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Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete
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•

Det vore lämpligt om den slopade karenstiden tidsbegränsades, till exempel till att
omfatta endast stödperioder som inleds fram till och med 30 juni 2022.
Ovanstående skulle minska risken att stödet överutnyttjas eller används för att
överbrygga strukturella problem i företag.
För att undvika att företag vars stödperioder löpte ut efter september 2021 men innan de nya restriktionerna annonserades hamnar i kläm borde regeringen överväga
om undantaget från karensreglerna inte kan utsträckas till att omfatta stödperioder
som löpte ut fram till och med november 2021.

FÖRSLAGET OM SLOPAD KARENSTID BÖR TIDSBEGRÄNSAS

Enligt nuvarande lagstiftning får nytt beslut om stöd vid korttidsarbete vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter fattas tidigast 24 kalendermånader efter den tidpunkt då den
senaste stödperioden löpte ut. Regeringen föreslår att denna karensperiod slopas för stödperioder som löpt ut mellan mars 2020 och september 2021.
De smittskyddsrestriktioner som har införts under december månad kan förväntas påverka i
grunden konkurrenskraftiga företag i kontaktnära branscher negativt. Eftersom grunden för
dessa ekonomiska svårigheter ligger utanför företagens kontroll och till viss del kan härledas
till regeringsbeslut så delar Konjunkturinstitutet uppfattningen att det vore bra om arbetsgivare som tidigare har haft stöd vid korttidsarbete under pandemin ges en möjlighet att ansöka om stöd igen.
Syftet med bestämmelsen om karens är att motverka överutnyttjande av stödet samt
förhindra att en arbetsgivare använder stödet för att överbrygga strukturella problem i
verksamheten. För att minska risken för ovanstående vore det lämpligt om den slopade karenstiden i största möjliga mån begränsades till företag som drabbats av ekonomiska
svårigheter till följd av smittspridning och smittskyddsrestriktioner. Detta kan uppnås genom
att förslaget tidsbegränsas, till exempel så att det endast omfattar stödperioder som inleds
fram till och med 30 juni 2022. Karensperioden skulle då finnas kvar för företag som därefter
av andra skäl än pandemin drabbas av oförutsedda ekonomiska svårigheter.
Om det visar sig att smittspridningen och införda smittskydsrestriktioner blir mer långlivade
än väntat kan tidsperioden med slopad karens förlängas längre fram.
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RISK ATT VISSA FÖRETAG FALLER MELLAN STOLARNA

Regeringen föreslår som ovan diskuterats att karensperioden slopas för stödperioder som
löpt ut mellan mars 2020-september 2021. De nya smittskyddsrestriktionerna infördes dock
först i december. Det skapar ett glapp där företag som använt det ordinarie stödet och har
stödperioder som har löpt ut i oktober eller november inte täcks av den slopade karenstiden.
Det handlar troligtvis om väldigt få berörda företag, men om det inte finns praktiska skäl
som talar för motsatsen borde regeringen överväga om undantaget kan utsträckas till att omfatta stödperioder som löpte ut fram till och med november 2021.
KONJUNTURINSTITUTET TILLSTYRKER FÖRSLAGEN OM TILLFÄLLIGT ÄNDRADE
REGLER FÖR JÄMFÖRELSEMÅNAD M.M

Regeringen föreslår i promemorian ett flertal tillfälliga ändringar rörande tidpunkt för
ansökan om preliminärt stöd, avstämning av preliminärt stöd, ansökan om förlängning av
stöd samt av vilken jämförelsemånad som skall användas. Konjunkturinstitutet tillstyrker
dessa förslag.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Petter Danielsson.
Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör
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