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Remissvar promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid
korttidsarbete
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig om förslagen i
departementspromemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid
korttidsarbete (Fi2020/01877/S1) och vill framföra följande synpunkter.
Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget till förstärkning av stödet vid
korttidsarbete men anser också att det behövs en möjlighet till ännu större
kostnadsavlyftning för att motverka en massiv utslagning av företag och jobb
i Sverige.
Många företags omsättning minskar nu i en omfattning och takt som är
historisk. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från den 23 april uppvisar
det kraftigaste fallet som någonsin har observerats i mätningarnas historia.
Samtidigt står många företag kvar med stora kostnader som de inte kan
anpassa tillräckligt snabbt eller tillräckligt mycket. Risken för konkurs ökar
därför nu för varje dag i många företag.
Regeringens förslag till förstärkning av stödet vid korttidsarbete kan i detta
svåra läge bidra till att minska antalet konkurser och uppsägningar och
minska arbetslöshetens utbredning. Svenskt Näringsliv välkomnar därför
förslaget, men anser att utvecklingen i näringslivet tydligt visar att det behövs
en ytterligare nivå i korttidspermitteringarna som medger ersättning vid full
arbetspermittering. En sådan möjlighet skulle på ett träffsäkert sätt lyfta av
personalkostnaderna för de företag vars verksamhet nu står helt stilla.
Ersättning för heltidspermitteringar skulle kunna bidra till att överbrygga
krisen för de företag som befinner sig i en sådan situation, och därmed
minska risken för konkurser och uppsägningar. Utifrån samma syfte anser
också Svenskt Näringsliv att statens ersättning till företagen i samtliga
korttidsnivåer behöver justeras så att proportionalitet råder mellan
arbetstiden och korttidsersättningen (vid ordinarie arbetsgivaravgift).
Exempelvis bör regelverket anpassas så att den faktiska personalkostnaden
minskar med 80 procent för ett företag för en personal vars arbetstid minskas
med 80 procent.
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I de fall där de sänkta sociala avgifterna kombineras med
korttidpermitteringar skulle det vid 100 procents korttidspermittering kunna
uppstå en situation då ersättningen överstiger den faktiska
personalkostnaden. För att undvika detta vid en eventuell ytterligare
förstärkning av korttidssystemet skulle en begränsningsregel behövas.
Regeringen och berörda myndigheter bör i så fall utforma en sådan regel i
syfte att begränsa de ersättningar som annars skulle medföra
överkompensation.
Kontrollbesök
Att en person på en arbetsplats ska uppge hur mycket denna arbetar synes
rimligt om systemet med kontrollbesök införs, men det vore mindre lämpligt
att denne person också ska svara på frågor om verksamhetens närmare
bedrivande i stort. En sådan frågeställning lämpar sig snarare för en behörig
företrädare för företaget.
I förslaget till lagtext anges att kontrollbesök inte får göras i lägenhet avsedd
att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Det bör
förtydligas att även småhus omfattas av detta undantag.
Det kan också konstateras att konsekvensanalysen inte tar upp
kontrollbesökens inverkan på företagen eller de enskilda. Med hänsyn till att
den föreslagna kontrollåtgärden är ny och kan ha integritetskänsliga inslag är
det en brist att detta inte tas upp och analyseras.
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