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Brott i stödverksamheten (dokumentet är både för 
nationella- och EU-medel) 

Denna promemoria inneha ller information om vad som ga ller i fra ga om brott i 
sto dverksamheten. Den riktar sig i fo rsta hand till medarbetare pa  Tillva xtverket som i 
sitt arbete kommer i kontakt med sto da renden. 

Bakgrund 
EU sta ller bland annat krav pa  att de myndigheter som hanterar EU-medel ska ha en 
fungerande process fo r att fo rebygga och uppta cka oegentligheter. Tillva xtverket fo ljer 
den anma lningspolicy fo r missta nkta EU-bedra gerier som ra det fo r skydd av EU:s 
finansiella intressen, SEFI-ra det, har tagit fram (se nedan under ”La s mer”).  
 
Regeringen har inra ttat SEFI‐ra det i syfte att fra mja en effektiv och korrekt anva ndning 
av EU‐relaterade medel och fo r att samordna a tga rder mot bedra gerier, missbruk och 
annan oegentlig hantering av sa dana medel i Sverige. Ra det besta r av fo retra dare fo r 
Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, 
La nsstyrelsen i Va sterbottens la n, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF‐
ra det, Tillva xtverket och Tullverket. 
 
Uto ver SEFI-ra dets arbete finns det a ven i o vrigt ett stort fokus pa  
bedra geribeka mpning i Sverige. Statskontoret har da rfo r fa tt i uppdrag av regeringen 
att inra tta och samordna ett statligt na tverk mot korruption. Statskontorets uppdrag a r 
att verka fo r att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att uppta cka och 
fo rebygga korruption och andra oegentligheter. Till detta myndighetsna tverk 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 Tillva xtverkets sto dverksamhet a r ringa bedra geri 
grovt bedra geri och grovt fodringsbedra geri (9 kap. 1–3 a §§ brottsbalken) samt 
subventionsmissbruk (9 kap. 3 b § brottsbalken). Ä ven fo rso k till bedra geri eller grovt 
bedra geri a r straffbart, det vill sa ga ett brott kan ha bega tts a ven om det aktuella 
bidraget eller fo rma nen inte har betalats ut. I det fo ljande beskrivs och fo rklaras 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 underla tenhet att handla. 
Villfarelsen ma ste fo religga vid den tidpunkt da  handlingen fo retas och det ska finnas 
ett direkt samband mellan vilseledande och handling. Det medfo r att ga rningspersonen 
tja nar ekonomiskt pa  det och det leder till ekonomisk skada fo r 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 ha nsyn till skadans omfattning bedo ms som ringa, do ms 
ga rningspersonen fo r sa  kallat ringa bedra geri. Med ringa menas bland annat att 
beloppet som bedra geriet handlar om a r under cirka 1 000 kronor. Det a r dock helheten 
som bedo ms och ett bedra geri kan bedo mas som ringa a ven om beloppet a r ho gre.  
 
Fo r ringa bedra geri do ms ocksa  den som utan att go ra ra tt fo r sig tillgodogo r sig 
husrum, fo rta ring, transport, tilltra de till fo resta llning eller annat sa dant som 
tillhandaha lls under fo rutsa ttning av kontant betalning, oavsett om han eller hon 
vilseleder na gon eller inte. Det ga ller dock inte om ga rningen avser va rde som inte a r 
ringa och om den i o vrigt a r sa dan som avses i 1 §.  
 
Äv 9 kap. 2 § brottsbalken framga r fo ljande, a r brott som avses i 1 § med ha nsyn till 
skadans omfattning och o vriga omsta ndigheter vid brottet att anse som ringa, do ms fo r 
ringa bedrägeri till bo ter eller fa ngelse i ho gst sex ma nader. 

Grovt bedrägeri  

Bedo mningen om brottet a r grovt eller inte ska go ras med ha nsyn till samtliga 
omsta ndigheter i det sa rskilda fallet. 2 st. inneha ller exempel pa  omsta ndigheter som 
kan, men inte alltid ska, fo ranleda att brottet anses grovt. I ett fall a talades en person fo r 
grovt bedra geri fo r att han vid 25 tillfa llen lurat till sig sjukbidrag. Varje tillfa lle 
bedo mdes som ett fall av bedra geri, ej grovt brott.  
 
Äv 9 kap. 3 § brottsbalken framga r att a r brott som avses i 1 § att anse som grovt, do ms 
fo r grovt bedrägeri till fa ngelse i la gst sex ma nader och ho gst sex a r. Vid bedo mningen 
av om brottet a r grovt ska det sa rskilt beaktas om ga rningsmannen har missbrukat 
allma nt fo rtroende eller anva nt fo rfalskade handlingar (urkund) eller annat vars 
brukande a r straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande bokfo ring eller om 
ga rningen annars varit av sa rskilt farlig art, avsett betydande va rde eller inneburit 
synnerligen ka nnbar skada.  

