Yttrande
2022-01-12

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket
vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar
för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska
och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till
författningsförslag som kan få effekter av betydelse för
företag.

Vårt diarienummer
RR 2021-381

Ert diarienummer
Fi2021/04054

Finansdepartementet

Yttrande över Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid
korttidsarbete (promemoria)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
och förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete.
I promemorian föreslås att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. I
dag gäller att ett beslut om godkännande enligt 5 a § samma lag får fattas tidigast 24
kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den föreslagna ändringen innebär att
även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020–
september 2021 kan beviljas stöd. Vid prövning av rätten till stöd ska villkoren enligt det
ordinarie regelverket gälla. Detta innebär bland annat att staten står för en tredjedel av
arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att den maximala
arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.
En ansökan om stöd med tillämpning av den föreslagna bestämmelsen ska prövas av
Skatteverket. En sådan ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022. Om
stödperioden inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska arbetsgivaren
göra en avstämning av preliminärt stöd vid utgången av april 2021 och därefter var tredje
månad.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Bakgrund och syfte med förslaget
I remissen anges att stödet vid korttidsarbete har kommit att användas i stor utsträckning och
har varit en viktig åtgärd för att minska lönekostnaderna för företagen och därigenom
förhindra att livskraftiga företag slås ut vid tillfälliga och oförutsedda svårigheter. Stödet bör
därför kunna användas även framöver av arbetsgivare som, på grund av pandemin eller av
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andra skäl, hamnar i oförutsedda allvarliga ekonomiska svårigheter, även om de har fått stöd
tidigare under pandemin.
En ändring av regelverket för stöd vid korttidsarbete bör införas så att även de arbetsgivare
som har fått stöd under 2020 och 2021 och nu omfattas av karenstid kan godkännas för stöd.
Karenstiden skulle därmed inte utgöra ett hinder vid en ny ansökan om stöd. Övriga villkor
måste dock fortfarande vara uppfyllda och en bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget godtagbar.

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd
I promemorian anges att en stor andel av de arbetsgivare som skulle kunna komma att
påverkas av ytterligare restriktioner kan antas ha fått stöd vid korttidsarbete tidigare under
pandemin. Dessa arbetsgivare befinner sig därför i karens. Utan en förändring av
bestämmelsen om karens kommer dessa arbetsgivare inte kunna beviljas ytterligare stöd i
närtid.
Förslaget medför att ansökningar om stöd för stödmånader under perioden 1 december
2021–31 mars 2022 utan hinder av karens inte kommer att kunna handläggas förrän från och
med den 1 april 2022. Den enskilde arbetsgivaren kommer alltså inte förrän efter den
tidpunkten få besked om godkännande för stöd, få beslut beträffande ansökan om preliminärt
stöd och få utbetalning av stöd. Bedömningen i promemorian är dock, mot bakgrund av den
handläggningsbörda som fortsatt finns hos Tillväxtverket och de effektivitetsvinster som
förväntas av bytet av handläggande myndighet till Skatteverket, att fördelarna med den
föreslagna ordningen överväger.
Regelrådet finner redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering
kommer till stånd godtagbar.

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten
I remissen anges att förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten.
Regelrådet finner inget som talar emot promemorians bedömning och finner därmed
redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten godtagbar.

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella
informationsinsatser
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari
2024.
Skatteverket kommer att handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som initieras efter
den 31 mars 2022. I promemorian anges att det är angeläget att arbetsgivare så snart som
möjligt, utan hinder av karens, kan göra en ny ansökan om stöd. Det är vidare lämpligt att nya
ärenden om godkännande för stöd som ändrade regler för karens kan förväntas leda till
enbart inleds hos Skatteverket. Lagändringen bör därför träda i kraft samtidigt som
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Skatteverket övertar ansvaret för handläggningen av ärenden om stöd vid korttidsarbete, dvs.
den 1 april 2022.
Vid handläggning av ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet, dvs. före
den 1 april 2022, föreslås de nya bestämmelserna inte tillämpas. I dessa fall bör även
fortsättningsvis äldre föreskrifter gälla.
Vidare anges att Skatteverket behöver anpassa information och rättsligt stöd utifrån det nya
regelverket och att dessa tillkommande kostnader uppskattas till 4 miljoner kronor.
Regelrådet finner redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov
av speciella informationsinsatser godtagbar.

