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En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid 
korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om 
avstämning  

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att göra en 
avstämning för att fastställa ett slutligt stöd. Om avstämningen visar att 
tillämpad genomsnittlig arbetstids- och löneminskning under en 
avtalsperiod inte motsvarar lagens nivåer för arbetstids- och löneminskning 
är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har 
betalats ut för en arbetstagare. Detta har gällt även om arbetsgivaren bara 
är någon dag försenad.  

Denna promemoria föreslår att arbetsgivare som fått ett beslut om 
återbetalning ska kunna göra ytterligare en anmälan om avstämning och få 
en prövning av förutsättningarna för att få slutligt stöd. Lagen ska gälla de 
arbetsgivare som fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd som avser 
stödmånader under perioden den 16 mars 2020–30 juni 2021. 

Saco stödjer förslaget. 

Kommentar 
Korttidsarbete har varit en viktig åtgärd för att mildra de negativa 
effekterna av den ekonomiska kris som skapades genom de åtgärder som 
sattes in för att minska smittspridningen av Covid-19. Saco anser att det är 
en viktig åtgärd som också bör vara en central åtgärd även under framtida 
ekonomiska kriser. Det är viktigt att de brister och problem som har funnits 
i tillämpningen under de senaste åren utvärderas och i möjligaste mån 
åtgärdas. Förenklingar och förbättringar är viktiga för såväl arbetsgivare 
som arbetstagare och kan visa sig samhällsekonomiskt lönsamt.  

Regelverket för korttidsarbete, inklusive ansöknings- och 
avstämningsförfarande har varit administrativt både komplicerat, 
svårförståeligt och omfattande, särskilt för små- och ensamföretagare. Det 
har också varit långa väntetider till supporttjänsten, vilket ytterligare har 
försvårat möjligheterna att faktiskt göra rätt. Därför är det positivt att det 
läggs förslag om att de strikta reglerna mildras. Den ytterligare chans som 
arbetsgivare nu tillfälligt får bör dock övervägas att göras permanent. 
Myndigheten lär ju inte ha någon beredskap för att hantera liknande kraftig 
ökning av ansökningar under nästa kris.  

Många små företag har begränsade ekonomiska marginaler även när 
ekonomin går som vanligt. Återbetalningsskyldighet av hela beloppet efter 
någon dags försening är oproportionerligt i förhållande till förseelsen, som 
dessutom kan ha berott på administrativt krångel hos bedömande 
myndighet. Ett alternativ kan i stället vara att införa en förseningsavgift. 
Tillämpningen av en sådan åtgärd bör utredas.  

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/remissavseringar/r-54.21/


 

 

  2/2 

 

Saco hänvisar också till bifogade remissvar från Sacoförbunden 
Fysioterapeuterna och Sveriges ingenjörer. 
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