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Remissvar från Handelsanställdas förbund rörande: PM Ytterligare förlängning av det
förstärkta stödet vid korttidsarbete. Diarienummer Fi2021/01904
Handelsanställdas förbund har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående
promemoria om ytterligare förlängning av 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 30 juni 2021. I promemorian
föreslås det förstärkta stödet förlängas till den 30 september 2021. För stödmånader som
infaller under perioden 1 juli–30 september 2021 ska jämförelsemånaden vara april 2021
Syftet med att flytta fram jämförelsemånaden till april månad är att kunna fånga upp en
del av den personalomsättning som skett, samtidigt som principen att stöd inte ska ges
till personer som anställs under själva stödperioden upprätthålls. För en del företag som
tidigare fått stöd och som skulle behöva det under den nya perioden borde man dock
kunna överväga att tillåta tidigare redan använda jämförelsemånader. Det skulle kunna
minska den byråkratiska belastningen och underlätta handläggning. För de företag som
haft många nyanställningar är det dock positivt att en månad som ligger närmare stödet
kan användas.
Handels utgår även från att den genomsnittsberäkning på tre månader som Handels
tillsammans med arbetsgivarna tidigare tillämpat fortfarande kommer godtas av
Tillväxtverket. För en bransch som handeln där arbetstider, ob-ersättning och scheman
kan variera kraftigt mellan månader kan det slå helt fel om endast en månad används.
Handels vill även likt tidigare svar på förlängning av korttidsstödet lyfta fram att det
varit mer anpassat för industrins behov, medan tjänstesektorer med varierande
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arbetstider som drabbats en längre tid haft det betydligt svårare. Ett särskilt exempel är
gränshandeln. Denna del av handeln, som inte har andra strukturproblem, har inte fått
tillräckligt stöd, vare sig genom korttidspermitteringssystemet eller genom
arbetsmarknads- och utbildningspolitiska satsningar.
Handels anser att det med hänsyn till pandemin borde övervägas ett riktat extra stöd till
företag och anställda i främst kontaktnära branscher som har haft 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.
Vare sig statsfinansiella skäl eller risk för bromsad strukturomvandling är några
överhängande problem.
Med dessa kommentarer tillstyrks förslaget.
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