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch
I remissen konstateras att stödsystemet är öppet för ansökningar från alla typer av företag
och branscher. I relation till det totala antalet sysselsatta per bransch har mest stöd så här
långt betalats ut till företag verksamma i hotell- och restaurangverksamhet och kultur, nöje
och fritid. Om fördelningen av stöd fortsatt följer samma mönster kommer företag i dessa
branscher att gynnas mest av det föreslagna slopandet av karenstiden. Den framtida
fördelningen av stöd är dock mycket osäker.
Ett tillfälligt slopande av karenstiden för stöd vid korttidsarbete förväntas gynna företagsägare
som tidigare erhållit stöd under pandemin och som via möjligheter till förnyat stöd i händelse
av detta inte behöver säga upp personal och därmed snabbare kan återgå till normal
produktion efter den ekonomiska nedgången. De som kan missgynnas av förslaget är ägare
av företag där verksamhetens expansion skulle kunna bromsas av minskad rörlighet på
arbetsmarknaden.
Regelrådet finner, utifrån förutsättningarna i remissen, redovisningen av berörda företag
utifrån antal, storlek och bransch godtagbar.
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Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet
I och med att systemet med stöd vid korttidsarbete varit i bruk under kort tid råder stor
osäkerhet om hur många företag som årligen kommer att ansöka om stöd vid korttidsarbete.
Under 2020 och 2021 kom det in totalt ca 77 000 ansökningar om stöd vid korttidsarbete. De
nya bestämmelserna om slopad karens förväntas dock träda i kraft vid mer normala
ekonomiska förhållanden och vid den ordinarie utformningen av stödet vid korttidsarbete, där
statens andel motsvarar en tredjedel av kostnaden för den nedsatta arbetstiden i stället för 75
procent. Därför förväntas antalet ansökningar i genomsnitt vara betydligt lägre. Antalet
personer i korttidsarbete under första kvartalet 2022 har ovan uppskattas till i genomsnitt 15
000 fler personer per månad än med gällande karensregler. För kvartal två–fyra 2022 görs
bedömningen att i genomsnitt 3 000 fler personer varje månad kommer att omfattas av
korttidsarbete än med gällande karensregler. Den föreslagna ändringen av reglerna för
karens innebär således att antalet ansökningar om stöd vid korttidsarbete förväntas öka.
Möjligheten för företag som tidigare erhållit stöd vid korttidsarbete att på nytt ta del av
systemet kan dock försvåra för expansiva företag att finna kvalificerad arbetskraft, då dessa
kan vara ”inlåsta” i företag med stöd för korttidsarbete. Vetskapen om att det finns möjlighet
till framtida korttidsarbete kan även generellt minska incitamenten för anställda i mindre
expansiva företag att proaktivt söka anställning i mer expansiva företag, för att på så sätt
minska risken för framtida arbetslöshet. Denna minskade rörlighet på arbetsmarknaden
innebär ökade kostnader för företag att rekrytera ny personal. Sammantaget bedöms dock de
positiva sysselsättningseffekterna av förslaget överväga dessa negativa effekter.
Regelrådet finner, utifrån förutsättningarna i remissen, redovisningen av berörda företags
kostnader, tidsåtgång och verksamhet godtagbar.

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag
Det föreslagna tillfälliga slopandet av karenstiden för stödet bedöms inte få några nämnvärda
effekter för företagens konkurrensförhållanden.
Regelrådet finner inget som talar emot promemorians bedömning och finner därmed
redovisningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för företag godtagbar.

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden
Företagen bedöms inte påverkas i andra hänseenden än vad som beskrivs i
konsekvensanalysen.
Regelrådet finner redovisningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden
godtagbar.

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning
Förslaget bedöms inte öka komplexiteten på ett sätt som innebär att särskild hänsyn behöver
tas till små företag vid reglernas utformning.
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Regelrådet finner redovisningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning godtagbar.

Sammantagen bedömning
Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kvalitetskraven med avseende på
samtliga delaspekter.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för
konsekvensutredning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 januari 2022.
I beslutet deltog: Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och
Lennart Renbjer.
Ärendet föredrogs av: Ulrika Wienecke.
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