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Remissvar – Tillfälligt slopad karenstid för stöd
vid korttidsarbete
Sammanfattning
Till växtverket tillstyrker för slaget att tillfälligt avskaffa karenstid för stöd vid
korttidsarbete.
Till växtverket för eslår att för slag till lag om ändring i lagen (2022:000) om
ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för tydligas genom att
datum för ikr aftträdande inför s så att det fr amgår att ändringen inte ska
tillämpas på är enden som har inkommit till Till växtverket för e ikr aftträdandet.
Till växtverket bedömer att avskaffandet av kar ensr egler får en begränsad effekt i
och med att villkoren i 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
for tfar ande ska var a uppfyllda. Till växtverket anser att om avskaffad kar ens ska
leda till att arbetsgivar e i högr e utsträckning kan bevil jas stöd vid kor ttidsarbete
behöver tillämpningen av 5 a § i lag (2013:948) för tydligas i det fortsatta
lagsti ftningsarbetet.
Till växtverket konstater ar att om stöd har lämnats enligt den tillfälliga
lagsti ftningen under perioden mar s 2020 till och med september 2021, 19
månader, så kan arbetsgi var en ansöka om stöd för högst fem ytterligar e
stödmånader. Detta föl jer av 7 b § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
där den sammanlagda tidsperioden för stöd begränsas till 24 kalendermånader
under en period om 36 kalendermånader.
Till växtverket noter ar att när stöd ska lämnas för en period innan beslut om
godkännande enligt 5 a § har fattats finns det risk för att jämför elsemånaden
hamnar under stödperioden på grund av den snäva tidsfristen samt att ett beslut
om godkännande kräver en viss handläggningstid.
Till växtverket bedömer i l juset av utfallsdata att uppskattningen i pr omemorian
av antalet per soner i korttidsarbete i genomsni tt per månad är högt räknad, både
med nuvar ande och med avskaffade r egler om kar ens.
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Tillväxtverkets ställningstagande till regeringens promemoria
Tillfälligt slopad karens för stöd vid korttidsarbete
Tillväxtverket är positi vt till att r egeringen för eslagi t riksdagen att Skatteverket tar
över handläggningen av stöd vid kor ttidsarbete. Vidar e konstater ar Till växtverket att
för slaget om avskaffad kar ens inte ger någon direkt påverkan på Till växtverket då det
är Skatteverket som kommer att hantera ansökningar som inkommer efter den 31
mar s 2022.
Tillväxtverket tillstyrker för slaget om tillfälligt avskaffad kar ens för stöd vid
kor ttidsarbete. Tillväxtverkets ställningstagande till delarna i för slaget r edovisas
nedan.

Avsnitt 2.2 och 10.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om
ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Tillväxtverket för eslår att för slag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i
lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för tydligas genom att datum för
ikr aftträdande inför s så att det fr amgår att ändringen inte ska tillämpas på ärenden
som har inkommit till Till växtverket för e ikr aftträdandet.

Avsnitt 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete
Tillväxtverket tillstyrker för slaget att kar enstiden avskaffas till fälligt och återinför s
från den 1 januari 2024. Om kar enstiden skulle avskaffats permanent bedömer
Tillväxtverket att det skulle motverka en struktur omvandling av ekonomin.

