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Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december
2020
Sammanfattning
•
•

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att perioden för omställningsstöd för företag som drabbas av omsättningsminskning som en följd av covid -19
förlängs till att även omfatta månaderna augusti- december 2020.
SKR lämnar också vissa synpunkter på utformningen av omställningsstödet.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
Allmänna synpunkter

SKR tillstyrker att perioden för omställningsstöd för företag som drabbas av kraftig
omsättningsminskning som en följd av covid -19 förlängs till att även omfatta
månaderna augusti-december 2020. Förslaget är av intresse för kommun- och
regionägda affärsdrivande företag som drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin. SKR ser också fördelar med att förslaget allmänt bör kunna värna
företagandet och bidra till en stabilare sysselsättning och ytterst också till att
vidmakthålla den kommunala sektorns skatteintäkter.
SKR har noterat att omställningsstödet hittills inte kommit till användning i den
utsträckning som beräknat. Det har framförts synpunkter om att reglerna för att få stöd
varit alltför krångliga. Förbundet delar den uppfattningen utifrån erfarenheterna för
kommunala företag som kunnat komma ifråga för stöd. Förbundet vill betona vikten
av att reglerna för att komma i åtnjutande av stöd ges en så enkel och tydlig
utformning som möjligt för att det också ska komma till avsedd användning.
Konsekvensanalys

Även om det är svårt att bedöma vilka konsekvenserna av förslaget blir såväl för
företag som för kommuner och regioner, noterar SKR att promemorian inte innehåller
någon redovisning av förväntade konsekvenser av förslagen för kommuner och
regioner. Trots den osäkerhet som lär vidlåda en sådan uppskattning, anser förbundet
att promemorian behöver kompletteras i den här delen.
Företag berättigade till stöd

Det remitterade förslaget innehåller såvitt SKR kunna se inte någon ändring av den
krets som omfattas av omställningsstödet.
SKR vidhåller den uppfattning förbundet förde fram i sitt remissvar 2020-05-25 över
promemorian om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund
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av coronaviruset (Fi2020/02322/S2) att reglerna behöver justeras för att ge fler företag
möjlighet att kunna få del av det statliga stödet.
Som bestämmelserna är utformade är kommunala företag som inte driver affärsverksamhet inte berättigade till stöd. Gränsdragningen ifråga om vilka kommunala
företag som anses bedriva respektive inte anses bedriva affärsverksamhet i
bestämmelsens mening, är svår att göra. De farhågor förbundet förde fram i sitt
tidigare remissvar ifråga om krav på affärsverksamhet har dessvärre till viss del
infriats, vilket för ett antal verksamheter medfört att förväntat stöd uteblivit eller att
man inte ens ansett det meningsfullt att söka stöd. Förbundet har i sitt tidigare yttrande
pekat på den besvärliga situationen för många hel- eller delägda kommunala bolag
bl.a. inom områdena kultur, evenemang, konferensverksamhet, och även regionala
flygplatser. Det ekonomiska läget för många av dessa verksamheter är fortfarande
mycket besvärligt.
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