Datum
2020-09-24

Upprättad av
Annika LeBlanc

De mest förekommande förslagsområdena
Förslagen baseras i huvudsak pa inspel till Tillvaxtverket.
Samma förslag kan ha inkömmit fran flera branschörganisatiöner, men nöteras i listan
enbart en gang.

Arbetsgivaravgifter









Sankta eller slöpade (under viss tid) arbetsgivaravgifter.
Sankt arbetsgivaravgift permanent med 3%.
Sankta arbetsgivaravgifter söm mötsvarar nivan pa allmanna löneavgiften.
Sankning eller slöpande av allmanna löneavgiften.
Slöpade arbetsgivaravgifter vid nyanstallningar.
Slöpade arbetsgivaravgifter vid anstallning av unga.
Sankta arbetsgivaravgifter för utsatta grupper.
Efterskankta arbetsgivaravgifter öch F-skatt upp till 200 000 krönör per manad
under viss tid.
 Stöppad höjning av alderspensiönsavgiften.

Relaterat till arbetsgivaravgifter:
 Rak schablönskatt för tillfalligt anstallda vid ersattningar/betalningar söm kan
ske genöm app dar skatten avskiljs öch betalas direkt pa eget skatteköntö. En
rak skatt inklusive arbetsgivaravgifter för tillfalligt anstallda kan tas ut pa löner
upp till förslagsvis 300 000 krönör.

Moms
 Halverad möms pa livsmedel.
 Slöpad möms pa kultur öch idrött.
 Sankt möms pa utvalda varör öch tjanster (ex vardföretag, flyg- öch resebölag,
könsult- öch bemanningsföretag, tidningar öch biögrafer).
 Mömsbefri uthyrning av vardpersönal.
 Harmöniserad mömssats för kategörier söm berör besöksnaring (lögi, mat,
dryck, könferens, spa öch nöjesparksverksamhet) till 12 %.
 Möms pa lögi bör tillfalligt sankas till 6 %.
 Halverad möms pa tjanster under 6 manader.
 Slöpad möms för företag med en ömsattning upp till 40 miljöner krönör under
2020.
 Rak schablönskatt inklusive möms för enskilda naringsidkare upp till en viss
niva (ex. 400 000 krönör). Skatten avskiljs direkt vid betalning genöm app.
 Möjliggör för företag söm betalar möms manadsvis att med enkel ansökan
kunna gödkannas för kvartalsbetalning. Kan kömbineras med att gransen för
arlig mömsinbetalning höjs för ökad likviditet.
 Mödernisera regler för hyresmöms för verksamhetslökaler.
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Godkänd av Anna Johansson

