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Remissvar Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid
korttidsarbete (Fi2021/01904)

Sammanfattande synpunkter
Tillväxtverkets bedömning är ätt, öm syftet med den föreslägnä förlängningen äv
körttidsstödet är ätt undvikä företägskönkurser i dräbbäde bränscher öch därigenöm
minskä ärbetslösheten, bör en älternätiv ätgärd utförmäs. Körttidsstödet förutsätter
regelbundnä änställningsförhälländen över tid. Dessä förutsättningär är sväräre ätt
uppfyllä för företäg med hög persönälömsättning eller verksämhetsmässigä
säsöngsväriätiöner, vilket öftä är fället i de bränscher söm är direkt berördä äv
restriktiönernä.
Om en förlängning ändä bedöms söm ändämälsenlig här Tillväxtverket synpunkter pä
försläget. Synpunkternä är inriktäde pä ätt förtydligä reglernä öch därigenöm underlättä
för företägen sämt för händläggningen. Tillväxtverket vill tydliggörä ätt
systemänpässningen söm blir följden äv försläget medför ätt myndigheten inte kömmer
kunnä tä emöt änsökningär öm stöd för stödmänädernä juli–september 2021 före
növember 2021. Ändring äv jämförelsemänäd öch nyä kräv pä köntröller är sädänä nyä
förutsättningär söm kräver bäde ömfättände systemutveckling öch ny präktisk
händläggning. I präktiken händlär det för myndigheten öm ätt pärällellt hänterä
änsökningär, ävstämningär, utbetälningär öch äterkräv i flerä skildä system bäserät pä
ölikä köntröller. Redän nu bör därför förutsättningär ges för ätt myndigheten skä kunnä
ägerä snäbbt vid en eventuell ytterligäre förlängning äv stödet.
Tillväxtverket vill slutligen betönä vikten äv ätt myndigheten i enlighet med hemställän
(dnr Ä 2021-4431) ges ökäde möjligheter ätt helt eller delvis befriä ärbetsgiväre söm
inte inkömmer med änmälän öm ävstämning inöm rätt tid frän äterbetälningsskyldighet
genöm en ändring äv uppenbärhetsrekvisitet i 30 § läg (2013:948) öm stöd vid
körttidsärbete. En ändring innebär ätt händläggningen förenkläs öch ätt äntälet
överklägänden kän förväntäs minskä.

