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Yttrande i mål 3661-21 
Tillväxtverket översänder yttrande över överklagande av Tillväxtverkets beslut 
om stöd vid korttidsarbete enligt lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.  
 
Klagande 
SPF Fiskeresor AB, org.nr. 556759-6597 
 
Tillväxtverkets inställning: 
 
Tillväxtverket yrkar att Kammarrätten avslår överklagandet, både avseende återkravet 
och det förlängda godkännandet. 
 
Tillväxtverket yrkar att Kammarrätten avvisar yrkandet om befrielse från ränta. 
 
Tillväxtverket yrkar att Kammarrätten avvisar yrkandet om ersättning för 
rättegångskostnader. 
 
 
Motivering – förstahandsyrkandet – har klaganden rätt till stöd för 
korttidsarbete? 
 
Tillväxtverket är enig med SPF Fiskeresor (nedan bolaget) om följande punkter: 
 

1. Bolaget har drabbats av stora ekonomiska svårigheter på grund av covid 19. 
2. Tillväxtverkets handläggning av ärendet har inte varit helt tillfredsställande. 

 
Tillväxtverket är dock inte enig med bolaget avseende följande punkter: 
 

1. Tillväxtverket har full bevisbörda för att bolaget inte uppfyller kraven på 
allvarliga ekonomiska svårigheter 

2. Bolaget har visat att de hade allvarliga ekonomiska svårigheter 
3. Betydelsen av bristerna i Tillväxtverkets handläggning 
4. Betydelsen av vilka uppgifter som bolaget lämnade i ansökan 
5. Betydelsen av vem som är ägare till bolaget 
6. Betydelsen av vilken information bolaget fått från sin revisor 

 
 
Bevisbördans placering och bevisningens styrka 
 
Det är en grundläggande rättsprincip att bevisbördan faller på den som påstår något. 
Eftersom det är Tillväxtverket som påstår att bolaget har lämnat oriktig uppgift är det 
också Tillväxtverket som har den grundläggande bevisbördan för detta. 
 
Samtidigt är detta inte en princip som helt saknar undantag. Ett tydligt exempel från ett 
annat förvaltningsrättsligt område framgår av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i 
mål RA 2001 ref 22 I och II. I det målet uttalar HFD att den grundläggande principen 

KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Rotel 034 
 
INKOM: 2021-09-16 
MÅLNR: 3661-21 
AKTBIL: 21



 

2(4)  
 

 

(att Skatteverket ska ha bevisbördan för påståenden om att förmåner har utgått) inte 
alltid kan upprätthållas fullt ut utan kan behöva modifieras.  
 
I RÅ 2001 ref 22 I och II presenterar domstolen en metod med bevisbörda som startar 
hos den utredande myndigheten och därefter (givet att myndigheten uppfyller sitt be-
viskrav) övergår till den enskilda parten. Enligt Tillväxtverkets uppfattning skulle en så-
dan ordning vara rimlig även i mål om korttidsarbete. Orsakerna till detta är i huvudsak 
följande. 
 

- Korttidsarbetet infördes mycket snabbt. Tillväxtverket ålades ett starkt skynd-
samhetskrav och hade därför inga realistiska möjligheter att göra en fullständig 
granskning av hela sökandens ekonomi.  

- Tillväxtverket har även i nuläget begränsade möjligheter att utreda ett bolags 
ekonomiska förutsättningar. De verktyg som står till buds är föreläggande, som 
i vissa fall kan kombineras med vite. Ett företag som inte samarbetar kan där-
med relativt enkelt vägra svara på frågor. Om detta skulle leda till att Tillväxt-
verket inte kunnat bevisa ett återkrav vore det inte i linje med lagstiftningens 
syfte och möjligheten att återkräva felaktiga stöd. 

- Den springande punkten är om bolaget hade allvarliga ekonomiska svårigheter 
vid. Det är svårt (dels givet begränsningarna ovan, men även rent allmänt) att 
bevisa att något inte har inträffat. 

