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Korttidsarbete från 16 mars 2020 

De nya reglerna 

Lagen om korttidsarbete får en tillfällig förstärkning under större delen av 2020. 
Korttidsarbete, som ibland benämns som korttidspermittering, är en statlig reglering av 
arbetstid för att möta tillfällig arbetsbrist hos ett företag, som ett alternativ till uppsägning. 
Arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, eller så införs en partiell arbetsbefrielse, 
och lönen är lägre än den ordinarie lönen. För verksamhet under perioden 16 mars och, som 
det ser ut nu, för resten av 2020 kommer företagen kunna ansöka om korttidspermittering 
med ett utökat stöd från staten. Det finns även efter denna period en karenstid på 24 
månader. Utökat stöd innebär att staten under denna period kommer att ta tre fjärdedelar av 
kostnaden, med ett lönetak på 44 000 kronor, för att personal går ned i arbetstid.  

Det finns fyra fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40, 60 eller 80 procent som innebär 
minskade kostnader med 19, 36, 53 respektive 72 procent för arbetsgivaren i de fyra olika 
fallen 

Nivå  Arbetstidsminskning  Löneminskning  Arbetsgivare  Stat  Arbetsgivarens 

minskade 

arbetskraftskostnader  

Datum 

1  20%  4%  1%  15%  -19%  16/3-31/12 

2  40%  6%  4%  30%  -36%  16/3-31/12 

3  60%  7,5%  7,5%  45%  -53%  16/3-31/12 

4 80% 12% 8% 60% -72% 1/5-31/7 

 

Rent praktiskt kommer arbetsgivaren att betala hela arbetstagarens lön minus 
löneminskningen (4%, 6%, 7.5% eller 12%) och sedan får statens del (15%, 30%, 45%, eller 
60%) utbetalt från Tillväxtverket efter godkänd ansökan.  

Om ni stöter på frågor kring korttidsarbete som ni inte finner svaret på i detta dokument 
rekommenderar vi att ni vänder er till er arbetsgivarorganisation som kommer att ha de svar 
som är mest relevanta för er situation. 

Förutsättningar 

För att kunna ansöka om stöd finns det villkor. Företagen ska ha svårigheter som anses vara 
orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets 
verksamhet. De företag som ansöker får inte ha andra ekonomiska svårigheter, såsom att 
genomgå företagsrekonstruktion eller vara på obestånd. Att ansöka om stöd för 
korttidsarbete kan dock inte vara det första man gör, utan andra tillgängliga åtgärder ska ha 
använts. Det kan till exempel vara uppsägning av de anställda som inte är verksamhetskritiska 
eller som har korttidsanställningar. Stödet är tillgängligt för alla arbetsgivare inom den privata 
sektorn förutsatt att det antingen finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtalen, eller om 
kollektivavtal saknas ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna 
om att detta ska införas. Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få 
stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.  

Preliminärt stöd 

Preliminärt stöd kallas den utbetalning som arbetsgivaren kan få från Tillväxtverket. Det 
benämns som preliminärt då det kommer att krävas regelbundna avstämningar för att 
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fastställa storleken på det slutliga stödet. Arbetsgivare kan bli återbetalningsskyldiga eller få 
extra ersättning om utfallet visar sig vara ett annat än vad som uppskattades vid ansökan. 

Storleken på det preliminära stödet bestäms dels av arbetstidsminskningen, dels av den 
individuella arbetstagarens ordinarie lön. Med ordinarie lön avses den lön som skulle ha 
utbetalats om den anställde inte deltagit i korttidsarbetet.  

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft 
under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen 
ingår dock inte löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön över 
lönetaket 44 000 kr.   

Jämförelsemånaden är den månad som infaller tre månader före den månad som 
arbetsgivaren söker preliminärt stöd för. Det innebär att om man söker stöd för korttidsarbete 
i april är det arbetstagarens lön i januari som ska vara underlag för stödberäkningen, utan att 
ta hänsyn till eventuell löneökning i april.  

