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1 YRKANDEN 

1.1 Anders Andersson yrkar att kammarrätten beviljar 

prövningstillstånd, undanröjer det överklagade beslutet och 

återförvisar målet till förvaltningsrätten för prövning i sak. 

2 VAD MÅLET HANDLAR OM 

2.1 Anders Andersson driver en taxiverksamhet i Skövde som enskild 

firma. Under åren 2018–2020 beviljades han lönebidrag och stöd 

för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen. Den 26 mars 2021 

beslutade Arbetsförmedlingen att återkräva utbetalat stöd om 

totalt 145 883 kronor. Som skäl för återkravet uppgav 

Arbetsförmedlingen att Anders Andersson hade betalat en del av 

de anställdas löner i strid med villkoren för stöden. Anders 

Andersson bestrider detta och hävdar att han betalat ut lönerna i 

enlighet med villkor och branschpraxis. Sakomständigheterna i 

målet är dock ostridiga.   

2.2 Beslut om återkrav omfattas av överklagandeförbud i 40 § 

förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb respektive 58 § 

enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

(förordningen om särskilda insatser). Anders Andersson har trots 

det överklagat och yrkat att överklagandeförbuden i de 

tillämpliga förordningarna ska åsidosättas för att tillgodose hans 

rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen 

och hans rätt till egendomsskydd enligt artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Förvaltningsrätten 

har avvisat hans överklagande.  
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2.3 För att undvika risken att behöva betala ytterligare dröjsmålsränta 

betalade Anders Andersson det återkrävda beloppet den 21 maj 

2022. Betalningen gjordes under bestridande (se 

förvaltningsrättens aktbilaga 21). Det innebär att frågan om 

Arbetsförmedlingen haft fog för sitt beslut om återkrav inte 

längre kan bli föremål för prövning i allmän domstol genom 

stämning eller i allmän förvaltningsdomstol genom ett framtida 

avräkningsförfarande. Dessa förfaranden har angetts som 

godtagbara alternativ till överklagande av Högsta 

förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2021 ref. 8, vilket 

förvaltningsrätten i det överklagade beslutet har hänvisat till.  

2.4 Om Anders Anderssons mål inte tas upp till prövning innebär det 

att han helt saknar en oberoende domstolskontroll av 

Arbetsförmedlingens beslut om återkrav. Anders Anderssons 

enda alternativ för att låta det aktuella beslutet bli föremål för 

domstolsprövning kommer således ha varit att motsätta sig 

betalning, låta dröjsmålsräntan löpa på obestämd tid och invänta 

att bli stämd av Arbetsförmedlingen. En sådan ordning är 

rättsosäker, oförutsebar och oförenlig med Europakonventionen.  

2.5 Frågan som kammarrätten nu har att pröva är om 

överklagandeförbuden ska åsidosättas för att tillgodose Anders 

Anderssons rätt till domstolsprövning och hans rätt till 

egendomsskydd enligt Europakonventionen. Finner kammarrätten 

att så är fallet ska målet återförvisas till förvaltningsrätten för 

prövning i sak.  
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3 SKÄLEN FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND 

3.1 Inledning 

3.1.1 Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2021 ref. 8 prövat 

frågan om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav ska få 

överklagas i en situation där den enskilde ännu inte har betalat 

återkravsbeloppet. Anders Anderssons situation skiljer sig dock 

från den som var aktuell i HFD 2021 ref. 8 då han under 

bestridande har betalat hela återkravsbeloppet till 

Arbetsförmedlingen och därmed inte längre kan få beslutet om 

återkrav prövat i något av de alternativa förfaranden som Högsta 

förvaltningsdomstolen hänvisar till i rättsfallet. 

3.1.2 Mot den bakgrunden anser Anders Andersson att 

förvaltningsrätten i det överklagade beslutet felaktigt kommit 

fram till att det inte finns anledning att pröva överklagandefrågan 

i hans mål annorlunda än i HFD 2021 ref. 8, att förvaltningsrätten 

inte har redogjort för hur Anders Anderssons särskilda situation 

förhåller sig till överklagandeförbuden och den ordning som har 

uppställts i HFD 2021 ref. 8, samt att det saknas rättslig 

vägledning kring den enskildes rätt till domstolsprövning i en 

situation där han eller hon under bestridande betalat 

återkravsbeloppet. Det finns alltså grund för såväl ändrings- och 

granskningsdispens som prejudikatdispens. Prövningstillstånd ska 

därför meddelas.   

