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Remissyttrande

Angående promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning
av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om
avstämning
Er ref: Fi2021/02569
Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder drygt 9 000 små,
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen
anföra följande:

Allmänna synpunkter

Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda
får sitt första arbete inom handelssektorn. 2020 präglades istället av uppsägningar och
permitteringar, så har dessvärre även början av 2021 sett ut. I dagsläget har drygt 110 000
personer som är anställda inom handeln omfattats av beviljade ansökningar om
korttidspermittering. Detta motsvarar en femtedel av alla anställda inom handeln.
Korttidsarbete är och har varit en viktig insats för såväl företag som anställda. Företag
har under den ekonomiskt mycket ansträngda period som pandemin medfört kunnat
minska arbetskraftskostnaderna utan att riskera företagets framtida kapacitet. Samtidigt
har anställda sluppit bli uppsagda och dessutom behållit en mycket stor del av lönen.
Det bör dock inte glömmas eller bortses från att korttidsarbete, trots en välkommen ökad
andel statlig ersättning, medför en betydande förhöjd arbetskraftskostnad per timme för
företagen då det fortfarande kvarstår en högre andel lönekostnader än vad den anställde
faktiskt arbetar. Vid en korttidsarbetesnivå om 80 procent kvarstår lönekostnader
omfattande 28 procent för 20 procent arbetstid om staten står för 75 procent av de
kvarstående lönekostnaderna, innebärande en fyrtioprocentig ökning av timkostnaden.
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Som Svensk Handel tidigare framfört är det av stor vikt att handläggningen och
utbetalningen av stöden sker skyndsamt så att stödberättigade företag får så goda
möjligheter som möjligt att klara den anstränga ekonomiska situationen. Det är likaså
av stor vikt att intentionerna att rädda jobb och företagande hela tiden är vägledande
för såväl utformning som tillämpning av stödåtgärder.
Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel delar tillkännagivandets syn att det kan ifrågasättas om det råder
proportionalitet när det gäller effekterna av mindre fel som upptäcks vid avstämningar
och leder till återkrav. Inte minst mot bakgrund att många företagare under en mycket
pressad situation har haft att sätta sig in i ett helt nytt stödsystem.
Det övergripande syftet med korttidsarbete torde vara att rädda jobb och företagande.
Exempelvis uttrycks i föreliggande promemoria att ” Stödet vid korttidsarbete har varit
en av regeringens viktigare åtgärder för att lindra effekterna av spridningen av
sjukdomen covid-19 för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomi”. Att då vid
mindre fel eller sent inlämnad avstämning göra återkrav avseende allt preliminärt
lämnat stöd motverkar helt syftet och riskerar att driva annars livskraftiga företag i
konkurs. I en situation likt den pandemi som vi nu går igenom är likviditeten en stor
utmaning för många företag – inte minst inom handeln där marginalerna ofta är små
och där försäljningen ofta är säsongsbetonad.
Det bör säkerställas att arbetsgivare inte behöver klara sig utan stöd under väntan på
slutligt besked då det kan leda till att företag som i slutändan visar sig ha rätt till stöd de
facto går i konkurs i väntan på stödet. Det bör därför tydliggöras under vilka villkor ett
företag kan avvakta med att göra återbetalning av utbetalt stöd om grunden för
återkravet är en för sent inkommen anmälan om avstämning.
Svensk Handel ställer sig positiva till den föreslagna bestämmelsen om att den
handläggande myndigheten ska förelägga en arbetsgivare att ge in en anmälan om
avstämning om en sådan anmälan inte har getts in inom rätt tid. Det är rimligt att en
sådan påminnelse går ut innan vidare åtgärder vidtas. Med det blir det också rimligt att
arbetsgivaren ska vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om en
anmälan inte getts in efter ett sådant föreläggande. Det skapar möjlighet för
arbetsgivare att uppmärksamma att en anmälan om avstämning inte lämnats in i tid.
Det är beklagligt att detta inte varit en del av lagstiftning redan sedan tidigare.
Vi ställer oss slutligen frågande till varför lagens ikraftträdande inte föreslås ske förrän
den 1 januari 2022. De ändringar som nu föreslås är av stor vikt för att rädda jobb och
företagande och de grundar sig i ett tillkännagivande varför det bör finnas majoritet i
Riksdagen för ett snabbt införande. Ett ikraftträdande först i januari 2022 kommer att
innebära en fortsatt mycket oklar situation för företag som är berättigade till stöd men
som av olika omständigheter lämnat in en anmälan om avstämning för sent. Med det så
skulle Tillväxtverkets förslag ”att, i stället för att en arbetsgivare helt eller delvis ska
befrias från återbetalningsskyldigheten när det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren
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ska betala tillbaka allt preliminärt stöd, ska befrielse kunna medges redan när det är
oskäligt att arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig” vara ett rimligare alternativ.
Möjligen bör det även i något sammanhang lyftas fram att redan nu framlagda krav på
återbetalning av preliminärt stöd inte kommer att verkställas i avvaktan på att ny
avstämning kan göras från den 1 januari 2022.
Det skulle då kunna bli tydligare vad som ska gälla avseende krav på återbetalning av
preliminärt lämnat stöd som Tillväxtverket nu skickar ut. Det är inte ändamålsenligt att
arbetsgivare nu ska behöva betala tillbaka stöd om de inom kort ges en möjlighet att
behålla stödet genom en ny avstämning.
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