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Svar på remiss av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och Kemiindustrierna i Sverige (nedan
IKEM) har tagit del av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
och avger härmed följande gemensamma svar på förslaget.
Industriarbetsgivarna och IF Metall lyfte i början av november förra året i ett brev till
dåvarande finansministern behovet av ett slopande av karenstid för stöd vid korttidsarbete
för arbetsgivare som mottog stöd för korttidsarbete under 2020. Parterna framhöll att
korttidsstöd kan aktualiseras även i andra situationer som helt saknar koppling till pandemin,
som exempelvis cementkrisen, samt att karensen skapar en snedvridning av konkurrens
mellan arbetsgivare som mottog stöd för korttidsarbete under 2020 och arbetsgivare som
mottog stöd under 2021 års tillfälliga regelverk eller inte ansökte om korttidsstöd
överhuvudtaget.
Vi välkomnar därför det lagstiftningsförslag som framgår av kapitel 2 i promemorian och
tillstyrker förslaget med följande synpunkter.
Enligt lagstiftningsförslaget ska ansökan om stöd för korttidsarbete ske efter den 1 april
2022 och inges till Skatteverket. Inges istället ansökan om korttidsarbete till Tillväxtverket
innan den 1 april 2022 ska karens om 24 månader fortsatt gälla för företag som ansökte om
och erhöll stöd för korttidsarbete under 2020.
Den föreslagna ordningen är svår att förstå. Den innebär att de företag som tidigare erhållit
stöd vid korttidsarbete under 2020 inte har möjlighet att ansöka om och erhålla stöd förrän
tidigast i april 2022 för att undgå att nekas stöd med hänvisning till karensregeln. Vad gäller
cementkrisen bör särskilt noteras att det tillfälliga brytningstillstånd som Cementa erhållit
till utgången av 2022 alltjämt är föremål för överklagan där ett inhibitionsyrkande har
framställts, innebärande att tillståndet således kan komma att upphävas utan närmare
förvarning. För att systemet med korttidsarbete i ett sådant läge ska kunna användas för att

rädda de anställningar som lagstiftningen just syftar till att rädda kan inte det slopade
karenskravet endast gälla för ansökningar som sker till Skatteverket efter den 1 april 2022.
Oaktat att stödet ska kunna utges retroaktivt från december 2021 innebär den föreslagna
ordningen en betydande osäkerhet för företagen, som i ett sådant läge knappast kommer att
ha något annat val än att varsla personal om uppsägning istället för att invänta ett senare
beslut om stöd vid korttidsarbete. Syftet med stödet vid korttidsarbete – att rädda jobb och
möjliggöra för företag att behålla kompetens för att snabbt kunna växla upp vid ändrade
förhållanden – riskerar således att inte uppnås.
Mot bakgrund av vad som framförts ovan bör slopandet av karenstiden även utsträckas till
att avse sådana ansökningar om stöd vid korttidsarbete som inges till Tillväxtverket fram till
och med den 31 mars 2022.
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