempelvis fastighetskostnader eller hyror, anläggningstillgångar,
elektricitet, uppvärmning etcetera som varuproducerande verksamheter.
Givet att den ekonomiska utvecklingen antas försämras under den senare
stödperioden, november-december, förefaller det som ännu viktigare att
utforma stödåtgärder som också kommer tjänstesektorn till del. Detta är av
särskild vikt för de hårt drabbade företagen inom besöksnäringen och de
kulturella och kreativa näringarna.
Vidare utgör enmans-, mikro- och små företag en mycket stor andel av
företagsstrukturen i såväl Sverige som i Stockholmsregionen. För många av
dessa företag är fasta kostnader inte en lika central kostnadspost i
verksamheten som för större verksamheter, vilket innebär att stödet inte
kommer dessa företag till godo i lika hög utsträckning.
Ansökningsförfarandet
I promemorian beskrivs att antalet stödperioder bör vara få i syfte att
undvika administrativ börda för företagen och Skatteverket. Region
Stockholm ser mycket positivt på att stödåtgärder utformas på ett sätt som
underlättar för företagen. Omställningsstödet har emellertid, inräknat de
två nya stödperioderna, uppdelats i fem olika perioder med olika
gränsdragning för det omsättningstapp som är en förutsättning för att
beviljas stöd. Region Stockholm förespråkar en mer konsekvent och
långsiktigt förutsägbar stödstruktur.
Region Stockholm saknar ett resonemang om huruvida
ansökningsförfarandet har någon koppling till den låga nyttjandegraden
under tidigare stödperioder. I den mån en koppling finns bör
ansökningsförfarandet förenklas. Region Stockholm har också i tidigare
remissyttranden understrukit att ett enkelt och tydligt
ansökningsförfarande är av största vikt. Ett exempel på stödåtgärd som har
varit enkel för företagen är den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna.
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Den nya stödförordningen väntas träda i kraft den 15 februari 2021 och
ansökningar om stöd ska vara Skatteverket tillhanda senast den 31 mars
2021. Region Stockholm noterar att detta innebär att ansökningsperioden
blir kortare än för de tidigare stödperioderna, vilket försämrar företagens
förutsättningar att sätta sig in i de nya reglerna och ansökningsförfarandet
på ett fullgott sätt. Region Stockholm förespråkar tydlig information om
förfarandet, utbildningsinsatser till företagsrådgivare på såväl nationell
som regional nivå samt ett enkelt, digitalt och transparent
ansökningssystem som underlättar för sökanden.
Region Stockholm vill även framföra att för vissa hårt drabbade sektorer,
till exempel besöksnäringen och i synnerhet hotell- och
restaurangbranschen, ter sig den utdragna tidsperioden mellan faktiskt
omsättningsbortfall och tilldelning av stöd mycket olämplig. För en del av
dessa verksamheter, bland annat de som verkar efter säsong inklusive
vintersäsongen, finns en risk att stödet inte lindrar de negativa ekonomiska
konsekvenser eller möjliggör att överbrygga den pågående krisen genom
omställning och anpassning, som ju stödets syfte är. Dessa verksamheter
riskerar istället konkurs, särskilt i ljuset av pandemins utveckling samt
återinförda och skärpta restriktioner under hösten.
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