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Remissyttrande över promemorian 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 

 

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att 

beakta, följande synpunkter på promemorian. 

I förvaltningsrättens remissyttrande avseende promemorian Omställnings-

stöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset har 

förvaltningsrätten efterlyst ett förtydligande av vad som avses med att 

nedgången i omsättningen ”så gott som uteslutande” är orsakad av 

effekterna av covid-19. Förvaltningsrätten anser fortsatt att det är otydligt 

vad som avses med detta begrepp och vill poängtera att denna otydlighet kan 

leda till tillämpningssvårigheter.  

Vidare noterar förvaltningsrätten att beslut om återkrav enligt förslaget inte 

ska kunna överklagas till förvaltningsdomstol, vilket är en ordning som 

skiljer sig från den som gäller för omställningsstöd. I promemorian förs inget 

närmare resonemang om varför en annan lösning föreslås för detta stöd. Det 

finns enligt förvaltningsrätten visserligen inte något generellt hinder mot ett 

överklagandeförbud för beslut om återkrav (se RÅ 2005 ref. 29). Beslut med 

offentligrättslig karaktär prövas dock normalt av allmän förvaltningsdomstol 

och även beslut om återkrav kan vanligtvis överklagas till förvaltnings-

domstol (exempelvis beslut om återkrav enligt socialförsäkringsbalken). 

Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att det framstår som oklart 

varför det har föreslagits olika lösningar vad gäller överklagande av beslut 

om återkrav för omställningsstöd respektive omsättningsstöd. Eftersom det 

på detta område överlag förekommer flera olika lösningar efterlyser 

förvaltningsrätten även generellt en tydligare helhetssyn från lagstiftaren 

kring möjligheterna att överklaga beslut om återkrav. 
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Förvaltningsrätten vill slutligen lyfta att den sekretessbestämmelse som 

föreslås gälla för uppgifter hos länsstyrelserna och Boverket inte är tillämplig 

i domstol (se 43 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL). 

Vid ett överklagande av beslut om omsättningsstöd skulle det därmed endast 

vara den svagare sekretessen i 36 kap. 2 § OSL som kan tillämpas för de 

handlingar som inkommer till domstolen.  

______________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Lif efter föredragning 

av förvaltningsrättsfiskalen Johanna Sköld. 
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 Johanna Sköld 

 

 


