Tillsammans mot Corona och för
Sveriges företag och anställda
Läget i våra branscher är högst akut. Nu måste regeringen agera!
Vi stödjer därför Företagarförbundets förslag om slopad Arbetsgivaravgi� för kvartal 1 och 2 av 2021;
Fördelar med slopad arbetsgivaravgi� under krisen.
• Genom Ska�everkets snabba och enkla handledning av arbetsgivaravgi�en kan pengarna betalas ut snabbt.
• Pengarna ﬁnns redan avsa�a och utlovade i andra stöd som inte utny�jats.
• Stödet är provat och godkänt
• Möjligheten a� kontrollera tex omsä�ningstapp för ska�everket är enkelt e�ersom företagen
momsdeklarerar månadsvis eller kvartalsvis och därmed kan stödet träﬀa endast de utsa�a.
Vi stödjer även Visita's förslag på akuta åtgärder för a� minska risken för en hotande konkursvåg
och a� �otusentals jobb försvinner i hela Sverige med hjälp av förbä�rade och förstärkta stöd
som betalas ut omedelbart (h�ps://visita.se/visitas-arbete-under-coronakrisen-covid-19/):
• Riktad ersä�ning för alkoholstopp. Förbudet mot alkoholförsäljning e�er klockan 20 innebär
a� många restauranger tvingas hålla stängt den �d då intäkterna normalt är som störst.
E� stöd som ger 100 procent ersä�ning för det intäktsbor�all alkoholstoppet leder �ll måste börja betalas
ut omedelbart och det behöver redan från början vara tydligt a� det gäller så länge begränsningarna är kvar.
• Förbä�rat omställningsstöd. Stödet behöver utökas så a� företag som i prak�ken inte kunnat
ha öppet kan få 100 procent av sina fasta kostnader ersa�a. Maxbeloppet behöver återställas �ll
75 miljoner kronor per månad och företag. Nivån ska gälla från juni under resterande �d stödet ﬁnns.
• Hyresstöd. Företag som inte omfa�as av omställningsstödet, �ll exempel nystartade,
behöver få �llgång �ll e� hyresstöd på minst 50 procent av den fasta hyreskostnaden.
Stödet ska inte vara beroende av fas�ghetsägarnas goda vilja.
• Utökat kor�dsarbete. Det måste återigen bli möjligt a� permi�era anställda på 80 procent.
Det här förutsä�er en eﬀek�v handläggnings�d med deﬁnierade �dsramar.
Behovet av likviditet är här och nu.
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Scanna Qr koden med din mobilkamera, gå �ll namninsamlingen och skriv under!

Vår Namninsamling kommer att skickas till Regeringen, Oppositionspartierna och Media.
• Privatperson: Vi behöver även di� stöd för vi ser fram emot a� du besöker oss e�er Pandemin.
Hoppas a� du delar den önskan. Dela Namninsamlingen med likasinnade;
din familj och dina vänner, dela gärna på Sociala Medier.