Avsnitt 4 Möjlighet till stöd vid korttidsarbete för den som mottagit stöd
under pandemin
Regeringen skri ver i pr omemorian att även om kar enstid inte ska utgör a ett hinder för
att bevil jas stöd ska övriga villkor for tfar ande var a uppfyllda och en bedömning
kommer att gör as i var je enskil t fall. I 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid
kor ttidsarbete ställs kr av på att de ekonomiska svårigheterna ska var a allvarliga och
tillfälliga, ha orsakats av något förhållande utom arbetsgi var ens kontr oll, inte rimligen
hade kunnat förutses eller undvikas och att arbetsgi var en ska ha använt sig av andr a
tillgängliga åtgär der för att minska kostnaden för arbetskr aft. För etag som inte
omfattas av kar ens kan söka stöd hos Till växtverket idag inom r amen för det ordinarie
stödet.
Tillväxtverket konstater ar att r ekvisitet om till fälliga och all varliga ekonomiska
svårigheter i 5 a § lagen (2013:948) i sig begränsar möjligheten att bevil ja stöd till
arbetsgi var e som mottagi t stöd under tidigar e stödperioder. I för arbeten till lagen
anges att godkännande för stöd endast ska bevil jas arbetsgivar e som är långsiktigt
konkurrenskr aftiga. Detta innebär att arbetsgi var ens svårigheter ska var a tillfälliga
och över gående till sin natur. Vid en ansökan om förlängning ska de ekonomiska
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svårigheterna anses var a tillfälliga endast om arbetsgi var en kan visa att de tr oligen
inte kommer att kvar stå efter det att den förlängda tidsperioden (dvs. total t 9
stödmånader) har löpt ut. Om en arbetsgi var e ansöker om godkännande på nytt str ax
efter att kar ensen om 24 månader utgått kan detta var a en omständighet som talar
mot att arbetsgi var ens ekonomiska svårigheter är till fälliga.
Tillväxtverkets hållning är vidar e att förutsebarhetsr ekvisitet i 5 a § lagen (2013:948)
begränsar förutsättningarna för för etag att bevil jas stöd uti från nu gällande
lagsti ftning med den pågående pandemin och de r estriktioner som inför ts som grund. I
för arbetena till lagen (2021:54) om stöd vid kor ttidsarbete i vissa fall skriver
r egeringen att pandemin har pågått under en längr e tid och att det där för inte kan
uteslutas att kr avet på att de ekonomiska svårigheterna inte ska ha kunnat förutses
eller undvikas kommer att skapa svårigheter vid tillämpningen av det tillfälliga
r egelverket.
Sammantaget gör detta att Till växtverket bedömer att avskaffandet av kar ensr egler får
en begränsad effekt i och med att villkoren i 5 a § fortfar ande ska var a uppfyllda.
Tillväxtverket bedömer att om avskaffandet av kar ensr egler ska få effekt för företag
behöver tillämpningen av villkoren i 5 a § lagen (2013:948) för tydligas i det fortsatta
lagsti ftningsarbetet. Detta gäller särskilt kr av avseende tillfälliga och allvarliga
ekonomiska svårigheter samt förutsägbarhet.
Tillväxtverket noter ar att om stöd har lämnats under perioden mar s 2020 till och med
september 2021 så kan arbetsgi var en ansöka om stöd för högst fem ytterligar e
stödmånader. Enligt 7 b § lagen (2013:948) om stöd vid kor ttidsarbete får den
sammanlagda tiden för stöd enligt 5 och 5 a §§ inte över stiga 24 kalendermånader
under en period om 36 kalendermånader. Till växtverket har lämnat stöd enligt 5 a §
lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete till arbetsgi var e med stödperiod från
mar s 2020. Samma arbetsgi var e kan ha fått stöd till och med september 2021. Det
innebär att stöd har kunnat lämnas till arbetsgi var e maximalt med 19 stödmånader.

Avsnitt 5 Jämförelsemånad
Tillväxtverket tillstyrker för slaget om en fast beslutad jämför elsemånad för en
stödperiod som påbör jas december 2021 eller januari 2022. En i för väg beslutad
jämför elsemånad för en retr oakti v stödperiod (så som r egeringen för eslår i
pr omemorian att jämför elsemånaden är november 2021 för en stödperiod som
påbör jas december 2021 eller januari 2022) ger tydliga förutsättningar för
arbetsgi var en samt underlättar handläggningen för den handläggande myndigheten.
Tillväxtverket bedömer dock att jämför elsemånaden risker ar att hamna under
stödperioden om stöd kan sökas r etr oakti vt även från februari och mar s 2022, men
där ansökan om godkännande kan lämnas in för st från april. Om stöd ska lämnas för
en period innan beslut om godkännande enligt 5 a § har fattats finns det risk för att
jämför elsemånaden hamnar under stödperioden på grund av den snäva tidsfristen
samt att ett beslut om godkännande kräver en viss handläggningstid.
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Avsnitt 9.2 Offentligfinansiella konsekvenser
Regeringen uppskattar i pr omemorian antalet per soner i korttidsarbete under för sta
kvar talet 2022 till i genomsni tt 20 000 per soner per månad, givet att kar enstiden
tillfälligt slopas. Med gällande kar ensr egler uppskattas antalet i stället till cirka 5 000
per soner per månad i genomsni tt. Sedan Till växtverket den 1 oktober 2021 öppnade
för ansökningar om stöd vid kor ttidsarbete enligt ordinarie r egler i lagen (2013:948)
om stöd vid kor ttidsarbete har fr am till den 17 januari 2022 inkommi t tio ansökningar.
Två av ansökningarna har avslagi ts, r ester ande ansökningar handläggs. Ingen av
ansökningarna har alltså godkänts ännu var för Tillväxtverket inte med någon exakthet
kan uttala sig om antalet per soner som omfattas av ansökningarna. Även om de nya
r estriktioner som nyligen inför ts kan bidr a till att antalet ansökningar ökar bedömer
Tillväxtverket med utgångspunkt i de inkomna ansökningarna att 5 000 per soner per
månad i genomsni tt i korttidsarbete med nu gällande kar ensr egler är högt räknat. Med
utgångspunkt i både hittills inkomna ansökningar med gällande kar ensr egler och det
faktum att villkoren i 5 a § fortfar ande ska var a uppfyllda även vid avskaffad kar ens
bedömer Till växtverket att också uppskattningen att i genomsni tt 20 000 per soner per
månad kommer att var a i korttidsarbete med avskaffad kar ens är väl tilltagen.
Beslut i detta är ende har fattats av över dir ektör Fr ancisca Ramsber g.
Anna Håkanson har vari t för edr agande. I är endets handläggning har också rättschefen
Tove Kockum, bi trädande avdelningschefen Laur a Br andell Tham, utvecklingsansvarig
Johanna Pauldin, bi trädande enhetschefen Yosef Belachew, Sofie Törner och
verksjuristerna Kadr e Pari och Alexander Lundin deltagit.

Fr ancisca Ramsber g
Anna Håkanson
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