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Brott i stödverksamheten (dokumentet är både för
nationella- och EU-medel)
Denna promemoria innehaller information om vad som galler i fraga om brott i
stodverksamheten. Den riktar sig i forsta hand till medarbetare pa Tillvaxtverket som i
sitt arbete kommer i kontakt med stodarenden.

Bakgrund
EU staller bland annat krav pa att de myndigheter som hanterar EU-medel ska ha en
fungerande process for att forebygga och upptacka oegentligheter. Tillvaxtverket foljer
den anmalningspolicy for misstankta EU-bedragerier som radet for skydd av EU:s
finansiella intressen, SEFI-radet, har tagit fram (se nedan under ”Las mer”).
Regeringen har inrattat SEFI‐radet i syfte att framja en effektiv och korrekt anvandning
av EU‐relaterade medel och for att samordna atgarder mot bedragerier, missbruk och
annan oegentlig hantering av sadana medel i Sverige. Radet bestar av foretradare for
Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket,
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF‐
radet, Tillvaxtverket och Tullverket.
Utover SEFI-radets arbete finns det aven i ovrigt ett stort fokus pa
bedrageribekampning i Sverige. Statskontoret har darfor fatt i uppdrag av regeringen
att inratta och samordna ett statligt natverk mot korruption. Statskontorets uppdrag ar
att verka for att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att upptacka och
forebygga korruption och andra oegentligheter. Till detta myndighetsnatverk mot
korruption och andra oegentligheter har c:a 230 statliga myndigheter anslutit sig.

De brott som kan vara aktuella
De brott som kan vara aktuella i Tillvaxtverkets stodverksamhet ar ringa bedrageri
grovt bedrageri och grovt fodringsbedrageri (9 kap. 1–3 a §§ brottsbalken) samt
subventionsmissbruk (9 kap. 3 b § brottsbalken). Även forsok till bedrageri eller grovt
bedrageri ar straffbart, det vill saga ett brott kan ha begatts aven om det aktuella
bidraget eller formanen inte har betalats ut. I det foljande beskrivs och forklaras nu
aktuella brott.

Bedrägeri
För bedrägeriansvar krävs att någon förmår någon till en handling eller underlåtenhet
av ett visst slag, antingen till en positiv handling eller till underlatenhet att handla.
Villfarelsen maste foreligga vid den tidpunkt da handlingen foretas och det ska finnas
ett direkt samband mellan vilseledande och handling. Det medfor att garningspersonen
tjanar ekonomiskt pa det och det leder till ekonomisk skada for den som blir lurad.
Av 9 kap. 1 § brottsbalken framgår att den som medelst vilseledande förmår någon till
handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för
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den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst
två år.
För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift,
genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar
resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande
automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon
annan.

Ringa bedrägeri
Om brottet med hansyn till skadans omfattning bedoms som ringa, doms
garningspersonen for sa kallat ringa bedrageri. Med ringa menas bland annat att
beloppet som bedrageriet handlar om ar under cirka 1 000 kronor. Det ar dock helheten
som bedoms och ett bedrageri kan bedomas som ringa aven om beloppet ar hogre.
For ringa bedrageri doms ocksa den som utan att gora ratt for sig tillgodogor sig
husrum, fortaring, transport, tilltrade till forestallning eller annat sadant som
tillhandahalls under forutsattning av kontant betalning, oavsett om han eller hon
vilseleder nagon eller inte. Det galler dock inte om garningen avser varde som inte ar
ringa och om den i ovrigt ar sadan som avses i 1 §.
Äv 9 kap. 2 § brottsbalken framgar foljande, ar brott som avses i 1 § med hansyn till
skadans omfattning och ovriga omstandigheter vid brottet att anse som ringa, doms for
ringa bedrägeri till boter eller fangelse i hogst sex manader.

Grovt bedrägeri
Bedomningen om brottet ar grovt eller inte ska goras med hansyn till samtliga
omstandigheter i det sarskilda fallet. 2 st. innehaller exempel pa omstandigheter som
kan, men inte alltid ska, foranleda att brottet anses grovt. I ett fall atalades en person for
grovt bedrageri for att han vid 25 tillfallen lurat till sig sjukbidrag. Varje tillfalle
bedomdes som ett fall av bedrageri, ej grovt brott.
Äv 9 kap. 3 § brottsbalken framgar att ar brott som avses i 1 § att anse som grovt, doms
for grovt bedrägeri till fangelse i lagst sex manader och hogst sex ar. Vid bedomningen
av om brottet ar grovt ska det sarskilt beaktas om garningsmannen har missbrukat
allmant fortroende eller anvant forfalskade handlingar (urkund) eller annat vars
brukande ar straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande bokforing eller om
garningen annars varit av sarskilt farlig art, avsett betydande varde eller inneburit
synnerligen kannbar skada.

