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I regeringens Extra ändringsbudget för 2020 
föreslås att arbetsgivare ska kunna korttidsper-
mittera arbetstagare genom en arbetstidsför-
kortning som uppgår till 20, 40 eller 60 pro-
cent. Arbetstagarens inkomst minskar vid dessa 
nivåer med 4, 6 respektive 7,5 procent. 

Arbetsgivaren kostnad för den minskade ar-
betstiden är 1, 4 respektive 7,5 procent. Arbets-
givarens totala minskade lönekostnad blir 19, 
36 respektive 52,5 procent. 

I propositionen anger regeringen att staten, 
med anledning av den ekonomiska kris som 
Corona utlöst, tillfälligt bör stå för 75 procent av 
kostnaden vilket gör att statens kostnader upp-
går till 15, 30 respektive 45 procent av arbets-
tidsförkortningen.

Kristdemokraterna stödjer delvis dessa nivå-
er men anser att företagen under kort tid under 
2020, på grund av den ekonomiska kris som 
spridningen av Corona utlöst, också bör kunna 
korttidspermittera arbetstagare till 80 procent 
och 90 procent. 

Kostnadsfördelning bör vara densamma som 
i regeringens förslag fast applicerad på permit-
teringsnivåerna 80 respektive 90 procent. 

Det är dock noterbart att arbetsgivarnas 
kostnad per arbetad timme ökar i takt med att 
permitteringsgraden ökar. Samtidigt är det vik-
tiga nu att minska företagens kostnader i syfte 
att hindra konkurser, varsel och uppsägningar.

 Kortidspermittering bör kunna uppgå till inte bara 20,40 och 60 procent som regeringen  
 föreslår utan också till 80 och 90 procent.

 Fördelningen av kostnaden ska vara densamma som vid mindre permitteringsgrad

 Lönetaket ska höjas från föreslagna 44 000 kr i månadslön till 50 000 kr.

 Det behöver klargöras att konsulter och bemanningsbranschen omfattas av förslaget.   

FÖRSLAG

 Arbetstidsförkortning % Löneminskning % Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens minskade arb. kostn.

Regeringen 20 4 1 15 19
 40 6 4 30 36
 60 7,5 7,5 45 53

Kristdemokraterna 80 10 10 60 70
 90 11 11,5 67,5 78,5

forts.



Regeringen påpekar i propositionen att kost-
nadsberäkningarna är förenade med mycket 
stor osäkerhet men kommer fram till en offent-
ligfinansiell kostnad på 2,42 miljarder kronor.

Det bygger på ett antagande om att 10, 15 
respektive 75 procent av korttidspermittering-
arna kommer att fördela sig på nivåerna 20, 40 
respektive 60 procents arbetstidsförkortning 
vilket ger en genomsnittlig arbetstidsförkort-
ning på 53 procent för berörda personer.  

Kristdemokraterna föreslår två ytterligare 
arbetstidsförkortningsnivåer. Om antalet ar-
betstagare är desamma men företagen föredrar 
dessa mer långtgående permitteringsnivåer bör 
effekten bli att arbetstidsförkortningen blir mer 
omfattande och den offentligfinansiella effekten 
mer långtgående. 

Kristdemokraterna bedömer att det är långt bättre om företag så 
långt möjligt behåller anställda av flera skäl:

 Anställda som får inkomst av sin arbetsgivare slipper vända sig till a-kassa eller annan  
 försörjning som ändå är offentligt finansierad. 

 Arbetslöshet har stora sociala och hälsomässiga konsekvenser och det finns stora risker  
 att den som blir av med sitt arbete i en kris blir kvar i arbetslöshet också när ekonomin  
 återgår till ett normalläge

 Om anställda är kvar hos sin arbetsgivare kan en samhällsekonomisk återhämtning när  
 den väl sker gå fortare genom att produktivitet bibehålls i företagen

OFFENTLIGFINANSIELL EFFEKT

Å andra sidan föreslår Kristdemokraterna 
detta eftersom vi i grunden bedömer det som 
helt nödvändigt för att arbetsgivare överhuvud-
taget ska kunna behålla sina anställda. Alterna-
tivet är arbetslöshet vilket sannolikt slår hårda-
re mot de offentliga finanserna.

