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Angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020 

 

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.  

 

I 4 § femte punkten i den befintliga förordningen (2020:552) om omställningsstöd regleras en 

av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att stöd ska beviljas. I den föreslagna 

förordningen finns motsvarande bestämmelse i 6 § fjärde punkten. Det är enligt 

Ekobrottsmyndigheten oklart om straffansvar kan bli aktuellt om beslut om värdeöverföring 

har fattats, men upphävts genom nytt beslut i tiden innan ansökan om stöd görs och någon 

värdeöverföring inte verkställs. Med hänsyn till att bestämmelserna ska kunna ligga till grund 

för straffansvar bör detta klargöras.  

 

Ekobrottsmyndigheten ansluter sig till den bedömning som görs i promemorian om att 

förslaget kommer att leda till ett ökat antal ärenden för myndigheten. Någon uppskattning av 

den ökade mängden ärenden kan dock inte göras i nuläget. De anmälningar om 

omställningsstödsbrott som Ekobrottsmyndigheten hittills mottagit och det antal anmälningar 

som Skatteverket har uppskattat kommer att göras avseende stödperioden mars och april 

2020 omfattar endast resultatet av Skatteverkets förkontroller. Hur många anmälningar 

avseende denna stödperiod som blir resultatet av Skatteverkets efterkontroller är okänt och 

också hur resurskrävande sådana ärenden kan komma att bli. Det kan i dessa ärenden också 

finnas misstankar om andra brott som normalt inte utreds av Ekobrottsmyndigheten, men 

som kan anses lämpligast att utreda i samma förundersökning som omställningsstödsbrottet. 

Om förslaget om en ny stödperiod genomförs och antalet brottsanmälningar ökar, kan det 

medföra ett behov av resursförstärkning för myndigheten.   

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga 

handläggningen har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Jonatan Lindgren 

har varit föredragande. 
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