Grovt fodringsbedrägeri
Äv 9 kap. 3 a § brottsbalken framgar att, den som till en vidare krets riktar
betalningsuppmaningar i syfte att vilseleda till handling som innebar vinning for
garningsmannen och skada for mottagaren eller nagon i vars stalle denne ar doms, om
forfarandet har avsett betydande varde, for grovt fordringsbedrägeri till fangelse i lagst
sex manader och hogst sex ar. Betalningsuppmaningar kan vara olika former av fakturor
eller andra handlingar som i vilseledande syfte utformats som en uppmaning att betala
till avsandaren eller nagon annan anvisad betalningsmottagare. Exempel pa
betalningsuppmaningar kan bland annat vara meddelande om vinst eller bidrag till en
insamling.
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Subventionsmissbruk
Den har bestammelsen ar endast tillamplig i EU:s finansiella bestammelser.
Äv 9 kap. 3 b § framgar foljande, den som, i strid med foreskrifter eller villkor, anvander
ett bidrag eller utnyttjar en forman som finansieras over eller pa annat satt paverkar
Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar for ett annat
andamal an det som bidraget eller formanen har beviljats for, doms for
subventionsmissbruk till boter eller fangelse i hogst tva ar. I ringa fall ska inte domas till
ansvar.
Är brottet grovt, doms for grovt subventionsmissbruk till fangelse i lagst sex manader
och hogst sex ar. Vid bedomningen av om brottet ar grovt ska det sarskilt beaktas om
garningen avsett betydande varde eller varit av sarskilt farligt art.

Misstanke om brott
SEFI-radet har tagit fram en anmalningspolicy for misstankta EU-bedragerier. I policyn
finns exempel pa omstandigheter som kan ge anledning att misstanka brott fran
stodmottagare. Policyn kan med fordel aven anvandas nar det finns tecken pa misstankt
brottslighet vid finansiering med nationella medel.
I anmalningspolicyn anges bland annat foljande exempel:
-

-

Ätt stodmottagaren drar tillbaka begaran om utbetalning eller vissa pastadda
redovisade kostnader eller att man inte kan styrka sina kostnader.
Ätt stodmottagaren vid forfragan lamnar andrade, svavande eller oklara
uppgifter till stodmyndigheten eller inte kommer in med begarda
kompletteringar.
Knapphandiga eller bristfalliga underlag, t.ex. fakturor, handskrivna
kontantnotor, utdrag ur bokforingen eller liknande, som inte uppfyller de krav
som stalls i lagstiftningen eller i regelverket for stodberattigande kostnader
gallande fondmedel.
Ätt det inte gar att fa kontakt med fakturautstallaren.
Ätt stodmottagaren vid kontroll inte kan visa upp den utrustning for vilket
bidrag beviljats.

Om du stoter pa nagon av punkterna, rekommenderas att du aven tittar pa inkomna
momsdeklarationer och upphandlingsdokument.
Tillvaxtverket bedomer enbart om det finns anledning att anta att ett brott kan ha
begatts rent objektivt. En bedomning om den misstankte uppsatligen (medvetet) eller
av oaktsamhet (slarv) orsakat felaktigheten ska inte goras av Tillvaxtverket, utan av den
brottsutredande myndigheten.

Rutiner vid misstanke om brott
Grundregeln ar att misstanke om bedrageri avseende EU-medel ska anmalas till
Ekobrottsmyndigheten och misstanke om bedrageri avseende nationella medel ska
anmalas till Polismyndigheten. Det ar chefsjuristen som beslutar om en anmalan ska
goras efter samrad med berorda enhetschefer (det vill saga enhetschef for saval
sakverksamhet som granskningsenhet).
Om en handlaggare/ekonom fattar misstanke om brott i ett stodarende ska narmaste
chef samt en verksjurist vid enheten Juridik informeras. De berorda enhetscheferna
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ansvarar for att vid behov informera avdelningschefen om arendet. Verksjuristen
foredrar arendet for chefsjuristen och upprattar forslag till anmalan.
Handlaggaren/ekonomen pa den berorda enheten bistar verksjuristen i arbetet och
hjalper till med att ta fram den dokumentation som behovs for att avgora om en
anmalan ska goras eller inte. Utgangspunkten ar att granskningen av projektet fortsatter
som vanligt oavsett om en anmalan gors eller inte.

