
Krisstöd och pandemirelaterade åtgärder – Moderaternas initiativ som 
antagits av riksdag/regering 

 
 

1. Korttidspermitteringar 
 
7 april 2020: 

• Moderaterna föreslår att arbetsgivare ska kunna permittera anställda på heltid, motsvarande 
80-100 procent av arbetstiden. 
https://moderaterna.se/sverige-behover-byta-ekonomisk-strategi-att-radda-jobben  

 
14 april 2020: 

• Regeringen meddelar att arbetsgivare kan permittera anställda upp till 80 procent av 
arbetstiden. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/uppvaxling-krisatgard-for-jobb-och-
foretag/  

 
10 december 2020: 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på att reglerna för 
korttidspermitteringar ska anpassas till företag med säsongsvarierande verksamhet. 
Riksdagen ställer sig bakom initiativet. 
 

 

2. Omställningsstöd 
 
7 april 2020: 

• Moderaterna föreslår att företag som får intäktsminskningar med minst 30 procent får ett 
statligt stöd för att täcka de fasta kostnaderna. 
https://moderaterna.se/sverige-behover-byta-ekonomisk-strategi-att-radda-jobben  

 
30 april 2020: 

• Regeringen meddelar att företag som får omsättningstapp med minst 30 procent få ett 
statligt stöd för att täcka mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-
omsattningstapp/  

 
6 januari 2021: 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på att ersättningsnivån inom 
omställningsstödet höjs till 90 procent. 

 
12 januari 2021: 

• Regeringen meddelar att ersättningsnivån inom omställningsstödet höjs till 90 procent för 
mindre företag. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/omstallningsstodet-forstarks-for-
sma-foretag/  

 
 

3. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 
 
17 juni 2020: 
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• Moderaterna lägger fram en kommittémotion med krav på att enskilda näringsidkare ska 
omfattas av krisstöd. Riksdagen ställer sig bakom motionen. 

 

• Regeringen återkommer inte med några förslag, trots tillkännagivandet från riksdagen. 
 

20 augusti 2020: 

• Moderaterna kallar in Finansutskottet till ett extra möte. Utskottet sätter ytterligare press på 
regeringen i frågan. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/opdKaV/finansministern-svart-utforma-nytt-stod  

 
5 november 2020: 

• Regeringen meddelar att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-
naringsidkare-infors/  
 

10 december 2021: 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på att reglerna för omsättningsstöd 
till enskilda näringsidkare ändras för företagare som varit föräldralediga eller sjukskrivna. 
Vänsterpartiet föreslår motsvarande ändring för företagare som fått arbetslöshetsersättning. 
Riksdagen ställer sig bakom initiativet. 

  
6 januari 2021: 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på att ersättningsnivån inom 
omsättningsstödet till enskilda näringsidkare höjs till 90 procent. 

 
12 januari 2021: 

• Regeringen meddelar att ersättningsnivåerna inom omsättningsstödet till enskilda 
näringsidkare höjs till 90 procent. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-
enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/  

 
 

4. Omsättningsstöd till handels- och kommanditbolag 
 
18 november 2020: 

• Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på krisstöd till 
handels- och kommanditbolag. Riksdagen ställer sig bakom initiativet. 

• https://data.riksdagen.se/fil/D57E3D56-2FB8-4622-B22B-05C0999365D3 (sid 21) 
 
26 november 2020: 

• Regeringen meddelar att ett nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag ska 
införas. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/nya-krisatgarder-for-att-stotta-
foretag-och-enskilda-genom-pandemin/  

 
6 januari 2021: 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på att ersättningsnivån inom 
omsättningsstödet till handels- och kommanditbolag höjs till 90 procent. 

 
12 januari 2021: 
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• Regeringen meddelar att ersättningsnivån inom omsättningsstödet till handels- och 
kommanditbolag höjs till 90 procent. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-
enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/  
 
 

5. Sänkt ränta på uppskjutna skatteinbetalningar  
 
25 mars 2020:  

• Moderaterna lägger fram en kommittémotion med krav på sänkta räntekostnader för 
anstånd med skatteinbetalningar. Riksdagen ställer sig bakom motionen. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-
201920132-extra_H7023519 

 
17 april 2020:  

• Regeringen meddelar att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska 
sänkas (mer än halveras).  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/sankt-ranta-for-uppskjutna-
skatteinbetalningar/ 

 
12 januari 2021: 

• Regeringen föreslår förlänga perioden för anstånd med skatteinbetalningar, men med högre 
räntekostnader för företagen än dem som Moderaterna drev igenom i mars. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202177/  

 
21 januari 2021: 

• Moderaterna lägger återigen fram ett utskottsinitiativ med krav på sänkta räntekostnader för 
anstånd med skatteinbetalningar. Riksdagen ställer sig bakom initiativet. 

 
 

6. Nedstängningsstöd vid användning av pandemilagen 
 
17 december 2020: 

• Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet lägger fram en 
kommittémotion med krav på att kompensation ska utgå till företag som stängs ned med 
användning av pandemilagen. Riksdagen ställer sig bakom motionen. 

