
 

   

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall 
 

LO tillstyrker förslaget i promemorian (Fi2020/04742) att arbetsgivare som 

redan fått stöd i nio månader, eller som redan omfattas av karenstid, ska 

kunna erhålla stöd under perioden fram till den 30 juni 2021. 

 

LO anser att det är rimligt och logiskt att tillfälligt slopa kravet på att 

företagets ekonomiska svårigheter inte ska ha kunnat förutses eller 

undvikas.  

 

LO tillstyrker förslaget att staten fortsätter med en subventionsgrad på 75 

procent under januari – mars 2021.  

  

LO tillstyrker förslaget att sänka den statliga subventionsgraden till 50 

procent under april – juni 2021, men under förutsättning att ett riktat extra 

stöd (exempelvis en högre permitteringsgrad med den tidigare nivån av 

subventionsgrad) införs till företag i de branscher, främst inom den 

kontaktnära sektorn, som under april – juni inte kan bedriva verksamhet på 

grund av politiskt beslutade restriktioner och/eller myndigheters 

rekommendationer. LO anser vidare att det vid någon tidpunkt är rimligt 

med en avtrappning av statens subventionsgrad, men att det i detta läge ännu 

är för tidigt att avgöra när detta bör ske.  

 

LO avstyrker förslaget att statligt stöd för korttidsarbete även ska kunna ges 

under arbetstagarens uppsägningstid. LO anser att detta är olyckligt då det 

statliga stödet syftar till att undvika uppsägningar och värna 

sysselsättningen.  

 

LO tillstyrker förslaget att ytterligare skärpa kraven i syfte att förhindra 

missbruk och överutnyttjande av stödet. Detta är viktigt dels för att 

säkerställa systemets legitimitet, dels för att underlätta och förkorta 

Tillväxtverkets prövning.   

 

LO tillstyrker att privata arbetsgivare vars näringsverksamhet finansieras av 

allmänna medel inte ska undantas från stödåtgärden.  

 

LO tillstyrker att arbetsgivare inte ska erhålla statligt stöd för korttidsarbete 

om de samtidigt (inklusive två månader innan och sex månader efter 
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stödperioden) verkställer beslut om aktieutdelning eller andra liknande 

utdelningar. Syftet med stödet är att förhindra uppsägningar vid allvarliga 

ekonomiska svårigheter. Om företaget genomför utdelningar har inte 

nödvändiga åtgärder vidtagits för att lindra de ekonomiska svårigheterna. 

Tvärtom kan de ekonomiska svårigheterna förvärras genom att förbruka 

tillgängligt kapital genom utdelning. Aktieutdelningar och liknande är 

därför oförenligt med de rimliga krav som ställs för att erhålla det statliga 

stödet.  

 

LO delar promemorians slutsats att systemet för korttidsarbete sannolikt 

minskar den ekonomiska jämlikheten mellan kvinnor och män, och bidrar 

till ökade ekonomiska skillnader. Förvisso kan dessa negativa effekter 

väntas bli begränsade i det tidsbegränsade systemet. Men detta argument, 

som även användes när den tillfälliga förstärkningen av stödet infördes i 

våras, blir svagare när det tillfälliga systemet och den maximala 

stödperioden förlängs. LO förväntar sig att utvärderingar av stödet kommer 

att inkludera jämställdhets- och inkomstfördelningsanalyser.   

 

LO anser att det är olyckligt att statistiken kring korttidsarbete inte gör det 

möjligt att följa utvecklingen av hur många som omfattas i respektive 

bransch och i vilken utsträckning arbetstagarna är permitterade. Detta 

försvårar en överblick över systemet och försämrar möjligheterna att fatta 

bra beslut. LO anser att detta skyndsamt bör åtgärdas. 

 

LO vill lyfta fram vikten av ett extra statligt stöd för 

kompetensutvecklingsinsatser och validering i samband med korttidsarbete. 

LO anser även att regeringen måste tillse att relevant information om det 

statliga stödet för kompetensutveckling tillkommer berörda parter på 

branschnivå. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 
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