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Yttrande - promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, 
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Vi tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian. Enskilda näringsidkare har hittills befunnit 

sig i ett utsatt läge och det är rimligt att utforma ett stöd för att mildra effekterna av pandemin 

för denna grupp. Vi vill framföra följande synpunkter. 

 Förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder: mars och april 

2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller 

månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. Vi tror att det är bättre att utforma 

stödet så att det beräknas över en längre period och så att det ger en större flexibilitet 

beträffande referensperiod. Såsom förslaget är utformat tas alltför liten hänsyn till 

enskilda näringsidkares fluktuerande verksamheter och faktureringar.  

 

 I promemorian anges att den enskilda näringsidkaren som under stödperioden som 

ansökan avser inte får ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Flera 

arbetslöshetskassor har under det senaste halvåret rapporterat kraftigt förlängda 

handläggningstider. Den enskilda näringsidkaren kan således ha ansökt om 

arbetslöshetsersättning, utan att veta om han eller hon är berättigad till ersättning. 

Detta kan skapa en osäkerhet i hur den enskilde ska bete sig.  

 

 Stödperioden bör redan nu förlängas. Det allvarliga läget, särskilt inom evenemangs- 

och upplevelsebranscherna, har kvarstått under hösten och vi ser ökade rapporter om 

en tilltagande smittspridning.  

 

 Vår uppfattning är att de som driver enskilda näringsverksamheter inom vår bransch 

ofta kombinerar sitt företagande med visstidsanställningar och projektanställningar. 

Det finns en risk att gränsen på nettoomsättningen på 200 000 diskvalificerar denna 

grupp från stödet. Vi förespråkar därför en lägre gräns.  

 



 
 
 
 
  
 
 

 

 Det finns en risk att enskilda näringsverksamheter, startade 2019 eller senare, inte kan 

ta del av omsättningsstödet. I till exempel arbetslöshetsförsäkringen finns alternativa 

beräkningsgrunder för att skydda nystartade verksamheter. Vi anser att det bör 

övervägas ett sådant skydd även för omsättningsstödet. 

 

 Enskilda näringsidkare som har varit sjukskrivna eller föräldralediga under referens-

perioden riskerar att hamna utanför stödet. En lösning skulle kunna vara att tid med 

sjukpenning och föräldrapenning under 2019 görs överhoppningsbar vid beräkning av 

nettoomsättning för föregående år, så att referensmånaderna hämtas från ett tidigare år. 

 

 Givet att stödet nu riktas mot enskilda näringsidkare bör ansökningsförfarandet vara så 

enkelt som möjligt. Vår bild är att ansökningsförfarandet upplevdes som krångligt i 

det liknande stöd som riktades mot exempelvis aktiebolag tidigare i år.  
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