
AD-PLAST I ANDERSTORP AB

ALDO´S ÅKERI AB

ANDERS FORS GULDATELJÉ

AW FÖRETAGSSERVICE AB

BALCONA AB

BOO ENERGI

BRÖDERNA BRÄDER BYGG AB

BRÖDERNA FHYR AB

BYGGANDERS I VÄSTERVIK AB

BYGGNADSMILJÖ MELLANSVERIGE AB

BYRÅN I GNOSJÖ AB

BÄCKEBO SÅGVERK

BÖRJESSONS

CES FASTIGHETS SERVICE

CHRISTER NÖJD AB

CIRCARE AB

CLAES JESPER PERSSON FIRMA

DINGTUNA EKOGÅRD AB

ELIASSONS SEGELMAKERI & BÅTKAPELL

EWALDS ÅKERI I AGUNNARYD AB 

F:A MATS NORDLINDER

FALK BILBÄRGNING

FRISKA HUS AB

FULLTLASS SWEDEN AB

FÖRETAGSSERVICE I KALMAR AB

FÖRVALTNINGSKOORDNATION AB

G H ELFVINS PLÅTSLAGERI EFTR AB

GEVERTS BILLACK AB

GRANITGRABBAR AB

HAGSTRÖMS TRANSPORT AB

HENRIKSBERGS GRÄV

HPS KULTURMILJÖVÅRD AB

HYDMOS INDUSTRITEKNIK AB

HÅKAN PERSSONS ÅKERI AB

I LUNDBERG RÖRSVETS AB

ICA SUPERMARKET KÄVLINGE

INGVAR WAHLQUIST FIRMA

ION SILVER AB

JONSSON & JONSSON ÅKERI AB

JORDBERGA GÅRD AB

KINNVALL G AB

KSG SPÅRTEKNIK AB

KÄLLA FORDONSERVICE AB

LAGAB AB

LASTMASKIN KONSULT I STOCKHOLM AB

LENNART GULLBERG CONSULTING AB

LINNÉAS FOTVÅRD

LINUSSON FASTIGHETER AB

LISELOTTE LÖÖF  MILJÖ AB

LJUNGHUSENS GOLFRESTAURANG

LUNDBERGS SOLNA KORV AB

LUNDINS VÄRME AB

M LANDSTRÖM MARKIS & PERSIENN

MACKES GRÄV AB

ME ÅKERI AB

MILLES TEKNIK-PLAST AB

NORDTEK AB

NYA THORES BAGERI I HELSINGBORG AB

PETER WIDNERSSONS RÖR AB

REVISORERNA I BORGHOLM AB

ROGER & MATTIAS BYGG AB

ROLA SERVICE AB

ROTEMICA CONSULTING AB

RYDÉNS BIL & LACK I ÄLVÄNGEN AB

S M JOHANNESSON AB

SKÅNE-BLEKINGE PÄLSDJURSUPPFÖDARE

STIL MÅLERI I STOCKHOLM AB

SURFTECH ENGINEERING AB

TEAM WÅHLIN MARK & ASFALT AB

TEGSNÄS GROUP AB

TIKAB STRUKTURMEKANIK AB

TOMBRI AB

TUMBA HUND & KATT

ULF STURESSONS BYGGSERVICE

VERKTYGSBODEN ERIFLUX AB

WINTHER BYGG AB

VÄSTERORTS PIZZA GROSSIST  AB

VÄSTERÅS DIAMANTBORRNING AB

Coronapandemin är långt ifrån över. 
Din regering har förvisso gett företagen lättnader 
och bidrag att söka men mer behöver göras.

Finansminister Magdalena Andersson 
poängterade att regeringen behöver 
ha en del pengar kvar till att stimulera 
företagen även när restriktionerna 
släpper. Men det förutsätter att det 
faktiskt finns företag som kan utnyttja 
stimulanspaketen när Sverige återgår 
till normalt tillstånd. Om alltför många 
företag går i konkurs innan dess 
kommer det bli mycket svårt att få 
hjulen i ekonomin att snurra igen.

Regeringen bör göra mer för att 
säkra företagens överlevnad och ge 
besked om när samhället kan öppnas 
upp. Här är våra krav:

Regeringen bör införa möjlighet till 
100 procent korttidspermittering.
Det finns många företag som sett sin 
om sättning sjunka radikalt under 
corona pandemin. Många företag 
tvingas tyvärr säga upp personal.

Vi kräver en kort tidspermittering på 

100 procent, där staten betalar åtmins
tone 75 procent av lönekostnaden och 
arbets givaren och arbetstagaren delar 
på resterande kostnader.

Ett generösare stöd vid 
omsättningstapp.
Att regeringen äntligen avser införa ett 
omsättningsstöd är bra, men förslaget 
behöver förbättras. Regeringens 
förslag syftar till att kompensera 
omsättnings  tappet under månaderna 
mars och april, men vi är redan 
inne i maj månad och restriktioner 
gäller fortfarande. Stödet borde gälla 
åtminstone så länge som restriktioner 
och rekommendationer är på plats.

Regeringen bör redan nu besluta om 
att stödet ska gälla en längre tid och 
av sätta pengar för det. Dessutom bör 
regeringen se till att stödet betalas ut 
så snart som möjligt. Många företag kan 
inte vänta till slutet av sommaren.

Slopa alla arbetsgivaravgifter 
under krisen.
Din regering har temporärt slopat 
alla arbetsgivaravgifter förutom 
ålders pensionsavgiften. Men denna 
nedsättning gäller enbart upp till en 
lönesumma om 25 000 kronor per 
an ställd och månad. Dessutom finns 
ett tak på 30 anställda. Detta gör 
att många företag inte ens slipper 
hälften av arbetsgivaravgifterna.

Vi kräver att även ålders pensions
av giften slopas och att taket på 
löne summan avskaffas. Dessutom 
bör samtliga företag, oavsett storlek 
omfattas av nedsättningen.

Säkerställ att företag får låna 
pengar för att klara krisen
Riksbanken är beredd att låna ut 500 
miljarder kronor via affärsbanker för 
att hjälpa företag klara krisen. Men lån 
till företag ska inte gå genom privata 
banker, eftersom bankerna visat sig 
motvilliga till att låna ut till småföretag 
som behöver temporär hjälp. Istället 
bör en större andel av utlåningen ske 
genom kanaler som staten kontrollerar, 
exempelvis Almi. Räntan bör vara noll.

Meddela en plan för återgång 
till normalt tillstånd.
Du har tidigare sagt att det nuvarande 
läget kommer pågå under en lång tid. 
Sådana uttalanden oroar före tagare 
och orsakar ekonomisk skada, som 
i praktiken motverkar räddnings
paketens moralhöjande syften. För 
trots satsningar på företagens över
levnad så är den viktigaste frågan för 
företagen egentligen inte hur mycket 
pengar regeringen kommer dela ut.

Det företagen framför allt behöver är 
klara besked om när Sverige kommer 
återgå till normalt tillstånd. Din 
regering bör snarast meddela vilka 
kriterier som behöver uppfyllas innan 
restriktioner och rekommendationer 
släpps.

Stefan Löfven, företagen behöver 
mer stöd för att klara krisen!
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