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Remissvar på promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete 
Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen, inklusive 
motor- och petroleumbranscherna. I våra åtta förbund finns drygt 9 550 medlemsföretag med 
tillsammans cirka 202 800 anställda. Det gör Transportföretagen till den främsta 
samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige. 

Förslaget i korthet 
I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i 
vissa fall. Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari–
mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstids-
minskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma 
period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021. 

Transportföretagens synpunkter 
Det är bra för transportnäringen med förlängning av 80 procent till och med april (istället för till 
och med mars). Men vi anser att stödet redan nu bör förlängas till och med sista juni med 
bibehållna nivåer. Det är för berörda företag problematiskt att återkommande ändra denna 
lagstiftning eftersom både lokala och centrala överenskommelser om korttidsarbete kan behöva 
ändras på grund av ändringarna i lagstiftningen. Flera fackliga motparter till företag inom 
transportnäringen vill heller inte gå med på de löneminskningar som nu föreslås ska gälla från 
den 1 maj och till den 30 juni, medan troligtvis skulle gå med på de nivåer som nu föreslås gälla 
till den 30 april. Därför vore det bra om samma regelverk med bibehållna nivåer gäller i vart fall 
till och med den 30 juni 2021. Att inte redan nu besluta om det kan leda till onödiga dröjsmål vid 
handläggningen hos Tillväxtverket. Vid en eventuell tredje våg av smittspridning behöver företag 
tydliga besked om stödåtgärdernas storlek under hela den aviserade stödperioden. 

 
Med vänlig hälsning 

Transportföretagen 
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Tina Thorsell, samhällspolitisk chef 
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