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promemoria Stöd vid korttidsarbete i vissa fall 

Ert dnr Fi2020/04742 

Domstolsverket har granskat betänkandet Stöd vid korttidsarbete i vissa fall 

mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. 

utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt.  

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda utgångspunkter, inget att erinra 

mot de remitterade förslagen i sak. När det gäller förslagens effekter för 

Sveriges Domstolar kan dock följande synpunkter framföras. 

Antalet ansökningar som hittills hanterats av Tillväxtverket uppgår idag till 

nästan 90 000 och antalet avslagna ansökningar är uppe i 7 400 

(www.tillvaxtverket.se 2020-12-10). Förvaltningsrätterna har hittills under 

2020 fått in 1 577 mål, vilket innebär en överklagandefrekvens om drygt 

20 %. Kostnaden för dessa uppgår till ca 12 miljoner kr (1 577 mål à 

7 633 kr). Någon kompensation för dessa mål har inte erhållits.  

Överklaganden av beslut om stöd vid korttidsarbete har alltså lett till en 

påtaglig måltillströmning till Förvaltningsrätten i Stockholm och till inte 

obetydliga kostnadsökningar. Med hänsyn till den mängd ansökningar som 

hanterades av Tillväxtverket 2020 och hur stor andel av avslagen som 

överklagades till förvaltningsrätt är bedömningen att en betydande del av 

Tillväxtverkets beslut kommer att överklagas till förvaltningsrätt även 

fortsättningsvis och att måltillströmningen till förvaltningsrätten inte är 

obetydlig. Även om stödet till viss del ändras för 2021 finns det skäl att anta 

att antalet ansökningar kommer att vara betydligt fler än de 25 000 som är 

antagandet i promemorian (s. 45 i promemorian).  

Gällande beslut om återkrav har dessa först relativt nyligen börjat komma in 

till förvaltningsrätten. Den typ av mål väntas öka betydligt efter hand som 

Tillväxtverket kommer att fatta fler sådana beslut efter genomförda 

avstämningar. Därtill ska läggas att det nu införs bl.a. möjlighet att överklaga 

anståndsbeslut, vilket bedöms öka måltillströmningen ytterligare. 

De ökade kostnaderna för Sveriges Domstolar som förslaget innebär hade 

under normala förhållanden inte kunnat hanteras inom befintliga 

ekonomiska ramar. Domstolsverket kommer att följa konsekvenserna av 

pandemin och analysera dessa i ett mer samlat grepp och yrka nödvändiga 

medel för att hantera verksamheten.  

 

http://www.tillvaxtverket.se/
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. 

Föredragande har varit juristen Renata Wallin. 

 

Charlotte Driving 

    Renata Wallin 


