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Korttidsarbete (också benämnt 
korttidspermittering) innebär att företag 
tillfälligt kan minska sina anställdas 
arbetstid och få stöd från staten för att 
täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd 
har inte funnits tidigare i nuvarande form 
utan har möjliggjorts som en del i den 
svenska statens stödåtgärder för svenska 
företag vars verksamhet påverkas 
ekonomiskt negativt med anledning av 
COVID-19 situationen. 

I vår tidigare guide, ”Stöd för arbetsgivare i 
coronatider” redogjorde vi för de olika 
alternativ som för närvarande står 
arbetsgivare till buds för att minska sina 
personalkostnader. Vänligen läs vår guide
för att få information om förutsättningarna 
för stöd m.m.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att 
söka från och med den 7 april 2020, men 
tillämpas redan från den 16 mars 2020. 
Stödet kommer att gälla under hela 2020 
och söks hos Tillväxtverket, via 
tillvaxtverket.se. Det går emellertid bra att 
vänta med att skicka in ansökan (om inte 
behovet av stöd är särskilt akut!) Stödet 
kan nämligen beviljas retroaktivt och 
samtliga bolag som uppfyller kraven för 
stöd kommer att få det beviljat och 
utbetalt. 

I denna guide återfinns en checklista för 
hur arbetsgivare ska gå till väga för att 
söka stödet för hos Tillväxtverket samt en 
redogörelse över vilka steg som ingår i 
ansökan.
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https://www.morrislaw.se/nyheter/stoed-foer-arbetsgivare-i-coronatider-397375/
http://www.tillvaxtverket.se/
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CHECKLISTA

1. Har ditt företag några anställda?

Företaget måste ha minst en anställd för att ha rätt att få stödet. 

2. Har ditt företaget drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska 
svårigheter som inte hade kunnat förutses eller undvikas?

Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av covid-19. Företaget måste direkt 
eller indirekt vara drabbat av utbrottet av covid-19 för att kunna få stöd. Förbered därför 
underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlag kan vara till exempel balans-
och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. 
Vid en granskning kan sådant underlag kan komma att krävas av Tillväxtverket.

3. Har ditt företag gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för 
arbetskraft?

För att få stöd behöver företaget ha sett över och genomfört de åtgärder som har varit 
möjliga för att minska kostnaden för arbetskraft t.ex. sagt upp provanställda och konsulter 
som inte är verksamhetskritiska (OBS! Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett krav).

4. Har ditt företag ingått avtal om korttidsarbete med de anställda?

För att få stöd behöver företaget ha ingått avtal om korttidsarbete med de anställda i form 
av:

 Kollektivavtal (som har slutits eller godkänts av central arbetsgivarorganisation och ett 
lokalt kollektivavtal); eller

 Avtal med minst 70 procent av de anställda inom en driftsenhet.

Avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska 
reduceras med (enligt gällande nivåer). Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt. Se 
Tillväxtverkets förslag till avtalsmall här.

https://tillvaxtverket.se/download/18.fc0f35c170f41ceaa55288a/1585218495125/Mall_Avtal%20om%20korttidsarbete.pdf
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5. Är ditt företag på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att 
upprätta en kontrollbalansräkning?

Stöd lämnas inte till företag som vid tidpunkten för ansökan är på obestånd, under 
rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning.

6. Har ditt företag skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till 
Kronofogdemyndigheten?

Stöd lämnas inte till arbetsgivare som vid tidpunkten för ansökan har skatte- och/eller 
avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten.

7. Omfattas ditt företag eller någon med betydande inflytande i 
verksamheten av s.k. ”näringsförbud”?

Stöd lämnas inte till arbetsgivare som vid tidpunkten för ansökan omfattas av näringsförbud. 
Näringsförbud innebär bland annat att du inte får driva näringsverksamhet, exempelvis 
företag.

En person eller en grupp av närstående personer anses ha betydande inflytande om de 
kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i företaget. 
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1. Angivande av uppgifter

Vid ansökan om stödet ska ni ange följande uppgifter:

 Organisationsnummer.

 Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).

 Bankuppgifter för utbetalning av stödet (om det blir beviljat).

 Kontaktuppgifter.

 Belopp, period och antal anställda som arbetsgivaren söker stöd för. Det finns ett 
verktyg för beräkningshjälp på Tillväxtverkets hemsida som hjälper dig att ta fram rätt 
belopp. 

Beräkningshjälpen finns att ladda ner här.

Har ditt företag färre än 50 anställda är det obligatoriskt att du bifogar en beräkning som 
tagits fram av beräkningshjälpen från Tillväxtverket i din ansökan. Har företaget fler än 50 
anställda kan du fortfarande använda den, men det är fritt att bifoga ett eget 
beräkningsunderlag.

VILKA STEG INGÅR I ANSÖKAN?

https://tillvaxtverket.se/download/18.70a8910d1712de8cecf70189/1586161005642/Berakningshjalp.xlsx
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2. Bakgrundsfrågor

Ni kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring företaget i fråga och den 
situation företaget befinner sig i. Frågorna kommer ställas i  ”ja- och nej” format.

3. Signera och skicka in

Ni signerar ansökan med bank-id och skickar in. 

_______________________________

Händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset är osäker och vi nås av ny information i 
princip dagligen.

Innehållet i denna skrift återspeglar situationen då den publicerades den 6 april 2020 och 
kan komma ändras i närtid.
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