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Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete
Er ref: Fi2021/01904
Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder drygt 9 000 små,
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen
anföra följande:

Allmänna synpunkter

Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda
får sitt första arbete inom handelssektorn. 2020 präglades istället av uppsägningar och
permitteringar, så har dessvärre även början av 2021 sett ut. I dagsläget har drygt 110 000
personer som är anställda inom handeln omfattats av beviljade ansökningar om
korttidspermittering. Detta motsvarar en femtedel av alla anställda inom handeln.
Korttidsarbete är och har varit en viktig insats för såväl företag som anställda. Företag
har under den ekonomiskt mycket ansträngda period som pandemin medfört kunnat
minska arbetskraftskostnaderna utan att riskera företagets framtida kapacitet. Samtidigt
har anställda sluppit bli uppsagda och dessutom behållit en mycket stor del av lönen.
Det bör dock inte glömmas eller bortses från att korttidsarbete, trots en välkommen ökad
andel statlig ersättning, medför en betydande förhöjd arbetskraftskostnad per timme för
företagen då det fortfarande kvarstår en högre andel lönekostnader än vad den anställde
faktiskt arbetar. Vid en korttidsarbetesnivå om 80 procent kvarstår lönekostnader
omfattande 28 procent för 20 procent arbetstid om staten står för 75 procent av de
kvarstående lönekostnaderna, innebärande en fyrtioprocentig ökning av timkostnaden.
Som Svensk Handel tidigare framfört är det av stor vikt att handläggningen och
utbetalningen av stöden sker skyndsamt så att stödberättigade företag får så goda
möjligheter som möjligt att klara den anstränga ekonomiska situationen.
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Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel ser positivt på förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid
korttidsarbete. Det skapar förutsättningar för fler företag att kunna hantera en
ekonomiskt mycket svår period utan att behöva säga upp så många som annars vore
fallet. Åtgärden skapar också förutsättningar för att snabbare kunna växla upp när
pandemins verkningar på samhället avtar då personalen redan finns anställd i företaget.
Vi vill samtidigt framhålla att det nu aktuella beskedet om förlängning av det förstärkta
stödet borde ha kunnat meddelas tidigare, givet smittosituationen i samhället och det
faktum att den som söker stöd under alla förhållanden måste uppfylla i lagen angivna
kriterier för att faktiskt kunna erhålla stödet.

April som jämförelsemånad
I promemorian föreslås att för stödmånader som infaller under perioden 1 juli–30
september 2021 ska jämförelsemånaden vara april 2021. Svensk Handel är positiva till
detta. Tidpunkten får anses vara rimlig och kommer i högre grad än vad som nu är fallet
möjliggöra att relevanta anställda kan omfattas av korttidsarbetet.

Begäran om förlängt godkännande
Enligt förslaget ska en arbetsgivare som godkänts för stöd för december 2020–juni 2021
och som vill ha godkännandet förlängt för perioden juli–september 2021 göra en begäran
om sådan förlängning senast vid utgången av juli 2021. Det är olämpligt att tidpunkten
infaller mitt under semestern, vilket ökar risken för misstag i samband med förfarandet.
Den senaste möjliga tidpunkten för att göra en sådan begäran bör därför ändras till 31
augusti 2021.

Ansökan om preliminärt stöd
Det är mycket olyckligt att, enligt promemorian, Tillväxtverkets behov av att anpassa sina
it-system medför att verket inte kan garantera att ansökningar om stöd för
stödmånaderna juli–september 2021 kan tas emot före november 2021. Det faktum att
ett företag av administrativa skäl kan tvingas vänta flera månader på utbetalning av
stödet ökar risken för att företaget inte tar sig igenom krisen och/eller att anställda
förlorar sina arbeten. Det är därför av vikt att nödvändiga resurser allokaliseras för att
säkerställa att Tillväxtverkets it-anpassningar kan genomföras så snart möjligt.
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