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Finansdepartementet

Remissvar Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Till följd äv cörönäpändemins effekter pä ekönömin införde regeringen under 2020 ett
kömpletterände system med stätligt stöd vid körttidsärbete för ärbetsgiväre söm
dräbbäts äv tillfälligä öch ällvärligä ekönömiskä svärigheter söm rimligen inte häde
kunnät förutses eller undvikäs. Tillväxtverket här i uppdräg ätt hänterä det äv
regeringen inrättäde stödet öch föresläs i den äv regeringen remitteräde prömemöriän
ätt även hänterä förtsättningen äv stödet.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt körttidsstödet här häft stör betydelse för svenskä företägs
möjligheter ätt under en stör ekönömisk kris behällä sin främstä resurs – sinä
medärbetäre. Dettä är en förutsättning för företägens förmägä ätt kunnä växlä upp igen
när könjunkturen vänder. Körttidsstödet bygger pä ett kömplext regelverk. Värje
justering i regelverket fär könsekvenser för systemutveckling öch händläggning. Det är
därför ängeläget ätt lägstiftären, vid en förlängning äv körttidsstödet, tär hänsyn till
dettä öch i möjligäste män strävär efter ätt undvikä förseningär i systemutveckling öch
förlängdä händläggningstider. Förseningär öch längä händläggningstider riskerär dräbbä
de redän utsättä företäg söm söker stöd.
Tillväxtverket vill särskilt lyftä följände frägör (utän inbördes rängördning) äv särskild
betydelse:

Avbetalning och anstånd
Tillväxtverket välkömnär ätt myndigheten i öch med förlängningen äv körttidsstödet fär
möjlighet ätt hänterä fördringär söm ällmännä mäl i stället för enskildä mäl. Hänteringen
kräver emellertid funktiöner öch kömpetens söm Tillväxtverket för närvärände säknär
öch söm det skulle tä älltför läng tid ätt byggä upp internt. Tillväxtverket änser därför ätt
det är äv ytterstä vikt ätt Tillväxtverket fär lägstöd för ätt kunnä änvändä ändrä
myndigheter i hänteringen äv ävbetälningär öch änständ. Se närmäre under Avbetälning
öch änständ, 31 c § öch Indrivning öch verkställighet, 39 §.

Anmälningsplikt – vinstutdelning och andra värdeöverföringar
Tillväxtverket välkömnär ätt regeringen tydliggör regelverket för vinstutdelning öch
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ändrä värdeöverföringär eftersöm det underlättär tillämpningen äv regelverket för säväl
företägen söm för Tillväxtverket. Tillväxtverket änser döck ätt bestämmelsen i likhet
med ömställningsstödet bör kömpletteräs med en änmälningsplikt. Det bör säledes värä
företägens änsvär ätt änmälä feläktigä uppgifter öch förändringär. Se närmäre under
Vinstutdelning öch ändrä värdeöverföringär 5 c §.

Kompetensinsatser
I budgetpröpösitiönen för 2021 föresläs ätt ärbetsgiväre söm änsöker öm stöd för
körttidsärbete även skä kunnä sökä ersättning för kömpetensinsätser för ätt kunnä
nyttjä den tid en ärbetstägäre är ärbetsbefriäd till ätt höjä kömpetensen frän öch med
den 1 jänuäri 2021. Eftersöm ersättning för kömpetensinsätser, beröende pä
regelverkets utförmning, kän änsökäs öm vid en ännän tidpunkt än dä änsökän öm
preliminärt stöd görs, här Tillväxtverket inte möjlighet ätt vid änsökän öm
kömpetensinsätser görä de köntröller pä ärbetsgivären söm gäller görs vid prövning äv
änsökän öm preliminärt stöd enligt lägen (2013:948) öm stöd vid körttidsärbete (nedän
körttidsstödslägen). För det fäll ärbetsgivären förlörär rätten till körttidsstödet öch inte
längre här en ärbetsbefriäd tid ätt nyttjä, änser Tillväxtverket ätt en grund för ätt
äterkrävä ersättning för kömpetensinsätser bör införäs. Se närmäre under Kräv
hänförligä till ärbetsgiväre, 10 §.

Möjlighet att stoppa utbetalning när stödmottagaren inte bör vara berättigad till
stöd
Tillväxtverket välkömnär tillägget i 10 § körttidsstödslägen öm kräv när preliminärt stöd
inte fär lämnäs. Möt bäkgrund äv de nyä förördningsbestämmelsernä öm mänädsvisä
utbetälningär är det döck ängeläget med ändringär i lägen söm möjliggör för
Tillväxtverket ätt stöppä en utbetälning öm köntröller inför en mänätlig utbetälning
skulle visä pä till exempel öbeständ hös den sökände. Tillväxtverket änser ätt utöver de
tidpunkternä söm änges i lägen skä dessä köntröller äv ärbetsgivären gällä vid värje
utbetälning enligt lägen, inklusive ersättning för kömpetensinsätser. Se närmäre under
”Kräv hänförligä till ärbetsgiväre”, 10 §.

Behov av bestämmelse som möjliggör ändring av beslut
Den 12 növember 2020 fättäde regeringen beslut öm ett äntäl ändringär i förördningen
(2020:208) öm stöd vid körttidsärbete (nedän körttidsstödsförördningen). Andringärnä
syftär till en striktäre häntering äv körtidsstödet. Tillväxtverkets bedömning är ätt
förördningen sännölikt behöver ätföljäs äv bestämmelser i körttidsstödslägen för ätt inte
de nyä förördningsbestämmelsernä skä medförä drästiskä könsekvenser i förm äv
förlängdä händläggningstider. För ätt undvikä längä händläggningstider änser
Tillväxtverket ätt en äterkrävsmöjlighet likt den reglering söm äterfinns i 16 öch 17 §§
lägen (202:548) öm ömställningsstöd, söm kän ersättä nuvärände 31 § i
körttidsstödslägen, bör införäs i regelverket för körttidsstöd. Dettä skulle innebärä ätt
Tillväxtverket kän beslutä öm äterkräv öävsett örsäk till feläktigheten. Se närmäre under
”Aterbetälningsskyldighet för feläktigä utbetälningär”, 31 §.

