Yttrande

Diarienummer

Sida

2020-12-22

100-56004-2020

1(2)

Regeringskansliet
Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag för perioden augustidecember 2020
(Fi2020/04880)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över promemorian
”Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020”.

Övergripande ställningstagande
Länsstyrelsen Västra Götaland tillstyrker i huvudsak förslaget till omställningsstöd
till företag för perioden augusti-december 2020. Vi hänvisar också till
synpunkterna i den föregående remissen om omställningsstöd som fortsatt är
relevanta.
Länsstyrelsen har samrått med Västra Götalandsregionen som naturligtvis ser
positivt på att stödperioderna utökas till att nu omfatta hela perioden från augusti
till och med december. Det är enligt regionen även utmärkt att enskilda
näringsidkare samtidigt har möjlighet att ansökan om omsättningsstöd samt att
hänsyn tas till de fall där verksamheter har överlåtits. Med anledning av det
fortsatta kritiska läget, så kan det finnas behov av stödperioder även för 2021.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget till omställningsstöd till företag för
perioden augusti-december 2020. Länsstyrelsen ser positivt på förlängningen av
omställningsstödet generellt. I övrigt vidhåller Länsstyrelsen sina synpunkter från
den första förordningen, till exempel att det är viktigt att vid beslut om stöd
säkerställa att nya bolag eller tillväxtbolag som ändå visar på livskraft också kan
erhålla motsvarande stöd.
Då flera olika stöd har beslutats kan det finnas anledning att säkerställa god
rådgivning eller information till företag kring stöden så att samtliga företag, även
enmansföretag, har goda möjligheter, dels att ansöka i rätt tid, dels att ansöka på
rätt sätt så att de inte senare riskerar återbetalning.
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Länsstyrelsen Västra Götalands län
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Yttrande

Diarienummer

Sida

2020-12-22

100-56004-2020

2(2)

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, efter
föredragning av kanslichefen Mikael Cullberg. I den slutliga handläggningen
medverkade även rättschefen Claire Melin.
Lisbeth Schultze
Mikael Cullberg

Detta beslut har bekräftats digitalt varför namnunderskrifter saknas.
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