Korttidsarbete – stöd till företag under
coronakrisen
Informationsmöte
19 februari 2021

Välkomna!
Agenda


Kortidsstödet 2021

Nyheter om korttidsstödet 2021
Regeringen har idag presenterat ett förstärkt korttidsstöd
Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars
‐ Sammanfaller med ikraftträdande av ny lag den 29 mars

Upp till sex månader stöd betalas ut vid ansökan
‐ Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021 kommer att få
sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts
‐ Vid avstämning i juli kan stöd sökas även för juni månad

Från vecka 14 kommer stöd börja betalas ut

Permitteringsnivåer
Månad

Möjliga permitteringsnivåer

Statens subvention

December 2020

20, 40, 60 procent

75 procent

Januari 2021

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Februari

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Mars

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

April

20, 40, 60, 80* procent

75* procent

Maj

20, 40, 60 procent

50 procent

Juni

20, 40, 60 procent

50 procent

*April månads permittering på upp till 80 procent och subvention på 75 procent av kostnaden
är avhängigt lagändring med ikraftträdande 29 mars

Hur betalas stödet ut?
Beskrivning av stödcykeln

Företag
med stöd‐
behov

Validering och
bedömning
av ansökan
Från 29 mars

Tillväxtverket beviljar och betalar ut preliminärt stöd
retroaktivt från december 2020 samt en månad
förskott utifrån sökandes intygande samt externa
kontrolluppgifter. Utbetalning för december‐maj för de
som söker stöd i mars/april.

Slutavstämning och
avslut stödperiod
Från 1 juli

Företag med
uppfyllda
stödbehov

Tillväxtverket beviljar betalar ut preliminärt stöd retroaktivt
för juni månad för de som sökt stöd i mars/april.
Tillväxtverket utför slutavstämning mot initiala
ansökningsuppgifter samt kontrollkriterier.

Fullt fokus på korta handläggningstider
Ökad bemanning
‐ Ytterligare 260 handläggare rekryteras under kvartal 1
‐ Tillväxtverket kommer att ha ökat antalet medarbetare från cirka 560 före
pandemin, till cirka 1 270 i mars i år

Fortsatt effektivisering av handläggningsprocessen
‐ Stärkt produktionsplanering och automatisering av fler delmoment

Tydlig information till företagen och löpande branschdialog
‐ Fokus på att undvika fel eller misstag som gör att ärenden kräver utredning
‐ Särskilda insatser riktade till branscher med störst problem (som t.ex. har
oregelbunden arbetstid eller hög personalomsättning)

Vi samarbetar gärna kring information
Information om det nya stödet byggs successivt ut på hemsidan
‐ 19 februari: Information om öppning av ansökan och stödcykel
‐ Början av mars: Webbtest med villkor för stöd och ”hur förbereder jag ansökan”
(information om underlag m.m.)
‐ Mitten av mars: Instruktionsfilmer

Vi vill gärna samarbeta – första dialog kring former på nästa branschmöte
‐ Delta i större branschkanaler för att sprida information
‐ Ta emot input på vad som kan förtydligas

Övriga frågor?

