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Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för 

kompetensinsatser vid korttidsarbete 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta 

arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en företagares vardag och 

svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten 

beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, 

ökat regelkrångel och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.  

Det är bra att Tillväxtverket med hjälp av föreskrifter strävar efter förtydliganden för att få snabbare 

och mer förutsebar handläggning. Det synes dock märkligt att risken för missbruk anges som ett syfte 

med stödet. Genom att både ansökan och avstämning ska lämnas på heder och samvete så borde väl 

detta bli ett mindre problem. Andelen stöd till korttidsarbete som visat sig brottsligt och lämnats 

över till utredning har dessutom visat sig mycket begränsad. 

4 § med att all dokumentation inte behöver sändas in, men ska finnas tillgängligt för uppvisande, är 

bra. Det gäller bara att Tillväxtverket inte i sin nit slentrianmässigt begär in dessa handlingar, för då 

riskerar även detta stöd att få orimligt långa handläggningstider. 

Uppräkningen av vad som är stödberättigat är bra, även så den avslutande punktens öppenhet. Dock 

kvarstår frågan hur ”orimlig kostnad” ska bedömas och/eller kunna förklaras. Staten ska ju bara 

ersätta 60 % av kostnaderna för kompetensinsatserna. 

Med erfarenhet av de långa handläggningstiderna och svårigheter för de minsta företagen för stöd 

till korttidsarbete så borde anpassningar för de minsta företagen ha genomförts. Ifall systemet är så 

tydligt och enkelt att det fungerar för de minsta företagen så fungerar det även för de stora. Den 

beräknade tidsåtgången med upp till en hel arbetsdag för ett mikroföretags redovisning indikerar att 

det kommer att innehålla en hel del krångel, vilket bör undvikas för att kunna genomföra snabb 

handläggning. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarige Erik 

Sjölander varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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