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Fi2022/03407 

Utredningen föreslår att en ny lag om stöd vid korttidsarbete ska införas med 

utgångspunkt i de regler som tillämpades under covid-19-pandemin. Stöd ska 

kunna ges till arbetsgivare som har ett betydande men tillfälligt behov av arbets-

tidsminskning som orsakats av ekonomiska svårigheter utom arbetsgivarens 

kontroll som inte rimligen kunnat förutses eller undvikas. Förslaget syftar till att 

bibehålla en koppling mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i situationer där 

arbetsgivaren har ett behov av arbetstidsminskning och innebär att kostnaderna 

för korttidsarbete ska delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Utred-

ningen anser att förfarandet för stöd behöver förenklas och föreslår bland annat 

att stödperioden förlängs från sex till nio kalendermånader och att en fast tid-

punkt ska införas för jämförelsemånaden. Vidare föreslås ett antal bestämmelser i 

den nya lagen som ska möjliggöra en effektiv kontroll och motverka missbruk. 

Utredningen föreslår också att regeringen ska ha möjlighet att genomföra vissa 

förutbestämda förstärkningar av systemet vid en synnerligen djup lågkonjunktur.  

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och 

offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det all-

männa. Såvitt Konkurrensverket kan bedöma innebär utredningens förslag att 

reglerna om stöd vid korttidsarbete kommer att vara förutsägbara och likabe-

handlande för företag, samtidigt som de syftar till att inte hindra att företag läggs 

ner till som en följd av en mer långsiktig strukturomvandling. Konkurrensverket 

konstaterar också att motsvarande system för korttidsarbete, som syftar till att 

livskraftiga företag inte ska slås ut vid en tillfällig lågkonjunktur, enligt utred-

ningen finns i många andra länder. Mot bakgrund av att bestämmelserna är 

generellt utformade och tidsbegränsade bedömer verket att förslagen inte bör leda 

till systematiska snedvridningar inom de branscher som berörs. Konkurrens-

verket har därför inga invändningar mot förslagen.  
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Detta beslut har fattats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har varit 

biträdande enhetschefen Stefan Jönsson. 

Beslutsfattandet har dokumenterats digitalt och beslutet saknar därför namn-

underskrift. 

Nikos Tsakiridis 
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