Grovt fodringsbedrägeri  

Äv 9 kap. 3 a § brottsbalken framga r att, den som till en vidare krets riktar 
betalningsuppmaningar i syfte att vilseleda till handling som inneba r vinning fo r 
ga rningsmannen och skada fo r mottagaren eller na gon i vars sta lle denne a r do ms, om 
fo rfarandet har avsett betydande va rde, fo r grovt fordringsbedrägeri till fa ngelse i la gst 
sex ma nader och ho gst sex a r. Betalningsuppmaningar kan vara olika former av fakturor 
eller andra handlingar som i vilseledande syfte utformats som en uppmaning att betala 
till avsa ndaren eller na gon annan anvisad betalningsmottagare. Exempel pa  
betalningsuppmaningar kan bland annat vara meddelande om vinst eller bidrag till en 
insamling. 
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Subventionsmissbruk  

Den ha r besta mmelsen a r endast tilla mplig i EU:s finansiella besta mmelser.  
 
Äv 9 kap. 3 b § framga r fo ljande, den som, i strid med fo reskrifter eller villkor, anva nder 
ett bidrag eller utnyttjar en fo rma n som finansieras o ver eller pa  annat sa tt pa verkar 
Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar fo r ett annat 
a ndama l a n det som bidraget eller fo rma nen har beviljats fo r, do ms fo r 
subventionsmissbruk till bo ter eller fa ngelse i ho gst tva  a r. I ringa fall ska inte do mas till 
ansvar.  
 
Ä r brottet grovt, do ms fo r grovt subventionsmissbruk till fa ngelse i la gst sex ma nader 
och ho gst sex a r. Vid bedo mningen av om brottet a r grovt ska det sa rskilt beaktas om 
ga rningen avsett betydande va rde eller varit av sa rskilt farligt art.  

Misstanke om brott 
SEFI-ra det har tagit fram en anma lningspolicy fo r missta nkta EU-bedra gerier. I policyn 
finns exempel pa  omsta ndigheter som kan ge anledning att missta nka brott fra n 
sto dmottagare. Policyn kan med fo rdel a ven anva ndas na r det finns tecken pa  missta nkt 
brottslighet vid finansiering med nationella medel.  
 
I anma lningspolicyn anges bland annat fo ljande exempel: 
 

- Ätt sto dmottagaren drar tillbaka bega ran om utbetalning eller vissa pa sta dda 
redovisade kostnader eller att man inte kan styrka sina kostnader.  

- Ätt sto dmottagaren vid fo rfra gan la mnar a ndrade, sva vande eller oklara 
uppgifter till sto dmyndigheten eller inte kommer in med bega rda 
kompletteringar.  

- Knappha ndiga eller bristfa lliga underlag, t.ex. fakturor, handskrivna 
kontantnotor, utdrag ur bokfo ringen eller liknande, som inte uppfyller de krav 
som sta lls i lagstiftningen eller i regelverket fo r sto dbera ttigande kostnader 
ga llande fondmedel.  

- Ätt det inte ga r att fa  kontakt med fakturautsta llaren.  
- Ätt sto dmottagaren vid kontroll inte kan visa upp den utrustning fo r vilket 

bidrag beviljats.  
 
Om du sto ter pa  na gon av punkterna, rekommenderas att du a ven tittar pa  inkomna 
momsdeklarationer och upphandlingsdokument.   
 
Tillva xtverket bedo mer enbart om det finns anledning att anta att ett brott kan ha 
bega tts rent objektivt. En bedo mning om den missta nkte uppsa tligen (medvetet) eller 
av oaktsamhet (slarv) orsakat felaktigheten ska inte go ras av Tillva xtverket, utan av den 
brottsutredande myndigheten.  

Rutiner vid misstanke om brott 
Grundregeln a r att misstanke om bedra geri avseende EU-medel ska anma las till 
Ekobrottsmyndigheten och misstanke om bedra geri avseende nationella medel ska 
anma las till Polismyndigheten. Det a r chefsjuristen som beslutar om en anma lan ska 
go ras efter samra d med bero rda enhetschefer (det vill sa ga enhetschef fo r sa va l 
sakverksamhet som granskningsenhet).  
 
Om en handla ggare/ekonom fattar misstanke om brott i ett sto da rende ska na rmaste 
chef samt en verksjurist vid enheten Juridik informeras. De bero rda enhetscheferna 
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ansvarar fo r att vid behov informera avdelningschefen om a rendet. Verksjuristen 
fo redrar a rendet fo r chefsjuristen och uppra ttar fo rslag till anma lan.  
 
Handla ggaren/ekonomen pa  den bero rda enheten bista r verksjuristen i arbetet och 
hja lper till med att ta fram den dokumentation som beho vs fo r att avgo ra om en 
anma lan ska go ras eller inte. Utga ngspunkten a r att granskningen av projektet fortsa tter 
som vanligt oavsett om en anma lan go rs eller inte.  

Information till pressansvarig 
Innan en anma lan go rs kontaktar verksjuristen pressansvarig inom enheten 
Kommunikation.  

