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Promemorian En möjlighet till ny anmälan om
avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid
sen anmälan om avstämning (Dnr Fi2021/02569)
FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av
stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (Dnr Fi2021/02569).
FAR får med anledning av detta anföra följande.
Bakgrund
I promemorian föreslår regeringen att en arbetsgivare som erhållit preliminärt stöd för korttidsarbete
under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021 och blivit återbetalningsskyldig på grund av för sent
inkommen anmälan om avstämning, och beslutet vunnit laga kraft, ska kunna lämna in en ny anmälan
om avstämning av preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
Vidare föreslås att det i lagen om stöd vid korttidsarbete ska införas en bestämmelse om att
handläggande myndighet, Tillväxtverket, ska förelägga en arbetsgivare att ge in en anmälan om
avstämning om en sådan anmälan inte har getts in inom rätt tid. Arbetsgivaren ska vara skyldig att
betala tillbaka allt preliminärt stöd först om en anmälan inte getts in efter att Tillväxtverket har skickat
ett sådant föreläggande.

FAR:s ställningstagande
FAR tillstyrker förslaget att ge arbetsgivare som blivit återbetalningsskyldiga på grund av sena
avstämningar möjlighet att på nytt lämna in anmälan om avstämning.
Promemorian berör dock inte hur öppna ärenden under tiden 16 mars 2020–30 juni 2021 fram till
ikraftträdandet av förslagen ska behandlas. Ikraftträdandet föreslås först till januari 2022. Mot
bakgrund av att många arbetsgivare som sökt korttidsstöd har en ansträngd ekonomisk situation med
begränsade möjligheter till återbetalning föreslår FAR att lagändringarna, om möjligt, träder i kraft

tidigare än föreslaget datum. Annars har FAR förhoppningen att Tillväxtverket, mot bakgrund av
denna lag, kan medge anstånd med återbetalningen fram till den förnyade avstämningen. Med hänsyn
till datum för ikraftträdandet anser FAR att lagen bör omfatta återkrav avseende stödperioderna
juli 2021– september 2021.
FAR tillstyrker förslaget att införa en ordning där handläggande myndighet ska förelägga om att inge
anmälan om avstämning om en sådan anmälan inte inkommit i tid, och att återkrav kan aktualiseras
först om en anmälan inte inkommit efter ett sådant föreläggande.
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