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Remissvar från Handelsanställdas förbund rörande: PM Fortsatt förstärkt stöd vid
korttidsarbete. Diarienummer Fi2021/00798
Handelsanställdas förbund har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående
promemoria om fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete.
Enligt den nu gällande tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
ska det förstärkta stödet för en arbetstidsminskning gälla till 31 mars 2021. Därefter ska
det statliga stödet trappas ned till 50 procent av perioden 1 april–30 juni 2021.
I promemorian föreslås det förstärkta stödet förlängas en månad till den 30 april 2021.
Handels tillstyrker förslaget. Men har i frågan ytterligare uppfattningar.
För det första anser Handels med hänvisning till osäkerheten i pandemin att det bör
övervägas om inte det förstärkta stödet ska gälla fram till sista juni. De statsfinansiella
beräkningar som görs i promemorian visar att det knappast kan finnas statsfinansiella
skäl till begränsningen. Inte heller är risken för bromsad strukturomvandling
överhängande med tanke på att det handlar om två månader.
För det andra anser Handels i likhet med LO:s remissvar i december 2020, att det med
hänsyn till pandemin borde övervägas ett riktat extra stöd till företag och anställda i
främst kontaktnära branscher som fram till sista juni har svårt att bedriva verksamhet på
grund av politiskt beslutade restriktioner, myndigheters rekommendationer eller av
andra länders beslut att stänga gränser. Det borde kunna handla om en högre eller till
och med full permitteringsgrad med högre eller full kompensation för de som arbetar i
sektorn.
Systemet med korttidspermittering har förvisso lindrat en del problem. Men det har från
början varit mer anpassat för industrins behov, medan tjänstesektorer som drabbats
under längre tid haft det betydligt svårare. Här kan särskilt nämnas gränshandeln som i
andra sammanhang lyfts fram för det stora ”exportvärde” som det tillför Sverige.
Handels har tyvärr fått erfara att denna del av handeln (som inte har andra
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strukturproblem) inte fått tillräckligt stöd, vare sig genom korttidspermitteringssystemet
eller genom arbetsmarknads- och utbildningspolitiska satsningar.
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