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REMISSVAR (Fi2012/4689) 

Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete Ds 2012:59 

 

I promemorian föreslås att ett system för statligt stöd vid så kallat 

korttidsarbete ska införas. Systemet ska bara kunna användas vid en 

mycket djup lågkonjunktur. Syftet är att hålla sysselsättningen uppe vid 

allvarliga kriser genom att skapa incitament för företag att behålla 

arbetskraft istället för att genomföra uppsägningar.  

 

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren tillfälligt går ner i både arbetstid 

och lön. Kostnaderna för detta delas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren 

och staten. I promemorian föreslås att staten ska stå för en tredjedel av 

kostnaden. Resten av kostnaden fördelas mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren med olika andelar beroende på hur stor 

arbetstidsminskningen blir. 

 

Systemet ska tillämpas i som längst 24 månader. 

 

Synpunkter på betänkandet 

 

Allmänt 

Saco välkomnar förslaget om ett statligt stöd vid korttidsarbete och dess 

huvudsakliga utformning. Erfarenheterna från krisavtalen under 

finanskrisen visar att arbetsmarknadens parter gemensamt kan verka för 

lösningar som både gagnar arbetstagare och arbetsgivare i kristider. Att 

kostnaden för den ekonomiska krisen fördelas jämnare bland 

arbetstagarna gör att färre blir arbetslösa och att risken för ökad 

långtidsarbetslöshet minskar. För företagen innebär systemet att 

kostnaderna kan anpassas snabbare än vid uppsägningar, långsiktigt 
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konkurrenskraftiga företag kan överleva krisen, kompetensen hos 

arbetskraften upprätthålls och dessutom att den påföljande 

återhämtningen underlättas av att resurserna redan finns på plats. Det ger 

även positiva samhällsekonomiska effekter vilket motiverar att också 

staten bidrar till systemets kostnader. Det statliga stödet kan dessutom 

bidra till att en större andel av de sysselsatta omfattas av avtal om 

korttidsarbete. 

 

En nationell stödperiod 

I promemorian föreslås att systemet ska vara nationellt och att en och 

samma stödperiod ska gälla för samtliga branscher. Eftersom en 

ekonomisk kris som beror på ett kraftigt efterfrågefall som utlösts av 

exogena faktorer ger effekter i olika branscher vid olika tidpunkter i 

konjunkturförloppet, framstår inte den gemensamma stödperioden som 

optimal. Utredningen för ett mycket kort resonemang om detta på sidan 

133-134 där fördelar vägs mot nackdelar. Saco anser att denna analys är 

otillräcklig. Flera alternativa modeller hade kunnat ställas mot varandra 

och deras konsekvenser analyserats för att ge ett bättre beslutsunderlag (se 

alternativa förslag på modeller i bifogade remissyttranden från 

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Ingenjörer). 

 

Kostnadsfördelningen 

Arbetsgruppen föreslår att staten ska stå för en tredjedel av kostnaderna 

för arbetstidsminskningen. Något annat argument än att det är tre parter 

som ska dela på kostnaden presenteras inte. Vid 20 procents 

arbetstidsförkortning föreslås arbetstagarens lön minska med 12 procent 

medan lön ska utgå för åtta procents arbetsfri tid. Kostnaden för denna lön 

ska fördelas så att arbetsgivaren står för en procentenhet och staten för sju 

procentenheter. Motiven till att arbetstagaren ska stå för en så pass stor 

kostnadsandel av arbetstidsförkortningen är enligt promemorian att 

kostnadsminskningen ska bli tillräckligt stor för att arbetsgivaren ska välja 

att behålla personalen istället för att säga upp dem. Dessutom måste 

arbetstagarsidan ta en stor del av kostnaden så att inte systemet 

överutnyttjas av arbetsgivaren. Arbetstagarsidan ska (när kollektivavtal 

finns) agera ”polis” så att systemet verkligen bara används när alternativa 

åtgärder saknas. När kollektivavtal saknas ska arbetsgivaren istället kunna 

visa att omsättningen gått ned med minst 15 procent jämfört med samma 

månad föregående år, två månader i rad. 

