
 

Datum 
2021-07-27 
  

 
 

 
 

Sida 1 (4) Tillväxtverket  

 
 
 
 
    Kammarrätten i Stockholm 
    kammarrattenistockholm@dom.se 
     
 

Yttrande i mål 3661-21 
Tillväxtverket översänder yttrande över överklagande av Tillväxtverkets 
beslut om stöd vid korttidsarbete 2020 enligt lagen (2013:948) om stöd vid 
korttidsarbete. 

Klagande  
Spf Fiskeresor AB med organisationsnummer 556759-6597.  

Överklagat beslut  
Tillväxtverkets beslut om stöd vid korttidsarbete daterat den 18 januari 
2021.  
 
Tillväxtverkets inställning  
Tillväxtverket bestrider klagandens yrkanden och yrkar att 
förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 
Tillväxtverkets yttrande  
Tillväxtverket har beslutat att återkräva klagandens tidigare beviljat och 
utbetalat stöd vid korttidsarbete. För att vara berättigad till stöd vid 
korttidsarbete krävs att arbetsgivaren uppfyller de rekvisit för 
godkännande och preliminärt stöd som framgår av lagen om stöd vid 
korttidsarbete. 

I ansökan intygade klaganden att de drabbats av tillfälliga och allvarliga 
ekonomiska svårigheter som inte kunnat förutses eller undvikas. Enligt 31 
§ lag om stöd vid korttidsarbete är arbetsgivare som orsakat att stöd 
lämnats på felaktig grund återbetalningsskyldiga för det som har betalats 
ut för mycket. 
 
Enligt Tillväxtverkets kontroller mot Bolagsverket har företaget beslutat 
om en vinstutdelning den 16 april 2020 med 68 900 kronor (se bilaga 1). 
Företaget har inlett sin stödperiod den 16 mars 2020 och har fått en 
preliminär utbetalning på totalt 79 845 kronor. Bolaget ansökte om 
korttidsstöd den 8 april 2020.  
 

KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Rotel 034 
 
INKOM: 2021-07-27 
MÅLNR: 3661-21 
AKTBIL: 11



 

Datum 
2021-07-27 
  

 
 

 
 

Sida 2 (4) Tillväxtverket  

Stöd ska enligt 5 a § lag om stöd vid korttidsarbete lämnas till en enskild 
arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. En av de grundläggande 
förutsättningarna för att ett sådant godkännande ska kunna lämnas är att 
arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. De 
ekonomiska svårigheterna ska även ha orsakats av något förhållande utom 
arbetsgivarens kontroll och ska inte rimligen kunnat förutses eller 
undvikas. Slutligen ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga 
åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. 
 
I bet. 2019/20:FiU51 s. 22 uttalas att när det gäller kravet på allvarliga 
ekonomiska svårigheter förutsätts arbetsgivaren agera i enlighet med 
lagens syfte och att det under sådana förhållanden inte kan anses 
försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid 
korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande 
utbetalningar.  
 
Det anförs i prop. 2019/20:166 s. 55–56 att 5 a § lagen om stöd vid 
korttidsarbete ger möjlighet att beakta olika typer av värdeöverföringar. 
Om ett företag trots coronakrisen gör en utbetalning till sina delägare är 
detta en tydlig indikation på att arbetsgivaren själv inte har ansett sig ha 
allvarliga ekonomiska svårigheter, vilket kan motivera att stöd nekas enligt 
5 a § andra stycket 1. Har arbetsgivaren orsakat eller bidragit till de 
ekonomiska svårigheterna genom att förbruka tillgängligt kapital genom 
utdelning, kan det motivera att stöd nekas enligt 5 a § andra stycket 2. Har 
en arbetsgivare använt sin ekonomiska buffert för utdelning i stället för att 
trygga den egna verksamheten i samband med coronakrisen, kan det 
utgöra hinder för stöd enligt 5 a § andra stycket 3.  
 
Vad som utgör en värdeöverföring definieras i 17 kap. aktiebolagslagen 
(2005:551) och 12 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och 
regleras i 18–20 kap. aktiebolagslagen och 13–15 kap. lagen om 
ekonomiska föreningar. Tillväxtverket utgår från definitionerna som anges 
i dessa lagar vid sin bedömning av vad som utgör en värdeöverföring. 
 