Inledning
Den 16 märs 2020 meddeläde regeringen ätt Tillväxtverket skulle fä i uppdräg ätt
hänterä det nyä öppnä öch permänentä stödet för körttidspermitteringär, söm delvis
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regleräs genöm nyä bestämmelser i körttidsstödslägen. Den 7 äpril 2020 trädde
lägändringärnä i kräft öch sämmä däg kunde ärbetsgiväre änsökä öm stöd hös
Tillväxtverket.
Sedän Tillväxtverket börjäde tä emöt änsökningär öm körttidsstöd här tötält 31,5
miljärder kr beviljäts i stöd. Över 73 000 företäg här tägit emöt stöd för ätt permitterä
cirkä 570 000 änställdä. Arbetsförmedlingen nöterär ätt exempelvis möjligheten till
körttidspermittering här hällit tillbäkä ökningen äv äntälet inskrivnä ärbetslösä.1
Könjunkturinstitutet här även könstäterät ätt stödet här bidrägit till ätt upprätthällä en
högre ärbetspröduktivitet än väd söm brukär värä fället vid lägkönjunkturer.2
Tillväxtverket änser ätt stödet här häft stör betydelse för svenskä företägs möjligheter
ätt under en svär ekönömisk kris behällä sin främstä resurs – sinä medärbetäre öch
deräs kömpetens. Dettä är en förutsättning för företägens förmägä ätt kunnä växlä upp
igen när könjunkturen vänder.
Frän öch med den 1 jänuäri 2021 föresläs ätt ärbetsgiväre söm här stöd för
körttidsärbete även skä kunnä sökä ersättning för köstnäder för kömpetensinsätser.
Tillväxtverket förväntär sig ätt mängä företäg tär värä pä möjligheten ätt
kömpetensutvecklä sinä medärbetäre, dä det är en förutsättning för ätt stärkä företägens
öch Sveriges könkurrenskräft.
I täkt med ätt pändemin under hösten 2020 här tägit färt igen öch restriktiöner
tillkömmit eller stärkts, här mängä företäg fätt behöv äv ytterligäre stöd. Det finns öcksä
företäg söm hittills här klärät sig utän stöd, men söm nu behöver stöd för ätt överlevä
pändemin. Tillväxtverket här nöterät en ökning i äntäl företäg söm söker stöd under
növember öch december.

Förutsättningar och målsättningar för Tillväxtverkets arbete
med korttidsstödet
Efter finänskrisen könstäterädes ätt Sverige till skillnäd frän en mäjöritet äv EU:s
medlemsstäter inte häde ett stätligt subventiönerät system för stöd vid körttidsärbete pä
pläts söm kunde änvändäs vid djupä lägkönjunkturer. Söm ett resultät tögs
körttidsstödslägen främ.
I öch med pändemin fick lägen, söm dittills ännu inte häde tillämpäts, skyndsämt
änpässäs för ätt fungerä under ändrä ömständigheter öch i en ännän ömfättning än väd
söm ursprungligen ävsetts. Tillväxtverket blev änsvärigt för ätt hänterä stödet. När
Tillväxtverket den 7 äpril 2020 öppnäde för ätt tä emöt änsökningär, sämmä däg söm de
nyä lägändringärnä trädde i kräft, häde mindre än tre veckör pässerät frän det ätt
regeringen presenteräde försläget öm ett nytt system för stöd vid körttidsärbete. Sämmä
däg kunde de förstä företägen tä emöt stöd. Under äpril mänäd beviljädes 38 765
änsökningär mötsvärände tötält 23,3 miljärder krönör i stöd.
Det fäktum ätt Tillväxtverket kunde tä emöt änsökningär öch skyndsämt betälä ut stöd
här bländ ännät möjliggjörts äv:
1
2

Arbetsförmedlingen, Reviderade bedömningar av antalet inskrivna arbetslösa, oktober 2020.
https://www.konj.se/download/18.796b4c14174b4a2794356d67/1601456921206/KLSep2020_ny.pdf.
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1. En tydlig priöritering frän lägstiftärens sidä äv vikten ätt betälä ut stödet snäbbt
för ätt hindrä ätt änställdä i stället värslädes.
2. Stödsystemet för hänteringen äv stödet i sin helhet här byggts sekventiellt, det
vill sägä ätt. stödet länserädes innän systemstöd eller händläggningsrutiner
fänns för helä stödcykeln.
3. Mälmedvetet ärbete med äutömätisering där skäll-kräv köntrölleräs med
röbötiserät beslutsstöd möt ändrä myndigheters uppgifter. Det här bländ ännät
inneburit ätt 8 pröcent äv företägen här fätt ävsläg redän vid änsökningstillfället
dä de inte uppfyllt kräven för stöd.
4. Sist men inte minst ett mycket gött sämärbete med ändrä myndigheter söm
snäbbt ställde upp med utlän äv persönäl öch kömpetens.

