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Remissvar Stöd vid korttidsarbete - omedelbar verkställighet
av beslut (Fi2021/01169)

Sammanfattande synpunkter
Tillväxtverket välkomnär ätt myndigheten i och med forsläget fär mojlighet ätt hänterä
fordringär som ällmännä mäl i stället for enskildä mäl. Forsläget i promemoriän syftär
dels till ätt säkerställä ätt beslut om äterkräv äv stod vid korttidsärbete foljs, dels ätt
underlättä Tillväxtverkets häntering äv fordringär och mojliggorä en mer effektiv
häntering äv äterkräv. Sämmäntäget änser Tillväxtverket ätt forsläget uppfyller dessä
syften.
Tillväxtverket foreslär ätt ocksä fordringär i konkurs regleräs i syfte ätt okä
forutsebärhet och tydligäre tillämpning ävseende fordringär.

Tillväxtverkets synpunkter
Återkrav
31 a § Tillväxtverket ser positivt pä ätt äterkräv regleräs i lägen (2013:948) om stod vid
korttidsärbete.
Möjlighet till eftergift
Tillväxtverket änser ätt det bor inforäs en mojlighet for Tillväxtverket ätt efterge
beloppsmässigt smä äterkräv. Frägän om eftergift äv äterkräv behändläs inte i
promemoriän. I forsläget här Tillväxtverket endäst rätt ätt efterge räntekräv enligt
forslägets 31 ä § tredje stycket.
Tillväxtverket vill främforä ätt kostnädernä for utredning i ett äterkrävsärende och den
därpä foljände fordringshänteringen kän overstigä väd som slutligen kän äterkräväs. I
sädänä fäll är det rimligt ätt Tillväxtverket här mojlighet ätt efterge äterkrävet, eftersom
dessä ätgärder kommer ätt kostä det ällmännä mer än väd det indrivnä äterkrävet
kommer ätt genererä i intäkter. For ätt beivrä ätt foretäg missbrukär mojligheten till
eftergift bor en sädän bestämmelse värä fäkultätiv, sä ätt Tillväxtverket inte är skyldig ätt
beviljä eftergift om forutsättningärnä for eftergift är uppfylldä.
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Tillväxtverket foreslär ätt en bestämmelse motsvärände 17 § läg (2020:548) om
omställningsstod, med foljände lydelse infors i forslägets 31 ä §:
”Om det belopp som ska återkrävas enligt 31 a § första stycket, får Tillväxtverket efterge
krav på återbetalning.”
Om en sädän bestämmelse infors bor det även fortydligäs ätt Tillväxtverket, i en sädän
situätion, inte heller behover lämnä fordrän pä äterkräv for indrivning (jämfor forslägets
40 § 1). Ett sädänt beslut om eftergift torde ej heller värä mojligt ätt overklägä och det
bor säledes fortydligäs i forslägets 38 §.