Beräkningsmodellen för det preliminära stödet per anställd och månad är: 

Ordinarie lön * arbetstidsminskning i % * individuell närvarokvot * 98,6% 

Den individuella närvarokvoten är antalet hela frånvarodagar som inte är på grund av 
korttidsarbete dividerat med antalet schemadagar i månaden. Det innebär att en anställd som 
haft sjukdom två dagar i en månad med 20 schemadagar (schema före korttidsarbete) har en 
kvot på 18/20.  

Beräkningsexempel 
En anställd har 25 000 kr i månadslön och inga regelbundna rörliga ersättningar. Arbetsgivaren 
har beslutat att införa korttidsarbete med 60% minskning av arbetstid. Den anställde har varit 
närvarande hela månaden som man vill beräkna det preliminära stödet för. Beräkningen blir 
då: 

25 000 * 60% * 1 * 98,6% = 14 790 kr 

En annan anställd på samma företag har en ordinarie lön på 60 000 kr per månad, vilket ligger 
över lönetaket på 44 000 kr. Även denna anställda har varit närvarande hela månaden man 
utför beräkningen för.  

44 000 * 60% * 1 * 98,6% = 26 030,40 kr 

Notera här att den ordinarie lönen i beräkningen begränsas till 44 000 kr per anställd och 
månad. 

Arbetstagarens lön 

Korttidspermittering under dessa nya regler innebär att arbetstagaren får en mindre 
löneminskning än lagen tidigare sagt då man bedömt att extra stöd behövs. Som framgår av 
tabellen på sidan tre i detta dokument blir den anställdes löneminskning  4%,  6%, 7,5% eller 
12 % beroende på arbetstidsminskningen.  

Om inget annat avtalats i det lokala avtalet (se införande nedan) ska arbetstagarens 
löneminskning normalt inte begränsas till lönetak på 44 000 kr som används vid beräkning av 
det statliga stödet. En arbetstagare som har en ordinarie lön på 60 000 kr per månad och har 
en arbetstidsminskning på 60% ska alltså få: 

60 000 * 7,5% = 4 500 kr i löneminskning.  

Införande 

Införande av korttidsarbete på arbetsplatsen börjar med en avtalsförhandling. Om 
kollektivavtal finns ska förhandlingen ske med relevanta avtalsparter. När kollektivavtal 
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saknas ska avtal tecknas med varje enskild arbetstagare som ska omfattas av korttidsarbetet. 
Förslag på en avtalsmall finns att hämta på Tillväxtverkets hemsida (https://tillvaxtverket.se). 

Avtalen om korttidsarbete kan omfatta retroaktivt korttidsarbete, så om ni permitterat 
anställda före avtalsförhandling går det att avtala ett startdatum som inträffar före 
signeringsdatumet.  

För att kunna ta del av det statliga stödet vid korttidsarbete ska en ansökan göras till 
Tillväxtverket. Ansökningsprocessen öppnar den 7 april. I ansökan kommer ni att behöva lägga 
fram information om vilka andra åtgärder ni vidtagit för att kunna kvalificeras för det statliga 
stödet. Mer information om detta kommer att finnas på Tillväxtverkets hemsida senast den 7 
april när ansökningsprocessen öppnar.  

I ansökan ska ni även ange vilken omfattning era anställda ska gå ned i arbetstid och under 
vilken tidsperiod som korttidsarbetet ska gälla. Om omfattningen av någon anledning behöver 
förändras under tiden, till exempel en oväntad ökning av arbetskraftsbehovet, måste ett nytt 
avtal skrivas och en ny ansökan göras till Tillväxtverket. Detta gäller även om perioden för 
korttidsarbetet behöver förlängas.  