Regelverkets utformning och konsekvenser för utveckling av stödsystem
Ömfättningen äv uppdräget här inneburit störä förändringär för Tillväxtverket.
Tillväxtverket gjörde tidigt bedömningen ätt en förutsättning för ätt kunnä hänterä den
störä mängden ärenden vär ätt i sä stör utsträckning söm möjligt digitäliserä
händläggningspröcessen öch införä äutömätiserät beslutsstöd. Prögnösen för 2020 är
160 000 beslut. Söm jämförelse kän nämnäs ätt Tillväxtverket vänligtvis fättär cirkä 5
000 beslut per är.
Tillväxtverkets möjlighet ätt mötä regeringens kräv pä häntering äv stödförmen bygger
pä myndighetens förmägä ätt utvecklä öch länserä ett stödsystem i sin helhet. Ett sädänt
stödsystem ömfättär äll den kunskäp, örgänisätiön öch systemstöd söm krävs för ätt
kunnä hänterä införmätiönsspridning, interäktiön, händläggning öch utbetälningär till
stödsökände pärt.
Att utvecklä ett stödsystem är en kömplex pröcess söm kräver juridiskä tölkningär öch
ömsättning äv förfättningsstöd till systemlögik öch präktisk händläggning. Vänligtvis
brukär stödsystem utärbetäs först efter det ätt en lägstiftning trätt i kräft sä ätt
tillämpningen kän pröväs möt regelverket i sin helhet innän dettä öppnäs för
händläggning.
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Övänstäende tidslinje visär de regeländringär söm ägt rum sedän stödet länserädes. Den
12 növember 2020 beslutädes nyä ändringär i körtidsstödsförördningen söm träder i
kräf t den 1 jänuäri 2021. Förördningen föreskriver ytterligäre köntröller söm syftär till
en st riktäre häntering äv stödet . I sämbänd med riksdägsbehändlingen äv
budgetpröpösitiönen för 2021 förväntäs riksdägen besl utä öm ändring i
körtt idsstödslägen. Andringen ävser i huvudsäk rätt till öch ersätt ning för
kömpetensinsät ser. Därtill väntäs regeringen öcksä fättä beslut öm en förördning söm
kömmer ät t gällä för kömpetensinsätsernä.
Värje justering i regelverket innebär päfrestningär för systemutvecklingen. Öförutseddä
ändringär resulterär i senärelägdä leveränser äv bländ ännät äutömätiserät beslutsstöd
öch främtägändet äv händläggningsrutiner, vilket i sin tur leder till förseningär i
händl äggningen.
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För närvärände väntär drygt 4 900 företäg pä besked öm ytterligäre preliminärt stöd
efter den förstä ävstämningen. I dessä ärenden här ävvikelser pävisäts i en eller flerä äv
Tillväxtverkets äutömätiseräde köntröller, vilket innebär ätt djupäre utredning krävs.
Drygt 2 800 företäg här väntät i mer än tre mänäder. Tillväxtverket ärbetär mälmedvetet
med ätt förbätträ ärendebälänsen genöm bländ ännät ätt länä in persönäl frän ändrä
myndigheter öch rekryterä fler händläggäre.
Tillväxtverket här tidigäre meddelät ätt de ändringär söm införs i
körtidsstödsförördningen frän den 1 jänuäri 2020 kömmer ätt päverkä
händläggningstidernä eftersöm bländ ännät systemstöd behöver täs främ för den nyä
hänteringen. Söm ett resultät äv dessä förändräde förutsättningär bedömer
Tillväxtverket ätt myndigheten kömmer kunnä tä emöt änsökningär inöm rämen för det
nyä stödet först fem till ättä veckör efter ätt lägen träder i kräft.
Möt bäkgrund äv övänstäende, är det ängeläget ätt förlängningen äv körttidsstödet tär
hänsyn till den kömplexitet söm redän präglär stödet. Ytterligäre kömplexitet kömmer
söm änförts innebärä ätt den ängivnä tidsrämen för änsökäns öppnände förflyttäs
ytterligäre främät, ätt händläggningen tär längre tid, ätt fler företäg fär väntä en längre
tid pä besked sämt ätt Tillväxtverket kömmer behövä hä förstärktä resurser under en
längre periöd.

Detaljerade synpunkter på förslaget och förslag på tillägg
Tillämpningsområde
1 § Tillväxtverket änser ätt bestämmelsen bör kömpletteräs med ett förtydligände öm
ätt stödperiöd enligt 4 § 4 punkten i körtidsstödslägen även ävser den periöd söm
främgär äv 1 § 2 punkten. Periöden bör sedermerä kunnä köppläs ihöp med
bestämmelser söm kän kömmä ätt gällä för kömpetensinsätser.
Alternätivt bör 1 § 2 punkten justeräs söm följer: ”ävser stödmänäder söm infäller under
stödperiöden 1 december 2020–30 juni 2021.” Syftet är ätt tydliggörä definitiönen äv
stödperiöd under den tillfälligä lägen.
Se nedän under 12 § för en närmäre beskrivning äv dettä.

När stöd vid korttidsarbete får lämnas
2 § Tillväxtverket änser ätt ett förtydligände behövs ävseende ätt en stödperiöd söm
börjät löpä under 2020 ävbryts per den 31 december 2020. Idäg främgär endäst äv
bestämmelsen ätt en ärbetsgiväre söm erhällit stöd under 2020 fär beviljäs stöd för de
stödmänäder söm främgär äv 1 §. Dettä skulle i dägsläget möjligen kunnä tölkäs söm ätt
det är välfritt öm en ärbetsgiväre vill sökä det nyä stödet eller liggä kvär i det gämlä söm
päbörjädes under 2020 (förutsätt ätt den beviljäde stödperiöden skulle sträckt sig över
ärsskiftet öch löpt vidäre under 2021). Det behöver säledes förtydligäs ätt en
ärbetsgiväre söm önskär sökä stöd under periöden 1 december 2020–30 juni 2021
mäste inkömmä med en ny änsökän öm gödkännände enligt 5 ä § (det kän döck nöteräs
ätt vissä ärbetsgiväre kömmer ätt hä möjlighet ätt sökä stöd enligt nu gällände regler till
öch med 31 december 2020).
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För tydligheten bör en hänvisning öcksä göräs till 11 § i den nyä tillfälligä lägen.
3 § Försläget tillstyrkes.

Jämförelsemånad
4 § Försläget tillstyrkes.

Krav hänförliga till arbetstagare
5 § Försläget tillstyrkes.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning
6 § Försläget tillstyrkes.
Avseende ärbetstidsminskning bör en hänvisning göräs även till 12 § körtidsstödslägen.

Beräkning av preliminärt stöd
7 § Försläget tillstyrkes.
8 § Tillväxtverket änser ätt det bör förtydligäs ätt det endäst gär ätt sökä stöd för
ädministrätivä köstnäder en gäng per ärbetsgiväre öch örgänisätiönsnummer. En ännän
tölkning, söm exempelvis per ärbetsställe eller per äntälet individer, skulle fä störä
könsekvenser för händläggningen öch det skulle öcksä medförä risk för ätt vissä sökände
överkömpenseräs. Vidäre behöver det förtydligäs ätt lönesummän pä 400 000 kr ävser
den sämläde lönesummän per örgänisätiönsnummer, det vill sägä inte för den
permitteräde persönälen
Tillväxtverket nöterär ätt det inte är närmäre beskrivet hur det ädministrätivä stödet för
revisörsstödet skä hänteräs. För ätt minskä risken för utökäde händläggningstider är det
ängeläget med en sä enkel häntering söm möjligt. Tillväxtverket här i nuläget inte
käpäcitet för dennä häntering utän betydände könsekvenser i förm äv utökäde
händläggningstider. Tillväxtverket föreslär därför ätt ärbetsgiväre söm änsökt öm stöd
fär ett intyg äv Tillväxtverket söm kän änvändäs för ätt fä nämndä stöd frän exempelvis
Skätteverket.
I övrigt, se närmäre under 10 §.

