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Aktuella siffror för korttidsuppdraget

Uppgifter från 7 oktober

84 758 ansökningar
77 080 ansökningar är beslutade
84 758 ansökningar
77 080 ansökningar är beslutade

28 617 miljoner kronor är
nettobeviljade
28 617 miljoner kronor är
nettobeviljade

578 394 anställda omfattas av stödet578 394 anställda omfattas av stödet



Korttidsuppdraget i budgetpropositionen för 2021
Utgiftsområde 24 anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete

Prognos 2020: 43 mdkr

Föreslagna medel 2021: 2 mdkr –återgång till ”ordinarie” system. För 
2022 och framåt beräknas 350 miljoner kr/år. 

För kompetensinsatserna vid korttidsarbete föreslår regeringen 
därutöver 80 miljoner kr 2021 samt beräknar 15 miljoner kr per år 
fr.o.m. 2022.



Stöd till kompetensinsatser

Stöd till kompetensinsatser. Företag som beviljats stöd för 
korttidsarbete ges också möjlighet att söka stöd för 
kompetensinsatser för permitterad personal

Regeringen föreslår att detta införs från 1/1 2021. Förslaget finns med 
i regeringens budgetproposition.

Kommer styras delvis av ett eget regelverk, men ska samtidigt vara 
kopplat till ordinarie stöd vid korttidsarbete.



Ändring till ordinarie regler i lagen om 
stöd vid korttidsarbete

Ändrade nivåer för löneminskning: Från 4, 6 respek ve 7,5 procent → 12, 16 respek ve 20 procent 
för arbetstidsminskningsnivåerna 20, 40 respektive 60 procent = arbetsgivare och arbetstagare 
behöver ingå nytt/reviderat avtal 

Ändrad stödnivå preliminärt stöd: Från 98,6 procent → 43 procent av underlaget 

Ändrad fördelning av kostnaden: Statens andel minskar från tre fjärdedelar till en tredjedel  

Omfattas inte längre av stödet:
‐ Verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig 

reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten 

‐ Uppsagd personal 
‐ Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj 



Räkneexempel korttidsarbete 

Stöd till korttidsarbete under 2020 Stöd till korttidsarbete fr.o.m. 2021

Nivå Arbetstids-
minskning

Löne-
minskning Arbetsgivare Staten

Arbets-
givarens 
minskade 
lönekostnad

1 20% 12% 1% 7% 19%

2 40% 16% 11% 13% 29%

3 60% 20% 20% 20% 40%

Nivå Arbetstids-
minskning

Löne-
minskning Arbetsgivare Staten

Arbets-
givarens 
minskade 
lönekostnad

1 20% 4% 1% 15% 19%

2 40% 6% 4% 30% 36%

3 60% 7,5% 7,5% 45% 53%

4* (gäller 
endast maj, 
juni och juli)

80% 12% 8% 60% 72%



Frågor?


