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9 SEPTEMBER 2020  

 

1. Förslag om förlängning av omställningsstödet.  

 
Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med månaderna maj, juni och juli.  

Krav enligt Regeringens förslag: 

✓ För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på 
mer än 40 procent jämfört med maj 2019. 

✓ För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett 
omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019. 

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella 
omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För 
stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat 
företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner 
kronor per stödberättigat företag. 

Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020. Ändringarna 
föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020. 

 

2. Slopad karens till och med årsskiftet.  

 

Regeringen föreslår slopad karensdag året ut. Det innebär att den som blir sjuk och 

måste stanna hemma från arbetet får ersättning från Försäkringskassan från dag ett. 

Regeringen föreslår nu att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020: 

✓ Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr. 
✓ Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp 

om 804 kr per dag. 
✓ Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det 

normala. 
✓ Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall. 
✓ Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning. 
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3. Information till dig som har barn i skolåldern.  

 

Skolorna har kommit igång och barn kan drabbas av en vanlig förkylning som kan bli 

långdragen. Som läget är nu uppmanas barn med minsta symtom att stanna hemma och det 

innebär extra VAB dagar för föräldrar. Folkhälsomyndigheten har nu kommit med nya 

rekommendationer. Barn och unga med milda symptom kan testas för covid-19 och om 

testresultatet blir negativt kan de återgå till skolan även om de fortfarande har milda 

symptom. För att kunna beställa ett kostnadsfritt test ska man logga in på 1177 och välja 

vilket apotek man vill hämta testet från. Se länken nedan: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-

unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-

skolan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/omstallningsstodet-forlangs-for-maj-juni-och-juli/ 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-

19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/ 

Dokument är en sammanställning av information från bland annat Skatteverket, Regeringen och Tillväxtverket. 

Observera att informationen uppdateras löpande och kan komma att ändras. I många fall är beslut ej fattade och 

den information som finns tillgänglig utgörs av de förslag som finns. 
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