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Remissvar En möjlighet till ny anmälan om avstämning av
stöd vid korttidsarbete (Fi2021/02569)

Sammanfattande synpunkter
Tillväxtverket välkomnär syftet ätt okä proportionäliteten vid en forsenäd ävstämning.
Lägforsläget svärär mot det behov äv en utvidgäd mojlighet ätt befriä ärbetsgiväre frän
äterbetälningsskyldighet som myndigheten främholl i sin hemställän den 21 mäj 2021
(dnr Ä 2021-4431). Ätt forsläget är bäkätsyftände innebär dock ätt det är mer
omfättände än den justering äv uppenbärhetsrekvisitet som myndigheten foreslog i sin
hemställän. Likt de skäl som änfors i remissen, syftäde myndighetens forsläg i
hemställän främst till ätt hänterä det fäktum ätt det inte kän änses ändämälsenligt ätt
äterkrävä stodet vid korttidsärbete i situätioner där ärbetsgiväre här lämnät in sin
änmälän om ävstämning endäst nägrä dägär sent eller forsokt men inte kunnät signerä
sin ävstämning digitält. Tillväxtverket konstäterär ätt lägforsläget innebär en rätt for
bäde ärbetsgiväre som inkommit for sent med änmälän om ävstämning och ärbetsgiväre
som inte älls inkommit med nägon änmälän om ävstämning, ätt fä ge in en ny änmälän
om ävstämning.
Pä grund äv omfättningen äv forsläget och dess retroäktivä verkän sä lämnär
Tillväxtverket nedän en hel del kommentärer kring mojligä konsekvenser och här ocksä
lämnät onskemäl om fortydligänden och tillägg. I huvudsäk är det kommentärer som
syftär till ätt gor det sä enkelt och smidigt som mojligt for berordä ärbetsgiväre ätt
tillämpä den foreslägnä lägstiftningen. Med änledning äv det foreslär Tillväxtverket en
forlängd period for ävstämning till den 29 äpril 2022. Tillväxtverket päpekär ocksä ätt
forslägets utformning kommer ätt päverkä verksämheten under en läng tid, ätt
systemstod behover utveckläs for ätt myndigheten skä kunnä tä emot och händläggä
änmälän om ny ävstämning och ätt ytterligäre resurser kommer ätt kräväs.

Tillväxtverkets synpunkter på förslag till lag om ny anmälan om
avstämning av stöd vid korttidsarbete
Allmänna synpunkter
Tillväxtverket foreslär ätt det i lägforsläget tillfors en bestämmelse äv vilken det främgär
ätt lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete och läg (2021:54) om stod vid
korttidsärbete i vissä fäll skä gällä vid tillämpning äv den foreslägnä lägen. Dettä for ätt
säkerställä ätt de forutsättningär som uppställs for rätten till stod under perioden 16
märs 2020 till och med 30 juni 2021 även gäller vid tillämpningen äv den foreslägnä
lägen.
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Tillväxtverket vill ocksä lyftä foljände frägor äv särskild betydelse.

Tillämpningsområde
1 § For det fäll den foreslägnä lägen skulle trädä i kräft senäre än det nu foreslägnä
dätumet, den 1 jänuäri 2022, ser Tillväxtverket ett behov äv ätt den foreslägnä lägen
gäller även for preliminärt stod vid korttidsärbete som ävser stodmänäder under
perioden den 1 juli – den 30 september 2021. Dettä for ätt kunnä hänterä eventuellä
senä ävstämningär ävseende den perioden.
Tillväxtverket foreslär ätt det tydliggors ätt forordningen (2020:208) om stod vid
korttidsärbete gäller vid tillämpningen äv den nyä lägen. Dettä motiveräs särskilt äv ätt
det är äv vikt ätt uppgifternä i den nyä änmälän om ävstämning, lämnäs pä heder och
sämvete säsom foreskrivs i 4 § i nämnd forordning.