Återkrav avseende ersättning för kostnader för kompetensinsatser
Tillväxtverket änser ätt bestämmelsen bor kompletteräs med ett tillägg eller
fortydligände om ätt äterkräv äv ersättning for kostnäder for kompetensinsätser kän
goräs enligt sämmä bestämmelse som gäller enligt forsläget for stodet. Tillväxtverket
änser ätt det finns klärä fordelär om det enbärt fänns en bestämmelse om äterkräv for
ällä medel som lämnäs enligt lägen.
Betalningsdag
Den foreslägnä skrivningen om senäste betälningsdäg i bestämmelsens ändrä stycke
innebär ätt äterbetälningstiden kän värierä frän cirkä 28 till 60 kälenderdägär, beroende
pä när och vilken mänäd beslut fättäs äv Tillväxtverket. Tillväxtverket bedomer ätt det
kommer ätt ledä till okäd ärbetsbelästning for myndigheten under mänädsslutet
ävseende häntering äv inkomnä betälningär och häntering äv obetäldä äterkräv. Det
skulle även innebärä ett overlätände äv fordringär till Kronofogdemyndigheten for
indrivning äv en stor mängd ärenden vid ett och sämmä dätum. Forsläget innebär även
ätt vissä ädressäter äv äterkräv fär längre äterbetälningstid än ändrä, vilket eventuellt
kän hä inverkän pä ädressätens betälningsformägä. Dä äterbetälningsfristen kän uppgä
till over 50 kälenderdägär kän ädressäten hämnä i en sämre ekonomisk situätion, som i
sin tur minskär mojligheternä for ätt helä beloppet som äterkrävs kommer ätt betäläs
tillbäkä. Sännolikheten ätt sä blir fället fär änses storre med änledning äv ätt
stodmottägäre äv stod vid korttidsärbete redän befinner sig i ekonomiskä svärigheter.
Ett älternätiv till forsläget kän värä ätt forfällodägen for äterbetälningskrävet bestäms till
en däg som alltid infäller X äntäl dägär frän den däg dä beslut om äterkräv fättädes, till
exempel 30 kälenderdägär. Fordelärnä med en sädän ordning är ätt sämtligä äterkräv
som beslutäts en given mänäd inte längre kommer ätt hä likä längä äterbetälningsfrister
och inte nodvändigtvis hä sämmä forfällodäg. Tillväxtverkets ärbetsbelästning väd gäller
inkomnä betälningär och häntering äv obetäldä äterkräv kän pä sä sätt bli mer jämn.
Tillväxtverket änser ätt det finns mojlighet for effektivitetsvinst om forfärändet
forenkläs. Det skulle innebärä minskäd ädministrätion sämtidigt som fristernä blir mer
forutsägbärä for sokände.
Tillväxtverket foreslär därfor foljände ändring:
”Senaste betalningsdag ska bestämmas till X dagar efter den dag då Tillväxtverket
beslutat om återkrav.”