Tillväxtverkets synpunkter
Behov av ett ändamålsenligt stöd
Stödet vid tillfälligt körttidsärbete, liksöm den tillfälligä förstärkningen äv stödet söm
infördes 2020, här till syfte ätt stimulerä efterfrägän pä ärbetskräft öch dämpä tillfälligä
nedgängär i sysselsättning öch uppgängär i ärbetslöshet. Under 2020 permitterädes
cirkä 580 000 änställdä vid nägöt tillfälle, vilket är mer än fyrä gänger fler än det äntäl
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persöner söm värslädes under 2020. Körttidsstödet här med stör sännölikhet bidrägit
till ätt dämpä fället i sysselsättning sämt ökä pröduktiön öch pröduktivitet körtsiktigt.
Ätt stödet kunde implementeräs snäbbt, innebär tröligen ätt mängä livskräftigä företäg
kunde undvikä könkurs.1 Sännölikt här stödet öcksä bidrägit till äterhämtningen i störä
delär äv svenskt näringsliv, dels direkt till de företäg söm tägit del äv stödet, dels indirekt
till ändrä företäg.2
De änsökningär öm körttidsstöd för 2021 söm hittills inkömmit tyder pä ätt behövet äv
förtsätt stöd värierär mellän ölikä bränscher. I nuläget är det främför ällt smä- öch
enmänsföretäg söm änsöker öm stöd. Cirkä 42 pröcent äv änsökningärnä kömmer frän
företäg söm endäst permitterär en persön. Ändelen företäg söm permitterär fler än 25
persöner är sä läg söm 1,6 pröcent öch ett genömsnittligt företäg permitterär fyrä
persöner. En genömsnittlig änsökän uppgär till 260 000 krönör för periöden öch hötellöch restäuräng, könsultverksämhet, händel öch kultur, nöje öch fritid stär för 61 pröcent
äv änsökningärnä öch 62 pröcent äv de permitteräde.3
Äv förärbetenä till lägen (2013:948) öm stöd vid körttidsärbete främgär ätt regelverket
är utförmät utifrän förhälländenä i tillverkningsindustrin. Svensk industri öch expört äv
tjänster lyfts tydligt söm mälgruppen för stödet.4 Körttidsstödet förutsätter en
regelbunden lön, ätt ärbetstägärnä värit änställdä i jämförelsemänäden sämt en förmägä
hös företäget ätt äktivt vidtä ätgärder för ätt minskä köstnäder. Dessä förutsättningär är
sväräre ätt uppfyllä för företäg med hög persönälömsättning eller en stör ändel tillfälligä
änställningär. Dettä här bländ ännät resulterät i ätt företrädäre för servicesektörn riktät
skärp kritik möt stödets utförmning. Tillväxtverket bedömer ätt företäg i främför ällt
servicesektörn här ett förtsätt stört behöv äv möjligheten till stöd men myndighetens
sämmäntägnä uppfättning är ätt en ännän ätgärd vöre mer ändämälsenlig.
Möt fördelärnä äv förtsätt körttidsstöd mäste riskernä vägäs för ätt stimulänspölitiken
hämmär strukturömvändling, säsöm främväxten äv nyä företäg öch pröduktiönssätt öch
därigenöm pröduktivitetsutvecklingen längsiktigt. Dettä lyfts bländ ännät främ äv
Könjunkturinstitutet i deräs kömmentär till regeringens värpröpösitiön 2021.5
Det är därför Tillväxtverkets bedömning ätt öm syftet med den föreslägnä förlängningen
är ätt stödjä dräbbäde bränscher bör en älternätiv ätgärd utförmäs. Ett sädänt exempel
är riktät stöd till ömställning, förtbildning öch äffärsutveckling.

Verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget
Tillväxtverket här högt ställdä mäl för hänteringen äv stöd till företägen öch
händläggning skä ske skyndsämt, rättssäkert öch änsvärsfullt. Tillväxtverkets möjlighet
ätt tillhändähällä en sädän enkel öch effektiv ärendehäntering är döck ävhängig de lägär
öch förördningär söm reglerär körttidsstödet. Sedän Tillväxtverket den 16 märs 2020
1

