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Svar på remiss av promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd
vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och Kemiindustrierna i Sverige (nedan
IKEM) har tagit del av promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd
vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning och avger härmed
följande gemensamma svar på förslagen.
Vi välkomnar de lagstiftningsförslag som framgår av kapitel 4 respektive 5 i promemorian
och tillstyrker förslagen med nedan angivna synpunkter. Vi har även tagit del av Svenskt
Näringslivs remissvar och ansluter oss i övrigt, vid sidan av vad som framgår nedan, till de
synpunkter Svenskt Näringsliv lyfter fram i sitt svar.
Som Svenskt Näringsliv och flera andra remissinstanser påpekat i sina respektive svar
föreslås lagstiftningen träda ikraft den 1 januari 2022, samtidigt som bestämmelserna i den
tillfälliga lagen om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete (hädanefter
”Avstämningslagen”) uttryckligen bara ska gälla för preliminärt stöd som avser stödmånader
under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Såvitt får förstås kommer Avstämningslagen
därför inte bli tillämplig på anmälningar om avstämning för stödmånader under perioden
juli–september 2021. Vi har inte kunnat finna någon redogörelse i promemorian för denna
ordning. Vi föreslår därför att samordning sker i syfte att säkerställa att lagstiftningen
omfattar samtliga stödmånader även under år 2021.
Enligt 2 § p. 2 i den föreslagna Avstämningslagen är en förutsättning för ny anmälan om
avstämning bl.a. att beslutet om återbetalning vunnit laga kraft. Enligt 3 § i samma lag ska
sådan ny anmälan om avstämning ges in till Tillväxtverket senast den 28 februari 2022.
Såvitt får förstås fordrar således ett nyttjande av möjligheten till ny avstämning i
Avstämningslagen att företag som överklagat beslut om återbetalning måste återkalla ännu
ej prövade mål för att ny avstämning ska kunna ske. Vi erfar att en mängd av Tillväxtverkets

beslut om återbetalning till följd av för sent inkomna avstämningar för närvarande är
föremål för prövning i domstol och att balansen av mål hos förvaltningsdomstolarna kan
vara tämligen hög såvitt avser mål som rör korttidsarbete och korttidslagstiftningen. Någon
garanti för att dessa mål kommer att prövas och vinna laga kraft före den 28 februari 2022
finns inte. Av den anledningen anser vi att lagstiftaren bör överväga huruvida den i 3 § i
Avstämningslagen föreslagna fristen för ny anmälan bör förlängas. Arbetsgivare som fått
beslut om återbetalning till följd av för sent inkomna avstämningar kan i annat fall riskera att
försättas i en situation där de måste överväga att återkalla mål som ligger för prövning i
förvaltningsdomstol, utan garanti att en ny anmälan om avstämning hos Tillväxtverket
kommer utfalla till arbetsgivarens fördel.
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