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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2021 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av 

beslut. 

Sammanfattning 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet. Det 

framstår som motiverat att ett beslut om återbetalning av felaktigt utbetalt stöd vid 

korttidsarbete ska kunna verkställas omedelbart, och att detta vidare gäller för samtliga 

beslut som fattas av Tillväxtverket i fråga om sådant stöd. Det kommer att medföra 

avsevärda effektivitetsvinster att mål om återbetalning av stöd, hos 

kronofogdemyndigheten handläggs som allmänt mål.  

Synpunkter 

Det är samtidigt viktigt att det finns möjligheter till anstånd och avbetalning i 

anslutning till beslut om omedelbar återbetalning. Detta är särskilt angeläget i de fall 

ett företag utan egen förskyllan blivit skyldigt att återbetala utbetalt stöd, exempelvis då 

ett preliminärt stöd efter avstämning mot faktiska siffror visat sig vara för stort. 

Advokatsamfundet välkomnar därför förslagen om anstånd och avbetalning, samt vill 

betona att det är angeläget att tillämpningen av dessa regler blir rättssäker och 

enhetlig. Det kan röra sig om mycket stora belopp som ska återbetalas och 
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möjligheterna till anstånd och avbetalning kan därför bli avgörande för ett företags 

möjligheter att fortsätta verka.  

Advokatsamfundet förutsätter att Tillväxtverket får disponera de resurser som krävs för 

att regelverket om omedelbar verkställighet ska kunna tillämpas på ett rättssäkert och 

effektivt sätt. 

Advokatsamfundet vill avslutningsvis betona att det är viktigt att ansvarsfördelningen 

blir tydlig i de fall då Tillväxtverket tar hjälp av Kammarkollegiet för den administrativa 

hanteringen, så att det inte föreligger tveksamhet om hos vilken myndighet ansvar kan 

utkrävas i händelse av brister i handläggningen.  

I övrigt har Advokatsamfundet inget att anföra med anledning av förslagen. 
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