
Yttrande angående yrkande från D angående utökat 
system för korttidspermitteringar 
 

Yttrandet 
 
Demokraterna uppmärksammar en av pandemikrisens mest långsiktigt skadliga effekter: En kraftigt 
ökad arbetslöshet till följd av att välfungerande företag, varav många är mindre och familjeägda, 
tvingas till konkurs eller stora neddragningar. Arbetsförmedlingens löpande verksamhetsstatistik visar 
att yngre och utrikesfödda drabbats särskilt hårt av pandemirelaterade nedskärningar och varsel, 
grupper som i hög utsträckning arbetar i tjänstesektorns små och medelstora företag. Det offentliga 
Sverige har en skyldighet att ställa upp för såväl näringsliv som löntagare i denna unika kris, helt 
skapad av yttre omständigheter, som inte tar hänsyn till företagens potential och konkurrenskraft.  
 
Korttidspermittering, som det formuleras i det förslag som antogs av riksdagen den 2 april och börjar 
gälla den 7 april, innebär att staten tar över en stor del av lönekostnaderna från företagen – utan att 
detta drabbar den enskilde löntagaren. För Göteborg, vars lokala näringsliv till stor del består av 
branscher som drabbas hårt av den ekonomiska nedgången, är korttidspermitteringen en positiv åtgärd 
under den ekonomiska krisens mest akuta fas. Förslaget har befästs genom över 200 snabbförhandlade 
kollektivavtal – avtal som omfattar över 85 procent av alla löntagare i det privata näringslivet. 
Korttidspermitteringssystemet är välkänt, välförankrat och välavvägt.  

Korttidspermitteringssystemet kan mycket väl komma att förändras i takt med att den ekonomiska 
krisen utvecklar sig. Huruvida förändringar av systemet behöver göras lämnar vi till regering och 
riksdag att, tillsammans med arbetsmarknadens parter, utröna. Göteborgs Stad bör inte, och särskilt 
inte i detta akuta läge, ägna tid åt att hemställa om den nationella arbetsmarknadspolitiken. Om 
Demokraterna vill ta initiativ på området finns andra vägar; direkta kontakter med fack och 
näringslivsföreträdare, egen uppvaktning gentemot riksdagsledamöter och regeringsföreträdare eller 
opinionsbildning. Vi väljer därför att avslå yrkandet.  
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Yrkande angående utökat system för 
korttidspermitteringar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillskriver regering och riksdag och hemställer om att systemet för 

korttidspermitteringar utökas med ytterligare två nivåer om 80 procent respektive 

100 procent arbetstidsminskning. Kompletterande regler behöver gälla retroaktivt 

från 16 mars 2020 och i övrigt fasas in i gällande regelverk. 

Yrkandet 
Vi har tusentals välfungerande småföretag som behöver lättnader under en kort tid, 

för att när Coronakrisen är över ska kunna återhämta tillväxten. 

Om det rekordstora antalet varsel verkställs med uppsägningar går vi raskt mot en 

massarbetslöshet Sverige inte har sett på många decennier. Kostnaden för 

arbetslöshet landar till syvende och sist alltid på staten.   

Sverige och Göteborg behöver nu en bred uppslutning kring en politik som står upp 

för svenska jobb och företagande. Genom krisen. Den mänskliga och ekonomiska 

kostnaden blir låg jämfört med alternativen. Beslut behövs nu. 
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