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Yttrande över betänkandet: En ny lag om 
stöd vid korttidsarbete – ett mer 
förutsägbart, förenklat och stärkt 
regelverk (SOU 2022:65) 

(Ert dnr: Fi2022/03407) 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 
samt globalt. 

I detta slutbetänkande redovisas den översyn som gjorts när det gäller 
själva regelverket för korttidsarbete. Det handlar bl.a. om att bedöma i 
vilken utsträckning bestämmelserna är effektivt utformade och anpassade 
för olika kriser som skulle kunna drabba både enskilda arbetsgivare och 
samhället i stort. Det handlar också om att täppa till eventuella luckor i 
regleringen som kan leda till missbruk i form av felaktiga utbetalningar. 

Kommerskollegium ser positivt på att EU-rätten beaktas på ett tydligt sätt 
i betänkandet (framför allt i avsnitt 12 men även i avsnitt 14.10). Vi har 
inte några synpunkter på den analysen men vi anser generellt att det kan 
vara en god idé att ta underhandskontakter med Europeiska 
kommissionen för att stämma av att det råder samsyn i fråga om 
tolkningen av de aktuella reglerna i detalj. 

När det gäller de bedömningsfrågor och intresseavvägningar som kan bli 
aktuella vid utformningen av de svenska bestämmelserna rekommenderar 
vi, som stöd i processen, läsning av Tillväxtverkets vägledning som avser 
just dessa frågor i en EU-rättslig kontext: 
EU-rätt och annan internationell rätt - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/guiderochverktyg/handledningforkonsekvensutredning/2rattsligaforutsattningar/eurattochannaninternationellratt.3112.html
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Vägledningen har tagits fram i samarbete med oss och kan kompletteras 
med vår egen illustration kring hur man bör resonera för att bedöma 
nationell reglering i ljuset av EU-rätten: Är åtgärden förenlig med EU- 
rätten? Gör testet | Kommerskollegium 

Avslutningsvis gör vi bedömningen att de remitterade förslagen inte 
aktualiserar EU:s anmälningsprocedurer för varor och tjänster, som 
Kommerskollegium administrerar. 1 

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro 
av utredarna Hanna Pettersson och Ralph Eliasson, föredragande. 

Agnès Courades Allebeck 

Ralph Eliasson 

1 Det avser EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet 
2006/123. 
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