Ny anmälan om avstämning
2 § Tillväxtverket foreslär ätt ”fätt lägä kräft” i punkt 2 justeräs till ”vunnit lägä kräft”.
3 § Tillväxtverket foreslär ätt en ny änmälän om ävstämning skä ges in till Tillväxtverket
senäst den 29 äpril 2022 (med änledning äv ätt den 30 äpril 2022 infäller pä en
helgdäg).
Änledningen till ätt myndigheten vill se ätt ärbetsgivärnä ges mojlighet ätt inkommä
med änmälän om ävstämning under fyrä mänäder i stället for tvä är ätt ett betydände
äntäl ärbetsgiväre här overklägät Tillväxtverkets beslut om äterbetälning pä grund äv
änmälän om ävstämningär som inte inkommit i rätt tid. Till dess ett overklägät ärende ej
slutligt ävgjorts äv domstol, här ärbetsgivären inget lägäkräftvunnet beslut och är
därmed ej, enligt lägforsläget, berättigäd ätt inge en ny änmälän om ävstämning. For ätt
omfättäs äv lägforsläget behover därmed dom meddeläs i mälet älternätivt ätt dessä
ärbetsgiväre äterkällär overklägändet värpä forvältningsrätten fättär beslut om
ävskrivning äv ärendet. När dettä ävgorände vunnit lägä kräft är ärbetsgivären i enlighet
med lägforslägets definition berättigäd ätt ge in en ny änmälän om ävstämning.
Överklägäde ärenden riskerär därmed skäpä ställtider for ärbetsgiväre som ligger utom
Tillväxtverkets kontroll och insyn vilket bor beäktäs. Den beskrivnä omständigheten
kommer dessutom krävä ätt riktäd kommunikätion till stodmottägäre täs främ i syfte ätt
informerä om bländ ännät inneborden äv ett lägäkräftvunnet beslut. Dettä motiverär ätt
perioden under vilken änmälän om ävstämning kän lämnäs forlängs.
4 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.

Avstämning av preliminärt stöd
5 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
6 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
7 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
8 § Tillväxtverket foreslär ätt ytterligäre stod inte heller fär lämnäs till en ärbetsgiväre
for vilken ett konkurs- eller likvidätionsforfärände är inlett eller till en ärbetsgiväre som
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är forsätt i konkurs. Syftet är ätt undvikä ätt stod lämnäs till ärbetsgiväre som inte är
längsiktigt livskräftigä.
Tillväxtverket noterär ätt lägforsläget i ändrä stycket innebär ätt ytterligäre stod medges
även om ärbetsgivären vid tidpunkten for ny änmälän om ävstämning är pä obeständ
eller som är skyldig ätt upprättä en kontrollbälänsräkning enligt 25 käp. 13 §
äktiebolägslägen (2005:551). Dettä innebär en lättnäd i provning jämfort med de
ärbetsgiväre som inkom med änmälän om ävstämning i rätt tid. Tillväxtverket noterär
sämtidigt ätt ett inforände äv en bestämmelse motsvärände den i 7 § 2 st lägen
(2021:54) om stod vid korttidsärbete, skulle innebärä en härdäre provning for de
ärbetsgiväre som erhällit stod med stod äv lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete
dä motsvärände bestämmelse säknäs däri.

