
 

   

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet 
vid korttidsarbete 
 

I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd 

vid korttidsarbete i vissa fall. Ändringen innebär att den förstärkning av 

stödet som gäller under perioden januari–juni 2021 förlängs med tre 

månader till och med den 30 september 2021. 

 

LO tillstyrker promemorians förslag att förlänga det förstärkta stödet till och 

med september 2021. 

 

LO anser att det vid någon tidpunkt är rimligt med en avtrappning av statens 

subventionsgrad, men att den fortsatta osäkerheten kring smittspridningen 

och dess konsekvenser gör att denna tidpunkt måste kunna ändras vid 

behov. Därför är det positivt att promemorians förslag gör det möjligt att 

förlänga den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall.  

 

LO anser vidare, i likhet med LOs remissvar i februari 2021 (er referens 

FI2021/00798), att det bör finnas möjlighet, när avtrappningen väl sker, för 

ett riktat extra stöd (exempelvis en högre permitteringsgrad med den tidigare 

nivån av subventionsgrad) till företag i de branscher, främst inom den 

kontaktnära sektorn, som även efter september 2021 inte kan bedriva 

verksamhet på grund av politiskt beslutade restriktioner och/eller 

myndigheters rekommendationer, eller av andra länders beslut att stänga 

gränser. 

 

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 

under våren 2020, blir svagare när det tillfälliga systemet och den maximala 

stödperioden förlängs. LO förväntar sig att utvärderingar av stödet kommer 

att inkludera jämställdhets- och inkomstfördelningsanalyser.    
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