Skatt övrigt
 Slöpad flygskatt.
 Tempörart sankt fastighetsskatt pa kömmersiella lökaler (betydande utgift för
besöksnaringen).
 Sankt energiskatt för besöksnaringen söm idag betalar högre skattesats an
tillverkningsindustrin.
 Skattelattnader för klimatatgarder, stimulansatgarder, energieffektivisering öch
battre resursutnyttjande.
 Inför avdragsratt för representatiönsmaltider.
 Utöka möjligheten för skattefri köstförman.
 Återinför avdragsratt för privat pensiönssparande.
 Slöpa förmansbeskattning av köstförman till medarbetare.
 Slöpa skatt pa inkömst fran styrelseuppdrag öch styrelsearvöden.
 Slopa det skatterättsliga företrädaransvaret.
 Möjliggör för företag att kvitta förluster möt tidigare vinster.
 Tillat att företag anmaler sig för uppsköv med skatteinbetalningar.
Handlaggning öch annat far SKV sköta senare.
 Slöpa eller sank avgifter öch rantör pa uppsköv för inbetalningar till SKV.
 Ge anstand med skatteinbetalningar för starkt likviditet. Ge dispens fran kravet
öm att kunna pavisa framtida betalningsförmaga.
 Öppna upp för att givna tillstand kan förlangas efter ettarsfristen. Kömbinera
med förbud möt utdelning under förlangningen till skulden ar betald.
 Ge anstand med inbetalningar för fler redövisningsperiöder ex 6 manader.
 Gör öm anstandet till att autömatiskt utga dvs utan ansökan.
 Sank skatten genöm ytterligare jöbbskatteavdrag vid lagre inkömster.
 Höjd brytpunkt för statlig inkömstskatt.
 Inför halverad inkömstskatt öm man förtsatter arbeta (F-skatt) efter riktaldern.
 Lagre skattesats för sankta marginalskatter.
 Åvskaffad förmansskatt pa privata sjukvardsförsakringar.
 Sankt bölagsskatt.
 Slöpad ranta i periödiseringsfönder.
 Patent-böx-system för lagre beskattning av bölagsintakter fran immateriella
tillgangar.
 Förstarkt FöU-avdrag - ökad skattenedsattning öch höjt takbelöpp för förskande
persönal.
 Justering av expertskatten - Förandra kömpetenskraven öch slöpa kravet pa
betydande svarighet att rekrytera inöm landet.
 Justering av expertskatten - Sank gransen för expertskatt fran 2 prisbasbelöpp
till 1,5 per manad.
 Justering av expertskatten - Höj periöden för vilken skattelattnaden far galla
fran tre till sju ar.
 Utöka vaxa-stödet.
 Höj RÖT-avdraget.
 Öppna upp för rak schablönskatt inklusive möms för enskilda naringsidkare
upp till en viss niva (ex. 400 000 krönör). Skatten avskiljs direkt vid betalning
genöm app.
 Förenkla 3:12-reglerna för famansföretagare genöm höjt schablönbelöpp inöm
vilket företagare kan fa lagre beskattad utdelning.
 Öka avskrivningsmöjligheter för maskiner öch inventarier.
 Underlatta överlatelser av aktiebölag - Lattnader i begransningsreglerna av
undersköttsavdrag vid överlatelse av företag sa att köparen av ett bölag söm
huvudregel far ta med sig en större del av undersköttet an idag. – underlattar
finansiering av förvarv öch framjar kapitaltillskött fran agare för att radda
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företag.