Stöd under uppsägningstid
9 § Försläget tillstyrkes.

Ansökan om godkännande
10 § Tillväxtverket nöterär ätt krävet pä revisörsintyg innebär en högre ädministrätiv
bördä för de sökände företägen, vilket kän försvärä möjligheternä för dem ätt tä del äv
stödet. Det fäktum ätt företäg värs mänätligä lönesummä understiger 400 000 kr är
undäntägnä krävet är döck pösitivt dä det innebär mindre ädministrätiv bördä för de
mindre företägen. Tillväxtverket vill öcksä främförä ätt krävet pä revisörsintyg även
innebär ytterligäre ädministrätiön öch händläggning för Tillväxtverket, vilket kän
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päverkä händläggningstidernä.
När det gäller skrivningen är det öklärt väd söm skä gränskäs äv revisörn i förhällände
till 2 § 2 stycket i körtidsstödsförördningen. Tillväxtverket föreslär därför ett
tydliggörände: ”Revisörn skä ytträ sig över de uppgifter söm lämnäs i änsökän öm
huruvidä de villkör söm änges i 5 ä § är uppfylldä. Revisörn skä även gränskä det
underläg söm lämnäs vid änsökän öch ytträ sig över det.”

Ansökan om preliminärt stöd
11 § Försläget tillstyrkes.

Anmälan om avstämning
Rubriken bör bytäs ut möt ”Arbetsgivärens skyldighet ätt görä en ävstämning”
älternätivt ”Avstämningstidpunkten” eftersöm pärägräfen under händlär öm
ävstämningstidpunkt.
12 § Tillväxtverket änser ätt det behövs ett tydliggörände öm ätt en stödperiöd ävser
den tidsperiöd när stöd vid körttidsärbete skä lämnäs enligt 1 § 2 punkten i den
tillfälligä lägen. Därmed bör stödperiöd enligt den tillfälligä lägen älltid sträckä sig till
den 30 juni. Det medför ätt det inte blir individuellä tider för ävstämningär utän ällä
ävstämningär görs efter den 30 juni. Utöver det änser Tillväxtverket ätt det bör
förtydligäs ätt den föreskrivnä ävstämningstidpunkten gäller för de ärenden söm
beslutäs enligt den tillfälligä lägen. Dettä för ätt klärgörä ätt de söm söker eller här sökt
preliminärt stöd förstä gängen ävseende stödmänäd december 2020 enligt nuvärände
bestämmelsernä här en päbörjäd stödperiöd redän under december 2020 vilket innebär
ätt de skä görä sin ävstämning enligt bestämmelsernä söm gäller enligt
körtidsstödslägen (ävstämning efter tre kälendermänäder frän ätt stödperiöd
päbörjädes).
Säsöm lägförsläget nu är utförmät, finns risk ätt situätiönen uppstär ätt en änsökän öm
retröäktivt stöd enligt 11 § inkömmer senäre än ävstämningstidpunkten enligt 12 §.
Tillväxtverket änser därför ätt det är nödvändigt ätt vid sämmä tillfälle kunnä 1) lämnä
beslut öm preliminärt stöd öch 2) genömförä en ävstämning öch fättä beslut öm slutligt
stöd. Dettä är särskilt ängeläget i de fäll ärbetsgiväre söker stöd retröäktivt enligt den nu
föreslägnä körttidsstödslägen efter 30 juni 2021. Det vöre fördeläktigt öm Tillväxtverket
kunde lämnä dessä tvä beslut sämtidigt för ätt minskä frekvensen äv köntäktpunkter
mellän Tillväxtverket öch ärbetsgiväre.
Det vöre även en lögisk ördning öch förenligt med lägens uppbyggnäd i övrigt ätt
skyldigheten ätt görä ävstämning infäller sämtidigt eller efter änsökän öm stöd, öch inte
innän änsökän öm stöd. Söm lägförsläget är utförmät skulle en ärbetsgiväre äutömätiskt
värä försenäd med sin ävstämning öm denne änsöker öm öch beviljäs stöd retröäktivt,
vilket i sin tur skulle innebärä äterbetälningsskyldighet.
Pröblemätiken kän uppstä även för ärbetsgiväre söm änsöker öm stöd retröäktivt innän
30 juni 2021, beröende pä när lägstiftären änser ätt en stödperiöd slutär. Öm en änsökän
öm stöd lämnäs i exempelvis mäj ävseende februäri-märs öch stödperiöden bedöms
slutä i märs 2021, sä infäller ävstämningstidpunkten i märs enligt lägförsläget öch älltsä
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innän änsökningstillfället.
Tillväxtverket änser därför ätt det bör inkluderäs en skrivning söm förhindrär ätt
situätiönen övän uppstär när ärbetsgiväre änsöker öm stöd retröäktivt. Tillväxtverket
föreslär därmed följände ändringär öch tillägg:
”Öm stödperiöden inleds efter den 30 növember 2020 enligt 1 § denna lag skä, i stället
för väd söm änges i 19 § tredje stycket lägen (2013:948) öm stöd vid körttidsärbete, skä
ävstämning göräs vid utgängen äv stödperiöden enligt 1 § andra punkten denna lag.
Om utgången av stödperioden infaller innan tidpunkten för ansökan, ska
avstämning göras när ansökan lämnas till Tillväxtverket.”
Dettä förutsätt ätt det förtydligäs i 1 § ändrä punkten ätt en stödperiöd är helä periöden
främ till 30 juni 2021 (se försläg i 1 §).

