
 
 
Föreslagna åtgärder för att milda ekonomiska 
konsekvenser av covid-19 
 

Regeringen presenterade den 16 mars ett åtgärdsprogram för att mildra de 
ekonomiska effekterna av pågående spridning av covid-19. Paketet ska ingå i den 
extra ändringsbudget som ska beslutas av regeringen den 19 mars och därefter 
överlämnas till Riksdagen. Huvuddragen i förslaget är följande: 

 

Korttidspermittering  
 
Förslaget innebär att anställda kan gå ner i arbetstid men ändå behålla 90 procent 
av lönen. Staten kommer att stå för 75 procent av kostnaden för att personal går 
ner i arbetstid. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt 
som arbetstagaren för ut 90 procent av lönen. 

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda i kraft den 7 april och gälla under 
2020, men tillämpas från den 16 mars. 

För mer information om förslaget till korttidspermittering vänligen se dokumentet 
”information kring förslag om korttidspermittering”. 
 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader 
 
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och 
maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning 
för dag 1-14. 

Förslaget gäller alla som driver aktiebolag och inkluderar ägarlöner. Förslaget tros 
innebära att du som arbetsgivare får ersättning för utbetald sjuklön från 
Försäkringskassan på samma sätt som vid ersättning för höga sjuklönekostnader.  

För företagare med F-skattsedel gäller att det slopade karensavdraget förlängs till 
och med dag 14 i sjukperioden.  

 

 



 

Tänk på att sjukdom i april oftast hanteras på den lön som betalas ut i slutet av maj, 
vilket innebär att det finns gott om tid att uppdatera sig på hur det ska ske i 
praktiken. Om du har avvikelseperiod som inte följer kalendermånad kan du bli 
påverkad till den lön som betalas ut i slutet av april. 

Praktiska rutiner och exempel på hur du hanterar förändringen kommer i det här 
dokumentet. 

Har du frågor eller funderingar kring sjuklön vänligen kontakta Sofie Hassona, 
sofie.hassona@4klovern.se, 072 – 050 20 64. 

 

 

Anstånd med betalning av skatt 
 

För att förstärka företagens likviditet föreslås att anstånd medges med betalning av 
arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller 
kvartalsvis. 

Anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst i 12 
månader.  

Ränta med för närvarande 1,25 % och en anståndsavgift på 0,3 % per påbörjad 
kalendermånad kommer att tas ut för beviljade anståndsbelopp. Kostnaden för 
skattekrediten när man räknar in ränta och avgifter motsvarar en avdragsgill ränta 
på 6,6%. 

Regeringen aviserar nu en ny ränta och avgift. Under de första sex månaderna 
kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en 
anståndavgift med 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 
3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret utryckt som årsränta. 
Jämfört med den gällande regleringen innebär detta en halvering av den 
sammantagna räntenivån.  

Reglerna föreslås börja gälla från den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 1 
januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på skattekontot för 
januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer 
endast beviljas seriösa företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är 
oseriösa. Anstånd får inte heller medges företag som har större skatteskulder. 

Du som företagare måste kunna visa att du kan betala när anståndet uppgör. Tiden 
för anståndet kan variera men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden 



kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare 
förlängningar. 

Behöver du rådgivning om det är fördelaktigt för ditt företag att använda 
möjligheten till anstånd med betalning av skatt, kontakta Hans Nilsson, 
hans.nilsson@4klovern.se, 076 – 134 47 35. 
 

 

Övriga ekonomiska åtgärder  
 

Tillfälligt slopat karensavdrag 
 
Karensavdraget slopas tillfälligt genom att staten betalar ut sjukpenning för första 
dagen i sjukperioden. Det gäller från den 11 mars tom den 11 maj 2020. 

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första 
dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 
Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. 

Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Hur det kommer 
att ske ska framgå av den extra ändringsbudget som beslutas den 19 mars. 
Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband 
med sjukfrånvaro. Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren 
får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. 

 

Har du frågor kring hur du ska hantera karensavdraget vänligen kontakta  
Sofie Hassona, sofie.hassona@4klovern.se, 072 – 050 20 64. 

 

Upphävt krav på läkarintyg fr.o.m. 8 kalenderdagen i sjuklöneperioden 
 

Förslaget innebär att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt 
avskaffas. En medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet upp till 14 
dagar utan sjukintyg. 
 

 

 



Smittbärarersättning 
 
En läkare kan besluta om att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – 
smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till 
ersättning i form av smittbärarersättning motsvarande sjuklön från arbetsgivare 
eller sjukpenning från Försäkringskassan. 

Läkarintyg krävs.     

 

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor för att säkerställa 
kreditförsörjningen 
 
Riksbanken erbjuder bankerna lån till nollränta (reporäntan som i dag är 0) mot 
säkerheter, på villkor att de lånas vidare till företagen. 

Bankerna kan sedan låna vidare till företagen. Bankerna bestämmer vilket påslag de 
kommer att ta ut. Det är bankerna som beslutar vilka företag som de ska låna ut till 
och det är bankerna som står risken för att lånen återbetalas.  

  

 

  