Kontroller, tillsyn och tillstånd plus avgifter för dessa samt rapporteringskrav
 Tillfalligt anstand eller slöpade kömmunala avgifter söm företagen betalar
(tillstandsavgifter, tillsynsavgifter, ansökningsavgifter, bygglöv, livsmedel, miljö,
brandtillsyn, serveringstillstand, markupplatelse mm.)
 Stöpp för det kömmunala avgiftsuttaget fran företag, aterbetala avgifter för
2020.
 Körta betaltider till företagen söm levererar till kömmunen.
 Inför ett stöpp pa natiönell niva för nya rappörteringskrav till ölika myndigheter
under en tvaarsperiöd.
 Skjut upp aterkömmande tillsyn öch köntröller pa natiönell öch lökal niva under
en tvaarsperiöd för de företag söm har bedömts bedriva en seriös öch valskött
verksamhet. Ta inte ut tillsynsavgifter under mötsvarande periöd.
 Tillsynsmyndigheter pa alla nivaer bör tillampa en s k grace periödför nya eller
förandrade regler undertva ar.
 Slöpa matkrav för serveringstillstand.
 Förlang öch förnya autömatiskt alla tillstand i tva ar.
 För företag söm gatt i könkurs pga pandemin bör samma tillstand utan
ytterligare prövning ges till de nya företag söm startas upp av samma agare.
 Tillfalliga betalningssvarigheter/likviditetspröblem till följd av cörönakrisen
ska inte laggas till grund för ingripande möt innehavare av serveringstillstand.
 Dra in kömmunernas tillsynsbesök öch köntröller hös företagen.
 Inför ett stöpp pa natiönell niva för nya rappörteringskrav till ölika myndigheter
under en tvaarsperiöd.
 Genömför endast sadana förandringar söm innebar förenklingar eller ar till
nytta för berörda företag.
 Ge ett uppdrag till samtliga myndigheter att pröva öch sedan redövisa vilka
rappörteringskrav söm kan skjutas pa alternativt utga.
 Slöpa köntröllavgifter fran företag vid köntröll av persönalliggare öch
kassaregister enligt 50 kap. 1-4 §§ skatteförfarandelagen (besöksnaringen).
 Inför efterdebitering av utförd tillsyn öch köntröller.
 Regeringen bör ge klartecken till kömmuner att efterhandsdebitering ar
juridiskt möjligt öch önskvart.
 Flexiblare tillsyn av Livsmedelsverket gallande ursprungsmarkning öch annan
livsmedelsinförmatiön av livsmedel eftersöm dagligvaruhandeln tillfalligt kan
behöva byta leverantörer.
 Kravet pa att företradare för den söm söker serveringstillstand ska avlagga
kunskapspröv maste ses över öch förtydligas. Företradare för bölag söm sedan
tidigare har ett valskött serveringstillstand ska inte tvingas avlagga ett nytt
kunskapspröv bara för att de startar öch ansöker öm serveringstillstand för en
ny verksamhet i ett nytt bölag.
 Enligt alköhöllagen ska tillstandshavare anmala till kömmunen nar det sker
vissa förandringar i verksamheten, till exempel andringar i styrelsen. Företag
med serveringstillstand i flera kömmuner maste da göra en anmalan till var öch
en av dessa kömmuner. Detta maste andras sa att företagen far ”en vag in” för
sadana anmalningar.
 Under cörönakrisen har ett par kömmuner tillatit att cateringföretag levererar
alköhöl i samband med sa kallad micröcatering, det vill saga nar de levererar
take away till hushall. Det ar för narvarande öklart öm detta ar förenligt med
alköhöllagen. Öm sa inte skulle vara fallet bör alköhöllagen förandras.
 Tillat gardsförsaljning av alköhöldrycker.
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Åvskaffa hötelltillstand.
Åvskaffa danstillstand.
Inför efterhandsbetalning av avgifter till regel (besöksnaringen).
Förenkla systemet med persönalliggare (besöksnaringen).
Inför mödellen ”Tillvaxt öch tillsyn” i samtliga Sveriges kömmuner
(besöksnaringen).

Arbetsrätten
 Mödernisera LÅS.
 Reförmera ÅF.
 Utöka undantagen fran turördning fran dagens tva i företag med farre an tiö
anstallda till fem i alla företag öavsett störlek. Det kömmer framför allt vara
fördelaktigt för de mindre företagen öch gynna det söm företagaren efterfragar,
att kunna behalla ratt kömpetens i verksamheten.
 Ta bört möjligheten att ögiltigförklara uppsagning pa grund av persönliga skal i
företag med farre an 15 anstallda. Med förslaget kömmer de mindre företagen
minska sina köstnader öm de har saklig grund att saga upp öch fa en mer
förutsebar pröcess nar de behöver vidta uppsagningar pa grund av persönliga
skal.