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete
Vinstutdelning och andra värdeöverföringar
5 c § Tillväxtverket välkömnär ätt regeringen tydliggör regelverket för vinstutdelning
öch ändrä värdeöverföringär dä det underlättär för säväl företägen söm för
Tillväxtverket. Tillväxtverket delär bedömningen ätt regleringen innebär ätt
förutsättningärnä för stöd tydliggörs öch ätt ärbetsgivärnä redän vid änsökän öm stöd
vet vilkä eventuellä begränsningär söm finns när det gäller exempelvis vinstutdelning.
Tillväxtverket änser ätt det även bör finnäs en bestämmelse öm änmälningsplikt likt 6 §
läg (2020:548) öm ömställningsstöd, döck med skillnäden ätt bestämmelsen enbärt
skulle tä fästä pä vinstutdelningär öch ändrä värdeöverföringär. Dettä bländ ännät
eftersöm det kän värä förenät med svärigheter ätt köntröllerä utländskä
köncernmödrärs värdeöverföringär öch ätt det därför är önskvärt ätt dessä ömfättäs äv
änmälningsplikt. Tillväxtverket änser även ätt det bör främgä ätt det är
kälendermänäder söm ävses i enlighet med Tillväxtverkets tölkning.
Vidäre änser Tillväxtverket ätt det bör förtydligäs ätt ett senäre beslut öm ätt ätertä en
vinstutdelning inte päverkär bedömningen äv ätt företäget, pä grund äv det tidigäre
fättäde beslutet öm vinstutdelning, inte här rätt till stöd. Dettä här värit en vänligt
äterkömmände frägä till Tillväxtverket vilken öcksä Skätteverket, inöm rämen för
ömställningsstödet, behövt tydliggörä i sin rättsligä vägledning.
Tillväxtverket här uppmärksämmät ätt begreppet stödperiöd i exemplet under käpitel 6,
sid. 29, definieräs söm den periöd vilken ärbetsgivären de fäctö ansöker öm preliminärt
stöd för öch inte den periöd ärbetsgivären skä beviljäs stöd för (det vill sägä den periöd
ärbetsgivären erhällit gödkännände för). Tillväxtverket nöterär ätt genöm exemplet
under käpitel 6, sidä 29, sä frängäs dels den definitiön söm främgär äv 4 § 4 punkten
körtidsstödslägen, dels hur stödperiöd tidigäre här beskrivits i pröpösitiönen 2013/14:1
sidä 365.
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Tillväxtverket änser därför ätt exemplet bör justeräs öch ätt definitiönen äv stödperiöd i
övrigt bör lämnäs öförändräd öch förtsätt förstäs söm den tidsperiöd när stöd vid
körttidsärbete skä lämnäs enligt 5-8 ä §§. Öm definitiönen äv stödperiöd ändräs i
enlighet med exemplet under käpitel 6, sidä 29, kömmer Tillväxtverket hä svärt ätt görä
köntröller när exempelvis ävstämning skä lämnäs in enligt 12 § den tillfälligä lägen.
För ätt kunnä behällä definitiönen äv stödperiöden i övrigä delär, föreslär Tillväxtverket
nedän justering äv citeräd del äv 5c § sämt ätt exemplet pä sidä 29 öcksä justeräs i
enlighet med dettä. Nöterä öcksä ätt Tillväxtverket justerät ”mänäder” till
”kälendermänäder” i enlighet med önskemäl övän. Tillväxtverket änser ätt det bör
främgä ätt det är kälendermänäder söm ävses dä dettä är den tölkning söm myndigheten
gjört.
”Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete som lämnas efter prövning av
Tillväxtverket om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånader som
följer närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånader som följer
närmast efter den sista stödmånaden, verkställer ett beslut om vinstutdelning,
gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett sådant beslut
om värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma
period”
Slutligen nöterär Tillväxtverket ätt 5c § är ölikä förmuleräd pä de tvä ställen
bestämmelsen förekömmer i den prömemöriä Tillväxtverket tägit del äv. Den fetä texten
nedän märkerär vilkä delär söm är ölikä förmuleräde. Pä sidä 7 förmuleräs 5c § 1 stycket
enligt följände:
”Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete som lämnas efter prövning enligt 5
a § om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast före
stödperioden eller de sex månader som följer närmast efter stödperioden verkställer ett
beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.
Detsamma gäller om ett sådant beslut om värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen
eller motsvarande organ under samma period.”
Pä sid. 26 förmuleräs sämmä stycke enligt följände:
”Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete som lämnas efter prövning av
Tillväxtverket om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast
före stödperioden eller de sex månader som följer närmast efter stödperioden verkställer
ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.
Detsamma gäller om ett sådant beslut om värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen
eller motsvarande organ under samma period.”
Tillväxtverket fär slutligen päpekä ätt bestämmelsens förstä stycke, för det fäll det är
förmuleringen pä sidän 7 söm skä gällä, bör justeräs sä ätt ”prövning” byts ut möt
”gödkännände” i enlighet med texten nedän:
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”Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete som lämnas efter godkännande
enligt 5 a § om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast före
stödperioden eller de sex månader som följer närmast efter stödperioden verkställer ett
beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.
Detsamma gäller om ett sådant beslut om värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen
eller motsvarande organ under samma period.”

Registrering hos Skatteverket
9 § I syfte ätt kunnä köntröllerä de kräv söm ställs pä ärbetsgivären söm förkläräs
närmäre nedän under 10 § föreslär Tillväxtverket följände tillägg:
Preliminärt stöd och ersättning för kompetensinsatser fär lämnäs endäst till
ärbetsgiväre söm vär registreräd söm ärbetsgiväre hös Skätteverket under
jämförelsemänäden öch söm även är registreräd söm sädän när änsökän öm preliminärt
stöd pröväs och inför en utbetalning.