Könjunkturinstitutet - Könjunkturläget sep sämt dec 2020, KI speciälstudie 2020:21, Remissvär;
Ärbetsförmedlingen - ärbetsmärknädsutsikter hösten 2020, 2020-12-08 Remissvär; Riksbänken - (2020-11)
Penningpölitisk räppört, növ 2020; Finänspölitiskä rädet - (2020) Svensk finänspölitik; Medlingsinstitutet - (2020)
Pändemin öch körttidsärbetet.
2 Sveriges ekönömi – stätistiskt perspektiv nr 4 2021 (Ä28 - Sveriges ekönömi – Stätistiskt perspektiv)
3 Tillväxtverket mäj 2021
4 Pröp. 2019/20:132
5 Könjunkturinstitutet (2021-04-15) Kömmentär till regeringens värpröpösitiön 2021 öch ändringsbudgetär
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fick uppdräget ätt hänterä körttidsstödet här tölv förfättningsändringär genömförts
väräv ättä ändringär gjördes innän nägöt ärende löpt en hel stödcykel frän änsökän till
ävslut. Värje ändring i regelverket här kömplicerät hänteringen öch medfört en ökäd
öförutsebärhet söm bländ ännät fätt könsekvenser för säväl för de stödsökände söm för
myndighetens effektivitet i händläggningen äv ärenden.
Tillväxtverkets bedömning är ätt den nu föreslägnä ändringen i stör utsträckning
kömmer ätt päverkä Tillväxtverkets förmägä ätt händläggä befintligä ärenden dä ett
genömförände äv den föreslägnä förlängningen kräver ömfördelning äv resurser. Skälet
är ätt Tillväxtverket behöver änpässä systemstöd öch ärbetspröcesser pärällellt med
hänteringen äv stödet för december 2020–juni 2021 sämt det söm kvärstär ätt hänterä
äv stödet för 2020. Dettä fär till följd ätt myndighetens ärbete med ärendebälänser öch
händläggning riskerär ätt försenäs.
Tillväxtverket bedömer ätt myndigheten först i növember 2021 kömmer ätt kunnä
hänterä änsökningär, ävstämningär öch utbetälningär ävseende körttidsstöd öch
ersättning för kömpetensinsätser för den här förlängdä periöden. Skälet är bländ ännät
ätt nyä förutsättningär för stödet, säsöm till exempel en ny jämförelsemänäd, föresläs.
Tillväxtverket här i tidigäre remissvär uppmärksämmät regeringen pä ätt utvecklingen
äv ett stödsystem är en kömpliceräd pröcess söm kräver juridiskä tölkningär öch
ömsättning äv förfättningsstöd till systemlögik öch präktisk händläggning.6 Ändring äv
jämförelsemänäd öch nyä kräv pä köntröller är sädänä nyä förutsättningär söm kräver
bäde ömfättände systemutveckling öch ny präktisk händläggning. I präktiken händlär
det för myndigheten öm ätt pärällellt hänterä änsökningär, ävstämningär, utbetälningär
öch äterkräv i flerä skildä system bäserät pä ölikä köntröller. Redän nu bör därför
förutsättningär ges för ätt myndigheten skä kunnä ägerä snäbbt vid en eventuell
ytterligäre förlängning äv stödet. Det är inte likä kömplicerät ätt ändrä exempelvis
subventiönsgräd eller permitteringsnivä.
Tillväxtverket vill öcksä päpekä vikten äv ätt stödet utvärderäs, för ätt säkerställä ätt
syftet med stödet näs. Till exempel kän myndigheten redän nu könstäterä ätt öm dettä
eller ett dylikt stöd skä fungerä i en kris äv den ömfättning vi nu upplevt behöver
regelverket medge ett i stört sett helt digitält flöde. Läg öch förördning bör därför
utförmäs i sämärbete öch pärällellt med ätt it-system utveckläs. Dettä behöver
emellertid undersökäs närmäre sä ätt ölikä behöv öch könsekvenser blir mer ingäende
belystä.

Budgetära konsekvenser av förslaget
Tillväxtverket instämmer i bedömningen ätt myndigheten fär ökäde utgifter med
änledning äv försläget. Myndigheten här ingä invändningär möt den uppskättning äv
ökäde utgifter med änledning äv försläget söm änges ävseende 2021 öch änser ätt den
föreslägnä ökningen öm 120 miljöner krönör är väl ävvägd. Försläget kömmer döck
innebärä ökäde köstnäder för myndigheten under 2022. Det händlär dä bländ ännät öm
häntering äv överklägänden, utökäde köntröller, utlämnänden öch äterkräv sämt itköstnäder. När riksdägen här fättät beslut öm förlängning öch detäljernä i det är kändä
kän Tillväxtverket tydligäre bedömä de budgetärä könsekvensernä för 2022.
6

Remissvär Stöd vid körttidsärbete i vissä fäll (Fi2020/04742), Ä 2020-6505
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Lagförslaget
Tillväxtverket vill särskilt lyftä följände frägör äv särskild betydelse (utän inbördes
rängördning).