  

https://tillvaxtverket.se/
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Flex HRM Time 

För att du ska kunna registrera frånvaro i din tidrapport som beror på korttidspermittering 
behöver du komplettera tidgrupper med en tidkod och en frånvaroorsak för detta. Tidkoden 
läggs ut i tidrapporten för den tid den anställde ej är närvarande på arbetet och 
rekommenderad inställning visas nedan. 

 

Skapa frånvaro i Time 

Meny: Administration - Inställningar - Tidkoder  
Skapa en ny tidkod som ska användas för korttidspermission. Med fördel kopierar du en redan 
befintlig tidkod så som exempelvis tidkoden för permission. Tänk på att ta bort/justera 
lönearten som är kopplad efter kopiering. Tänk även på att du behöver skapa den per 
tidgrupp. Använd kopiera-knappen om du vill kopiera mellan tidgrupper.  

 

Exempel  

Du kan här ställa in om tidkoden ska kunna ge OB-ersättning genom att markera eller 
avmarkera Kan kombineras med OB.  

Ska timmar som registreras mot tidkoden över till lönesystemet behöver du även koppla på 
en löneart på tidkoden. Det görs under fliken Överföring till lön. Om du inte har en löneart för 
detta behöver det först läggas upp en sådan i registret över lönearter. 
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Meny: Administration - Inställningar - Frånvaroorsaker  
Skapa en ny frånvaroorsak som exempelvis heter Korttidspermission. 

 

Exempelbild  

Koppla därefter den tidkod som du tidigare skapat till frånvaroorsaken enligt nedan. Tänk på 
att du behöver lägga upp detta per tidgrupp.  

 

Exempelbild - tidrapportering 
Tidkoden kan användas för att registrera frånvaro direkt i tidrapporten eller via 
frånvarofunktionen.  
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Exempel dagrapportering  

 

Exempel periodrapportering  
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Har du personal som stämplar går det att via frånvaroorsaken stämpla korttidspermission.  
 

 

Exempelbild stämpla frånvaro  

 

Antal frånvarodagar att skicka till lön 

Ny löneart 
Skapa en löneart 65 som är passiv. Denna kommer att behövas för att i Payroll kunna fånga 
upp ev. frånvaro. 
 

 
 

Ny tidkod 
Ny tidkod för att få ut frånvarodagar som kopplas till löneart 65. 
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Händelse för att få ut frånvarodagar i flex lön 
Här kopplas de tidkoder på som skall påverka bidragsdelen vid korttidsarbete 

Har man obet sem i HRM skall även den vara med. Annars antar vi att vi i detta läge inte kan 
ta hänsyn till detta. Var noga med att kontrollera vad just era tidkoder i er uppsättning heter. 

 

if SummaSchemaTimmar() == 
SummaTidkodsTimmar(["VAB";"VAN";"TJLT";"FLT";"FLD";"FLVBF";"GRAV";"SJUK";"TJLD"]) 
   GenTidkodPaErsattningsflik("PERMF";1)  
end if 
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Koppla händelsen på tidrapport eller tidgrupp 
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Flex HRM Payroll 

 

Egna fält  

För att kunna göra beräkningarna av de nya lönearterna behövs det tre nya egna fält. Här är 
förslag på vilka Egna fält som man kan använda. Om du väljer att använda andra namn behöver 
du också använda andra namn i lönearternas formler i nästa avsnitt.  

• Lön jmf månad 
Används för att spara utbetald lön under jämförelsemånaden, dvs. tre månader 
innan den första månaden för korttidsarbete.   

• Arbetstidsminskning % 
Procentsats som arbetstiden minskas med, dvs. 60 %, 40 % eller 20 %. 

• Löneminskning 
Procentsats som lönen kommer att minskas med, dvs. 7,5 %, 6 %, eller 4 %.  

Skapa egna fält 
Var noga med att skapa dessa under fliken Lön. 

Du gör detta under Inställningar – Allmänt – Anställdaregistret – Egna fält. 

 

Under fliken Lön finns sedan dessa fält: 

 

I dessa fält fyller du i korrekt data med datum. 