 
18 januari 2021: 

• Regeringen meddelar att nedstängningsstöd ska utgå vid användning av pandemilagen. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/kraftfullt-ekonomiskt-stod-till-
foretag-som-drabbas-av-nedstangning/ 
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7. Övriga ekonomiska krisstöd där Moderaterna tagit initiativet 
 
 
Slopad karensdag och statligt sjuklöneansvar  
 
11 mars 2020:  

• Moderaterna kräver att staten tillfälligt ska ta över sjuklöneansvaret.  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7426058  

 
16 mars 2020:  

• Regeringen meddelar att staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-
jobb/  

 
 
Företagsakut 
 
18 mars 2020:  

• Moderaterna föreslår ett krispaket med riktat stöd till svenska jobb och företag. Paketet 
inkluderar en företagsakut med lånegarantier.   
https://www.svd.se/m-vill-se-statlig-lanegaranti-for-foretag  

 
25 mars 2020:  

• Regeringen meddelar att en företagsakut kommer att inrättas som en del av ett krispaket för 
svenska småföretag.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/   

 
 
Ersättning till personer som tillhör riskgrupper  
 
20 mars 2020:  

• Moderaterna föreslår att smittbärarpenning ska utvidgas till att även inkludera riskgrupper, 
så att de slipper utsätta sig för fara på jobbet. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7434783  

 
16 april 2020:  

• Riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att utreda vilka som tillhör riskgrupp 
och hur de kan få ersättning.  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ersattning-till-sarskilt-
sarbara-grupper-i_H701SoU21   

 
15 juni 2020:  

• Regeringen lägger fram en extra ändringsbudget som bl.a. inkluderar sjukpenning till person i 
riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån, samt smittbärarpenning till närstående till person i 
riskgrupp. Förslaget antas av riksdagen.  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/06/prop.-201920187/  och 
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/jun/22/extra-andringsbudget-forslag-om-
ersattningar-till-riskgrupper-och-andra-atgarder/  
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Sänkta arbetsgivaravgifter 
 
23 mars 2020:  

• Moderaterna föreslår helt slopad arbetsgivaravgifter under april och maj.  
https://moderaterna.se/riktat-stod-att-radda-svenska-jobb-och-foretag  och 
http://cdn.moderat.se/caa7af5f-d184-4272-93a4-7601c3334819/Documents/ppt-radda-de-
svenska-jobben-23-mars-2020.pdf   

 
25 mars 2020: 

• Regeringen föreslår nedsättning av arbetsgivaravgifter under perioden mars-juni.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/   

 
 
Hyresstöd 
 
23 mars 2020: 

• Moderaterna föreslår att staten ska ta upp till hälften av hyreskostnaderna under april och 
maj för företag i utsatta branscher: bl.a. hotell, restauranger och butiker.  
https://moderaterna.se/riktat-stod-att-radda-svenska-jobb-och-foretag  och 
http://cdn.moderat.se/caa7af5f-d184-4272-93a4-7601c3334819/Documents/ppt-radda-de-
svenska-jobben-23-mars-2020.pdf    

 
25 mars 2020: 

• Regeringen föreslår tillfällig rabatt på upp till 25 procent för hyreskostnader i utsatta 
branscher.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/    

 
 
Slopat fribelopp  
 
27 mars 2020:  

• Moderaterna föreslår slopat fribelopp för vårdstudenter som tillfälligt stärker upp vården.  
https://www.svd.se/avskaffa-fribeloppet-for-studenter-inom-varden  

 
30 mars 2020:  

• Regeringen meddelar att fribeloppet tillfälligt slopas under 2020 för läkare, sjuksköterskor, 
annan vårdpersonal som för tillfället studerar och personer som studerar på 
vårdutbildningar.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/fribeloppet-slopas-under-2020-for-
att-fler-ska-kunna-avlasta-varden-och-andra-samhallsbarande-sektorer/    
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Inrikesflyget 
 
1 april 2020:  

• Moderaterna kräver att regeringen griper in för att rädda inrikesflyget. Elisabeth Svantesson 
förespråkar att regeringen ska använda sig av samma system som redan tillämpas för 
sträckor med otillräcklig lönsamhet, så kallad trafikplikt.  
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-staten-maste-radda-inrikesflyget   

 
6 april 2020:  

• Regeringen meddelar att de inför en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och 
från Norrland och Gotland.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-tryggar-samhallsviktigt-
flyg/  

 
 
Stöd till regionala flygplatser  
 
26 maj 2020:  

• Moderaterna vill skjuta till 100 miljoner kronor för att rädda regionala flygplatser.  
https://moderaterna.se/stotta-ekonomin-bygg-ut-tunnelbanan-och-radda-flygplatserna    

 
14 juni 2020:  

• Regeringen föreslår ett tillfälligt ökat driftstöd under 2020 till de regionala flygplatserna på 
100 miljoner kronor för att mildra effekterna av coronapandemin.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/tillfalligt-krisstod-till-kommuner-
for-drift-av-regionala-flygplatser/  

