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Remissvar
Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
Teknikföretagen har tagit del av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid
korttidsarbete, Fi2021/04054, och avger härmed följande yttrande.
Inledningsvis vill Teknikföretagen framhålla att ett väl fungerande korttidssystem är av stor
betydelse för svensk industris konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv. Det handlar
kortfattat om att företagen ska kunna behålla sin kompetens under en allvarlig ekonomisk
situation men även att det ska vara attraktivt för företag att verka i Sverige. Det är därför
viktigt att det inte sker några genomgripande förändringar av den nuvarande lagstiftningen
som innebär att det svenska korttidssystemet blir sämre i jämförelse med andra europeiska
korttidssystem.
För att företagen ska vilja tillämpa korttidsarbete i sina verksamheter måste systemet
präglas av förutsägbarhet, tydlighet och vara lätt att använda. Mot denna bakgrund är det
därför viktigt att det inte sker löpande tillfälliga förändringar av systemet så som det varit
under pandemin, eftersom avsteg skapar osäkerhet och otydlighet.
Teknikföretagen är positiva till att Skatteverket övertar administrationen av
korttidssystemet från Tillväxtverket. För att uppnå den förutsägbarhet och tydlighet som
krävs, är det nu av yttersta vikt att Skatteverket följer de ordinarie reglerna så som de lyder
och inte gör egna tolkningar stick i stäv med lagstiftningen och arbetsrätten.
Mot denna bakgrund görs följande bedömningar såvitt avser förslagen i promemorian.
4. Möjlighet till stöd vid korttidsarbete för den som mottagit stöd under pandemin
Teknikföretagen tillstyrker förslaget om tillfälligt slopad karens samt att arbetsgivare som
tidigare har fått stöd ska kunna beviljas preliminärt stöd för stödmånader från och med
december 2021. Teknikföretagen vill dock understryka vikten av att karensregeln finns
och att den inte får tas bort permanent.
5. Jämförelsemånad
Teknikföretagen har inget att invända mot förslaget i sak eftersom det är angeläget att
Skatteverket tar över administrationen, trots att det initialt innebär att myndigheten inte
kan följa de ordinarie reglerna.
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6. Ansökan om preliminärt stöd
Teknikföretagen har inte något att invända mot förslaget i sak.
Teknikföretagen anser dock att det är olyckligt att det uppstår ett glapp i tiden mellan det
att stödperioden kan påbörjas och ett eventuellt godkännande. Detta lämnar utrymme för
viss osäkerhet och därigenom en eventuell ekonomisk risk, eftersom ett företag kan börja
att tillämpa korttidsarbete i sin verksamhet för att vid ett senare skede eventuellt inte
erhålla ett godkännande från Skatteverket. Vid en samlad bedömning finner dock
Teknikföretagen att fördelarna med att Skatteverket tar över administrationen av
korttidssystemet överväger eventuella nackdelar.
7. Avstämning av preliminärt stöd
Teknikföretagen har inte något att invända mot förslaget i sak.
Teknikföretagens uppfattning är dock att regeln för avstämning i 19 §, tredje stycket, som
lades till i samband med antagandet av propositionen 2019/20:132 ”Extra ändringsbudget
för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset”, inte fungerar i praktiken.
Anledningen är att arbetsbefrielsen under korttidsarbete kan läggas ut fritt under en hel
stödperiod. Teknikföretagen anser att regeln bör tas bort så att ursprungsregeln gäller, det
vill säga att en avstämning ska ske först efter att en stödperiod löpt ut. Om detta inte är
möjligt bör lagstiftaren i vart fall ändra regeln på annat sätt så att avstämningen fungerar i
praktiken.
8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Teknikföretagen har inget att invända mot förslaget.

Stockholm, 17 januari 2022

Tomas Undin
Förhandlingschef
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