Import egna fält 
Det går även att skapa importmallar och importera dessa värden. 

Inställningar – Allmänt – Importmallar 
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Löneart för permitteringstid 

Frånvaro korttidspermittering - Löneart 64 
När det gäller korttidsarbete och den tid som den anställde inte är på arbete så registreras 
detta på en tidkod i Time som sedan överförs till Payroll vid lönekörningen. Vi rekommenderar 
att man registrerar tid för arbetstidsminskning i tidrapporten och för över verklig tid till lön.  

 

Koppla på löneart 480,481 
Efter att alla lönearter är skapade kopplas löneart 480 och 481 på. Infoga löneartskoppling. 



Korttidsarbete från 16 mars 2020 14 

 

Statistik till SCB 
När det gäller statistik till SCB ska permitteringstimmarna inte räknas som arbetad tid. 
Däremot om man har semesteravtal med procent på intjänad lön eller rörliga lönedelar måste 
bocken under Semester vara ibockad.  
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Avdrag kortidspermittering - Löneart 480 

Allmänt 
En ny löneart behövs sedan för att göra det avdrag på lönen som den anställdes lön ska 
minskas med under korttidsarbetet. 

 

Pension 
Enligt de senaste uppgifterna (maj 2020) är det den lägre lönen som ska rapporteras till 
Pensionsmyndigheten. Detta innebär att det ska finnas bockar i Fora - Avser lön och Collectum 
- Avser lön ITP1. 
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Formel 
 

 

Formel att klistra in 
Omfattning = NumerisktFalt("Arbetstidsminskning %") / 100  // ev endast för visning i 
löneberedning 

A = Bruttolon() -
SummaBelopp(["480";"771";"738";"750";"751";"781";"783";"510";"511";"521";"522"]) // 
Saker som ej skall påverka löneminskningen tex skattepliktiga traktamenten som ligger i 
bruttolön ack 

A = A * (NumerisktFalt("Löneminskning") / 100) // alltid den senaste A som gäller  

if HelManad() || AntalKdgrTransDatum() == 0 // 1 Ja  0 Nej  - transaktionsdatumet hel månad 
eller om vi ej har transaktionsdatum  

   Belopp = A 

  Apris = 0 

  Antal = 0 

else  

    Apris = A / AntalKdgrAvvikelseperiod() 

    Antal = AntalKdgrTransDatum() // Transdatum from tom  

    Belopp = Antal*Apris 

 

end if 
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Förklaring formel 
A = Bruttolön - LartB(480) i formeln tar bruttolönen och minskar med lön som inte ska ligga till 
grund för lönesänkningen enligt avtalet. Semester skall inte ligga till grund för sänkningen 
vilket gör att den då ligger med i formeln.  Har man någon skattepliktig ersättning som inte 
ska räknas med så läggs dessa lönearter in efter 480, såsom i exemplet ovan med löneart 771.  

Exempel:  
A = Bruttolön - LartB(480,510,511,515,521,522 771,732) 

Beroende på vad som i ditt avtal ska ligga till grund för löneavdraget kan det vara enklare att 
istället lista de lönearter som ska räknas med. Då kan du skriva rad 2 i formeln enligt exemplet 
nedan. Du radar då inom parenteserna upp alla lönearter som ska vara med i underlaget.  

Exempel:  
A = LartB(10,70) 

 

Endast avdrag till 44000 ( se ditt kollektivavtal) 
Om du har ett avtal där man bara ska göra avdrag på lön upp till 44 000 kr kan du lägga in 
dessa tre rader efter rad 2 på följande sätt. I övrigt är formeln densamma.  

If A > 44000 

A = 44000 

End if  

 

 

Frånvaro under korttidsarbete 
När det gäller frånvaro under korttidsarbete så skall ju avdragen beräknas på den lägre lönen. 
Detta sker i formeln för löneart 480 eftersom beräkningen bygger på bruttolön och löneart 
480.   