3.2 Ändringsdispens 

3.2.1 Förvaltningsrätten i Falun har felaktigt funnit att det inte finns 

omständigheter i Anders Anderssons fall som ger anledning att 

bedöma frågan om överklagbarhet annorlunda i hans mål än vad 
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Högsta förvaltningsdomstolen gjort i HFD 2021 ref. 8. Eftersom 

Anders Andersson under bestridande har betalat återkravs-

beloppet för att undvika ytterligare dröjsmålsränta, skiljer sig 

omständigheterna i hans mål från omständigheterna som var 

aktuella i HFD 2021 ref. 8. De alternativa förfaranden som 

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisat till finns därför inte 

tillgängliga för honom.  

3.2.2 Eftersom Anders Andersson helt saknar möjlighet att få 

Arbetsförmedlingens beslut om återkrav prövat av en domstol 

utgör överklagandeförbuden en oproportionerlig begränsning av 

hans rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i 

Europakonventionen samt hans rätt till egendomsskydd enligt 

artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 

Överklagandeförbuden ska därför åsidosättas.  

3.2.3 Vid dessa förhållanden finns det anledning att betvivla riktigheten 

av det slut som förvaltningsrätten har kommit till.  

3.3 Granskningsdispens 

3.3.1 Det framgår inte av förvaltningsrättens beslutsskäl vilka närmare 

överväganden som gjorts i förhållande till Anders Anderssons 

särskilda situation. Förvaltningsrätten har inte redogjort för hur 

den har kommit fram till att frågan om överklagbarhet ska 

bedömas på samma sätt i Anders Anderssons mål som den 

gjordes i HFD 2021 ref. 8 och varför hans rätt till 

domstolsprövning ska anses vara tillgodosedd.   

3.3.2 Det går därför inte att bedöma riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd 

meddelas. 
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3.4 Prejudikatdispens 

3.4.1 Det saknas vägledande avgöranden från högre rätt avseende 

rätten att överklaga Arbetsförmedlingens beslut om återkrav för 

en enskild som under bestridande betalat återkravsbeloppet till 

Arbetsförmedlingen. 

3.4.2 Frågan om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan 

överklagas är av stor betydelse för enskilda näringsidkare som 

väljer att anställa personer i sin verksamhet enligt förordningen 

om stöd för nystartsjobb samt förordningen om särskilda insatser. 

Dessa förordningar syftar ytterst till att stimulera arbetsgivare att 

anställa personer som annars skulle ha svårt att få eller behålla ett 

arbete, och ämnar således medföra positiva samhälleliga effekter 

(se 2 § förordningen om stöd för nystartsjobb samt 1 § tredje 

stycket förordningen om särskilda insatser).  

3.4.3 En enskild näringsidkare som blir föremål för 

Arbetsförmedlingens beslut om återkrav ställs, på grund av den 

ordning som Högsta förvaltningsdomstolen har uppställt i HFD 

2021 ref. 8, inför två alternativ. Å ena sidan kan den enskilde 

vänta på att bli stämd av Arbetsförmedlingen i allmän domstol 

och under tiden riskera att ådra sig höga räntekostnader samt i 

slutändan behöva betala såväl sina egna som motpartens 

rättegångskostnader. Å andra sidan kan den enskilde betala 

återkravsbeloppet för att undvika den oförutsägbara ekonomiska 

risken och därigenom hamna i ett rättsligt osäkert läge avseende 

möjligheten att få frågan om återkravet prövad i domstol. Detta är 

inte förenligt med Europakonventionens krav och riskerar att 

avhålla enskilda som kvalificerar sig för stöd enligt aktuella 

förordningar att ansöka om sådant stöd, med negativa 
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samhälleliga konsekvenser som följd (se vidare 

förvaltningsrättens aktbilaga 24, avsnitt 4 och 5). 

3.4.4 Det är därför av vikt för ledningen av rättstillämpningen att 

Anders Anderssons överklagande prövas av högre rätt.  

4 GRUNDER FÖR ÖVERKLAGANDET 

4.1 Arbetsförmedlingen beslutade den 26 mars 2021 att återkräva 

stöd om totalt 145 883 kronor som Anders Andersson hade 

beviljats enligt förordningen om stöd för nystartsjobb och 

förordningen om särskilda insatser. Den 21 maj 2022 betalade 

Anders Andersson under bestridande återkravsbeloppet för att 

undvika ytterligare dröjsmålsränta. 

4.2 Som redogjorts för i avsnitt 3.2 ovan har förvaltningsrätten 

felaktigt bedömt att Arbetsförmedlingens beslut om återkrav inte 

får överklagas. Anders Anderssons inställning är att han har rätt 

att överklaga beslutet eftersom han annars, till skillnad från 

klaganden i HFD 2021 ref. 8, helt skulle sakna möjlighet till 

domstolsprövning. Förvaltningsrättens beslut i 

överklagandefrågan ska därför ändras och målet återförvisas till 

förvaltningsrätten för prövning i sak.  

Som ovan, 

Lisa Greene   Henrietta Cahn Olivia Möller 