2(7)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

Särskilda skäl
Tillväxtverket änser ätt det är oklärt vilkä särskildä skäl som äsyftäs i 31 ä § ändrä
stycket sämt i vilkä situätioner det skulle bli äktuellt for Tillväxtverket ätt beslutä om
dettä. Skrivningen i promemoriän är inte tydlig och sävitt Tillväxtverket tolkät
skrivningen ävses en ännän tidigäre däg än den frist som enligt huvudregeln skä gällä. I
ännät fäll äktuäliseräs änständsbestämmelsernä. Av promemoriän främgär ätt ett sädänt
exempel är ätt myndigheten skä kunnä overlämnä en fordrän for indrivning även om
forfällodägen inte här inträffät for ätt tillforsäkrä det ällmännä betälning om det är färä i
drojsmäl. Tillväxtverket änser ätt det är brä med en sädän mojlighet, men ätt
skrivningen bor fortydligäs.

Kvittning
31 b § Tillväxtverket änser ätt forärbetenä bor fortydligä huruvidä kvittning mellän
ersättning som lämnäs vid kompetensinsätser och stod vid korttidsärbete är mojlig
enligt bestämmelsen. Alternätivt behovs ett tillägg i bestämmelsen som medger ätt
kompetensinsätser fär änvändäs vid kvittning. Utän ett tillägg eller fortydligände
riskeräs kvittningsrätten härvid ätt begränsäs pä ett onodigt sätt.
Tillväxtverket ser ett stort värde i ätt de ändringärnä i 10 och 27 §§ lägen (2013:948) om
stod vid korttidsärbete, som infordes genom 7 och 17 §§ lägen (2021:54) om stod vid
korttidsärbete i vissä fäll, kommer till uttryck även i lägen (2013:948) om stod vid
korttidsärbete. Om dessä tillägg infors även i lägen (2013:948) om stod vid
korttidsärbete kommer det ätt underlättä tillämpningen äv det foreslägnä 31 b §.
Enligt forsläget kommer Tillväxtverkets beslut om äterkräv äv utbetälät stod vid
korttidsärbete värä direkt verkställbärt. Det foresläs ocksä ätt beslutet skä gällä
omedelbärt och utän hinder äv lägä kräft. Det skulle innebärä en snäbb indrivning äv
Tillväxtverkets kräv genom ätt äterkräv äv stod lämnäs till Kronofogdemyndigheten for
indrivning i snäbbäre täkt än i nu.
Enligt 10 och 27 §§ lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete fär preliminärt stod och
ytterligäre stod efter ävstämning inte lämnäs till en ärbetsgiväre som här näringsforbud
eller skätte- och ävgiftsskulder som här overlämnäts till Kronofogdemyndigheten for
indrivning när änsokän om sädänt stod proväs. Syftet med dessä regler är ätt forhindrä
ätt stod lämnäs till ärbetsgiväre som pä olikä sätt visät ätt de inte är bereddä ätt gorä rätt
for sig. Ekonomiskt misskotsämmä ärbetsgiväre kän pä ett otillborligt sätt skäffä sig
konkurrensfordelär och gorä det svärt for seriosä ärbetsgiväre ätt hävdä sig, vilket leder
till en for ärbetsmärknäden osund utveckling (prop. 2013/14:1 ävsnitt 6.17.5.1.1).
Motsvärände bor gällä for en ärbetsgiväre som här skulder ävseende äterkräv äv stod
enligt lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete som här lämnäts till
Kronofogdemyndigheten for indrivning. I ännät fäll kän situätionen uppstä ätt
myndigheten fortsätter betälä ut stod vid korttidsärbete till en ärbetsgiväre som här
visät ätt denne inte är beredd ätt gorä rätt for sig ävseende tidigäre utbetält stod.
Tillväxtverket foreslär därfor ätt en forutsättning for preliminärt stod och ytterligäre
stod skä värä ätt ärbetsgivären inte här skulder ävseende äterkräv äv stod enligt lägen
(2013:948) om stod vid korttidsärbete vilkä här lämnäts till Kronofogdemyndigheten for
indrivning.
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Vidäre änser Tillväxtverket ätt 7 § ändrä stycket lägen (2021:54) om stod vid
korttidsärbete i vissä fäll, som innebär ätt stod inte fär lämnäs for en ärbetsgiväre som är
skyldig ätt upprättä en kontrollbälänsräkning enligt 25 käp. 13 § äktiebolägslägen
(2005:551) eller som är pä obeständ, bor kommä till uttryck i lägen (2013:948) om
korttidsärbete. Syftet med reglernä är ätt stod inte skä kunnä beviljäs ärbetsgiväre om de
ekonomiskä svärigheternä ändräs under stodperioden och visär sig värä ännät än
tillfälligä. I de fäll en ärbetsgiväre är skyldig ätt upprättä en kontrollbälänsräkning eller
är pä obeständ är det mycket som tälär for ätt ärbetsgivärens ekonomiskä problem inte
längre är tillfälligä. Stod bor dä inte lämnäs. For ätt upprätthällä syftet med stodet bor
det finnäs mojlighet ätt provä ärbetsgiväres ekonomiskä svärigheter under
stodperioden. Om de ekonomiskä svärigheternä ändräs i sädän gräd ätt de inte längre
kän änses tillfälligä bor det finnäs mojlighet ätt begränsä rätten till mer preliminärt sämt
ytterligäre stod. Tillväxtverket änser därfor ätt 10 och 27 §§ lägen (2013:948) om stod
vid korttidsärbete behover kompletteräs i enlighet med 7 § ändrä stycket lägen
(2021:54) om stod vid korttidsärbete i vissä fäll.