Genom att göra egna antaganden om hur 
samma grupp fördelar sig på permitteringsni-
våerna blir den genomsnittliga arbetstidsför-
kortningen 71 procent för den berörda gruppen. 
Det vill säga 34 procent mer än i regeringens 
modell. 

Allt annat lika borde därför Kristdemokra-
ternas förslag till korttidspermittering få en 
offentligfinansiell effekt som uppgår till 3,2 
miljarder kronor istället för regeringens 2,42 
miljarder kronor. 

KRISTDEMOKRATERNAREGERINGEN
Arbetstidsminskning  % Antagande om fördelning % Arbetstidsminskning % Antagande om fördelning %

 20 10 20 5
 40 15 40 10
 60 75 60 25 
   80 30
   90 30

  100  100

Genomsnittlig arbetstidsförkortning % 53  71



Dock föreslår Kristdemokraterna att taket för 
kortidspermittering höjs från månadslöner på 44 
000 kr till 50 000 vilket dels gör åtgärder dyrare 
dels mer efterfrågad. Enligt samtal förd med 
aktörer på arbetsmarknaden kan det handla om 
fem procent av den grupp som kommer i åtnju-
tande av åtgärder. 

ÖVRIGA FÖRSLAG FÖR ATT SKYDDA SMÅFÖRETAGARE

INOM RAMEN FÖR FÖRSLAGET OM KORTTIDSPERMITTERING

OM BERÄKNINGARNA KRING DEN OFFENTLIGFINANSIELLA EFFEKTEN

Sverige har många små familjeägda företag där 
hela familjen arbetar och företag där bara fö-
retagaren själv arbetar. Under rådande ekono-
miska omständigheter är många av dem mycket 
ekonomiskt utsatta. 

Regeringens förslag om korttidsarbete om-
fattar dock inte denna grupp av ägare, delägare 
eller anställda familjemedlemmar till ägare1.  
Dessutom bedöms de övriga förslag som hittills 
presenterats av regeringen inte nå denna grupp 
av företagare i någon större utsträckning.

Denna plötsliga kris, som för företaget också 

Givet att den tillkommande gruppen har en ge-
nomsnittslön på 47 000 kr ökar den genomsnittli-
ga lönen för alla som deltar med knappt 3 procent 
vilket leder till en kostnad på 3,3 mdr. Kristdemo-
kraterna räknar också med ökad efterfrågan med 
15 procent med de mer generösa reglerna vilket 
leder till att kostnaden uppskattas till 3,8 mdr. 

Bedömningen av den offentligfinansiella effekten är osäker. Efterfrågan för korttidspermittering-
ar kommer av allt att döma vara betydligt större än vad regeringen bedömer och i så fall blir såväl 
regeringens som Kristdemokraternas förslag väsentligt dyrare för staten. Redan har ca hälften 
av Svenskt Näringslivs medlemmar svarat att de planerar att nyttja systemet.

För att detta systemet inte ska missbrukas tar arbetsgivarna en större andel av kostnaden ju 
högre permitteringsgraden blir.  

Samtidigt är alternativet för många arbetsgivare att helt säga upp sin personal vilket får långtgå-
ende offentligfinansiella effekter inom a-kassa och försörjningsstöd för primärkommunerna. 

I en ekonomi är det också viktigt att företagen drivs att göra de strukturella förändringar som 
omvärldsförändringar kräver. Därför anser Kristdemokraterna att den utökade subventionsgra-
den i enlighet med regeringens förslag inte ska gälla efter den 31 december 2020. 

De två mer långtgående permitteringsnivåerna (80 och 100 procent) som Kristdemokraterna före-
slår ska likaså upphöra den 31 december.

FÖRSLAG

Låt familjemedlemmar till ägare omfattas av lagen om korttidsarbete/permittering. Ta skyndsamt 
fram förslag som på motsvarande sätt bistår med lättnader för företagare utan anställda.

påverkats av myndighetsbeslut och myndighets-
rekommendationer blir nu snabbt både en kris för 
företaget och för familjen. Därför borde regeringen 
utreda möjligheterna att också inkludera familje-
medlemmar i lagen om korttidsarbete, och ta fram 
förslag som bidrar till lättnader på motsvarande sätt 
för ägare i småföretag. 

Vilka som jobbat i företaget kontrolleras via 
skattsedeln, så att man kan se vilka som har fått lön 
från företaget innan krisen (som jämförelsemånad).

1: Se 11§ lag 2013:948 om stöd till korttidsarbete




