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För att stimulera till anställningar föreslår 
Kristdemokraterna ett tillfälligt stöd till alla företag 
och offentlig sektor som nyanställer personer 
som var arbetslösa den 18 september och varit 
arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. 
Stödet ska uppgå till motsvarande 100 procent av 
arbetsgivaravgifterna för den anställde upp till 
ett lönetak om 30 000 kr i månaden. Likaså ska 
arbetsgivare som tar tillbaka permitterad personal 
under 2020 inte betala arbetsgivaravgift för dessa 
lönekostnader under resterande del av 2020.  
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Mellan mars och augusti i år skrev ca 384 000 
personer in sig som arbetslösa hos Arbets-
förmedlingen. Myndighetens prognos över 
arbetslösheten pekar på att antalet arbetslösa 
kommer uppgå till omkring 580 000 personer 
under 2021. En stor del av dessa var visstids-
anställda som fick avsluta sitt jobb inom exem-
pelvis hotell- och restaurangbranschen. Under 
hösten har industrisektorn och andra mer 
exportorienterade sektorer kommit att stå för 
en större andel av varslen och uppsägningarna. 

Situationen på arbetsmarknaden kommer 
vara tuff, samtidigt som den svenska ekonomin 
förväntas börja växa igen från låga nivåer. För 
företagen handlar det därför om att våga börja 
anställa igen, efter ett halvår av stor osäkerhet.  

Det finns starka skäl för att försöka un-
derlätta återväxten av nya jobb. Dels skapas 
grogrunden för en positiv tillväxtspiral där 
anställningar föder ekonomisk aktivitet och 
fler anställningar, dels ökar risken för långtids-
arbetslöshet redan efter 3-4 månader utanför 
arbetsmarknaden. I det skedet befinner sig 
många som blivit arbetslösa under 2020. 

Kan företagen tidigarelägga anställnings-
planerna är mycket vunnet. Därför behövs en 
politik som stöttar den breda ekonomin genom 
att göra det billigare – och därmed enklare – 
att anställa en till. 

För närvarande finns ”växa-stödet” som 
enmansföretag får när de anställer sina första 
medarbetare. Stödet innebär att företagaren 
endast betalar ålderspensionsavgiften (10,21%) 
av den totala arbetsgivaravgiften upp till en lön 
på 25 000 kr i månaden. Men enmansföreta-
gare är ofta ensamma av naturliga skäl – som 
att merparten är egna konsulter – vilket gör att 
antalet nyanställningar inte kan väntas vara så 
betydande. De senaste två åren har endast 2,1 
procent av enmansföretagarna använt sig av 
stödet.

Regeringen föreslår en mindre utvidgning 
av detta stöd, men det kan inte förväntas för-
ändra bilden i särskilt stor utsträckning. 

Därför behövs ett betydligt bredare och 
större stöd i den innevarande krisen så att fler 
anställningar kan tidigareläggas eller uppstå.



Den som anställer någon som var arbetslös den 18 september och som varit arbetslös  
1 till 6 månader erhåller stöd. 

Stödperioden är 1 oktober 2020 till 30 september 2021 och stödet gäller alla anställningar 
från och med 18 september 2020. Så snart lagstiftning är på plats kommer subventionen 
betalas ut retroaktivt.

Stödet ska under dessa tolv månader uppgå till hela arbetsgivaravgiften på 31,42 procent.

Lönetaket ska vara 30 000 kr för att fler – och mer seniora – anställningar ska omfattas  
än som idag omfattas av regeringens växa-stöd. 

Kostnaden beräknas till 6,2 miljarder kr om förslaget leder till 86 000 fler anställda.  

Stödet kan högst betalas ut för fem nyanställda medarbetare eller motsvarande fem 
procent av nuvarande antal medarbetare. 

För att erhålla stöd måste personalstyrkan netto öka med minst samma antal som  
de medarbetare som man erhåller stöd för.  

 

Arbetsgivare som helt avbryter pågående korttidspermittering och återinsätter anställda  
i tidigare arbete ska inte betala arbetsgivaravgifter under resterande del av 2020.

För en anställd med 32 700 kr i månadslön handlar det om ett stöd som uppgår till 10 274 
kr. Kristdemokraterna bedömer att det medför en lägre kostnad än den genomsnittliga 
kostnaden staten har för permitterade. 

Under 2020 har kommissionen infört ett tillfälligt ramverk som innebär tydliga lättnader i 
statsstödsregelverket mot bakgrund av de kraftiga ekonomiska påfrestningar unionen har 
drabbats av till följd av Covid-19-utbrottet. Kristdemokraterna bedömer därför att detta är 
förenligt med statsstödsreglerna under 2020. 

KRISTDEMOKRATERNAS FÖRSLAG

Stimulans att avbryta korttidspermittering och återföra personal i arbete:




