
 

 YTTRANDE Vårt ärendenr:  
21/00389 

 2021-03-26 Ert dnr: 
Fi2021/01206 
   

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Avdelningen för ekonomi och styrning 
 Niclas Johansson 
 

 
 

Finansdepartementet 

fi.remissvar@regeringskansliet.se  

 

Nedstängningsstöd 

Sammanfattning  

 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att ett nedstängningsstöd i 

form av ett förstärkt omställningsstöd införs. 

 SKR lämnar också vissa synpunkter på utformningen av stödet.  

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter  

Allmänna synpunkter 

SKR tillstyrker att det införs ett särskilt nedstängningsstöd för det fall regeringen 

beslutar om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av 

sjukdomen covid-19. SKR anser att det är viktigt att värna företagandet och bidra till 

en stabilare sysselsättning och ytterst också till att vidmakthålla den kommunala 

sektorns skatteintäkter.  

Nedstängningsstödet får i huvudsak samma reglering som gäller enligt befintliga 

förordningar om omställningsstöd, främst förordning (2021:194) om omställningsstöd 

till vissa särskilt drabbade företag. Även om nedstängningsstödet är mer förmånligt 

och ersättning kan ges med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna så har SKR 

synpunkter på vilka företag som omfattas av stödet.  

SKR vill också 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. 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.  

Företag berättigade till stöd 

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 

av coronaviruset (Fi2020/02322/S2) och i yttrandet 2020-12-23 över förslaget om 

omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020. 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 affärs-

verksamhet 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 fört fram i 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 
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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 mycket besvärligt. 

SKR anser att det mot bakgrund av de särskilda riktade nedstängningar som 

möjliggörs av den tillfälliga covid-19-lagen så behöver förslaget justeras så att fler 

företag inom de berörda områdena ges möjlighet att få del av det statliga stödet.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 

Ordförande 
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