 

Saco menar att det är osannolikt att arbetstagarsidan kan hålla emot en 

arbetsgivare som vill teckna kollektivavtal om korttidsarbete med tanke på 

alternativet, dvs uppsägningar. En alternativ lösning är att öka 

arbetsgivarens kostnad något för att på så sätt skapa en ”självrisk” som 

skulle kunna stävja ett eventuellt överutnyttjande. Även arbetsgivaren har 

ekonomiska fördelar av att kunna behålla personalen under en sådan kris 

som avses i förslaget vilket motiverar en viss kostnad även för dem. Ett 
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ytterligare argument för en mer jämn fördelning av kostnaden mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, är att kostnaden faktiskt delades lika mellan 

arbetstagarna och arbetsgivarna i många av krisavtalen under 

finanskrisen. En något högre kostnad för arbetsgivaren ger också ökade 

drivkrafter för att nödvändig strukturomvandling inte förhindras. 

Sammantaget anser Saco att kostnaderna enligt förslaget i alltför stor 

utsträckning har lagts på arbetstagarna vid 20 procents 

arbetstidsminskning. Om kostnadsnivån skulle bedömas bli alltför hög för 

arbetsgivarna vid en jämnare fördelning, skulle staten kunna ta en högre 

andel av kostnaden. 

 

Lönetaket 

I promemorian föreslås ett lönetak för den statliga subventionen vid 

40 000 kronor i månaden. Det betyder att stora delar av 

akademikergruppen inte kommer att kunna få fullt stöd. Det finns därför 

en risk att korttidsarbete inte kommer att erbjudas högavlönade 

tjänstemän. I promemorian föreslås inte heller någon indexering av 

lönetaket. Saco anser att ett lönetak behövs för att ge systemet legitimitet, 

men att det bör höjas och indexeras med ett lämpligt löneindex. En möjlig 

referenspunkt för ett höjt tak är taken i akademikernas 

inkomstförsäkringar vilka som högst är 80 procent av 100 000 kronor per 

månad, dvs 80 000 kronor.  

 

Utbildning 

Saco instämmer i arbetsgruppens bedömning att ett krav på utbildning 

under perioden med korttidsarbete kan göra att företag avstår från stödet 

vilket vore olyckligt. Saco instämmer också i att det är arbetsgivaren som 

har huvudansvaret för vidareutbildning av sin personal. Trots detta finns 

det enligt Sacos uppfattning anledning för staten att uppmuntra 

arbetsmarknadens parter att avtala om kompetensutveckling under 

stödperioden eftersom det gagnar både arbetstagarna och arbetsgivarna 

liksom samhället i stort.  

 

Trygghetssystemen 

Saco instämmer i promemorians förslag att tiden i korttidsarbete med 

statligt stöd ska räknas som överhoppningsbar tid i 

arbetslöshetsförsäkringen om det är mer fördelaktigt för den sökande. 

 

Saco anser att övriga effekter av korttidsarbete bör analyseras ytterligare. 

Att inkomstbortfallsprincipen fortfarande ska gälla för SGIn är rimligt. Det 

behövs dock ett tydligare regelverk som säkerställer att SGIn verkligen 

återställs till den tidigare nivån när stödperioden är slut. För övriga 

trygghetssystem redogör arbetsgruppen för olika undantag som i olika 

mån sägs möjliggöra att ersättningen baseras på inkomsten före 

stödperioden. Det framstår dock som väldigt osäkert att individen själv ska 

kunna säkerställa detta i dialog med ansvariga myndigheter. Istället måste 
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tydlig reglering ske. Tydlighet och trygghet är också en förutsättning för att 

arbetstagarna ska vilja gå med på korttidsarbete. 

 

Kollektivavtalade försäkringar 

Korttidsarbetet påverkar även kollektivavtalade försäkringar som t ex 

tjänstepensionerna. Dessa försäkringar måste ses över av 

arbetsmarknadens parter om ett statligt stöd vid korttidsarbete införs. 

 

 

 

En promemoria från Saco om berörda trygghetssystem samt inkomna 

remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Jusek, 

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer bilägges.  

 

 

 
Med vänlig hälsning  
 
Sveriges akademikers centralorganisation  
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