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Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 
(N2020/02353)

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker i huvudsak förslaget till 
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Länsstyrelsen har dock synpunkter på 
regleringen i den föreslagna förordningen, se nedan. Det rör främst 6 § 1 p och 20 
§ i den föreslagna förordningen.
Länsstyrelsen anser att regeringen även bör överväga att augusti månad ska ingå i 
aktuell stödperiod. Augusti månad är också en sommar- och semestermånad och 
som medför att vissa näringsidkare har fått stor påverkan även denna månad på 
grund av rådande förhållanden och restriktioner. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen är positiv till stödåtgärder riktade till enskilda näringsidkare som 
drabbats av ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin covid-19. 
Länsstyrelsen anser också att regeringen bör överväga om även augusti månad ska 
ingå i aktuell stödperiod då det är en sommar- och semestermånad där vissa 
näringsidkare fått stor påverkan på grund av rådande förhållanden och 
restriktioner.
Av 6 § 1 p i den föreslagna förordningen framgår att en förutsättning för stöd är 
att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av
effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19. Det behöver förtydligas på 
vilka grunder den här bedömningen ska göras. Om tanken är att den ska göras på 
samma sätt som framgår av motiven till omställningsstödet behöver detta 
tydliggöras i motiven till omsättningsstödet. 

I 20 § i den föreslagna förordningen anges att om sökanden uppger att hen har 
sökt omställningsstöd hos Skatteverket ska länsstyrelserna avvakta med att besluta 
om omsättningsstöd till dess att Skatteverket fattat beslut om omställningsstöd. 
Det framgår inte av förordningen eller promemorian hur länsstyrelserna får 
uppgiften om att ett sådant beslut är fattat. Det framgår visserligen av 
promemorian att uppgifterna om sådana beslut är offentliga och att länsstyrelserna 
kan få dem på begäran. Länsstyrelserna skulle med en sådan lösning behöva göra 
en daglig begäran till Skatteverket om vilka beslut som är fattade. Det finns andra 
tänkbara lösningar på detta, som att Skatteverket får uppgift om vilka som sökt 
omsättningsstöd hos länsstyrelserna och sedan aviserar länsstyrelserna när beslut 

mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se


2 (2)
YTTRANDE
 Datum
2020-10-09
 

Beteckning
101-59121-2020
 

har fattats i dessa ärenden. Det behöver säkerställas i förordningen att det finns 
rättsliga förutsättningar för att ta fram en praktisk och effektiv lösning 
tillsammans med Skatteverket. 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Boverket ges föreskriftsrätt. Det kommer 
att behövas tydliga föreskrifter som är klara i god tid innan ansökningsprocessen 
öppnas, såväl för den enskilde som ska göra en korrekt ansökan, som för 
länsstyrelserna för att säkerställa korrekt och rättssäker handläggning av ärendena.

De som medverkat i beslutet
Detta yttrande har fattats av ställföreträdande länsöverdirektör Åsa Ryding med 
t.f. enhetschef Eva Nodling som föredragande. I den slutliga handläggningen av 
ärendet har jurist Anna Månsson Nylén och chefsjurist Lena Johansson  
medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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