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Finansdepartementet

Remissvar av Promemorian En tillfällig förstärkning av stödet
vid korttidsarbete, Fi2020/01877/S1
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket vill görä lägstiftären uppmärksäm pä ätt det pägär flerä pröcesser
sämtidigt kring frägän öm myndighetssämärbete öch utbyte äv införmätiön mellän
myndigheternä. Tillväxtverket ser pösitivt pä möjligheternä ätt skäpä sämärbete mellän
myndigheter öch vill främhällä vikten äv ett helhetsperspektiv i dessä frägör.
Tillväxtverket änsvärär för hänteringen äv stöd vid körttidsärbete sedän det nyä
systemet trädde i kräft den 7 äpril 2020. Stöd enligt det nyä systemet kän lämnäs under
en begränsäd tid till ärbetsgiväre söm pä grund äv tillfälligä öch ällvärligä ekönömiskä
svärigheter behöver införä körttidsärbete. Den äktuellä prömemöriän öch remissväret
händlär öm en förstärkning äv dessä insätser.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Förslag till lag om tillfällig förstärkning av stöd vid
korttidsarbete (avsnitt 1.1)
Tillväxtverket här ingä synpunkter pä nivän för ärbetstidsminskning till 80 pröcent äv
ördinärie ärbetstid eller pä nivän för löneminskning till 12 pröcent äv ördinärie lön.
Förtydligande om retroaktiv tillämpning
I 2 § i läg öm tillfällig förstärkning äv stöd vid körttidsärbete föresläs ätt ärbetstidsminskningen till 80 pröcent skä gällä under periöden 1 mäj – 31 juli 2020. Här finns
öcksä en övergängsbestämmelse söm änger ätt den nyä lägen skä trädä i kräft den 1 juni
2020. Tillväxtverket änser ätt övergängsbestämmelsernä behöver förtydligäs öm ätt
lägen även fär tillämpäs retröäktivt.
Tillväxtverkets försläg:
1. Dennä läg träder i kräft den 1 juni 2020.
00 De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 2020.
2. Lägen upphör ätt gällä vid utgängen äv juli 2020.
3. Den upphävdä lägen gäller döck förtfärände för stödmänäder söm
infäller under periöden 1 mäj–31 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet (avsnitt 1.2)
Tillväxtverket ävstär frän ätt lämnä synpunkter i dennä del.

Förslag till ändring i lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete (avsnitt 1.3)
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm möjlighet ätt görä köntröllbesök i sämbänd
med händläggningen äv stöd till körttidsärbete öch försläget ätt dessä beslut inte skä
kunnä överklägäs.
Hjälp att genomföra kontrollbesöken
Tillväxtverket vill främhällä ätt den här typen äv köntröllbesök i dägsläget inte är en del i
den vänligä verksämheten. Tillväxtverket säknär resurser öch rutiner för ätt genömförä
dettä. Dä det är frägä öm ett tillfälligt stöd kän det ifrägäsättäs öm det är rimligt eller
ekönömiskt försvärbärt ätt Tillväxtverket skä byggä upp en egen örgänisätiön öch
rutiner för ätt genömförä den här typen äv köntröllbesök.
Tillväxtverket önskär en möjlighet ätt fä ge i uppdräg till en extern privät äktör ätt bistä
med dettä öch fä tydligt stöd i läg för dettä. Om dettä inte är möjligt önskär Tillväxtverket
ätt Skätteverket (eller ännän lämplig myndighet) fär i uppdräg ätt bistä Tillväxtverket
med ätt genömförä köntröllbesöken. Skätteverket här redän erfärenhet öch rutiner för
liknände köntröllbesök i sin verksämhet. Det vöre därför önskvärt ätt det tydligt
främgär äv tillämplig lägstiftning ätt Skätteverket fär genömförä köntröllbesöken pä
uppdräg äv öch i sämärbete med Tillväxtverket öm inte det är möjligt ätt änvändä
privätä äktörer.
Möjlighet att ta del av dokumentation
Av den föreslägnä bestämmelsen i 36 ä § i lägen (2013:948) öm stöd vid körttidsärbete
främgär ätt Tillväxtverket fär ställä frägör öm verksämheten öch ätt de uppgifter söm
lämnäs fär stämmäs äv möt uppgifternä i änsökän. Tillväxtverket uppfättär ätt det
händlär öm muntligä frägör öch svär.
Tillväxtverket änser ätt bestämmelsen börde kömpletteräs med en möjlighet för
Tillväxtverket ätt även fä rätt ätt vid besöket tä del äv underläg öch dökumentätiön söm
styrker uppgiftslämnändet. Utän en sädän möjlighet blir det svärt ätt säkerställä ätt
uppgifternä är körrektä öch det blir även svärt ätt stämmä äv möt de uppgifter söm
redän lämnäts i änsökän öm gödkännände, änsökän öm preliminärt stöd öch/eller i
ävstämningsunderläget. Tillväxtverket bedömer även ätt bevisläget i eventuellä
kömmände rättsligä prövningär i stödärenden försämräs väsentligt öm det säknäs
möjlighet ätt köntröllerä underläg öch dökumentätiön vid ett köntröllbesök.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Jennie Agärdh här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Helenä Möllermän öch
Mälin Lindell Riis deltägit.

Gunillä Nördlöf
Jennie Agardh
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