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SO:s yttrande över: 

Remiss: Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa 
kriser (Ds 2012:59) 

SO har givits möjlighet att yttra sig över Ds 2012:59. SO avser endast yttra sig över 

de delar i förslaget som antas medföra konsekvenser inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Utredningen föreslår att månader med korttidsarbete för vilket preliminärt stöd har 

utgått enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska vara överhoppningsbar tid i 

arbetslöshetsförsäkringen, om det inte är förmånligare för sökanden att tiden räknas 

med.  

För att preliminärt stöd ska kunna bli beviljat, ska arbetsgivaren ansöka om 

preliminärt stöd inom två kalendermånader efter utgången av den månad som 

arbetsgivaren begär stöd för. Det preliminära stödet krediteras arbetsgivarens konto i 

regel den 12 i månaden efter att ansökan inkommit till Skatteverket. Tiden från det 

att en kalendermånad med korttidsarbete har passerat till det att det statliga stödet har 

utgått kan således uppgå till nästan två och en halv månad. Det är enligt utredningens 

förslag ett krav på att statligt stöd ska ha utgått för att en månad med korttidsarbete 

ska kunna vara överhoppningsbar. Även om det ligger i arbetsgivarens intresse att 

skyndsamt ansöka om stödet, kan en arbetsgivare dröja med att sända in sin ansökan. 

Den enskilde riskerar då, vid tidpunkten för arbetslöshetskassans handläggning av 

dennes ansökan om arbetslöshetsersättning, att inte få sina två sista arbetade månader 

erkända som överhoppningsbar tid även om det skulle vara förmånligare att hoppa 

över dessa månader. Den enskilde hamnar då i en situation där dagsförtjänsten 

påverkas negativt av omständigheter som denne inte själv kan påverka. Dessutom 

innebär den föreslagna ordningen att den enskilde i efterhand kan tvingas begära 

omprövning för att visa att perioden med korttidsarbete är överhoppningsbar, när 

stöd för korttidsarbetet har utgått. En sådan ordning, med ökat antal omprövningar, 

innebär merarbete för arbetslöshetskassan.  

SO föreslår därför att även månader med korttidsarbete där stöd inte har utgått ska 

vara överhoppningsbara, om den senaste tiden med korttidsarbete är 
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sammanhängande med månader för vilka stöd har utgått. Förslagsvis kan ett andra 

stycke införas i 16 d § med följande lydelse:  

 Preliminärt stöd enligt första stycket ska antas ha utgått även då ansökan om stöd 

 för den aktuella månaden inte har lämnats in, eller har lämnats in men ej prövats 

 av Skatteverket, om  

- månaden ingår i en sammanhängande period med korttidsarbete, och 

- månaden föregås av en period med korttidsarbete för vilket preliminärt stöd 

 har utgått. 

 

I författningskommentaren till förslaget till ändring i lagen om 

arbetslöshetsförsäkring föreslås att medräkning av tid med korttidsarbete ska anses 

vara förmånligare för sökanden om medräkningen innebär att dagpenningbeloppet 

blir högre än det dagpenningbelopp som annars hade gällt om tiden med 

korttidsarbetet hade hoppats över. SO vill uppmärksamma att det, med anledning av 

dagpenningtaket, många gånger kommer ge samma dagpenning att hoppa som att 

medräkna månader med korttidsarbete. SO föreslår därför att en medräkning av 

månader med korttidsarbete ska anses vara förmånligare om medräkningen innebär 

att dagsförtjänsten därigenom blir högre. 
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