 
 
Stöd till kommuner och regioner  
 
30 mars 2020:  

• Moderaterna föreslår 15 miljarder kronor till kommuner och regioner för att vård och 
omsorg ska kunna klara coronakrisen.  
https://moderaterna.se/moderaterna-foreslar-lonetillagg-vardpersonal-som-kampar-mot-
corona  

 
2 april 2020:  

• Regeringen presenterar 15 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och 
regioner.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/ytterligare-tillskott-till-kommuner-
och-regioner/  
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Undantag av förmånsbeskattning 
 
16 april 2020: 

• Moderaterna föreslår tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fri parkering, måltider och vissa 
gåvor. 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/m-forslag-lat-vardpersonal-slippa-skatt/   

 
5 maj 2020: 

• Regeringen föreslår slopad förmånsbeskattning av fri parkering och vissa gåvor under år 
2020. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-
formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/  

 
24 juni 2020: 

• Regeringen föreslår föreslås att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost (blir dock inte 
verklighet förrän i en EÄB i november år 2020). 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/06/andrade-regler-for-kostforman-i-sarskilda-fall/ 

 
Januari 2021: 

• Moderaterna föreslår att undantagen av förmånsbeskattning (fri parkering och vissa gåvor) 
ska förlängas, eftersom undantaget upphörde vid årsskiftet. Regeringspartierna i 
skatteutskottet går med på en förlängning. 
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/feb/9/skatteutskottet-vill-se-fortsatt-
skattefrihet-for-formanerna-fri-parkering-och-gavor-till-anstallda/  

 
 
Utländska investeringar 
 
20 april 2020 (Utskottet beslutade den 7 maj 2020 att bereda förslag till utskottsinitiativ): 

• Moderaterna lägger fram ett utskottsinitiativ med krav på åtgärder för att möjliggöra 
granskning av utländska investeringar inom skyddsvärda områden. Riksdagen ställer sig 
bakom initiativet.  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2Gxaga/s-backar-upp-m-mot-utlandska-investeringar  

 
8 juni 2020: 

• Regeringen lägger fram tre åtgärder för att tillvarata säkerheten vid utländska investeringen i 
Sverige.  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-vidtar-atgarder-mot-
utlandska-direktinvesteringar-inom-skyddsvarda-omraden/  

 
 
Personligt betalningsansvar 
 

• Moderaternas krav på en översyn av reglerna om personligt betalningsansvaret för 
bolagsföreträdare i aktiebolag 
https://moderaterna.se/utskottsinitiativ-farre-konkurser-i-tider-av-kris och 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personligt-
betalningsansvar-i-aktiebolag_H701CU28 
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/06/andrade-regler-for-kostforman-i-sarskilda-fall/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/06/andrade-regler-for-kostforman-i-sarskilda-fall/
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/feb/9/skatteutskottet-vill-se-fortsatt-skattefrihet-for-formanerna-fri-parkering-och-gavor-till-anstallda/
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/feb/9/skatteutskottet-vill-se-fortsatt-skattefrihet-for-formanerna-fri-parkering-och-gavor-till-anstallda/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2Gxaga/s-backar-upp-m-mot-utlandska-investeringar
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-vidtar-atgarder-mot-utlandska-direktinvesteringar-inom-skyddsvarda-omraden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-vidtar-atgarder-mot-utlandska-direktinvesteringar-inom-skyddsvarda-omraden/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personligt-betalningsansvar-i-aktiebolag_H701CU28
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personligt-betalningsansvar-i-aktiebolag_H701CU28


Arbetskraftsinvandring 
 
20 februari 2020 

• Moderaterna föreslår tillsammans med V och Kd om tillägg tilläggsdirektiv till utredning om 
arbetskraftsinvandring 
https://moderaterna.se/m-v-och-kd-overens-om-andringar-i-arbetskraftsinvandringen 

 
25 juni 2020  

• Regeringen beslutar om tilläggsdirektiv  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202069/ 

 
 
Gymnasielagen/tillfälliga lagen 
 
3 december 2020  

• Moderaterna samlar en majoritet för att stoppa förslag om lättnader i gymnasielagen 
https://www.facebook.com/moderaterna/posts/10157586178861156/ 

 
9 december 2020 

• Riksdagen motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt 
tillfälliga lagen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forsorjningskravet-for-
uppehallstillstand-enligt_H801SfU12 

• Justitie- och migrationsministern meddelar att det inte är möjligt för regeringen att gå vidare 
med förslaget 
https://sverigesradio.se/artikel/7620874 

 

 

https://moderaterna.se/m-v-och-kd-overens-om-andringar-i-arbetskraftsinvandringen
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202069/
https://www.facebook.com/moderaterna/posts/10157586178861156/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forsorjningskravet-for-uppehallstillstand-enligt_H801SfU12
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forsorjningskravet-for-uppehallstillstand-enligt_H801SfU12
https://sverigesradio.se/artikel/7620874

