Nytt krispaket för svenska företagare

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin under coronakrisen
har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och anställda samt flera
andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora
företag presenteras nu ett nytt krispaket för målgruppen.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
inrättas
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig
lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från
bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått
ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till
bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.
Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns
ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i
programmet. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används
för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller
vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.
Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag
föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna
ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier.
Avgiften bestäms utifrån låntagarnas aktuella riskklass, som fastställs av
kreditinstituten. Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för
kreditprövning.
Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det
garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det
finansiella sparandet. De garantiavgifter som kommer att tas ut medför att

statens budgetsaldo och finansiella sparande förbättras något. Läget är mycket
svårbedömt men garantiverksamheten förväntas sammantaget vara
självfinansierad på lång sikt.
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt, varför regeringen fattar
beslut om förslaget imorgon och behandlingen i riksdagen kommer att ske
skyndsamt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och
godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig
till en bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan den 1 mars
och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare
föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de
ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.
I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift,
10,21 procent, på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till
och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och
på en lönesumma upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär att
arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad,
vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall
samtidigt som lönekostnader finns kvar.
För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än
ålderspensionsavgiften ska betalas för inkomster som uppbärs under perioden
1 jan 2020 till och med 31 dec 2020.
Om beslutet fattas ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att
arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift
först anställd” i arbetsgivardeklarationen. Genom att kryssa i fält 062 på
individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven
betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart
ålderspensionsavgift om 10,21 procent. För att undvika onödiga
omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att
lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft.

Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket
senast den 14 april i år.
Förslagen föreslås vara tillfälliga och föreslås träda i kraft den 6 april 2020.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av
coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa
andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och
påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av
hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.
Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras
tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet
får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga
vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1
miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.
Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.
Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal
likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.
Utvidgning av anstånd med skatteinbetalning
Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med
skatteinbetalning kommer att utvidgas. Det handlar om att även moms som
redovisas årsvis från och med den 27 december 2019 till och med 17 januari
2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland
annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12
maj.
Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom
kort.
Närmare detaljer kring förslagen kommer att presenteras så snart de
tillkännages

Nytt Krispaket för jobb och omställning 30 mars
2020
Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan
Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv
månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att det så kallade
medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en
arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra
månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.
Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan
har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset,
och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor och
möjlighet att sätta en lägsta nivå för grundbeloppet
Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens
inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader
eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per
månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.
Regeringen föreslår en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens
arbetsvillkor. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i
månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande
månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.
Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller
arbetat deltid att få ersättning.
Arbetslöshetsersättning med grundförsäkring kan ges till den som uppfyller
ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få
inkomstrelaterad ersättning.
Den som får ersättning med grundförsäkringen får i dag 365 kr per dag.
Grundbeloppet höjs tillfälligt till 510 kronor per dag (se ovan). För den som
har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret

medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den
som inte har arbetat heltid. Därför införs nu en möjlighet för regeringen att
meddela föreskrifter om lägsta nivå för grundbeloppet.

Tillfälligt höjt grundbelopp
För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och
företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa
avser regeringen att tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen
från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande
11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor.
Detta berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och
grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Detta berör också
de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade
försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen). Den
höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd
som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.
Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3
januari 2021.

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning
För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och
företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa
avser regeringen att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i
arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär
arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs. som har
en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100
dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.
Detta innebär att den högsta möjliga dagpenningen i den inkomstrelaterade
arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst på 33
000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta
dagpenningen uppgår därmed till 1 200 kronor per dag 1–100, varefter det
sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller
för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021

Karensen slopas tillfälligt
Det befintliga karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen
medför att enskilda får vänta på sin ersättning. I rådande situation bedömer
regeringen att det är angeläget att enskilda kan få ta del av sin ersättning utan
karens. Det föreslås därför att karensvillkoret tillfälligt avskaffas och inte ska
gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30
mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Tack vare att karensdagarna slopas
kan den disponibla inkomsten öka med flera tusen kronor under den första
månaden som arbetslös.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag
En företagare har enligt gällande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först
när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra
företaget (eller sin del av det) avregistrera F-skatt och så vidare. Det finns
även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare
anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och
därför ha rätt till a-kassa.
Om företagaren efter en tid med arbetslöshetsersättning efter att den varit
vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst
fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt
skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.
Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset avser regeringen besluta
om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit
vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid
prövningen av femårsregeln. Regeringens förslag innebär att det vid prövning
av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts
vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under
innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb
samt stöd till start av näringsverksamhet förlängs
För att förhindra återgång till arbetslöshet anser regeringen att maxtiden för
extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb bör förlängas med 12
månader. Förändringen innebär att personer med pågående beslut som
kommer löpa ut, dvs. där maxtiden med stöd har förbrukats, kan ta del av
extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb i ytterligare 12 månader.

Utöver detta avser regeringen också att förlänga stödet för att starta eget
företag från sex månader till tolv månader under 2020.
Ändringarna blir tillfälliga under 2020.

Medel avsätts för sommarjobb till ungdomar
Regeringen avser att avsätta 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka
kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att
förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och
att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att
hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras.
Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta
inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Medel avsätts för Gröna jobb
För att lindra arbetslöshet i Corona-krisens spår avsätts 150 miljoner kr år
2020 till arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård – naturnära jobb som kan
utföras av personer med kortare utbildning. Det är meningsfulla
arbetsuppgifter som idag är eftersatta – och det ger samtidigt kompetens i
yrken där det råder brist på personal.

Förbättrade möjligheter till utbildning
Ökade resurser till universitet och högskolor
Ytterligare sommarkursplatser
Ökade utbildningsplatser till vårdutbildningar och tekniska
utbildningsplatser
Ytterligare medel till vidareutbildning av obehöriga lärare
Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås ökas med 1 500 platser
Ytterligare platser inom yrkeshögskolan

Folkhögskolorna tillförs 76 miljoner motsvarande ca 500 årsplatser
Fribeloppet, det tillåtna beloppet som reglerar hur mycket en studerande får
tjäna utan att studiemedlen minskar, slopas tillfälligt för vårdstudenter
under 2020.

