Till

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
Skickas endast per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se

Datum

20210426

Vår referens

Pierre Dahlqvist

Unionens remissvar över ”Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut”; Fi2021/01169
Sammanfattning
Unionen tillstyrker lagstiftningsförslaget med undantag av de delar som framgår nedan.
Unionens synpunkter
Unionen anser att det å ena sidan, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att omedelbar verkställighet är naturligt eftersom korttidsstödet annars skulle fungera som en likviditetsreserv för
de arbetsgivare som inte har rätt till stödet. Dessa företag skulle därmed erhålla en konkurrensfördel i förhållande till företag som inte nyttjar stödet och som inte heller har rätt till detsamma.
Å andra sidan riskerar omedelbar verkställighet, både i tveksamma fall och generellt, att leda
till att annars livskraftiga företag med anledning av återbetalningsskyldigheten drabbas av akut
likviditetskris. Detta kan i sin tur medföra att dessa företag och arbetsgivare måste ansöka om
konkurs eller företagsrekonstruktion med anledning av att det egna kapitalet är förbrukat.
I förslaget balanseras den omedelbara verkställigheten av en möjlighet till avbetalning samt en
möjlighet till anstånd. Unionen anser att det är av vikt att möjligheten till avbetalning samt
möjligheten till anstånd är förhållandevis generös till undvikande av att annars livskraftiga företag slås ut.

Såvitt avser anstånd anser Unionen att definitionen av begreppet tveksamt bör ha en annan
innebörd än i förslaget. Unionen anser istället att anstånd bör medges för det fall det inte är
sannolikt att ett återkrav kommer att kvarstå, detta givet de konsekvenser ett återkrav kan få för
ett företag och en arbetsgivare. Unionen är vidare av uppfattningen att anstånd, av rättssäkerhetsskäl, bör kunna ges till som längst tre månader efter att det beslut som föranlett anståndet
vinner laga kraft, inte som i förslaget till tre månader efter (förvaltningsdomstolens) dom. Ett
beslut om att inte bevilja en avbetalningsplan eller medge anstånd bör även, givet den inverkan
det kan ha mot en enskild, vara överklagbart. Domstol bör därvid ha möjlighet att fatta beslut
om inhibition av Tillväxtverkets beslut.
Unionen anser vidare att det är av yttersta vikt att Tillväxtverket skyndsamt fattar beslut i fråga
om avbetalningsplan eller anstånd, varför det redan av lagtexten bör framgå att sådan framställan från en arbetsgivare ska behandlas skyndsamt.
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