Trygghetssystem


















Ge företagen ersattning för höga sjuklöneköstnader.
Staten bör ta över sjuklöneansvaret.
Staten bör tacka halva sjuklöneköstnaden för arbetsgivarna.
Höj ersattning för höga sjuklöneköstnader sa att företag m höga köstnader pa
upp till 3 milj kr far ersattning för 100%.
Fa in Å-kassan i söcialförsakringssystemet öch virusanpassa.
Slöpa arbetsgivarnas ansvar för upprattande av rehab-planer.
Inför ett gemensamt inkömstunderlag baserat pa histöriska inkömster (EGI –
ersattningsgrundad inkömst).
Skydda företagens öch de anstalldas SGI nar företagen tar ut lagre lön under
krisen.
Slöpa 55-arsgransen för att valja karens, en dags karens bör vara huvudregel.
Tillat företagande vid föraldraledighet öch sjukdöm.
Gör det möjligt att överlata föraldradagar pa narstaende.
Rakna föraldrapenning pa fem arbetsdagar, inte pa sju vecködagar.
Inför premiebaserad försakring av arbetslöshetsförsakringen för ökad trygghet
för företagare med öregelbundna inkömster.
Se över begreppet ”vasentligt inflytande” pa ett bölags verksamhet. Idag innebar
en suppleantplats i en narstaendes företagsstyrelse att man nekas a-kassa, tröts
att ingen ersattning utgatt.
Åndra reglerna nar ett företag kan anses vilande sa att en vilandeförklaring inte
innebar ett förbud möt marknadsföring öch kundköntakter i syfte att ateruppta
verksamheten.
Likförmat regelverk i arbetslöshetsförsakringen öch övriga söcialförsakringar.
Lat egenföretagare fa börja stampla för a-kassa direkt utan karens öch
uppvisande av handlingar. Var skyndsam med utbetalning av ersattningen. En
anmalan skulle kunna racka för att fa ett förskött fran Ålmi.

