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Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid
korttidsarbete

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria
och anför följande.
Svenskt Näringsliv tillstyrker att stödet vid korttidsarbete förlängs. Mot bakgrund av
försenade utbetalningar av stöd och bristfällig hantering av tidigare stöd vill Svenskt
Näringsliv påtala hur viktigt det är för företagen att detta rättas till och inte upprepas.
Regeringen bör vidare förtydliga lagen vad gäller kriterierna för att Tillväxtverket enligt 30
paragraf korttidslagen helt eller delvis kan efterge återkrav vid avstämning, då detta är
uppenbart oskäligt. Idag är det endast dödsfall, sjukdom i företaget samt tekniskt fel vid
myndigheten som anses uppfylla kraven. Svenskt Näringsliv anser att rena handhavandefel,
uppenbara mindre försummelser mm bör kunna anses vara sådant som leder till att det blir
uppenbart oskäligt att besluta om återkrav. Ett sådant förtydligande skulle dels underlätta för
verket, men även tillse att företag som är berättigade till stöd i grunden inte drabbas.
I promemorian (sid.11) skriver regeringen ”För att kunna hantera en förlängning av
stödperioden behöver Tillväxtverket anpassa sina IT-system parallellt med hanteringen av
stödet för december 2020-juni 2021. Systemanpassningen medför att Tillväxtverket inte kan
garantera att ansökningar om stöd för stödmånaderna juli–september 2021 kan tas emot
före november 2021. Ansökan om preliminärt stöd bör därför ges in och anmälan om
avstämning göras senast vid utgången av november 2021.”
Svenskt Näringsliv finner det anmärkningsvärt att en lag som syftar till att rädda företag och
arbetstagare i kris utformas utifrån vad tillämpande myndighet anser att det tar att bygga ett
IT-system. Denna remiss ska besvaras senast i maj 2021 och givet den IT-nation som
Sverige är och den kunskap som finns på området så är det anmärkningsvärt att det ska ta 6
månader att anpassa ett existerande system för att kunna ta emot ansökningar.
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