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Remissvar angående Ny anmälan om avstämning av stöd
vid korttsarbete samt nytt förfarande vid sen anmälan om
avstämning
Företagarna har beretts möjligheten att besvara promemorian dels ny anmälan om
avstämning av stöd vid korttidsarbete, dels ett nytt förfarande vid sen anmälan om
avstämning.
Företagarna välkomnar och tillstyrker förslagen men med följande kommentarer.

För slagen i kor thet
I promemorian föreslås en möjlighet att på nytt lämna in en anmälan om avstämning för
preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16/ 32020 -- 30/ 6-2021 och där Tillväxtverket beslutat att arbetsgivaren är skyldig att betala
tillbaka det preliminära stödet på den grunden att anmälan om avstämning har kommit in
för sent.
I promemorian föreslås också att det i lagen om stöd vid korttidsarbete ska införas en
bestämmelse 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.
Arbetsgivaren ska vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om en anmälan
inte getts in efter ett sådant föreläggande.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
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För etagar nas kom m entar er
I promemorian nämns stöd som är lämnade under perioden 16/ 3 2020—30/ 6 2021 men
promemorian saknar ställningstagande för perioder efter den 30/ 6 2021 och fram till
ikraftträdandet av förslaget. Företagarna förutsätter att stöd för efterkommande perioder
också kan omfattas av dessa förslag.
I kraftträdandet föreslås först till januari 2022 och där önskar Företagarna om möjligt att
förslagen träder i kraft så snart som möjligt.
Tidsperioden för när företagen ska lämna in en ny möjlighet till avstämning är föreslaget till
att gälla mellan den 1/ 1 2022 tom 28/ 2 2022. Det anser Företagarna är en alldeles för kort
tid med tanke på att förslaget föreslås träda i kraft först den 1/ 1 2022. Det är mitt i
bokslutstider för många företag, vilket kan påverka hur företagen kan få hjälp av exempelvis
revisorer att göra detta. En rimligare ansökningstid hade varit första halvåret 2022.
Det hade också varit önskvärt att lagstiftningen innehållit möjlighet för Tillväxtverket att
medge anstånd med återbetalningen av eventuella stödpengar fram till den nya
avstämningen för att på så sätt undvika att en redan mycket ansträngd ekonomi i företagen
förvärras.
Företagarna välkomnar förslaget om ett nytt ordinarie förfaringssätt som innebär att
myndigheten först måste förelägga om att avstämning ska inlämnas innan eventuella
återkrav kan aktualiseras.
Företagarna vill slutligen påpeka att med tanke på att Tillväxtverket både har haft problem
med att få tekniska lösningar på plats snabbt samt en stor mängd ärenden hoppas vi på att
regeringen både tar höjd för detta i sina förslag samt ser till att Tillväxtverket har tillräckliga
resurser att hantera en större mängd av ärenden avseende detta.
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