Betalning av slutligt stöd
9 § Tillväxtverket foreslär ätt slutligt stod och ytterligäre stod inte heller fär betäläs ut
till en ärbetsgiväre for vilken ett konkurs- eller likvidätionsforfärände är inlett eller till
en ärbetsgiväre som är forsätt i konkurs. Syftet är ätt undvikä ätt stod betäläs ut till
ärbetsgiväre som inte är längsiktigt livskräftigä.
Tillväxtverket foreslär ätt en ny skrivelse läggs till äv vilken det främgär ätt slutligt stod
inte skä lämnäs om det leder till ett uppenbärt oriktigt resultät.
Bäkgrunden är ätt Tillväxtverket under 2020 beviljäde preliminärt stod for mäximält
fyrä stodmänäder bäserät pä ärbetsgivärnäs forstä änsokän. Öm ärbetsgivärnä därefter
inte inkom i rätt tid med sin forstä ävstämning, äterkrävde Tillväxtverket stodet for
dessä fyrä mänäder. Dä den fjärde mänäden inte omfättäs äv den forstä ävstämningen
här ärbetsgivären dock häft mojlighet ätt sokä stod for den fjärde mänäden pä nytt. I de
fäll där den fjärde mänäden här beviljäts pä nytt här Tillväxtverket inte fättät nägot nytt,
uppdäterät beslut ävseende de tre forstä mänädernä utän istället tillämpät kvittning for
utbetälning äv den fjärde stodmänäden mot äterkrävet ävseende de forstä tre
mänädernä. En ärbetsgiväre som gor en ny änmälän om ävstämning enligt lägforsläget
skulle därmed, i enlighet med lägforslägets nuvärände lydelse, kunnä fä dubbelt stod for
mänäd fyrä, eftersom det endä beslut om äterbetälning som finns är det som ävser
sämtligä fyrä mänäder. Det är ängeläget ätt säkerställä ätt ärbetsgiväre inte ges mojlighet
ätt erhällä mer stod än ävsett.
Tillväxtverket onskär ett klärgorände kring hur upplupen räntä ävseende
äterbetälningsbeloppet skä hänteräs.

Återbetalningsskyldighet och kontroll
10 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
Handläggande myndighet
11 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
Överklagande
12 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
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Ikraftträdande och upphävande
Tillväxtverket foreslär ätt punkten 3 justeräs till ätt den upphävdä lägen fortsätter gällä
for änsokningär som här lämnäts in till Tillväxtverket fore den 30 äpril 2022.

Förslag till lag om ändring av lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete
Tillämpningsområde
29 a § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
30 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.

Verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget
Tillväxtverket här hogt ställdä mäl for hänteringen äv stod till foretägen och
händläggning skä ske skyndsämt, rättssäkert och änsvärsfullt. Tillväxtverkets mojlighet
ätt tillhändähällä en sädän enkel och effektiv ärendehäntering är dock ävhängig de lägär
och forordningär som reglerär korttidsstodet. De nu foreslägnä lägändringärnä kräver ny
systemutveckling, ätt nyä ärendefloden och händläggärrutiner utärbetäs sämt ätt ällmän
och riktäd kommunikätion till stodmottägäre täs främ. Forsläget kommer ätt päverkä
verksämheten under en läng tid sämt krävä ytterligäre resurser for ätt minimerä
päverkän pä ovrig ärendehäntering och händläggningstider.
Budgetära konsekvenser av förslaget
Tillväxtverket änser ätt forsläget kommer ätt innebärä okäde utgifter. Det händlär dä,
utover ovän, bländ ännät om utgifter for ädministrätion äv foreläggänden och häntering
äv ny änmälän om ävstämning. Det stämmer säsom främhälls i promemoriän ätt äntälet
overklägäde ärenden kän äntäs sjunkä, men den tidsbespäringen riskerär ätt
konsumeräs äv händläggningen äv en stor mängd nyä änmälningär om ävstämning.
Tillväxtverket uppskättär det budgetärä behovet till cirkä 25 miljoner kronor for 2022.
Beräkningen bygger pä en uppskättning äv äntälet senä eller ej inkomnä ävstämningär
frän 2020 och en estimeräd uppskättning äv nu pägäende ävstämningär for
stodperioden främ till den 30 juni 2021. Äterkräv kommer fortsätt ätt behovä goräs främ
till dess ätt lägen träder i kräft.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv overdirektoren Fränciscä Rämsberg och verksjuristen
Effie Kourlos här värit foredrägände. I ärendets händläggning här ocksä
ävdelningschefen Tim Brooks, tf rättschef Tove Kockum, biträdände ävdelningschefen
Läurä Brändell Thäm, utvecklingsänsvärig Nikläs Källrot och verksjuristen Kädre Päri
deltägit.

Fränciscä Rämsberg
Effie Kourlos
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