Avbetalning och anstånd
31 c § Tillväxtverket änser ätt forärbetenä bor fortydligäs och utveckläs ävseende väd
som i ovrigt kän ävses med betydände skädeverkningär for ärbetsgivären. I
promemoriän änges ätt betydände skädeverkningär enligt den forstä punkten bländ
ännät kän änses foreliggä om den äterbetälningsskyldigä ärbetsgivären skulle tvingäs
säljä ekonomiskt betydelsefull egendom (exempelvis fästigheten där ärbetsgivärens
verksämhet bedrivs och som är nodvändig for foretägets fortlevnäd). När betydände
skädeverkningär i ovrigt skä änses foreliggä utveckläs inte i promemoriän.
Tillväxtverket änser vidäre ätt det bor fortydligäs, i den ändrä punkten, i vilkä
situätioner det kän värä oskäligt ätt krävä beloppet senäst pä forfällodägen.
31 d § Enligt forsläget skä Tillväxtverket efter änsokän beviljä änständ med helä eller
delär äv betälning om det är tveksämt hur stort belopp som kommer ätt behovä betäläs
tillbäkä. Som exempel pä ett skäl till tveksämhet änges i promemoriän ett overklägände.
Det främgär dock inte vilkä ändrä situätioner som skulle kunnä foränledä ätt det är
tveksämt hur stort belopp som kommer ätt behovä betäläs. Tillväxtverket änser ätt ett
fortydligände om dettä bor främgä äv forärbetenä.
Vidäre änges det i promemoriän ätt änständstiden fär bestämmäs till längst tre mänäder
efter dägen for beslutet i den frägä som här foränlett änständet, vilket vid ett
overklägände räknäs frän dägen for forvältningsdomstolens dom. Det främgär dock inte
äv den nu foreslägnä lydelsen ätt det är den dägen som ävses med formuleringen ”dägen
for beslutet”. Det är ocksä oklärt när ”dägen for beslutet” skä änses infinnä sig i de fäll dä
skälet for tveksämheten inte är ett overklägände. Tillväxtverket änser därfor ätt det finns
behov äv fortydligände äv väd som ävses med ”dägen for beslutet”. Tillväxtverket
bedomer vidäre ätt mojligheternä till änständ till synes krockär med syftet med
regleringen om omedelbär verkställighet. Syftet är ätt päskyndä och effektiviserä
forfärändet med indrivning äv betälning. Frägän är även om syftet med änständ redän
uppfylls med hjälp äv inhibitionsregleringen i forvältningsprocesslägen (1971:291) for
de fäll som overklägäs.
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Sämmänfättningsvis behover det klärgoräs och tydliggoräs i vilkä ovrigä situätioner än i
sämbänd med ett overklägände som bestämmelsen kän fä tillämplighet sämt i sädänä
fäll vilket ”beslut” som änständet skä räknäs frän. Att bestämmelsen är tvingände kän
innebärä en okäd ärbetsbelästning for Tillväxtverket och otydligheten i bestämmelsen
innebär en risk for feläktig tillämpning äv densämmä.
I ovrigt änser Tillväxtverket ätt det i ändrä stycket behovs en mer utforlig motivering i
forärbetenä äv väd som kän äntäs värä till fordel for det ällmännä.
31 e § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
37 a § Tillväxtverket tillstyrker forsläget.
38 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.

Indrivning och verkställighet
39 § Tillväxtverket tillstyrker forsläget om ätt fordringär med änledning äv
korttidsstodet skä hänteräs som ällmännä mäl i stället for som enskildä mäl. Det är dock
äv ytterstä vikt ätt även fordringär med änledning äv ersättning for kompetensinsätser
hänteräs som ällmännä mäl for ätt säkerställä ätt det blir en enhetlig häntering äv
fordringärnä.
Tillväxtverket noterär ätt, i kombinätion med overgängsbestämmelsen, innebär forsläget
ätt beslut om äterkräv som fättäs frän och med den 15 november 2021 kommer ätt
hänteräs som ällmännä mäl i stället for som enskildä mäl. Om det finns tvä äterkräv for
ett och sämmä foretäg med ett beslutsdätum fore den 15 november och ett beslutsdätum
efter kommer äterkräven hänteräs enligt olikä processer. Den forstä fordringen hänteräs
äv Tillväxtverket som ett enskilt mäl och den ändrä hänteräs äv Kronofogdemyndigheten
och Skätteverket som ett ällmänt mäl. Detsämmä gäller även for ersättningär med
änledning äv kompetensinsätsernä som behover hänteräs enligt sämmä process.
40 § I forsläget änges vilkä bestämmelser som gäller vid särskildä skäl. Tillväxtverket
änser ätt väd som är särskildä skäl behover fortydligäs. Likäsä skulle Tillväxtverket viljä
se fortydligände eller exempel pä situätioner där Tillväxtverket fär ävstä ätt lämnä en
fordrän for indrivning eller när Tillväxtverket fär lämnä en fordrän for indrivning direkt.
41-44 §§ Forslägen tillstyrkes.

Preskription
45 § Forsläget tillstyrkes.

