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Remiss av förslag till omsättningsstöd för enskilda näringsidkare 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR fått det aktuella ärendet på remiss och vi önskar att framföra   

följande synpunkter. 

 

I det aktuella underlaget presenteras ett förslag till stöd för de näringsidkare med verksamhet 

som bedrivs i form av enskild firma och som på ett betydande sätt drabbats negativt till följd 

av utbredningen av Covid-19. Till stora delar liknar förslaget de regler som styr stöden till 

andra associationsformer. Mot bakgrund att vi har en grundläggande likabehandlingsprincip i 

svensk rätt känns det logiskt och motiverat att även fler associationsformer och näringsidkare 

ska få möjligt att söka motsvarande stöd. För att hantera detta ska Boverket ta fram någon 

form av elektronisk ansökningstjänst. 

 

Av underlaget framgår att Näringsdepartementet föreslår att dessa stöd ska hanteras av olika 

Länsstyrelser och att stödet ska betalas ut från Boverket. NNR finner att detta förslag reser 

flera frågor med tanke på den profil och inriktning som dessa myndigheter har i flertalet fall 

jämfört med Tillväxtverket och Skatteverket som administrerar redan befintliga stöd. Med 

tanke på att många berörda näringsidkare befinner sig i en akut ekonomisk situation 

ifrågasätter NNR det lämpliga med att byta handläggande myndigheter under rådande 

omständigheter.  

 

Om syftet är att undvika ytterligare ärenden på de myndigheter som redan hanterar stöd för 

övriga associationsformer finner NNR att det istället borde kunna lånas in personal från olika 

myndigheter och av de tjänstemän som har lämplig kompetens. Det framgår att Boverket ska 

bygga upp en elektronisk tjänst för att kunna hantera föreslaget stöd och NNR finner att även 

en sådan förutsättning är något som talar emot föreslagen organisation. Det måste vara 

effektivare och billigare för samhället att använda befintliga system och något som dessutom 

kan göra att eventuella utvecklingsrisker undviks. Vi menar att snabbhet och förmåga snarare 

måste vara det som styr organisationsform och NNR finner därför att Näringsdepartementet 

måste ompröva förslaget i denna del mot bakgrund av de omständigheter vi lyfter fram ovan.     
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I likhet med vad som gäller för andra associationsformer är stödet indelat i olika stödperioder 

och där varje kalendermånad som omfattas är en enskild stödperiod. Många berörda 

näringsidkare kommer ju med all sannolikhet att söka för flera månader eftersom pandemin 

allt jämnt påverkar ekonomin på ett betydande sätt och därför bör det vara möjligt att lämna in 

en ansökan som omfattar flera månader. Ett sådant alternativt förfarande minskar antalet 

ärenden och är således effektivare för både berörda näringsidkare och handläggande 

myndigheter. Här menar vi att det finns förutsättningar för att få till stånd en effektivare 

hantering.          
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