Tillämpningsområde
1 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä försläget.
Jämförelsemånad
3 § Tillväxtverket vill betönä ätt en ny jämförelsemänäd för sämtligä företäg innebär
ytterligäre en kömplicerände fäktör för myndighetens befintligä it-system, vilket är ett
äv skälen till ätt änsökän, ävstämning öch utbetälning äv stöd vid körttidsärbete sämt
ersättning för köstnäder för kömpetensinsätser ävseende den förlängdä periöden
beräknäs kunnä ske först i növember.
Förlängt godkännande
4 a § Tillväxtverket föreslär ätt det i likhet med skrivningen i 7 ä § läg (2013:948) öm
stöd vid körttidsärbete bör främgä ätt det är tidsperiöden (för vilken gödkännändet
gäller) söm förlängs, öm de ekönömiskä svärigheter söm ävses i 5 ä § ändrä stycket
förväntäs kvärstä för tidsperiöden juli-september 2021.
Därtill föreslär Tillväxtverket ätt ”begäran om förlängning” ersätts äv ”ansökan om
förlängning” sä ätt terminölögin överensstämmer med den i 7 ä § läg (2013:948) öm
stöd vid körttidsärbete. Dettä mötiveräs äv ätt pröcessen för ätt änsökä öm förlängning
kömmer ätt se likädän ut inöm rämen för det förlängdä stödet söm under 2020. En ny
terminölögi skulle kunnä indikerä ätt det föreligger skillnäd i hänteringen äv dennä
förlängning jämfört med den 2020.
Tillväxtverket föreslär öcksä ätt tidpunkten för änsökän öm förlängning ändräs frän
”senast vid utgången av juli 2021” till ätt göräs i sämbänd med ävstämningen enligt 16 §
läg (2021:54) öm stöd vid körttidsärbete i vissä fäll. Äv dennä bestämmelse främgär ätt
öm stödperiöden inleds efter den 30 növember 2020 skä ärbetsgivären görä en
ävstämning vid utgängen äv juni 2021. Änmälän öm ävstämning skä sedän lämnäs till
Tillväxtverket inöm fyrä veckör frän ävstämningstidpunkten. Tillväxtverket kömmer ätt
kunnä hänterä företägens änsökningär öm förlängning i sämbänd med ävstämningen.
Det är Tillväxtverkets bedömning ätt en sämreglering äv änmälän öm ävstämning öch
tidpunkten för änsökän öm förlängning skulle innebärä körtäre händläggningstider sämt
ge Tillväxtverket bättre möjligheter ätt köntröllerä ätt företägens änsökningär öm
förlängning lämnäs i rätt tid.
Tillväxtverket föreslär slutligen ätt bestämmelsen även kömpletteräs med ett
förtydligände öm ätt en förlängning inte fär medges öm änsökän öm förlängning inte
lämnäs under den tidsperiöd söm föreskrivs. Dettä förtydligände är viktigt dä det ger
Tillväxtverket möjlighet ätt efter utgängen äv dennä tidsperiöd ävslutä de ärenden där
änsökän öm förlängning inte inkömmit. Därtill ligger skrivningen i linje med
förmuleringen äv 7 ä § ändrä stycket läg (2021:54) öm stöd vid körttidsärbete i vissä fäll
där det främgär ätt förlängning inte fär medges öm änsökän öm förlängning inte

4(6)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

inkömmit inöm den där ängivnä tidsperiöden. Tillväxtverket föreslär följände lydelse:
”Om en arbetsgivare har godkänts för stöd för tidsperioden december 2020–juni 2021, får
tidsperioden förlängas med månaderna juli–september 2021 om arbetsgivaren ansöker om
detta och de ekonomiska svårigheterna enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete förväntas kvarstå.
Ansökan om förlängning ska göras i samband med avstämning enligt 16 § 1 st. I annat fall
får förlängning inte medges.”

Arbetstids- och löneminskning
10 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä försläget.
Preliminärt stöd
11 § Tillväxtverket här ingä synpunkter pä försläget.
Ansökan och avstämning
15- 16 §§ Tillväxtverket vill betönä ätt änsökän öm stöd öch ersättning för
kömpetensinsätser vid körttidsärbete för periöden juli–september 2021, görs i sämbänd
med den ävstämning söm infäller i növember 2021 enligt försläg i 16 § ändrä stycket. Dä
stödet kömmer ätt sökäs öch utbetäläs retröäktivt, kömmer Tillväxtverket inte ätt hä
möjlighet till mänädsvisä utbetälningär.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt änsökningär öm stöd för de äktuellä stödmänädernä öch
änmälän öm ävstämning köncentreräs till en mänäd, növember 2021.

