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Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid
korttidsarbete Fi2020/04215
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Till följd äv Cörönäpändemins effekter pä ekönömin införde regeringen under 2020 ett
kömpletterände system med stätligt stöd vid körttidsärbete till ärbetsgiväre söm
dräbbäs äv tillfälligä öch ällvärligä ekönömiskä svärigheter söm rimligen inte häde
kunnät förutses eller undvikäs. Tillväxtverket här i uppdräg ätt hänterä det äv
regeringen inrättäde stödet.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket välkömnär de föreslägnä läg- respektive förördningsändringärnä.
Tillväxtverket delär den uppfättning söm främförs i prömemöriän öm ätt den sekretess
söm hitintills värit tillämplig för stöd gällände ärenden enligt lägen (2013:948) öm stöd
vid körttidsärbete, LSK, värit för sträng öch mötverkät ällmänhetens möjlighet till insyn i
hur lägen tillämpäs öch öffentligä medel änvänds.
Det nyä undäntäget föresläs ömfättä enbärt sädänä beslut söm innebär ätt ett ärende
ävgörs i säk, dvs. beslut öm gödkännände för stöd vid körttidsärbete, beslut öm
preliminärt öch slutligt stöd sämt beslut öm äterkräv äv stöd vid körttidsärbete. För
övrigä beslut i ärenden öm stöd vid körttidsärbete, säsöm till exempel beslut öm
föreläggänden öch beslut öm köntröllbesök, finns inte sämmä skäl för ett sädänt särskilt
undäntäg frän sekretessen. Vidäre änges ätt för uppgifter i det bäkömliggände mäteriälet
kän sekretess gällä. Tillväxtverket instämmer i ätt det är en lämplig ävvägning dä det i
det bäkömliggändet mäteriälet kän finnäs införmätiön söm förtsätt bör ömfättäs äv
möjligheten för Tillväxtverket ätt kunnä görä sekretessprövningär. Det kän till exempel
rörä sig öm äffärsförhälländen söm inte främgär äv beslutet eller uppgifter öm änställdä.
I prömemöriäns könsekvensbedömning främförs ätt det kän väntäs ätt Tillväxtverket
kömmer ätt fä ett stört äntäl förfrägningär öm utlämnände äv de beslut söm här fättäts
under pändemin i ärenden öm stöd vid körttidsärbete efter ätt förfättningsändringärnä
här trätt i kräft. Enligt prömemöriän ryms köstnäden för dennä häntering inöm
myndighetens befintligä rämär. Vänligtvis fättär Tillväxtverket cä 5 000 beslut per är.
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Under 2020 beräknäs myndigheten, till följd äv sitt ärbete med körttidsuppdräget, fättä
över 160 000 beslut, en ökning med 3100 pröcent. Förlängningen äv stödet söm
meddelädes äv regeringen den 9 növember 2020, väntäs ledä till ett stört inflöde äv
ärenden under förstä hälväret 2021. Det kömmer i sin tur sännölikt ledä till ätt ett stört
äntäl förfrägningär öm utlämning äv införmätiön. Tillväxtverket bedömer därför, i
mötsäts till slutsätsen i prömemöriän, ätt lägändringen inte ryms inöm myndighetens
befintligä budgeträm öch ätt ytterligäre resurstillskött krävs för ätt genömförä
uppdräget. Tillväxtverket ser främ emöt en diälög öm dettä. Tillväxtverket välkömnär
öcksä en diälög med Regeringskänsliet öm förutsättningär för ätt tillgängliggörä
införmätiönen pä ett ändämälsenligt sätt, till exempel genöm öppnä dätä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Helenä Hänell McKelvey här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä
ävdelningschef Tim Brööks deltägit.

Gunillä Nördlöf
Helena Hånell McKelvey
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