Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se
kopia:
stina.pettersson@regeringskansliet.se

Stockholm 2022-01-17

Ref Fi2021/04054

Remissvar av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv för stora
delar av transportsektorn. Vi har drygt 9000 medlemmar som sysselsätter omkring 200 000
anställda. Det gör Transportföretagen till den främsta samlingspunkten för företagen i
transportnäringen i Sverige.
Coronapandemin har påverkat hela samhället och lamslagit passagerartransporter och
kollektivtrafik. Antalet resenärer är fortfarande mycket lågt och många företag har haft mycket
små intäkter sedan mars 2020. Persontransportsektorn var först in i krisen och kommer med stor
sannolikhet vara bland de sista ut ur krisen.
De olika ekonomiska stödåtgärderna från regeringen som stöd för korttidsarbete och
omställningsstöd har varit till stor hjälp och i många fall direkt avgörande för våra
medlemsföretag. Med anledning av beskeden som lämnades av regeringen och
Folkhälsomyndigheten i början av december följt av nya rekommendationer och restriktioner
innan och efter jul, har vi återigen nedgång i nybokningar och avbokningar av resor med flyg,
buss, färjor och taxi.
Förslaget i korthet
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.
Transportföretagens synpunkter
Transportföretagen tillstyrker förslaget.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund,
Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar, Transportindustriförbundet
Transportföretagen TF AB Storgatan 19, Box 5384, 102 49 Stockholm Tel 08 762 71 00 E-post info@transportforetagen.se
Hemsida transportforetagen.se Organisationsnummer 556498-9373 Bankgironummer 5933-4367 Styrelsens säte Stockholm

Med vänlig hälsning
Transportföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef

2

