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Detta är den tredje förändringen på kort tid av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
Korttidsarbete innebär att arbetstagare kan gå ned i arbetstid motsvarande 20, 40 eller
60 procent. Den 7 april i år utökades möjligheterna till korttidsarbete genom att Tillväxtverket kan bevilja ett företag korttidsarbete om det har drabbas av tillfälliga och allvarliga svårigheter som ligger utanför dess kontroll. Detta system är ett komplement till den ursprungliga
lagen där regeringen kan aktivera korttidsarbete om en synnerligen djup lågkonjunktur föreligger eller är nära förestående. Den 7 april utökades också den statliga andelen av kostnaden
för korttidsarbete, från en tredjedel till tre fjärdedelar. Denna förändring är temporär och gäller endast under perioden 16 mars-31 december 2020.
Föreliggande förslag innebär att arbetstagare kan gå ned i arbetstid motsvarande 80 procent
under perioden 1 maj-31 juli. Den tillfälligt förhöjda statliga andelen av kostnaden som gäller
under perioden 16 mars-31 december 2020 föreslås även gälla då arbetstagare minskar arbetstiden med 80 procent. Konjunkturinstitutet tillstyrker detta förslag. Som Konjunkturinstitutet framhöll redan i remissvaret rörande den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden till tre fjärdedelar är det av stor betydelse att stödet är generöst och förutsägbart.1
Konjunkturinstitutet ansåg därför att en större minskning av arbetstiden än dåvarande förslag på 60 procent borde övervägas, åtminstone i särskilt utsatta branscher. Under den dryga
månad som gått sedan dess har både ekonomiska data och indikatorer visat att faktisk och, i
närtid, förväntad produktion har fallit kraftigt i flertalet branscher. För att undvika kraftigt
ökad arbetslöshet och konkurser för i grunden livskraftiga företag är förslaget om tillfällig
förstärkning av stödet till korttidsarbete lämpligt.
Det är rimligt att utgå ifrån att risken för fusk och missbruk ökar med stödets storlek. Konjunkturinstitutet stödjer därför även förslagen att utöka Skatteverkets och Tillväxtverkets
kontrollmöjligheter av arbetsgivare som ansökt om eller blivit beviljade stöd.

1 Se https://www.konj.se/publikationer/vara-remissvar.html, dnr 2020-134.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Göran Hjelm.
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