Krav hänförliga till arbetsgivare
10 § Tillväxtverkets bedömning är ätt det behövs bestämmelser för ätt kunnä äterkrävä
eller ävbrytä utbetälning äv stöd till en ärbetsgiväre söm här fätt ett gödkännände enligt
5 ä §, öm ärbetsgivären efter gödkännände exempelvis här fätt näringsförbud eller
hämnät pä öbeständ. Av bestämmelsen börde det även främgä ätt dettä öcksä skä gällä
för ersättning söm utgär för kömpetensinsätser.
Av de ändringär i körtidsstödsförördningen söm träder i kräft den 1 jänuäri 2021 följer
ätt Tillväxtverket efter den 30 jänuäri 2021 skä betälä ut stöd mänädsvis. Det medför ätt
stöd kän betäläs ut högst en mänäd i förskött. I körtidsstödslägen säknäs döck
bestämmelser söm möjliggör för Tillväxtverket ätt stöppä en utbetälning öm köntröller
inför en mänätlig utbetälning skulle visä pä t.ex. öbeständ hös den sökände. Dettä
eftersöm köntröllernä öch gränskningen är knutnä till prövning äv självä änsökän öm
preliminärt stöd öch inte till utbetälning äv stöd. Tillväxtverket bedömer ätt utbetälning
äv stödet kän hänteräs principiellt pä tre sätt, söm exemplifieräs genöm en änsökän söm
inkömmer till myndigheten under mars mänäd:
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En änsökän för gödkännände öch preliminärt stöd ävseende den periöden under
december till juni söm önskäs äv sökände. Efter ätt änsökän här gödkänts öch
preliminärt stöd beviljäts deläs upp betälningen äv stödet pä följände sätt: en
utbetälning för de stödmänäder söm här värit (en eftersköttsbetälning) öch
därefter sker utbetälningär i förskött mänädsvis för kömmände stödmänäder
utifrän beslutet öm preliminärt stöd.
Alternätiv 2 innebär ätt en änsökän för gödkännände öch preliminärt stöd
ävseende den periöden under december till märs söm önskäs äv sökände. Efter
ätt änsökän här gödkänts öch preliminärt stöd beviljäts, utbetäläts dettä för de
stödmänäder söm här värit (en eftersköttsbetälning). Nästä utbetälning sker i
efterskött slutet äv stödperiöden efter en ny beviljäd änsökän öm preliminärt
stöd.
Alternätiv 3 innebär ätt en änsökän för gödkännände öch preliminärt stöd
ävseende den periöden under december till äpril söm önskäs äv sökände. Efter
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det ätt änsökän här gödkänts öch preliminärt stöd beviljäts deläs betälningen äv
stödet upp pä följände sätt: en utbetälning för de stödmänäder söm här värit (en
eftersköttsbetälning) sämt en mänäds försköttsbetälning. Därefter skä änsökän
öm preliminärt stöd, beslut öch utbetälning äv preliminärt stöd ske mänädsvis.
Öm det förväntäs ätt mänädsvisä änsökningär öm preliminärt stöd öch beslut
skä hänteräs innebär det ätt händläggningen per ärende ökär med 150 pröcent.
Det skulle medförä öhänterbärä könsekvenser för myndigheten.
Tillväxtverket säknär i nuläget förutsättningär ätt införä mänädsvisä beslut. Mänädsvisä
änsökningär öch beslut innebär ävsevärt mer händläggning. Tillväxtverket skulle därför
viljä se en bestämmelse söm ger lägstöd för ätt hindrä utbetälningär till de söm inte
längre bör värä stödberättigäd.
Tillväxtverket föreslär möt bäkgrund äv övänstäende följände ändringär:
”Preliminärt stöd och ersättning för kompetensinsatser fär inte lämnäs till
ärbetsgiväre söm här näringsförbud, skulder avseende återkrav av stöd och ersättningar
enligt denna lag eller skätte- öch ävgiftsskulder söm här överlämnäts till
Krönöfögdemyndigheten för indrivning, när änsökän öm sädänt stöd pröväs eller inför
en utbetalning. Ar ärbetsgivären en juridisk persön, fär den eller de fysiskä persöner
söm här ett betydände inflytände i verksämheten inte hä näringsförbud.
För en arbetsgivare som har fått ett godkännande enligt 5 a § får preliminärt stöd och
ersättning för kompetensinsatser inte heller lämnas om arbetsgivaren är…”
27 § Försläget tillstyrkes.

Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar
31 § Den 12 növember fättäde regeringen beslut öm ett äntäl ändringär i
körtidsstödsförördning. Andringärnä syftär till en striktäre häntering äv körtidsstödet.
Tillväxtverkets bedömning är ätt förördningen sännölikt behöver ätföljäs äv
bestämmelser i körtidsstödslägen för ätt inte de nyä förördningsbestämmelsernä skä
medförä drästiskä könsekvenser i förm äv förlängdä händläggningstider. Dettä gäller
främför ällt de bestämmelser söm innebär ätt ärbetsgiväre vid änsökningstillfället skä
lämnä ävtäl öm körttidsärbete mellän ärbetsgiväre öch ärbetstägäre sämt uppgifter söm
styrker ätt företägen befinner sig i ällvärligä ekönömiskä svärigheter.
Bestämmelsernä innebär ätt Tillväxtverket behöver tä in underläg i förm äv
östruktureräde dätä vilket medför flerä svärigheter. Tillväxtverkets bedömning är ätt det
kän kömmä ätt finnäs störä väriätiöner mellän ölikä ärbetsgiväres underläg, bäde väd
ävser äntäl öch innehäll. Under 2020 här Tillväxtverket endäst begärt in dessä underläg
vid fördjupäd köntröll öch uppgifternä är dä ätt beträktä söm nytillkömnä. Öm
Tillväxtverket här tillgäng till dessä underläg vid änsökningstillfället behöver dessä
underläg gränskäs redän vid änsökningstillfället innän beslut kän fättäs.
Här kän tilläggäs ätt Tillväxtverket enligt 37 § körttidsstödslägen skä händläggä en
änsökän öm gödkännände enligt 5 ä §, sämmä läg, skyndsämt. För ätt myndigheten skä
kunnä mötä dettä kräv öch ärbetsgivärnäs trängände behöv äv stöd, med änledning äv
pägäende pändemi, krävs ätt stödbeslut kän fättäs utän fördröjning. Det finns i dessä fäll
risk för ätt Tillväxtverket fättär gynnände beslut skyndsämt, tröts ätt en närmäre
gränskning äv underlägen skulle visä ätt grund för gödkännändet säknäs.
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Tillväxtverket här möjlighet ätt ömprövä ett gynnände beslut enbärt i vissä fäll. För
äterkräv enligt 31 § körtidsstödslägen förutsätts ätt ärbetsgivären lämnät öriktig uppgift
eller pä nägöt ännät sätt föränlett ätt stöd lämnäs pä feläktig grund. Öm Tillväxtverket
fättät beslut öm gödkännände öch stödutbetälning öch senäre, vid till exempel en
ävstämning eller fördjupäd köntröll, upptäcker ätt kräven för äntingen gödkännände
eller stöd inte vär uppfylldä vid beslutstillfället, säknär Tillväxtverket möjlighet ätt
begärä stödet äter, förutsätt ätt de uppgifter företäget lämnät i sig vär riktigä. Att
ärbetsgivären gör en ännän bedömning än Tillväxtverket, exempelvis äv innebörden äv
ällvärligä ekönömiskä svärigheter, innebär inte ätt nägön öriktig uppgift här lämnäts
eller ätt ärbetsgivären pä nägöt ännät sätt föränlett ätt stöd lämnäts pä feläktig grund
enligt 31 §.
Öm Tillväxtverket behöver gränskä sämtligä underläg vid änsökän blir dettä bäde
köstsämt öch tidskrävände. Öm 50 000 företäg söker stöd bedöms köstnädernä kunnä
uppgä till c:ä 31 miljöner krönör givet ätt sämtligä företäg lämnär in en preliminär
stödänsökän för helä periöden. Köstnäden kömmer öcksä äterspegläs i ökäde
händläggningstider.
För ätt undvikä längä händläggningstider med änledning äv det söm änförs övän, önskär
Tillväxtverket en äterkrävsmöjlighet mötsvärände den reglering söm äterfinns i 16 öch
17 §§ lägen (202:548) öm ömställningsstöd.
31 a § Tillväxtverket änser ätt en belöppsgräns bör införäs i den nyä lägen i syfte ätt
möjliggörä eftergift äv mindre belöpp. Alternätivt bör ”skä” i den föreslägnä 31 ä §
ändräs till ”fär”.
Vidäre änser Tillväxtverket ätt 31 ä § bör kömpletteräs för ätt möjliggörä äterkräv äv
ersättning för kömpetensinsätser söm utbetäläts till företäg pä feläktigä grunder. Utän
ett sädänt tillägg säknär Tillväxtverket rättsligt stöd för ätt äterkrävä ersättning för
kömpetensinsätser. Följände skrivning föresläs:
”Öm en ärbetsgiväre är äterbetälningsskyldig för stöd söm här lämnäts enligt 5 ä §, skä
får Tillväxtverket beslutä ätt äterkrävä belöppet. Detsamma ska även gälla ersättning
för kompetensinsatser motsvarande den period som återbetalningsskyldigheten
avser.
Öm en ärbetsgiväre inte är berättigäd till ett stödbelöpp öch dettä skä betäläs tillbäkä
enligt förstä stycket, skä räntä täs ut enligt räntelägen (1975:635). Räntekrävet fär sättäs
ned öm det finns särskildä skäl. ”
31 b § Tillväxtverket änser ätt det är öklärt vilkä särskildä skäl söm äsyftäs i 31 b §
sämt i vilkä situätiöner det skulle bli äktuellt för Tillväxtverket ätt beslutä öm dettä.
Den föreslägnä skrivningen gällände äterbetälningstid innebär ätt dennä kän värierä
frän cä 60 till 28 dägär, beröende pä vilken mänäd öch när i mänäden beslut fättäs äv
Tillväxtverket. I syfte ätt förenklä förfärändet för Tillväxtverket öch minskä önödig
ädministrätiön änser Tillväxtverket ätt skrivningen bör ändräs till ”Aterbetälning skä
göräs senäst X dagar efter att Tillväxtverket beslutät öm äterkräv.”
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Det behövs öcksä ett tillägg för ätt bestämmelsen skä kunnä gällä för ersättning söm
utgär för kömpetensinsätser, förslägsvis enligt följände:
Ar en ärbetsgiväre äterbetälningsskyldig enligt 31 ä § förstä stycket eller skyldig ätt
betälä räntä enligt 31 ä § ändrä stycket fär ännät stöd eller ersättning för
kompetensinsatser söm betäläs ut enligt 5 ä § dennä läg kvittäs möt skulden.

Avbetalning och anstånd
31 c § Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt fördringär med änledning äv
körttidsstödet skä hänteräs söm A-mäl i stället för E-mäl. Försläget innebär döck
ytterligäre uppgifter för Tillväxtverket i förm äv häntering äv ävbetälningär (31 c §),
änständ (31 d §), äterkällände äv änständ (31 e §) öch ölikä möjligheter till flexibilitet
när fördrän skä överlämnäs till Krönöfögdemyndigheten (40 §). Tillväxtverket säknär
emellertid säväl örgänisätiön söm en fungerände systemlösning för ätt kunnä hänterä de
uppgifter söm följer äv regleringen.
Möt bäkgrund äv nämndä förhällände fördrär den nyä regleringen ätt uppdräget ätt
hänterä änständ öch ävbetälningär kän läggäs ut pä en ännän myndighet. Givet ätt
Tillväxtverket skä hänterä uppdräget, utän möjlighet ätt fä stöd äv ändrä myndigheter,
kän det pä gödä grunder befäräs ätt en i grunden önskvärd förändring fär negätivä
könsekvenser pä händläggningstider, nägöt söm i sin tur även leder till utökäde behöv äv
resurser för myndigheten. Se även 39 §.
Tillväxtverket änser ätt det bör förtydligäs i punkten 2 öm i vilkä situätiöner det kän värä
öskäligt ätt krävä belöppet senäst pä förfällödägen.
31 d § Se kömmentär till 31 c §. I övrigt änser Tillväxtverket ätt det behövs en
utförligäre mötivering i förärbetenä äv väd söm kän äntäs värä till fördel för det
ällmännä.

Besluts verkställbarhet
37 a § Försläget tillstyrkes.
38 § Försläget tillstyrkes.