- Det kan även noteras att det av bolaget åberopade målet RÅ 2013 ref 50 inne-
håller anpassning av beviskrav som grundar sig i förhållandena i den enskilda 
måltypen. 

 
Tillväxtverket vill vara tydlig med att det ovanstående inte grundar sig på eller är riktat 
mot hur bolaget SPF Sportfiskarna agerat under det förfarande som Kammarrätten nu 
ska pröva. Bolaget har tagit fram material som visar på dess ekonomiska ställning.  
 
Hur bevisbördan ska fördelas är emellertid en viktig fråga som behöver klarläggas, oav-
sett hur Kammarrätten sedan bedömer den faktiska bevisningen i det enskilda fallet.  
 
Tillväxtverkets uppfattning om hur bevisvärderingen bör gå till i återkravsmål enligt 
lagen om korttidsarbete är följande: 
 

1. Tillväxtverket måste först göra sannolikt att bolaget inte hade allvarliga 
ekonomiska svårigheter. Detta behöver göras på objektiva grunder, till exempel 
genom att visa att bolaget beslutat om utdelning i anslutning till att bolaget tagit 
emot stöd.  

2. Om Tillväxtverket lyckas visa detta går bevisbördan över till den enskilda 
sökanden som ska visa att man haft allvarliga ekonomiska svårigheter. Om 
sökanden lyckas visa detta har Tillväxtverket inte möjlighet att återkräva stödet. 

 
Tillväxtverket anser att beviskravet bör vara sannolikt i båda fallen. Det finns inget 
särskilt uttalat om hur stark bevisningen ska vara. 
 
Sammanfattningsvis anser alltså Tillväxtverket att det bör vara bolaget som visar att det 
hade allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening  
 
 
Har bolaget visat att det hade allvarliga ekonomiska svårigheter – i lagens mening? 
 
Det är till en början helt ostridigt att bolaget drabbats av ekonomiska svårigheter i 
mars-april 2020 och att dessa svårigheter till helt övervägande del berodde på covid-19. 
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Det finns alltså enligt Tillväxtverkets mening inget behov av ytterligare bevisning i 
målet – utan det som ska bedömas är om svårigheterna når upp till nivån ”allvarliga 
ekonomiska svårigheter” enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete. 
 
Eftersom bolaget har beslutat om återbetalning av aktieägartillskott bedömer 
Tillväxtverket att det finns starka indikationer på att bolaget inte hade sådana allvarliga 
ekonomiska svårigheter som krävs för att vara stödberättigat. 
 
Tillväxtverket har tidigare i processen varit otydlig kring vilka omständigheter förutom 
beslutet om utdelning som påverkat bedömningen. Tillväxtverket avser därför att 
förtydliga detta i och med detta yttrande. 
 
Det skäl som framför allt talar för att bolaget har allvarliga ekonomiska svårigheter är 
den stora nedgång i beställningar som kunde konstateras redan i mars-april.  
 
Det som talar emot bedömningen att svårigheterna var tillräckligt allvarliga är dock att 
bolaget fattade beslutet om återbetalning av aktieägartillskott direkt efter att bolaget 
fått utbetalningen från Tillväxtverket. Beloppet som utbetalades från Tillväxtverket är 
också ett belopp i samma storleksordning som det belopp som bolaget beslutade att 
återbetala till ägarna.  
 
Tillväxtverket delar inte bolagets tolkning av uttalandet om stöd som var riktiga vid 
utbetalningstillfället. Enligt Tillväxtverkets uppfattning var stödet felaktigt redan vid 
utbetalningstillfället eftersom bolaget då inte hade allvarliga ekonomiska svårigheter i 
lagens mening. Beslutet om återbetalning av aktieägartillskott är snarare att se som en 
bevisomständighet som starkt tyder på att bolaget inte haft sådana svårigheter. 
 
