Coronapandemin – uppdatering 2020-09-10
Regeringen har presenterat förlängda stöd och en del nya stöd som berör Corona. Här sammanfattas
nyheterna.

Nytt omställningsstöd för maj (en månad) samt juni och juli (två månader).
Enligt förslaget kan företag söka om omställningsstöd om omsättningsminskningen i maj är minst 40
% och ytterligare ett omställningsstöd för juni och juli om omsättningsminskningen är minst 50 %.
Lagtexten är inte klar men rimligen innebär detta två olika ansökningar och därmed krav på skilda
periodbokslut och revisorsgranskning för de olika perioderna. Det verkar dock inte bli några större
förändringar jämfört om omställningsstödet i våras. Innan reglerna kan träda ikraft måste de
godkännas av EU-kommissionen, detta tog tid förra gången och enligt vad jag har erfarit var det inte
självklart att omställningsstödet skulle godkännas av EU. Sista ansökningsdag har nu satts till den 15
december.

Nytt omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare
Stödet kommer att utformas på liknande sätt som omställningsstödet ovan men istället för att
kopplas till fasta kostnader verkar det bli ett maximalt bidrag per period som totalt kan uppgå till max
120 000 kr. För mars april krävs en omsättningsminskning på minst 30 % och bidrag kan uppgå till
max 48 000 kr, för maj gäller en omsättningsminskning på minst 40 % och stöd på max 24 000 kr och
för juni/juli omsättningsminskning på minst 50 % och max stöd 48 000 kr. Stödet kan uppgå till 75 %
om omsättningstappet. En förutsättning för att få del av stödet är att nettoomsättningen under 2019
var minst 200 000 kr. Inte heller här finns det något färdigt förslag presenterat utan endast en
budgetpost.

Förlängning av åtgärder inom sjukförsäkringen och förändringar i reglerna om sjuklöneansvar
De förändrade reglerna innebär att arbetsgivare numera ersätts för sjuklöner som överstiger det
normala, dvs en koppling görs till företagets normala sjuklönekostnader i relation till den normala
lönekostnaden. Dessa regler gäller från den 1 augusti. Regeringen har föreslagit att de tillfälliga
reglerna om karensdag, sjukintyg m.m. ska förlängas till den 31/12.

Hyresstödet för lokaler
Det verkar finnas en politisk enighet om att denna stödform inte kommer att förlängas. Möjligheten
att söka om stöd har redan upphört.
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