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Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av
det förstärkta stödet vid korttidsarbete
Almega välkomnar att systemet med korttidsarbete förlängs. En förlängning är nödvändig
då många företag och verksamheter fortfarande påverkas av pandemin och de
restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen. Många av de påverkade
företagen hyser en förhoppning om att kunna återgå till ett normalläge till hösten och den
föreslagna förlängningen bidrar till dessa företags möjlighet att överleva sommaren och
därmed rädda arbetstillfällen i verksamheter som i grunden är sunda och välfungerande.
Almega vill därutöver anföra följande synpunkter:

4.2 Jämförelsemånad
Förslaget innebär att jämförelsemånaden för de tillkommande månaderna blir april. Detta
speglar bättre arbetsgivarnas faktiska situation än tidigare lagstiftning och välkomnas av
Almega.

4.3 Ansökan om preliminärt stöd och anmälan om Avstämning
Datumen för att ansöka om förlängning samt för avstämning föreslås infalla under
semesterperioder. Dessa bör senareläggas för att undvika misstag beroende på att
personal hos såväl ansökande företag som ansvarig myndighet har semester.
Problematiken med avstämningsdatum under semesterperioden uppmärksammades
under 2020 och ändrades då av Tillväxtverket. Tillväxtverket menar dock att de inte har
samma utrymme att ändra avstämningsdatum med den nu gällande lagstiftningen, en
ändring bör därför ske i lag.
Ansökan om förlängning enligt 4 § ska enligt förslaget vara inlämnad den sista juli. En
sådan ansökan om förlängning bör istället kunna lämnas in senast sista augusti för att
undvika misstag i samband med semesterperioden.
Av promemorian framkommer det inte hur 4 a § ska förhålla sig till andra stycket i 15 §.
Enligt skrivningen i 15 § ska ansökan om preliminärt stöd för 1 juli – 31 september ske
senast vid utgången av november 2021, enligt 4 a § ska ansökan om förlängning (vilket
avser 1 juli – 31 september) ske senast vid utgången av juli. Det går med andra ord att
läsa ut två olika datum som sista dagen att ansöka om stöd för 1 – juli till 31 september.
Detta är olyckligt och innebär en stor risk att företag berättigade till stöd missar detta då
de förlitar sig på ett datum som inte avses. Skillnaden mellan vad som avses i 4 § och
vad som avses i 15 § bör förtydligas för att undvika missförstånd.
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Avstämningsmånad i enlighet med 16 § ska enligt förslaget vara juni 2021 för stöd från
december till juni. Det vore lämpligt om detta justerades till att avstämning sker i augusti.
Då juni är en stödmånad kan det vara svårt att genomföra avstämning under innevarande
månad och då juli är semesterperiod är även det en olämplig månad. Avstämning i
augusti skulle innebära två månaders ”eftersläpning” av avstämning vilket inte är orimligt
(stödet juli-september har ju två månaders eftersläpning då avstämning sker i november).

Övriga synpunkter
Almega vill i detta sammanhang påpeka att tolkningen av 30 § Lag (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete kommit att tillämpas väldigt hårt. En försening på en eller ett par dagar
resulterar i ett krav om återbetalning av hela det preliminära stödet. De enda ”ursäkterna”
som godtas för att uppfylla orimlighetskravet i den aktuella paragrafen är dödsfall eller
allvarlig sjukdom hos ansvarig person hos företaget eller om företaget kan göra gällande
att det var fel på myndighetens IT-system. Almega menar att lagen bör ändras så att en
försening av avstämning inte leder till återbetalning av hela stödet utan att ett system
med försenings/sanktionsavgift kan användas istället. Den nuvarande tillämpningen av
lagen medför väldigt stora, i vissa fall förödande, konsekvenser till följd av ett mindre
misstag. Denna strikta tillämpning går emot lagens syfte att rädda arbetstillfällen.
Almega vill även påpeka det olyckliga i att Tillväxtverket meddelat att det kan dröja så
sent som till november innan myndigheten ens kan ta emot ansökningar för de nya
stödmånaderna. En större flexibilitet hos myndigheten att hantera omvärldsförändringar, i
det här fallet en utökad stödperiod, är centralt för att kunna hantera en krissituation. De
företag som är i behov av stöd under perioden juli-september behöver stödet i så nära
anslutning som möjligt till stödperioden då företaget fortfarande måste betala
lönekostnader. Att i ett sådant läge, efter 18 månader med pandemin, behöva vänta på
administrativa åtgärder hos myndigheten kan medföra alvarliga konsekvenser för
företagens förmåga att återstarta verksamheten.
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