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Angående promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 

2020 

 

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria och har 

följande synpunkter på förslagen. 

 

6 § 4 punkten 

I remissyttrandet avseende förslaget till nu gällande förordning (2020:838) om 

omställningsstöd för perioden maj-juli 2020 lämnade Ekobrottsmyndigheten synpunkter på 

utformningen av en bestämmelse om vissa värdeöverföringar (6 § 4 punkt). Motsvarande 

bestämmelse finns i den nu föreslagna förordningen. Ekobrottsmyndigheten vidhåller vad 

som anfördes i det tidigare remissyttrandet. Det är således fortfarande 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.  

 

Av förordningsmotiven till förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 

2020, i vilken motsvarande bestämmelse om förbud mot värdeöverföring finns, framgår att 

det inte finns något hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 

kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen (Förordningsmotiv för omställningsstöd, 2020:8, s. 8). Sådana 

värdeöverföringar avser till exempel förfaranden som innebär att ett bolag avhänder sig 

egendom till underpris, förvärvar egendom till överpris eller betalar ut lön eller arvode för 

tjänster eller arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen. Enligt 

Ekobrottsmyndighetens uppfattning bör även sådana typer av värdeöverföringar omfattas av 

förbudet i aktuell bestämmelse.  

 

Konsekvensanalys 

Den konsekvensanalys som gjordes i propositionen till lagen (2020:548) om omställningsstöd 

inbegrep en kortare analys av förslagens effekter för brottsligheten och det 

brottsförebyggande arbetet. I promemorian som föranledde att omställningsstödet utökades 

för perioden maj-juli 2020 och i förevarande promemoria görs inte någon sådan analys. 

Ekobrottsmyndigheten uppfattning är att en fördjupad analys vad gäller risken för ökad 

brottslighet i form av felaktiga ansökningar om stöd bör göras i samband med att möjligheten 

att ansöka om stöd nu återigen förlängs. 

 

Förslagets effekter på Ekobrottsmyndigheten 

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

förslaget kommer att leda till ett ökat antal ärenden och därmed till ökade kostnader för 

myndigheten, men anser att dessa inte kommer att rymmas inom befintligt ramanslag och 
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avser därför att återkomma till regeringen med äskande om budgetförstärkning i särskild 

ordning. 

 

 

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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