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Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU
2018:66)
Bakgrund

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 29 augusti 2018
(Fi2018/02864/S1) ombetts att yttra sig över delbetänkandet Ett mer
konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66).
Det nuvarande systemet för statligt stöd vid korttidsarbete trädde
ikraft den 1 januari 2014. Stöd vid korttidsarbete, som innebär en
minskning av arbetstid och löner under en begränsad period, får enligt
gällande regler endast lämnas om det råder en synnerligen djup
lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående. Ett
ytterligare villkor är att stödet inte ska hindra en samhällsekonomisk
önskvärd strukturomvandling eller medför andra nackdelar. Stödet
aktiveras av regeringen. I delbetänkandet föreslås ändringar i lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebärande att ett nytt stöd
införs som ett komplement till det nuvarande stödet till
korttidsarbete. Det nya stödet ska kunna utgå under en begränsad tid
till företag som på grund av tillfälliga men allvarliga ekonomiska
svårigheter behöver införa korttidsarbete. Det nya stödet ska lämnas
efter godkännande från Tillväxtverket. Den slutliga utformningen av
ett förändrat system kommer att föreslås i utredningens
slutbetänkande i december 2018. Det nya stödet föreslås träda i kraft
den 1 januari 2020.
Förslagens förhållande till ILO-konventioner

Betänkandet innehåller inte någon analys av förslagen i förhållande till
Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILOkonventioner.
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ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd
vid arbetslöshet har beröring på utredningens förslag. Konventionen
antogs 1988 och ratificerades av Sverige 1990 (prop. 1989/90:64).
Konventionen föreskriver bland annat att arbetslöshetsersättning ska
utgå vid hel arbetslöshet, och att varje medlemsstat bör stäva efter att
utvidga konventionens skydd till att gälla även vid partiell arbetslöshet
och permittering (artikel 10). Konventionen reglerar vidare förmåner
som ska utges för helt arbetslösa permitterade personer.
Svenska ILO-kommitténs slutsats

ILO-kommittén beklagar att det i betänkandet inte finns någon
genomgång av förslagen i förhållande till Sveriges internationella
åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner.
ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen inte står i strid med
Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av
Sverige.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande Per
Ewaldsson och ledamöterna Catharina Nordlander, Barbro Köhler
Krantz, Amelie Berg, Niklas Beckman, Anna Svanestrand, Ellen
Nygren och ersättaren Anna Gustafsson.
Närvarande har även varit ersättarna Peter Johansson och Ola
Brinnen, experten Atosa Ansvarizadeh, samt Annette Elfborg, Hanna
Svensson, Linnéa Blommé och Victoria Larsson från sekretariatet.
Ärendet har handlagts undertecknad sekreterare.
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