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Utredning föreslår ett nytt stöd för korttidsarbete
Utredningen om stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt
delbetänkande om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid
korttidsarbete.
Ett statligt stöd vid korttidsarbete infördes 2014. Syftet var att undvika en
nedgång i sysselsättningen och ökad arbetslöshet i djupa lågkonjunkturer.
Bakgrunden var de erfarenheter som fanns efter finanskrisen 2008, då
offentliga stöd vid korttidsarbete fanns i flera andra länder. Nuvarande stöd
vid korttidsarbete, som innebär en minskning av arbetstid och löner under
en avtalad period, får endast aktiveras vid en synnerligen djup lågkonjunktur.
Utredningen har haft i uppdrag att analysera om och i så fall hur det svenska
stödet vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt i syfte att värna
sysselsättningen inom svensk industri och stärka Sveriges långsiktiga
konkurrenskraft.
Utredningen föreslår att ett nytt stöd, liknande det som finns i Tyskland,
införs som komplement till det nuvarande stödet. Det nya stödet ska kunna
utgå under en begränsad tid till företag som på grund av tillfälliga men
allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete. Som
ytterligare villkor ska gälla att de ekonomiska problemen inte har kunnat
förutses eller undvikas samt att arbetsgivaren har uttömt andra åtgärder i
företaget.
Stödperioden begränsas till normalt sex månader. I övrigt ska samma regler
gälla som i nuvarande system. Det innebär bland annat att arbetstidsminskningen ska uppgå till 20, 40 eller 60 procent av ordinarie arbetstid och att

löneminskningen för motsvarande nivåer uppgår till 12, 16 respektive
20 procent av ordinarie lön. Statens andel av kostnaderna uppgår för varje
steg till en tredjedel.
– Syftet med det nya stödet är att ge friska företag möjlighet att behålla
arbetskraften vid en tillfällig ekonomisk nedgång och därigenom uppnå en
ökad konkurrensneutralitet i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer.
Jag tror att stödet kan öka tryggheten för de anställda, stärka företagen och
och bidra till att säkra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, säger Anders
Ferbe som är särskild utredare och tidigare ordförande i IF Metall.
Utredningens fortsätta arbete ska enligt uppdraget handla om hur behovet av
validering och kompetensutveckling kan kopplas till ett system för stöd vid
korttidsarbete. Utredningens slutbetänkande ska presenteras i december
2018.
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