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Promemorian Handläggande myndighet för stödet
vid korttidsarbete
För val tningsrätten, som har fått rubricer ad pr omemoria på remi ss, har
föl jande synpunkter.

Byte av handläggande myndighet
För val tningsrätten har till dags datum avgjort över 7 700 mål om stöd vid
korttidsarbete enligt det permanenta och öppna systemet. Av de mål som har
pr övats i sak i för val tningsrätten har ca 74 pr ocent resul ter at i hel eller del vis
ändring, ett resul tat som ligger långt över genomsni ttet för andr a måltyper.
För val tningsrätten välkomnar uti från sina er farenheter för slaget att Skatteverket ska var a ensam handläggande m yndighet för stödet vid korttidsarbete.
För slaget har i den remi tter ade pr omemorian moti ver ats med att Skatteverket har vana av och resur ser att handlägga ett stor t antal ärenden på kor t
tid och även större möjligheter att ställa om verksamheten sam t att Skatteverkets br ottsbekämpande verksamhet kommer att omfatta även sådana
stödärenden om verket över tar handläggningen.
Även om detta är goda utgångspunkter för att fl ytta handläggningen till
Skatteverket vill för val tningsrätten även fr amhålla att Skatteverket har
gedigen er farenhet av m yndighetsutövning mot enskilda och av att tillämpa
för val tningslagens bestämmel ser sam t att pr ocessa i för val tningsdomstol.
Skatteverket bedri ver även ett pri sbelönat klar språksarbete.

Forum
Det finns ingen särskild forumregel för mål om stöd vid kor tti dsarbete.
Tillväxtverkets beslut rör ande stöd vid korttidsarbete har sam tli ga ansetts
fattade i Stockholm. Det har medför t att För val tningsrätten i Stockholm
bli vi t exklusi vt forum för sam tliga överklaganden av verkets beslut. Detta i
enli ghet med bestämmel sen i 14 § andr a stycket lagen (1971:289) om all männa för val tningsdomstolar, enligt vilken ett beslut ska överklagas till den
för val tningsrätt inom var s domkrets ärendet för st prövats.
En över fl yttning av handläggningen till Skatteverket kan, ber oende på hur
Skatteverket väl jer att organi ser a denna del av sin verksamhet, leda till att
andr a och fler domstolar kommer att bli behöriga att pröva mål om stöd vid
korttidsarbete. Detta berör s emeller ti d inte i pr omemorian, vare sig i konsekvensanal ysen eller i pr omemorian i övrigt.
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Tillväxtverkets fortsatta handläggning av gamla ärenden
För val tningsrätten har för ståel se för att Till växtverket föreslås fortsätta att
handlägga ärenden som ini tier ats före ikr aftträdandet. Domstolen vill dock
poängter a att långa handläggningstider hos Till växtverket i kombinati on
med en hög andel ändr ade beslut där mål åter för vi sas eller annar s kräver
nya åtgärder och beslut av verket kan medför a att Till växtverket förblir
handläggande myndi ghet under relati vt lång ti d.

Övrigt
För val tningsrätten konstater ar att för slaget om ny handläggande m yndighet
medför ett behov av ändring även i den nya 29 a § lagen om stöd vid korttidsarbete, vilken trätt i kr aft den 1 november 2021.
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