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Finansdepartementet 

Ekonomistyrningsverkets yttrande över betänkandet 

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer 

förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk 

Förslagen i betänkandet är huvudsakligen i linje med de nu gällande reglerna för 

korttidsstöd enligt det öppna och permanenta system som infördes 2020. Samtidigt 

föreslås det system som aktiveras av regeringen vid djup lågkonjunktur tas bort. 

ESV har tidigare avstyrkt införandet av ett öppet och permanent system för 

korttidsarbete då riskerna med förslaget inte ansågs tillräckligt utredda. Med 

hänsyn till att ett öppet och permanent system nu ändå finns på plats, samtidigt som 

de föreslagna ändringarna både innebär att stödet blir mer förutsägbart för 

arbetsgivarna och mindre komplext för Skatteverket att handlägga, tillstyrker 

Ekonomistyrningsverket förslagen i det föreliggande betänkandet. ESV ställer sig 

dock kritiskt till förslagen om förlängda stödperioder och föreslår att dessa inte 

överstiger 6 månader.  

Kommittén föreslår att Skatteverket får neka stöd till arbetsgivare som dömts för 

vissa brott. Skatteverket får dock inte neka stöd med hänvisning till domar som fått 

laga kraft för mer än tre år sedan (kap 9.2.4 i SOU). En sådan skarp tidsgräns för 

vilka domar som får beaktas riskerar att leda till att stöd lämnas till uppenbart 

olämpliga arbetsgivare, ifall dessa har brister i sin vandel som ligger både nära och 

långt tillbaka i tiden men endast de mest nyliga förhållandena får beaktas. 

Kommittén hänvisar i sina resonemang till upphandlingsregler där liknande 

tidsfrister finns. ESV vill påtala att det kan behövas ett vidare bedömningsutrymme 

för att kunna identifiera och utestänga oseriösa aktörer från offentliga medel såsom 

korttidsstödet är. ESV anser att det är att föredra att prövningen av en arbetsgivares 

redbarhet inte är behäftad med uttalade tidsgränser. 

Riskerna för dödviktsförluster, undanträngningseffekter och fördröjd 

strukturomvandling kvarstår även med detta system. ESV uppmanar därför 

regeringen att löpande utvärdera systemets konsekvenser. 

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Thomas 

Wilhelmsson har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Helena 

Kaplan deltagit. 
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