Tillväxtverket har även tagit ställning till frågan om upphävandet av återbetalningen på 
bolagsstämman i maj har någon betydelse. Eftersom bolaget redan gjort bedömningen 
att det fanns tillräckligt med pengar för att återbetala aktieägartillskottet anser 
Tillväxtverket att en senare ändring (när bolagets ekonomi ostridigt försämrades) inte 
är tillräckligt stark för att förändra bedömningen.  
 
Vid en samlad bedömning anser därför Tillväxtverket att bolaget inte gjort sannolikt att 
det hade så allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs enligt lagen.  
 
 
Betydelsen av bristerna i Tillväxtverkets utredning 
 
Tillväxtverket håller med om att det funnits brister i Tillväxtverkets hantering av 
ärendet. Bolaget har emellertid fått möjlighet att komma in med underlag för att visa på 
sin ekonomiska situation, till exempel genom att Tillväxtverket skickat ett övervägande 
om beslut den 21 oktober 2020.  
 
Tillväxtverkets motiveringar har tyvärr varit väl kortfattade och schablonmässiga, men 
detta har inte påverkat bolagets möjlighet att tala för sin sak. Tillväxtverket har genom 
hela processen anfört att grunden för återkravet är att man bedömt att bolaget inte haft 
allvarliga ekonomiska svårigheter.  
 
Tillväxtverket bedömer därför att kammarrätten har tillräckligt underlag för att bedöma 
bolagets ansökan i sak med hänsyn till den bevisning som framkommit i målet. 
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Betydelsen av vilka uppgifter bolaget lämnade i ansökan 
 
Bolaget har uppgett att man inte fått möjlighet att lämna in fullständiga uppgifter i 
ansökan. Den fråga bolaget fått att svara på avseende ekonomiska svårigheter är den 
fråga som specificeras i förordningen av korttidsarbete 3 § p.3. I den äldre 
propositionen om korttidsarbete utgick regeringen från att stödet skulle ges till ett 
mindre antal företag. Där bedömde man även att varje företag skulle skicka in 
omfattande uppgifter för en bedömning redan vid ansökan. I den situation som gällde i 
april 2020 bedömde regeringen emellertid att det bästa för företagen var en så snabb 
hantering som möjligt.  
 
Att ett bolag kunnat få stöd genom att kort lämna uppgift om att man hade allvarliga 
ekonomiska svårigheter var den lösning man kom fram till. Detta bör inte påverka 
bedömningen av om stödet i ett senare skede ska återkrävas eller inte.  
 
Bedömningen av övriga omständigheter 
 
Bolaget har anfört att den som utbetalningen gått till är samma personer som också är 
anställda och att ingen utomstående ägare har varit inblandad. Tillväxtverkets 
uppfattning är att detta inte påverkar bedömningen vare sig positivt eller negativt, 
bedömningen av ekonomiska svårigheter gäller den juridiska personen – aktiebolaget. 
 
Tillväxtverket bedömer också att informationen bolaget fått från sin revisor inte 
påverkar bedömningen. Eftersom bolaget enligt Tillväxtverkets bedömning lämnat 
oriktiga uppgifter så görs ingen bedömning av om bolaget skäligen borde ha insett felet 
eller inte. 
 
Yrkandet om befrielse från ränta 
 
Tillväxtverkets uppfattning är att frågan om ränta inte omfattas av det överklagade 
beslutet och att yrkandet därför ska avvisas. 
 
Tillväxtverket vill dock tydliggöra att ränta kommer utgå först för tid efter att domen 
vunnit laga kraft. 
 
Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader 
 
Tillväxtverkets uppfattning är att det inte fattats något överklagbart beslut om 
rättegångskostnader och att yrkandet därför ska avvisas. 
 
 
Ytterligare korrespondens i ärendet kan gärna skickas med e-post till 
registraturen@tillvaxtverket.se. Märk gärna handlingen med vårt diarienummer 2021-
890 
 
 
/ – jurist domstolsprocesser 
 