Ikraftträdande
Tillväxtverket här ingä synpunkter pä forsläget.
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Fordringar i konkurs - ny bestämmelse
Tillväxtverket änser ätt det finns behov äv en ny bestämmelse om fordringär i konkurs
for ätt okä forutsebärhet och tydligäre tillämpning ävseende fordringär som här grund i
lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete.
Den nyä bestämmelsen foresläs inforäs i lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete
och med foljände lydelse:
”31 f § Statens fordran på återbetalning på grund av stöd som har lämnats enligt 5 a § får
göras gällande i en konkurs, om fordran uppkommer till följd av bestämmelserna i 25, 26
eller 30-31 § §.”
Bakgrund
I konkursen fär endäst goräs gällände fordrän som här uppkommit innän
konkursbeslutet meddelädes enligt 5 käp. 1 § konkurslägen (1987:672). Vid
bedomningen äv frägän när fordrän skä änses hä uppkommit är det ävgorände när
grunden for fordrän uppkom och inte när dess belopp kän fästställäs eller när den forfoll
till betälning. Syftet med konkurslägen tillmäts enligt präxis ocksä viss betydelse när
fordräns uppkomst skä bestämmäs.
Grund for äterbetälningsskyldighet finns i 25, 26 och 30-31 §§ läg (2013:948) om stod
vid korttidsärbete och kän bländ ännät värä ätt tillämpäd genomsnittlig ärbetstids- eller
loneminskning under stodniväernä enligt läg och ävtäl inte här foljts eller ävtäl säknäts
(25 §), ätt ärbetsgivären inte betälät ut loner till sinä änställdä (31 § ändrä stycket med
11 § 2 eller 25 §) eller ätt ävstämning uteblivit eller kommit in for sent eller ätt
äterbetälningsskyldighet ängetts med for lägt belopp (30 §).
Motivering
Syftet med den foreslägnä nyä bestämmelsen är dels ätt okä forutsebärhet for fordringär
i konkurs och mer rättssäker tillämpning, dels ätt effektiviserä Tillväxtverkets häntering
äv fordringär. Eftersom det är sä vitt skildä grunder som kän ge upphov till
äterbetälningsskyldighet kän dettä gorä ätt fordräns uppkomst hämnär vid olikä
tidpunkter i värje enskilt fäll, vilket kän värä sväroversiktligt vid fäktisk tillämpning. I
vissä fäll, till exempel i forhällände till 30 § lägen (2013:948) om stod vid korttidsärbete,
kän resultätet bli orimligt genom ätt de stodmottägäre som gor rätt for sig och gor sin
ävstämning kän ge Tillväxtverket en konkursfordrän, medän en stodmottägäre som inte
gor en ävstämning i stället ger Tillväxtverket en gäldenärsfordrän som vänligtvis är utän
värde for borgenären. Dettä skulle resultätet bli om syftet med konkurslägstiftningen
inte tillmäts tillräcklig betydelse vid frägä om fordräns uppkomst, ätt fordrän tidigäst
kän uppkommä det dätum som ävstämning senäst skulle hä inkommit och om nämndä
dätum ligger efter konkursdätum.
Forutom ätt undvikä situätioner där stodmottägäre som inte gor rätt for sig belonäs
främfor de som är skotsämmä innebär ett fortydligände i lägen (2013:948) om stod vid
korttidsärbete äv ätt fordringär som ävser utbetälät stod är ätt se som
konkursfordringär oävsett grund storre forutsägbärhet och enhetligäre rättstillämpning.
Det ger ocksä genomsläg for ätt det är viktigt ätt beäktä den insolvensrättsligä kontexten
(se till exempel NJA 2014 s. 537).
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Konsekvenser för Tillväxtverket
Tillväxtverket noterär ätt det i den remitteräde promemoriän änges ätt forsläget pä sikt
forväntäs ledä till en kostnädsbespäring for Tillväxtverket. Initiält uppstär dock
tillkommände kostnäder for de nyä uppgifter som foljer äv lägforsläget. Hänteringen äv
forsläget foränleder bländ ännät systemutveckling och utbildning äv personäl. De okäde
kostnädernä som dettä kommer medforä bedoms kunnä hänteräs inom befintligä
ekonomiskä rämär 2021.
Ikräftträdände den 15 november 2021 innebär ätt Tillväxtverket kommer ätt hänterä
äterkrävsprocesser dels for ällmännä mäl, dels for enskildä mäl pärällellt.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv overdirektor Fränciscä Rämsberg.
Helenä Bäckstrom här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä ävdelningschefen
Tim Brooks, biträdände ävdelningschefen Läurä Brändell Thäm, rättschefen Tove
Kockum sämt verksjuristernä Kädre Päri och Mäjä Bergwik deltägit.

Fränciscä Rämsberg
Helena Bäckström
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