Information till pressansvarig
Innan en anmalan gors kontaktar verksjuristen pressansvarig inom enheten
Kommunikation.

Uppgifter som bör finnas med i brottsanmälan
Foljande uppgifter bor finnas med i en brottsanmalan:
-

Personuppgifter avseende den misstankte eller eventuella
organisationsuppgifter.
En kort redogorelse for den misstankta brottsligheten samt tidpunkt och plats
for det misstankta brottet.
Vilket stod som sokts och gallande regler (dvs. om det ar ett EU projekt eller
nationellt projekt och dartill kommande regler).
Kontaktperson, normalfallet verksjuristen sjalv.

Till anmalan bor foljande handlingar bifogas:
-

Kopia av handlingar dar de oriktiga uppgifterna lamnats, t.ex.
ansokningshandlingar eller underlag for stodberattigande kostnader (sasom
fakturor och utdrag ur bokforing).
Kopia av myndighetens alla beslut i arendet, t.ex. beslut att bifalla aktuell
ansokan eller beslut om aterkrav.
Kopia av andra handlingar av betydelse, t.ex. skriftvaxling och
tjansteanteckningar.

Sekretess
Uppgifter i anmalan lyder under samma sekretess som polis och aklagare har i
forundersokning om brott, dvs. forundersokningssekretess, i enlighet med 18 kap. 1 §
och 3 § offentlighets– och sekretesslagen (2009:400). Detta innebar att sadana
uppgifter som skulle kunna skada utredningen om dessa uppgifter lamnades ut ar
skyddade. Stodmottagaren ska darfor inte underrattas om anmalningsbeslut och inte
heller den eller de misstankta.
Änmalningsarendet ska diarieforas med en arendemening som inte innehaller uppgifter
som gor det mojligt for den eller de misstankta att med stod av offentlighetsprincipen se
att det finns misstankar mot dem. Ärendet ska atkomstskyddas i
arendehanteringssystemet med hanvisning till sekretessen och inte hanteras i Office
365, (dvs. det ska endast sparas i K: och hanteras dar). Eventuella pappershandlingar
forvaras inlasta.
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Läsmer!
Tillva xtverketsplan fo r bedra geribekampninginom den Europeiskaregionalautvecklingsfonden
Plan for bedrageribekampning inom Europeiskaregionala utvecklingsfonden
Verksamhetenska vara fri fra n korruption och andra oegentligheter
Tillvaxtverkets policy mot mutor och jav
Regler och ra d om vad som galler i fra ga om gavor och andra fo rmaner som erbjuds anstallda av
utomsta endeakto rer.
Tillvaxtverkets interna regler om gavor och andra formaner fran utomstaende aktorer
Informationspromemoria om vad som galler i fra gaom ja vpa arbetsplatsen.
Information om jav
SEFI-ra dethar en gemensamanma lningspolicysom bland annat inneba r att missta nktaEUbedra gerierska anmalastill Ekobrottsmyndigheten.Policyn ska ocksafungera som ett sto d och
hja lpmedelfo r myndighetshandlaggareoch myndighetsledning.
Änmalningspolicyfo r missta nkta EU-bedra gerier.
Somett led i EU:spolicy fo r bedra geribekampningfinns det en va gledningfo r hantering av missta nkt
brottslighet i sambandmed fo rvaltning av EU-medel.Ma lgruppena r handla ggareoch chefer vid de
myndigheter i Sverigesom hanterar EU-medel.Tankena r att den ska vara ett hja lpmedelvid
myndigheternasbedo mningav om ett visst agerandei sambandmed ansokaneller utbetalning av sto d
som helt eller delvis finansierasav EU-medel ska hanterassom missta nkt brottslighet. Vagledningena r
framtagen av Ekobrottsmyndigheten,Jordbruksverket,La nsstyrelseni Vasterbottensla n,
Migrationsverket,Rikspolisstyrelsen,SvenskaESF-ra detoch Tillva xtverket.
Vagledningfo r hantering av missta nkt brottslighet
En kultur mot korrup tion
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/en -kultur -mot-korruption2/ .
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