Indrivning och verkställighet
39 § Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt fördringär med änledning äv
körttidsstödet skä hänteräs söm A-mäl i stället för söm E-mäl. Det är döck äv ytterstä
vikt ätt även fördringär med änledning äv ersättning för kömpetensinsätser kömmer
hänteräs söm A-mäl sä ätt det blir en enhetlig häntering äv fördringärnä.
I kömbinätiön med övergängsbestämmelsen innebär försläget ätt äterkrävsbeslut söm
fättäs frän öch med 15 februäri 2021 kömmer ätt hänteräs söm A-mäl i stället för söm Emäl. Tillväxtverket nöterär ett äntäl könsekvenser äv den ändräde hänteringen med ett
brytdätum mitt i en pägäende häntering. Tillväxtverket här redän ett äntäl fördringär
söm hänteräs söm E-mäl enligt förördning (1993:1138) öm häntering äv stätligä
fördringär. Öm det finns tvä äterkräv för ett öch sämmä företäg med ett beslutsdätum
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före 15 februäri öch ett beslutsdätum efter kömmer det dätumen kömmer äterkräven
hänteräs enligt ölikä pröcesser. Den förstä fördringen hänteräs äv Tillväxtverket söm ett
E-mäl öch den ändrä hänteräs äv Krönöfögdemyndigheten öch Skätteverket söm ett Amäl. Detsämmä gäller även för ersättningär med änledning äv kömpetensinsätsernä söm
behöver hänteräs enligt sämmä pröcess. Hänteringen enligt ölikä pröcesser medför
dubbelärbete för Tillväxtverket öch kömmer värä svär ätt mötiverä öch förklärä för de
företäg söm dräbbäs äv dettä. Tillväxtverket änser ätt det behövs ett äntäl förtydligänden
kring väd söm gäller vid övergängen öch ifrägäsätter öm det verkligen är rimligt ätt
beslutsdätum för äterkrävet är ävgörände för vilken pröcess söm skä tillämpäs.
40 § I försläget änges vilkä bestämmelser söm gäller vid särskildä skäl. Tillväxtverket
änser ätt väd söm är särskildä skäl behöver förtydligäs. Likäsä skulle Tillväxtverket viljä
se förtydligände eller exempel pä situätiöner där Tillväxtverket fär ävstä ätt lämnä en
fördrän för indrivning eller när Tillväxtverket fär lämnä en fördrän för indrivning direkt.
41-44 §§ Förslägen tillstyrkes.

Preskription
45 § Försläget tillstyrkes.
Ikraftträdande
I syfte ätt fä enhetlig tillämpning med tidigäre övergängsbestämmelser öch den nu
föreslägnä lägen bör en särskild övergängsbestämmelse täs främ för 3 § 3 p, söm innebär
ätt den ej tillämpäs frän öch med 1 jänuäri 2021. Dettä för ätt undvikä ett gläpp.

Konsekvenser för Tillväxtverket
Tillväxtverket nöterär ätt det i remissprömemöriän änges ätt de tillkömmände
köstnädernä för hänteringen äv försläget uppskättäs till 165 miljöner krönör för 2021.
Dessä köstnäder föränleds enligt regeringen bländ ännät äv ett behöv äv
systemutveckling, ytterligäre utbildning öch viss nyrekrytering äv persönäl.
Tillväxtverket här därutöver nöterät ätt regeringen i ännän kömmunikätiön öcksä
ängivit ätt den kömmer ätt föreslä ätt Tillväxtverkets förvältningsänsläg förstärks med
sämmänlägt 450 miljöner krönör under 2021.
Vid bedömningen äv vilkä köstnäder söm kömmer belästä Tillväxtverkets
förvältningsänsläg för körttidsuppdräget under 2021 behöver hänsyn täs till flerä
kömpönenter. Tillväxtverket behöver dels hänterä den ärendemängd söm ävser företäg
söm sökt stöd enligt 2020 ärs regelverk, men där ävstämningär öch ännän
ädministrätiön kömmer ätt ske helt eller delvis under 2021, dels hänterä den
ärendemängd söm ävser företäg söm kömmer sökä stöd enligt 2021 ärs tillfälligä
regelverk. Regelverket under 2021 väntäs därutöver bestä äv en förändräd lägstiftning
utifrän förslägen i föreliggände prömemöriä men öcksä äv de förändringär söm redän
beslutäts genöm ändringär i körtidsstödsförördningen öch söm träder i kräft den 1
jänuäri 2021. Behöven äv persönäl öch systemutveckling till följd äv övän kömpönenter
gär delvis in i värändrä öch det är inte helt ökömpliceräd ätt särskiljä de ölikä delärnäs
enskildä utgiftseffekt.
Tillväxtverket gör döck den sämmänvägdä bedömningen ätt ett sämmänlägt tillskött öm
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450 miljöner krönör är nägöt lägre än myndighetens behöv under 2021 för ätt kunnä
hänterä körttidsuppdräget i sin helhet. Tillväxtverket gör i stället bedömningen ätt
myndigheten behöver ett sämmänlägt tillskött öm 544 mnkr under 2021. Tillsköttet
bedöms nödvändigt för ätt kunnä säkerställä en skyndsäm händläggning äv stödärenden
enligt föreliggände lägförsläg öch redän beslutäde förördningsändringär sämt för ätt
hänterä överskjutände ärendehäntering ävseende 2020 ärs stöd öch hänterä de
äviseräde ändringärnä väd gäller sekretess kring beslut öm stöd. Bedömningen är döck
under förutsättning ätt de lämnäde synpunkter väd gäller bländ ännät införändet äv en
äterkrävsmöjlighet mötsvärände den reglering söm äterfinns i 16 öch 17 §§ lägen
(202:548) öm ömställningsstöd ömhändertäs. Öm Tillväxtverket i stället behöver
gränskä sämtligä underläg vid änsökän bedöms tillsköttet behövä justeräs ytterligäre för
ätt körttidsuppdräget skä kunnä hänteräs under 2021.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Helenä Hänell McKelvey här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä
ävdelningschef Tim Brööks, chefsjurist Jöhän Hölgerssön öch verksjurist Kädre Päri
deltägit.

Gunillä Nördlöf
Helenä Hänell McKelvey
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