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FÖRÄNDRINGAR I KORTTIDSSTÖDET 

I och med att restriktioner hävts och samhället sakta återgår till det normala 

kommer även de olika stöden kopplat till pandemin förändras.  

Det tillfälliga och extra förmånliga korttidsstödet (sk. korttidspermittering) 

slutade att gälla sista september 2021. Merparten av de företag som fått stöd 

under pandemin kommer inte ha rätt till stöd framöver.  Detta beror på att 

subventions- och permitteringsgraden ändrats, men framför allt för att det 

finns ett karenskrav i den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. De 

som har rätt att söka stöd enligt denna lag är de företag som inte tidigare fått 

stöd eller som bara haft stöd under år 2021, och som uppfyller kriterierna för 

att söka stöd i övrigt. Företag som fått stöd under 2020 har en karenstid på 

24 månader från sista stödmånaden i stödperioden. 

Från 1 april 2022 kommer Skatteverket ta över hanteringen av stöden från 

Tillväxtverket. Tillväxtverket kommer hantera alla ärenden som 

myndigheten fått in t.o.m. sista mars 2022 och fram till dess att de är 

avslutade. 

FÖRÄNDRINGAR I SOCIALFÖRSÄKRINGEN 

De tillfälliga åtgärder som funnits under pandemin har tagits bort från 1 

oktober 2021, reglerna har då återgått till de som gällde tidigare. Följande 

ersättningar har försvunnit eller förändrats: 

• Ersättning för karens – ersättning kan sökas retroaktivt fram till 31 

december 2021 för karensavdrag som gjorts på lön innan 1 oktober 2021. 

• Ersättning för riskgrupper och närstående – ersättning kan sökas 

retroaktivt för tiden innan 1 oktober. 

• Ersättning för vab. Från och med dag 8 ska intyg från sjuksköterska eller 

läkare bifogas. 

• Sjukpenning. Från och med dag 8 i sjukperioden ska läkarintyg uppvisas.  

• Smittbärarpenning. Vid ansökan ska läkarintyg uppvisas från första 

dagen. 

• Ersättning för sjuklönekostnader. Återgår till ordinarie regelverk som 

gällde innan pandemin.  

KUNDKVÄLLAR PÅ ESS2  

Läsa och förstå resultat- och 

balansrapporten 

Äntligen kan vi börja hitta på 

roliga saker tillsammans med 

er igen! I höst kommer vi köra 

igång med våra omtyckta 

kundkvällar. Träffarna 

kommer hållas 26 oktober 

och 9 november på kontoret i 

Sundsvall. Inbjudningar 

kommer att skickas ut inom 

kort och information kommer 

även finnas på vår hemsida. 

Hoppas att vi ses där! 

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 

 

 

 



 

UTBETALNING GÄLLANDE 

AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING (AGS) 

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns 

inom AGS-försäkringen. Utbetalningen grundar sig i tidigare återbetalningar 

av AGS-premier för åren 2004-2008. Orsaken till detta är att det finns ett 

överskott av medel som bl.a. beror på god kapitalförvaltning. 

Detta innebär att en del företag kommer att få tillbaka pengar. Arbetsgivare 

som berörs har fått informationsbrev av Fora eller Pensionsvalet runt den 4 

oktober. Utbetalningarna kommer att ske mellan 18 och 25 oktober. 

LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER HOS BOLAGSVERKET 

Bolagsverket har just nu ovanligt långa handläggningstider, beroende på 

ökat inflöde av bolagsbildningar. Detta leder till att även andra typer av 

bolagsärenden har längre handläggningstid än vanligt.  

Därför är det viktigt att vara ute i god tid om du planerar att göra en 

bolagsändring, såsom ändring av styrelse eller bolagsordning. Extra viktigt 

är det vid avanmälan av revisor. Om ett aktiebolag har en revisor registrerad 

vid räkenskapsårets sista dag så kommer detta räkenskapsår behöva 

revideras, även om revisorn avregistreras under början av det kommande 

räkenskapsåret. 

 

 

 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 

Många företag har problem med likviditet och 

soliditet i sviterna av covid-19. Håll koll på 

resultat och eget kapital i bolaget. Uppdatera 

er om styrelsens ansvar att upprätta 

kontrollbalansräkning när bolaget är på 

obestånd. 

Är ni oroliga och vill veta mer? Kontakta er 

revisor eller redovisningskonsult. 


