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Remiss av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd
vid korttidsarbete (Dnr Fi2021/04054). FAR får med anledning av detta anföra följande.
Bakgrund
I promemorian föreslår regeringen att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
tillfälligt slopas. Den föreslagna ändringen innebär att arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete
under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och innebär vidare att också tidpunkterna för ansökan
om preliminärt stöd, ansökan om förlängning och ansökan om avstämning anpassas avseende
stödperioder som inleds under december 2021. Förslaget innebär också att jämförelsemånaden ska vara
november avseende stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022.
FAR:s ställningstagande
FAR tillstyrker förslaget att genom slopad karenstid ge möjlighet till stöd vid korttidsarbete för den
som mottagit stöd under pandemin. Kommentarer och förslag framgår under respektive rubrik om
förslag till ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
Ansökan om preliminärt stöd
Föreslaget datum för ikraftträdande för lagändringarna är den 1 april 2022. Enligt gällande lagstiftning
ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in inom två kalendermånader från utgången av
stödmånaden, vilket innebär att ansökningstidpunkten för stödmånaderna december 2021 och januari
2022 skulle infalla före datumet för ikraftträdande. Förslaget i 18 § gör därför gällande att för en
stödmånad under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska en ansökan om preliminärt stöd ha
kommit in till Skatteverket senast vid utgången av april 2022.
Skatteverket kommer att kunna ta emot ansökningar först från och med den 1 april 2022. Att tidsfristen
för att ge in en ansökan om stöd avseende december 2021 och januari 2022 förlängs från två till fyra
månader innebär en fördröjning innan en arbetsgivare får besked om, respektive utbetalning av, stöd.
I skälen framgår dock att regeringen ser att det är angeläget att nya ärenden om godkännande för stöd
som föranleds av att karensen slopas inleds hos Skatteverket, och att fördelarna med den föreslagna
ordningen överväger den förlängning det innebär. Detta då Tillväxtverket har en stor

handläggningsbörda och effektivitetsvinster förväntas av bytet av handläggande myndighet. Den
genomsnittliga handläggningstiden hos Tillväxtverket har varit sju veckor avseende 2021 års stöd men
nedåt tolv dagar i fall som ansökan är komplett och korrekt ifylld. Då lagförslaget berör de arbetsgivare
som också under 2021 ansökt om stöd kan det antas att kunskapen om hur ansökan bör utformas har
ökat och att dessa ärenden skulle omfattas av en kortare handläggningstid än sju veckor. FAR anser
därmed att regeringen bör överväga tidigareläggning av ikraftträdandet.
Ansökan om förlängning
Enligt nu gällande bestämmelser framgår att det är möjligt att förlänga den tidsperiod om sex månader
som anges i 6 a § med tre månader om de ekonomiska svårigheter som avses i 5 a § andra stycket
förväntas kvarstå när tidsperioden löper ut. I andra stycket anges att en ansökan om förlängning ska ha
kommit in till Skatteverket inom fyra kalendermånader från det att den stödperioden har inletts. Då
datum för ikraftträdande enligt förslaget är den 1 april 2022 innebär det att för stödperioder som inleds
under december 2021 ska en ansökan om förlängning ha inkommit senast den 31 mars 2022.
Föreslagen ändring i 7 a § är således en förutsättning och FAR har ingenting att erinra, men framhåller
att om datum för ikraftträdande tidigareläggs kan följaktligen även denna tidpunkt ändras.
Avstämning av preliminärt stöd
Avstämning enligt nuvarande bestämmelser ska göras vid utgången av den tredje kalendermånaden
från den tidpunkt då en stödperiod inleddes och därefter senast var tredje månad. En anmälan om
avstämning ska ha inkommit inom fyra veckor från avstämningstidpunkten. Genom den föreslagna
ändringen i 19 §, där arbetsgivaren ska göra en avstämning vid utgången av april 2022 och därefter
senast var tredje månad, undviks att avstämningstidpunkten infaller före ikraftträdandet av den
tillfälliga bestämmelsen om borttagande av karensen. FAR har ingenting att erinra mot förslaget.
Jämförelsemånad
FAR tillstyrker förslaget att för stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari
2022 ska jämförelsemånaden vara november 2021. Då jämförelsemånad enligt nuvarande lydelse är
den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då Skatteverket fattat beslut om
godkännande annars skulle infalla tidigast i januari, dvs. en månad efter första stödmånad.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024. FAR anser
enligt tidigare redogörelse att regeringen bör överväga tidigareläggning av ikraftträdandet.
Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter. FAR
förutsätter att arbetsgivare som fått avslag hos Tillväxtverket pga. karensen istället kan ansöka om
godkännande av Skatteverket under förutsättning att ansökan inkommer inom föreskriven tid.
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