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Sammanfattning 

Svenska Transportarbetareförbundet har via remiss 2020-12-01 beretts möjlighet att avge 

synpunkter på föreskriftsförslag angående korttidsarbete. Promemorian innehåller dels förslag 

på en ny lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels förslag till ändringar i lagen 

(2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Den förstnämnda lagen är föreslagen att gälla från 15 

februari 2021 och upphöra den sista juni 2021. Regleringen innebär att stöd vid korttidsarbete 

kan lämnas den 1 december 2020 till och med 30 juni 2021, trots bestämmelserna om 

stödperiodens längd och karenstid i lagen (2012:948) om stöd vid korttidsarbete. 

Ändringsförslagen till lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innehåller delvis 

ytterligare åtgärder för att förstärka kontrollen av stödet, att Tillväxtverkets beslut ska gälla 

omedelbart samt särskilda regleringar kring möjligheten till vinstutdelning och andra 

värdeöverföringar i samband med stöd vid korttidsarbete.  

 

Förbundets synpunkter 

Angående förslag till den nya lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall så har vi följande 

synpunkter: 

• Vi anser det positivt att möjliggöra för fortsättning av stöd vid korttidsarbete på grund 

av nuvarande covid-19 läget.  

• Vi motsätter oss den möjlighet som lagen öppnar upp i 9§ att arbetsgivare kan erhålla 

stöd under uppsägning av arbetstagare. Så som 9 § lyder anser vi att det blir möjligt 

för arbetsgivare att både varsla och få stöd, vilket vi anser inte ska vara möjligt.  

 

Angående förslaget till ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har vi följande 

synpunkter: 

• Vi är positiva till föreslagna ändringar som ger Tillväxtverket ökad kontroll och 

tillsyn. Vi anser att de lagändringar som föreslås är nödvändiga för att myndighetens 

kontroll ska vara tillförlitlig och effektiv. 
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• Vi anser att de regleringar som föreslås kring vinstutdelning och andra 

värdeöverföringar är bra då det kan bidra till att utnyttjande av stödet begränsas.  

 

Sammanfattningsvis invänder Svenska Transportarbetareförbundet sig mot förslaget i lag om 

stöd vid korttidsarbete i vissa fall 9 § och anser att stöd inte ska ges under uppsägningstid. I 

andra delar är förbundet positiv till förslagen. 
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