
 

  

 

 

 

 

 
 

  

Till 

Finansdepartementet YTTRANDE 
Skatte- och tullavdelningen 
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 

Ert dnr: Fi2021/03047 

Datum Vår referens 
2021-11-11 Viktor Anesäter 

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete 
(Fi 2021/03047) 

Inledande anmärkningar 

Systemet för korttidsarbete har i mycket stor utsträckning bidragit till att motverka 
utslagningen av långsiktigt livskraftiga verksamheter och jobb under den pågående krisen 
orsakad av Coronapandemin. 

Det är även av stor betydelse för svensk konkurrenskraft och för jobben i Sverige på längre 
sikt att det finns ett väl fungerande system för korttidsarbete som ger verksamheter i Sverige 
likvärdiga förutsättningar som i viktiga konkurrentländer. Det gäller vid allvarliga kriser, 
oavsett om de drabbar enskilda företag eller större delar av ekonomin. Under en kris finns 
dessutom en påtaglig risk att företag med verksamhet i flera länder skär ned i större 
utsträckning vid sina anläggningar just i Sverige om det svenska systemet inte bedöms ge 
likvärdiga förutsättningar att sänka kostnaden och behålla arbetstagarna och deras kompetens 
i företaget. Regelverket för korttidsarbete är därtill även en viktig faktor under 
normalkonjunktur när företag väljer i vilket land de ska investera i. Är det svenska systemet 
inte konkurrenskraftigt i jämförelse med systemen i viktiga konkurrentländer medför det en 
risk att investeringar och jobbtillfällen förläggs till andra länder, med varaktig negativa 
konsekvenser för svensk ekonomi och arbetsmarknad som följd.  

Unionen har tillsammans med andra parter inom industrin under en längre tid varit delaktiga i 
utformningen av regelverket kring korttidsarbete. Olika delar av systemet är avvägda mot 
varandra och det är för Unionen av stor betydelse att systemets långsiktiga funktionssätt 
värnas både under och efter nuvarande kris. Det är viktigt inte minst för att systemet ska få 
långsiktigt positiva effekter för svensk konkurrenskraft och för att systemet ska användas som 
alternativ till uppsägningar vid tillfälliga men allvarliga ekonomiska kriser. Vi vill därför lyfta 
vikten av att synpunkter även fortsättningsvis inhämtas från Unionen och andra relevanta 
parter innan förändringar av systemet görs. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Unionen anser vidare att systemet för korttidsarbete behöver vara robust och förutsebart för 
såväl företag som parter. Det innebär att det bör iakttas försiktighet och att lagstiftaren så 
långt möjligt bör undvika hastiga förändringar som avviker från de grundläggande principerna 
för korttidsarbete. 

Yttrande över förslaget i promemorian 

Regeringens förslag innebär att Skatteverket tar över handläggningen av ärenden som rör stöd 
vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga svårigheter (det permanenta stödet) 
fr.o.m. den 1 april 2022. Sedan tidigare har ärenden av det slaget handlagts av Tillväxtverket. 

Unionen tillstyrker förslaget. 

Som regeringen återger i promemorian följer det av lagen (2013:948) om stöd vid 
korttidsarbete att Skatteverket redan idag är handläggande myndighet för stöd som utgår vid 
en synnerligen djup lågkonjunktur och som fordrar aktivering av regeringen (det 
konjunkturella stödet). Tillväxtverket har sedan det permanenta systemet infördes den 7 april 
2020 varit handläggande myndighet för stöd som utgått enligt det systemet. 

Unionen anser i och för sig att Tillväxtverket, givet de omständigheter som förelegat, sedan 
den 7 april 2020 på ett bra och effektivt sätt har hanterat förekommande frågeställningar som 
uppkommit om stöd vid korttidsarbete enligt det permanenta systemet. Unionen instämmer 
dock med regeringen i att övervägande skäl talar för att det är lämpligt att låta handläggningen 
av såväl det konjunkturella som det permanenta systemet utföras av en och samma 
myndighet. Vidare talar erfarenheterna från coronapandemin för att den handläggande 
myndigheten bör ha möjlighet att avsätta betydande personella och organisatoriska resurser i 
det fall extraordinära omständigheter i samhället medför ett kraftigt ökat ansökningstryck. 

Av regeringens förslag följer vidare att Skatteverket ska handlägga ärenden om ersättning för 
kostnader för enskilda kompetensinsatser när regeringen aktiverar det konjunkturella stödet. 
Detta är en naturlig konsekvens av att Skatteverket tar över handläggningen av samtligt stöd 
vid korttidsarbete och Unionen tillstyrker även detta förslag. 

Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen 