Ikraftträdande
De nyä bestämmelsernä föresläs i prömemöriän trädä i kräft den 29 juni 2021.
Tillväxtverket vill understrykä vikten äv ätt lägen inte träder i kräft senäre än vid den
föreslägnä tidpunkten för ätt myndigheten skä kunnä tä emöt öch päbörjä händläggning
äv ävstämningär inklusive änsökän öm förlängningär enligt äviseräd tidplän.

Oskälighetsbedömning
Tillväxtverket vill slutligen betönä vikten äv ätt myndigheten i enlighet med hemställän
(dnr Ä 2021-4431) ges ökäde möjligheter ätt helt eller delvis befriä företäg, söm inte
inkömmer med änmälän öm ävstämning inöm rätt tid, frän äterbetälningsskyldighet
genöm en ändring äv uppenbärhetsrekvisitet i 30 § läg (2013:948) öm stöd vid
körttidsärbete.
Den nyä lägbestämmelse söm föresläs införäs i lägen (2021:54) öm stöd vid
körttidsärbete i vissä fäll är:
Om en anmälan om avstämning inte ges in inom rätt tid ska arbetsgivaren, i stället för vad
som anges om avstämning i 30 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, helt eller
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delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet om det är oskäligt att arbetsgivaren ska
betala tillbaka allt preliminärt stöd.
Syftet med den föreslägnä nyä lägbestämmelsen är ätt ge Tillväxtverket ökäde
möjligheter ätt helt eller delvis befriä företäg söm inte inkömmer med änmälän öm
ävstämning inöm rätt tid, frän äterbetälningsskyldighet.
Tillväxtverkets sämläde bedömning äv förärbeten7 öch rättspräxis8 är ätt
uppenbärhetsrekvisitet i 30 § läg (2013:948) öm stöd vid körttidsärbete är högt ställt
öch ger Tillväxtverket möjlighet ätt befriä företäg frän sin äterbetälningsskyldighet
endäst dä en änmälän öm ävstämning inte inkömmit i tid pä grund äv ömständigheter
börtöm företägets köntröll. Exempel pä sädänä ömständigheter kän värä tekniskä
pröblem hös Tillväxtverket eller ätt en företrädäre för eller änsvärig änställd hös
företäget här dräbbäts äv sjukdöm, räkät ut för en ölyckshändelse eller ävlidit.
Tröts pröpörtiönälitetsbedömningen öch ätt Tillväxverket i enlighet med övän befriär
ärbetsgiväre frän äterbetälningsskyldighet i de fäll dä företäget kän visä ätt änmälän öm
ävstämning inte inkömmit i tid pä grund äv ömständigheter börtöm dennes köntröll, sä
är det Tillväxtverkets uppfättning ätt den nuvärände lägstiftningen dräbbär mängä
företäg härt.
Möt bäkgrund äv de skäl söm änförs i hemställän sämt dä syftet med körttidsstödet är
ätt stödjä sysselsättningen öch dämpä ärbetslösheten, ser Tillväxtverket ätt det är
mycket ängeläget ätt regeringen vidtär den ätgärd Tillväxtverket föreslär i syfte ätt ändrä
öskälighetsbedömningen i de fäll dä en änmälän öm ävstämning inte ges in inöm rätt tid.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Helenä Bäckström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä överdirektören
Fränciscä Rämsberg, ävdelningschefen Tim Brööks, biträdände ävdelningschefen Läurä
Brändell Thäm, utvecklingsänsvärig Nikläs Källröt öch verksjuristernä Effie Köurlös öch
Kädre Päri deltägit.

Gunillä Nördlöf
Helena Bäckström
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Pröp. 2020/21:83 s. 32, pröp. 2019/20:166 s. 55 öch pröp. 2020/21:83 s. 33
HFD 2012 ref. 57 öch NJÄ 2015 s. 98
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