 

Lönearter för beräkning av bidrag från staten 

För att sedan kunna ta ut rapporter och bokföra det bidrag som företaget får från staten lägger 
vi upp en lönearter som inte kommer att synas på lönespecifikationen utan enbart är till för 
beräkning av bidrag.  
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 Löneart 481 
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Formel 
Formel som beräknar bidraget från staten utifrån lön på jämförelsemånaden som finns i fält 
N30 upp till taket på 44 000 kr. Tar också hänsyn till om man inte haft korttidsarbete hela 
månaden. Kräver att man anger datum på transaktionen.  

 

 

Omfattning = NumerisktFalt("Arbetstidsminskning %") / 100 

if NumerisktFalt("Lön jmf månad") > 44000 

    UNDERLAG = 44000 

else  

    UNDERLAG = NumerisktFalt("Lön jmf månad") 

end if 

A = UNDERLAG * Omfattning * 0.986 

if HelManad() || AntalKdgrTransDatum() == 0 

    Belopp = A 

    Apris = 0 

    Antal = 0 

else  

 

       Apris = A / AntalKdgrAvvikelseperiod() 

    Antal = AntalKdgrTransDatum()  

    Belopp = Antal * Apris 

     

end if 
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Ackar – för frånvaro som skall påverka Statsbidrag  

 Acken 

 

 Lägg in acken på löneart 65 som ska påverka statsbidraget på sikt. På detta sätt kan du 
sedan få ut dina ackar för just dessa frånvarokoder. 
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Sjuklön till AGI 

Allmänt 
Sjuklönen som går till AGI skall vara beräknat på den nedsatta lönen. Vår löneart 480 justerar 
nämligen så att den anställde får rätt beräkning, men då kommer sjuklönen som går till AGI 
att vara lite för hög. För att låta programmet justera detta behövs en ny löneart.  

Löneart 450 Justering sjuklön AGI – 
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Formel 
 

 

 

Formel att kopiera in 
Belopp = SummaBelopp(["403";"400"])*NumerisktFalt("Löneminskning")/100 

Koppla på 450 på löneart sjuklön dag 1-14 ( 403) 

Allmänt 
För att AGI justeringen skall falla ut kopplar vi på denna på löneart 403. 

Var noga med att kontrollera så du har samma löneart för sjuklön dag 1-14. 
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Koppla på löneart 450 

 

 

GenLonerad("450";false;FromDatumTransaktion();TomDatumTransaktion();null;Antal;null;B
elopp;["Ansvar";"Kostnadsbärare"]) 

Exempel på lönehantering 

Tanken med upplägget på lönearterna är att man på löneart 64 summerar månadens 
permitteringstimmar och anger datum för den period man haft korttidsarbete enligt avtalet. 
Med detta upplägg kan man låta löneart 64 generera löneart 480, 481 enligt exemplet.  

Det är viktigt att datumperioden på löneart 480, 481 stämmer med perioden den anställde 
omfattas av korttidsarbete enligt avtalet.  

För en anställd som har korttidsarbetet hela april månad, med en arbetstidsminskning på  
60 % kan det då se ut så här: 
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45000*7,5% = 3375 

 

Vid sjukavdrag och permittering del av månad 

(45000- sjukavdrag + sjuktillägg )/ 31 ( avvikelsemånaden)* antal dagar  

Just i detta exempel räknar den på 31 dagar då vi kör lön i april.  

Kontroll 

Kontrollera alltid då personerna har fler typer av avdrag i en månad då det finns permittering 
så att rätt ersättning faller ut. 

 

Checklista  

 

 Löneart 64 

 Löneart 480  

 Löneart 481 

 Koppla löneart 64 till 480 och 481 

 Löneart 450 

 Koppla löneart 403 till 450 

 Skapa tidkod KPERM – Koppla på löneart 64 

 Skapa frånvaroorsak Korttidspermittering 

 Skapa en ack för frånvaro som kan vara till underlag för statsbidrag 

 Testa  


