
Reglerna för det statliga stödet för lönekostnader under åtgärden Korttidsarbete (tidigare 

Korttidspermittering) är belastat av en del inskränkningar när det gäller vilka arbetsgivare som kan 

vara berättigade till stödet. För den hastigt uppkomna och akuta så kallade coronakrisen har dock 

vissa lättnader införts.  

För frågan om enskilda verksamheter inom Svensk Scenkonst kan komma ifråga för statligt stöd vid 

korttidsarbete, ska följande punkter läggas till grund för svaret.  

1. Arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver 

näringsverksamhet omfattas reglerna. För arbetsgivarbegreppet räknas alla 

anställningsformer. En ensamföretagare med enskild firma, utan anställda, omfattas ej.  

 

2. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund och samverkansorgan, omfattas ej. 

 

3. Verksamheter över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett direkt 

eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande har inte rätt till stödet. Detta gäller oavsett 

om verksamheten utövas genom aktiebolag, handelsbolag, föreningar eller stiftelser. Det 

avgörande är om en nämnd, tjänsteman eller någon som tillhör, eller utsetts av det allmänna 

har sista ordet när det gäller verksamheten. Begreppet indirekt inflytande kan vara svårt att 

bedöma, men utgångspunkten är alltid (verksamhets-)styrelsens sammansättning, i yttersta 

fall ordförandeposten, alternativt någon särreglering i en urkund vid den aktuella 

verksamhetens bildande. En verksamhetsledare, i den egenskapen, har inte ett 

bestämmande rättsligt inflytande, utan måste följa styrelsens riktlinjer. 

 

4. Under perioden från den 16 mars 2020 till sista juni 2021 har det ingen betydelse för 

möjligheten att få stöd, att verksamheten finansieras av allmänna medel. 

 

Vad det gäller de anställningsformer som kan komma ifråga för stödet finns följande riktlinjer. 

1. Stöd kan lämnas oavsett anställningsform. Men uppdragstagare, det vill säga inhyrd personal 

och f-skattare omfattas ej.  

 

2. Stöd lämnas för arbetstagare som erhållit lön tre månader före ansökan om stöd (kontrollera 

här vad Tillväxtverkets anger om tidperioderna; www.tillvaxtverket.se) 

 

3. Anställda familjemedlemmar omfattas av stödet. Även verksamhetens ägare (fysisk person) 

kan omfattas av stödet. 

 

4. Även uppsagd personal  omfattas av stödet. 

 

 

/210218 RH, uppdatering med hänsyn till beslutade ändringar 2002/200414 OT, uppdatering med 

hänsyn till per den 7 april 2020 beslutade ändringar i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete/ 

 

http://www.tillvaxtverket.se/

