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Remissyttrande 
 

Promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete 
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. 
Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete 
under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd efter ansökan till Skatteverket. En sådan 
ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024. 

 
Företagarnas inställning 

Företagarna är positiva till att karenstiden slopas i enlighet med promemorians förslag. Korttidsstödet 
är ett angeläget verktyg för att företag ska kunna behålla anställda vid tillfälliga ekonomiska 
nedgångar. I synnerhet är detta av vikt när nedgången orsakats av en oförutsedd ändring i 
restriktioner eller rekommendationer från statens sida.  

Företagarna har dock invändningar mot vissa aspekter av förslaget. De lättnader i undantagen från 
rätten till korttidsstöd som gällde under perioden mars 2020 till september 2021 är alltjämt relevanta. 
I synnerhet anser Företagarna att även familjemedlemmar i företaget måste kunna komma i fråga för 
korttidsstöd. En stor del av de företag som drabbats mest av krisens ekonomiska effekter är små 
företag, ofta familjedrivna. Även att undanta företag som huvudsakligen finansieras av allmänna 
medel synes kontraproduktivt, då det drabbar småföretag i offentliga upphandlingar och mindre 
företag med kontaktintensiv verksamhet inom t.ex. vård, rehabilitering och omsorg. 

Likaså finns starka skäl att tillämpa de högre nivåerna vad gäller ersättning respektive 
permitteringsgrad, som gällde tidigare. Inga skäl till varför nivåerna ska sänkas anförs i promemorian. 
Tvärtom kan det tänkas att de lägre nivåerna och begränsningarna i vilka som kan komma i fråga för 
korttidsstöd, gör systemet mindre ändamålsenligt, sett till syftet att motverka uppsägningar. Även om 
denna aspekt inte är direkt föremål för lagstiftningsärendet i den aktuella promemorian, bör 
regeringen ta det i beaktande. 

Vidare anser Företagarna att den angivna tiden för ansökan, april månad, är påtagligt kort. Att 
flyttningen av ansvaret för hantering av korttidsstödet från Tillväxtverket till Skatteverket orsakar 
förkortad möjlig period för handläggning, är inte något som de krisdrabbade företagen ska behöva 
bära bördan för. Ansökningstiden bör åtminstone vara maj månad ut. En annan möjlighet är att 
tidigarelägga första ansökningsdatum, så att företag kan förbereda och skicka in sina ansökningar 
tidigare än 1 april, även i det fall Skatteverket kan börja handlägga ansökningarna först då. 
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Stödet ska enligt förslaget betalas ut genom att krediteras företagets skattekonto. Då medel som finns 
på skattekontot tas i anspråk av Skatteverket för skatteskulder som förfaller, oavsett skäl att medlen 
finns på kontot, är det av mycket stor vikt att Skatteverket informerar företag med t.ex. skatteanstånd 
som är på väg att förfalla till betalning om detta, när dessa företag också ansökt om korttidsstöd. 
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