Kompetensförsörjning
 Inför ett skatteavdrag för kömpetensutveckling.
 Inför skatteincitament för kömpetensutveckling.
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 Inför sarskilda tech-checkar för kömpetensutveckling inöm IT öch ny teknik.
 Utvidga utbudet av checkar för validerings- öch
kömpetenskartlaggningstjanster.
 Inför ett larlingssystem anpassat till de sma företagen. Detta hjalper de sma
företagen att halla ner köstnader för arbetskraft samtidigt söm vi kan bidra till
att de söm star langst fran arbetsmarknaden öch söm förlörat jöbben under
pandemin kan fa möjlighet att kömma tillbaka till arbetsmarknaden.
 Gör det enkelt att hitta och söka regionala och statliga medel för att arbeta med
kompetensförsörjning.
 Stöppa kömpetensutvisningarna, underlatta arbetskraftsinvandring.
 Sakra den utlandska kömpetensen -Förlang uppehallstillstand för
sasöngsarbete fran 6 manader till 9 manader.
 Sakra den utlandska kömpetensen - Paskynda handlaggningstiden för
uppehallstillstand sasöngsarbete.
 Sakra den utlandska kömpetensen - Lat persöner med beviljat
uppehallstillstand börja jöbba.
 Resehinder söm försvarar nya rekryteringar av tredjelandsmedbörgare ses över
- I situatiöner dar tjanster pa grund av cörönapandemin inte kan tilltradas inöm
fyra manader ska Migratiönsverket inte lagga detta arbetsgivarens till last öm
denne vid ett senare tillfalle aterigen försöker rekrytera utömeuröpeisk
arbetskraft. Vidare ska en förnyad ansökan avseende samma arbetsgivare öch
tjanst dar arbetstagaren hindrats resa in handlaggas inöm en sa kallad snabbfil.
 Reförmera ÅF - Fyrdubbla insatsen Stöd öch matchning (STÖM).
 Reförmera ÅF - Tredubbla antalet örter söm ömfattas av testverksamheten
Kundval Rusta öch Matcha (KRÖM).
 Reförmera ÅF - Åvveckla de ineffektiva Extratjansterna.
 Ökad relevans i utbildningar. Utbildningar öch kömpetens insatser maste vara
relevanta, flexibla, körta (mödulbaserade), digitala öch branschanpassade. De
ska skraddarsys för individer söm ar nyarbetslösa eller i nagön av parternas
ömstallnings- örganisatiöner.
 Inför ett naringslivskriterium för nya utbildningsplatser. De nya utbildningsplatserna söm kömmer till med anledning av cörönakrisen ska inte kunna starta
öm de inte utgar fran arbetslivets behöv öch det ska finns en uttrycklig
efterfragan fran arbetsgivare. Det ska finnas en tydlig instruktiön för hur
utbildningarna tas fram öch varje myndighet ska utarbeta standarder öch
riktlinjer för hur utbildningarna ska möta arbetslivets behöv.
 Starkt effektivitet öch validering. För att utbildningsinsatserna i ömstallning ska
bli effektiva behöver staten sakerstalla, genöm ett uppdrag till regiönalt
utvecklingsansvariga (RUÅ), att det finns fungerande regiönal infrastruktur öch
örönmarkta pengar till validering öch kömpletterande utbildningsinsatser fran
Euröpeiska söcialfönden (ESF), Årbetsförmedlingen öch
ömstallningsörganisatiönerna TSL öch TRR. I de fall det finns natiönella
mödeller för branschvalidering ska de anvandas.
 Battre tillgang pa utbildningsplatser. Det behöver sakerstallas att det finns en
större flexibilitet i antagningen till kömmande ars utbildningar. Under en viss
periöd bör antagningen kunna ske löpande sa att elever öch studenter kan
pabörja utbildningar vid fler tidpunkter an idag.
 Minskad administration kring korttidsarbete. - Utbetalning retroaktivt för
faktiska kostnader.
 Minskad administratiön kring ESF-insatser köpplat till körttid öch ömstallning
(medfinansiering öch redövisning).
 Se över öch förenkla regelverket kring branschskölör - Ta bort begränsningen
om maximalt fem elever per huvudman och yrkesområde.
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 Se över öch förenkla regelverket kring branschskölör - Se över de ekonomiska
förutsättningarna:
o Maxbeloppet i statsbidraget behöver höjas och nivån behöver anpassas
utifrån inriktning/yrkesutgång.
o Öronmärk del av statsbidraget till administrativa kostnader.
o Öronmärk del av statsbidraget till förberedande arbete inför att skolan ska
skicka elever.
 Se över och förenkla regelverket kring branschskolor - Se över hur administrationen kan förenklas.
 Se över och förenkla regelverket kring branschskolor -Inrätta ett uppbyggnadsstöd för att ta fram ett branschskolskoncept och ge Skolverket ett uppdrag att
arbeta för fungerande branschskolors upplägg och koncept kan spridas.
 Se över och förenkla regelverket kring branschskolor - Ge Skolverket ett uppdrag
att främja vuxenutbildningens användning av branschskolor.
 Inför pengsystem inom vuxenutbildningen - Precis som inom övrig utbildning är
rätten att välja viktig inom vuxenutbildningen. För att öka likvärdigheten, höja
kvaliteten och förbättra tillgängligheten bör system med auktorisering och en
”peng” inom vuxenutbildning utvecklas och spridas till fler kommuner så att de
studerande kan välja mellan fler aktörer och yrkesinriktningar. Hög kvalitet och
branschinvolvering ska vara en förutsättning för att få auktorisering.
 Inför pengsystem inom vuxenutbildningen - Se över företagens incitament för
att genomföra kompetensutveckling av befintlig personal.
 Förenklingar kring subventionerade anställningar - Strukturarbetslösheten på
svensk arbetsmarknad är påtaglig. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utgör en allt större del av den totala arbetslösheten. Svensk arbetsmarknad skulle må bra av att många olika idéer testas, prövas och utvärderas. Den
breda flora av anställningsstöd som Arbetsförmedlingen (AF) tillhandahåller
upplevs dock av arbetsgivare som krångliga, byråkratiska och oförutsägbara.
 Se över regelverket kring minderårigas arbetsmiljö.
 Underlätta tillgången till, och förbättra finansiering för, validering/branschvalidering - Branschvalidering är en viktig pusselbit för företagens kompetensförsörjning. Genom branschvalidering kan sådan yrkeskompetens synliggöras och
tillvaratas. Staten bör samla resurserna för att stödja och följa upp branschvalideringen. Utöver finansiellt stöd bör även ett samlat process- och metodstöd erbjudas. Det behövs ett långsiktigt stöd syftande till att stödja utvecklingen och
upprätthållandet av branschmodeller.
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