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Unionens yttrande över Finansdepartementets promemoria ”Undantag
från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete” –
Fi2020/04215
Bakgrund
Vid införandet av den ursprungliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
korttidsarbetslagen, bedömde regeringen att vissa regler i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL, var tillämpliga vid handläggning och beslut i ärenden om statligt stöd vid
korttidsarbete. De aktuella reglerna, främst 28 kap. 12 §, OSL, innebär i korthet i det
sammanhanget att sekretess bl.a. gäller i ett sådant ärende om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde lider skada. Det råder därför ett s.k. omvänt skaderekvisit
vilket innebär att det råder presumtion för sekretess.
Vid införandet av systemet för korttidsarbete med behovsprövning av Tillväxtverket ansåg
regeringen att det saknades anledning att göra någon annan bedömning.
Efter att det nya systemet för stöd vid korttidsarbete trätt i kraft den 7 april 2020 har
sekretessen i sådana ärenden prövats i domstol vid ett flertal tillfällen.
Förvaltningsdomstolarna har i samtliga fall gjort bedömningen att det inte stått klart att de
begärda uppgifterna kunde lämnas ut utan att de enskilda arbetsgivarna lider skada, varför
uppgifterna omfattades av sekretess enligt 28 kap. 12 § OSL. För närvarande saknas därför
möjlighet för allmänheten att få insyn i hur regleringen om stöd om korttidsarbete tillämpas
av handläggande myndighet i enskilda ärenden.
Förslaget
Regeringen föreslår att OSL ska ändras på så sätt att det i lagtexten ska framgå att sekretess
inte ska gälla i beslut om stöd i ärende enligt korttidsarbetslagen eller föreskrifter som
meddelats i anslutning till den lagen.
Skälen för förslaget är i korthet att stödet vid korttidsarbete, som finansieras av allmänna
medel, kan omfatta stora belopp per företag. Enligt den senaste prognosen kommer

kostnaderna för statligt stöd vid korttidsarbete under år 2020 att uppgå till 43 miljarder
kronor. Det finns därför ett tydligt behov av att allmänheten och massmedierna ges möjlighet
till insyn i och granskning av hur lagen tillämpas. Det är därför viktigt att Tillväxtverket i
egenskap av handläggande myndighet arbetar så öppet och transparent som möjligt.
Regeringens slutsats är därför att det behövs ett undantag från den sekretess enligt 28 kap. 12
§ OSL som gäller för uppgift om en enskilds affärs- och driftförhållanden i ärenden enligt
regleringen om stöd vid korttidsarbete. Behovet av insyn bedömer regeringen vara klart störst
i fråga om de beslut om stöd som fattas. Om det införs ett undantag från sekretessen för
sådana beslut i ärenden enligt regleringen om stöd vid korttidsarbete blir det möjligt att
granska t.ex. vilka företag som beviljats stöd och med vilka belopp. Undantaget föreslås
enbart omfatta sådana beslut som innebär att ett ärende avgörs i sak. För övriga
bakomliggande uppgifter i ett visst ärende om statligt stöd vid korttidsarbete finns enligt
regeringens bedömning inte samma skäl för ett särskilt undantag från sekretessen.
Regeringen har i sin budgetproposition för år 2021 föreslagit att ett system för ersättning vid
kompetensinsatser under korttidsarbete ska införas. Den föreslagna lagändringen innebär att
även beslut i ärenden om ersättning vid kompetensinsatser under tid i korttidsarbete även
dessa kommer att vara undantagna sekretess.
Regeringen föreslår inte att lagändringen ska förenas med övergångsbestämmelser. Det
innebär i praktiken att uppgifter om beslut i ärenden fattade under år 2020 även dessa kommer
att vara undantagna sekretess.
Några ändringar av sekretessregler hänförliga till arbetstagare föreslås inte.
Unionens yttrande
Unionen tillstyrker förslaget i sin helhet.
Det är av stor vikt för systemets legitimitet att såväl allmänheten som massmedia har
möjlighet till insyn och granskning av vilka beslut som fattas i ärenden om korttidsarbete med
statligt stöd. Samtidigt måste det värnas att regelverket inte innehåller villkor som medför att
den arbetsgivare för vars verksamhet stöd är påkallat avstår från att söka stöd. Regeringens
förslag innebär att allmänheten kommer att ha möjlighet att begära ut uppgifter från
Tillväxtverket avseende dels vilka arbetsgivare beviljats respektive inte beviljats statligt stöd
vid korttidsarbete, dels omfattningen av det stöd som utgått till en viss arbetsgivare. Förslaget
får bedömas vara välavvägt utifrån de nu beskrivna intressena.
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