En värdeöverföring anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning eller 
vid tidpunkten för beslut om värdeöverföring. Tillväxtverket bedömer att 
en arbetsgivare inte kan anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om 
stämman, styrelsen eller motsvarande organ fattar beslut om exempelvis 
vinstutdelning under nedan nämnda perioder, även om den faktiska 
utdelningen planeras till en senare tidpunkt. Om ett nytt beslut därefter 
fattats om att inte lämna någon utdelning, påverkar detta inte 
Tillväxtverkets bedömning (i likhet med Skatteverkets rättsliga vägledning 
Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar av den 9 juli 2020).  
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Av 5 a § lag om stöd vid korttidsarbete framgår inte några exakt angivna 
tidsperioder under vilka stödmottagande arbetsgivare är förhindrade att 
göra värdeöverföringar. Som framgår ovan, är det dock inte förenligt med 
lagens syfte och kraven i 5 a § att besluta om eller genomföra 
värdeöverföringar i nära anslutning till eller under stödperioden.  
 
Givet detta, kontrollerar Tillväxtverket vinstutdelningar och andra 
värdeöverföringar som genomförs under arbetsgivarens stödperiod, under 
de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som 
följer närmast efter stödperioden. Tillväxtverket anser att genomförda 
värdeöverföringar under dessa perioder indikerar att kraven för 
godkännande i 5a § inte är uppfyllda. Värdeöverföringar som gjorts före 
den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Värdeöverföringar som genomförs 
under den nämnda perioden och som är kopplade till avtalsförpliktelser 
uppkomna före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga 
med lagens krav. Bedömningar görs i varje enskilt fall om en 
värdeöverföring kan anses förenlig eller ej med de krav lagen uppställer. 
 
De perioder som Tillväxtverket kontrollerar är i linje med de förbud mot 
värdeöverföringar som finns i förordning (2020:552) om omställningsstöd 
för mars och april 2020 samt i förordning (2020:838) om omställningsstöd 
för maj-juli 2020. Perioderna ligger också i linje med 5 § lag om stöd vid 
korttidsarbete i vissa fall som trädde i kraft den 15 februari 2021 och ska 
gälla för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 (proposition 
2020/21:83).  
 
Tillväxtverkets bedömning är således att klaganden har bedömt att 
företaget har den ekonomiska kapaciteten att minska det egna kapitalet. 
Det föranleder ingen annan bedömning än den att klaganden inte kan ha 
ansetts sig vara under en sådan allvarlig ekonomisk kris som stödet kräver. 
Klaganden ansökte om stöd den 8 april 2020 och beslutade om en 
värdeöverföring den 16 april 2020, dvs drygt en vecka efter att klaganden i 
ansökan intygat att de drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska 
svårigheter. Tillväxtverket anser därför att de av klaganden uppgivna 
tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheterna inte kan ha orsakats av 
något förhållande utom klagandens kontroll och som inte rimligen hade 
kunnat förutsetts. Att klaganden återkallat sin utdelning medför ingen 
annan bedömning. 
 
Varje enskild arbetsgivare som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldig 
att visa att rätt till stöd föreligger. Tillväxtverkets bedömning är att 
klaganden med anledning av den genomförda värdeöverföringen, utifrån 
det som framförts ovan, inte kan ha ansetts drabbats av tillfälliga och 
allvarliga ekonomiska svårigheter som orsakats av något förhållande utom 
klagandens kontroll och som den inte kunnat förutse eller undvika. 



 

Datum 
2021-07-27 
  

 
 

 
 

Sida 4 (4) Tillväxtverket  

Klaganden uppfyller därmed inte kraven för godkännande av korttidsstöd 
och har därmed inte rätt till preliminärt stöd. Vad klaganden har anfört i 
sitt överklagande förändrar inte bedömningen i frågan och kan därmed 
lämnas utan avseende. Överklagandet bör därför avslås. 
 
Ytterligare korrespondens i ärendet kan gärna skickas med e-post till 
registraturen@tillvaxtverket.se. Märk gärna handlingen med vårt 
diarienummer 2021-890. 
  
 

Verksjurist  
 
 

 
Bilaga  
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