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Remissvar 

 

Promemoria 

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid 

korttidsarbete  
 

Föreningen Svenskt Näringsliv vill med anledning av rubricerad remiss lämna följande 
synpunkter på förslaget till förändrad handläggande myndighet för ärenden om stöd vid 
korttidsarbete. 
 

Ställningstagande 

 

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget att flytta handläggningen av korttidsstöd till 
Skatteverket från Tillväxtverket och tillstyrker således förslaget 
 
Svenskt Näringslivs synpunkter på förslaget 

  

Handläggning 

Svenskt Näringsliv vill samtidigt lyfta ett par frågor som vi anser borde ha kunnat hanteras i 

den nu remitterade promemorian. I promemorian anges bl.a. som skäl att Skatteverket är en 

större myndighet än Tillväxtverket och att myndigheten är ”en myndighet som har vana av 

och resurser att handlägga ett stort antal ärenden på kort tid och även större möjligheter att 

ställa om verksamheten. Bedömningen är att Skatteverket uppfyller dessa krav.”. 

Detta förhållande har knappast förändrats från den tidpunkt då regeringen – trots 

invändningar från näringslivet ändå valde att  lägga stödet vid Tillväxtverket  Detta är även 

någonting som Justitieombudsmannen (JO) uppmärksammat i dess beslut av den 9 

september 2021 angående de brister som Tillväxtverket haft i sin hantering (dnr 7165-2020 

7242-2020) där JO anger att: ”Enligt chefsJO illustrerar de konstaterade bristerna i 

Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete vikten av att de 

myndigheter som får i uppdrag att handlägga olika stödåtgärder i en extraordinär situation 

verkligen får förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, bl.a. i form av kompetens, 

systemlösningar och bemanning för att kunna hantera ärendena på ett skyndsamt och 
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rättssäkert sätt. En kopia av beslutet skickas till regeringen för kännedom.”. Enligt Svenskt 

Näringsliv har dock Tillväxtverket i många avseenden tagit till sig av den kritik man erhållit 

och har vidtagit flera förändringar för att bl.a. snabba på handläggningen. Det är därför 

litemärkligt att inte promemorian på något sätt belyser detta och att regeringen är tydlig med 

att såväl bra som dåliga erfarenheter från hanteringen av korttidsstödet hos Tillväxtverket 

ska kommuniceras till Skatteverket. Detta vore önskvärt eftersom stora resurser har lagts 

ned för att förbättra systemet liksom att det vore olyckligt om tidigare misstag upprepas. 

Den utredning som är tillsatt för att utvärdera korttidsstödet (Dir. 2021:79) innehåller 

ingenting om att utvärdera myndigheten Tillväxtverket. Detta är i sig anmärkningsvärt 

eftersom en myndighets beredskap, kunskap och resurser mm. är helt avgörande för om 

systemet ska fungera eller ej. Detta anser Svenskt Näringsliv är en ytterligare anledning till 

att promemorian bör kompletteras med någon text om att myndigheterna ska samverka kring 

hur hanteringen fungerat och att slutsatser av detta ska tas med i det fortsatta arbetet. 

Sent inkommen avstämning och återkrav 

I proposition 2021/22:14 införs en möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid 

korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning. Detta var en justering 

som bl.a. Svenskt Näringsliv påtalat länge och som innebär att korttidslagen bättre uppfyller 

kravet på proportionalitet, eftersom den nuvarande bestämmelsen i praktiken innebar full 

återbetalning vid återkrav även om ett företag var en enda dag sen med sin avstämning. 

Lagen upphör dock att gälla vid utgången av 2022. Det är djupt olyckligt att inte 

promemorian hanterar denna uppenbara brist i korttidslagen och ser till att justera lagen 

permanent så att inte samma situation som inträdde i samband med de första 

avstämningarna 2020 återigen upprepas. Det är och kan inte vara förenligt med 

proportionalitetsprincipen att en dags dröjsmål med inlämning av en avstämning innebär 

återkrav på hela stödbeloppet. 

Karens 

En stor fråga just nu med anledning av att smittspridningen ökar är frågan kring 24-

månaders karens och vad som gäller om och när man tagit emot tidigare stöd avseende 

2020-2021. Svenskt Näringsliv anser att det undantag som infördes tillfällig även 

fortsättningsvis bör gälla så att det inte är oklart vad som gäller i olika situationer. 
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