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Hemställan om att lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
snarast ändras
SKR ser det yttersta vikt att lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
snarast ändras så att kommunala bolag och företag som har sin
huvudsakliga inkomst från kommuner och regioner även kan omfattas
av stödet för korttidspermission
Covid 19 påverkar i mycket hög grad hel- eller delägda kommunala bolag inom
områdena kultur, fritid, evenemang, konferensverksamhet, tandvård och
kollektivtrafik mm. Många av bolagen ägs helt av kommuner och regioner och många
är delägda av kommuner tillsammans med näringslivet, där kommunerna ofta har ett
direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande.
Även företag som har sin huvudsakliga inkomst från kommuner och regioner har
verksamheter berörs mycket kraftigt av Coronaepidemin. Förutom ovanstående
branscher kan dessa företag finnas inom taxinäring, transportföretag, företag som
leverera mat till gymnasieskolor, hälso- och sjukvård mm. När det gäller bolag som
huvudsakligen arbetar inom vårdområdet behöver regionerna kunna rekvirera
personal, materiel mm för att bedriva intensivvård och sjukvård på provisoriskt
uppbyggda enheter. Konsekvenser för dessa företag blir då att de inte kan bedriva
ordinarie elektiv vård. De måste då också få möjlighet att korttidspermittera resterande
sina anställda för att inte riskera konkurs.
Det är orimligt att dessa bolag inte ska kunna använda samma möjlighet som andra
företag att få stöd för att kunna permittera sin personal när verksamheten helt
försvunnit eller minskat mycket kraftigt.
SKR hemställer därför att punkt 2 och 3 i 3:e § i lag (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete tillfälligt stryks.
Dvs att följande punkter under år 2020 tillfälligt tas bort ur lagen
2. juridiska personer över vilka staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och
samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, och
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3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna
medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att
tillhandahålla verksamheten. Lag (2019:963).
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