Uppgifter som bör finnas med i brottsanmälan  
Fo ljande uppgifter bo r finnas med i en brottsanma lan: 
 

- Personuppgifter avseende den missta nkte eller eventuella 
organisationsuppgifter. 

- En kort redogo relse fo r den missta nkta brottsligheten samt tidpunkt och plats 
fo r det missta nkta brottet. 

- Vilket sto d som so kts och ga llande regler (dvs. om det a r ett EU projekt eller 
nationellt projekt och da rtill kommande regler). 

- Kontaktperson, normalfallet verksjuristen sja lv. 
 

Till anma lan bo r fo ljande handlingar bifogas: 
 

- Kopia av handlingar da r de oriktiga uppgifterna la mnats, t.ex. 
anso kningshandlingar eller underlag fo r sto dbera ttigande kostnader (sa som 
fakturor och utdrag ur bokfo ring).  

- Kopia av myndighetens alla beslut i a rendet, t.ex. beslut att bifalla aktuell 
anso kan eller beslut om a terkrav. 

- Kopia av andra handlingar av betydelse, t.ex. skriftva xling och 
tja nsteanteckningar. 

Sekretess 
Uppgifter i anma lan lyder under samma sekretess som polis och a klagare har i 
fo runderso kning om brott, dvs. fo runderso kningssekretess, i enlighet med 18 kap. 1 § 
och 3 § offentlighets– och sekretesslagen (2009:400). Detta inneba r att sa dana 
uppgifter som skulle kunna skada utredningen om dessa uppgifter la mnades ut a r 
skyddade. Sto dmottagaren ska da rfo r inte underra ttas om anma lningsbeslut och inte 
heller den eller de missta nkta.  
 
Änma lningsa rendet ska diariefo ras med en a rendemening som inte inneha ller uppgifter 
som go r det mo jligt fo r den eller de missta nkta att med sto d av offentlighetsprincipen se 
att det finns misstankar mot dem. Ä rendet ska a tkomstskyddas i 
a rendehanteringssystemet med ha nvisning till sekretessen och inte hanteras i Office 
365, (dvs. det ska endast sparas i K: och hanteras da r). Eventuella pappershandlingar 
fo rvaras inla sta. 
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Läs mer!
Tillva  xtverkets plan fo  r bedra  geribeka  mpning inom den Europeiska regionala utvec klingsfonden
Plan f o   r bedr a   geribek a   mpning inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Verksamheten ska vara fri fra  n korruption och andra oegentligheter
Tillv a   xtverkets policy mot mutor och j a   v

Regler och ra  d om vad som ga  ller i fra  ga om ga  vor och andra fo  rma  ner som erbjuds ansta  llda av
utomsta  ende akto  rer .
Tillv a   xtverkets interna regler om g a   vor och andra f o   rm a   ner fr a   n utomst a   ende akt o   rer

Informationsp romemoria om vad som ga  ller i fra  ga om ja  v pa   arbetsplatse n.
Information om j a   v

SEFI - ra  det har en gemensam a nma  lningspolicy som bland annat inneba  r att missta  nkta EU -
bedra  gerier ska anma  las till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska ocksa   fungera som ett sto  d och
hja  lpmedel fo  r myndighetshandla  ggare och myndighetsledning.
Änma  lningspolicy fo  r missta  nkta EU - bedra  gerier .

Som ett led i EU:s policy fo  r bedra  geribeka  mpning finns det en va  gledning fo  r hantering av missta  nkt
brottslighet i samband med fo  rvaltning av EU - medel. Ma  lgruppen a  r handla  ggare och chefer vid de
myndigheter i Sverige som hanterar EU - medel. Tanken a  r att den ska vara ett hja  lpmedel vid
myndigheternas bedo  mning av om ett visst agerande i samband med anso  kan eller utbetalning av sto  d
som helt eller delvis finansieras av EU - medel ska hanteras som missta  nkt brottslighet. Va  gledningen a  r
framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, La  nsstyrelsen i Va  sterbottens la  n,
Migrationsverket, Rikspoli sstyrelsen, Svenska ESF - ra  det och Tillva  xtverket.
Va  gledning fo  r hantering av missta  nkt brottslighe t

En kultur mot korrup tion
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/en - kultur - mot - korruption2/ .

https://tillvaxtverket.se/download/18.dffcf2615bd8f3dd449bb89/1494937774919/Plan%20f%C3%B6r%20bedr%C3%A4geribek%C3%A4mpning%20Europeiska%20regionala%20utvecklingsfonden%20v1.0_20170509.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.dffcf2615bd8f3dd449bb89/1494937774919/Plan%20f%C3%B6r%20bedr%C3%A4geribek%C3%A4mpning%20Europeiska%20regionala%20utvecklingsfonden%20v1.0_20170509.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef1/1530024776228/Tillv%C3%A4xtverkets%20policy%20mot%20mutor%20och%20j%C3%A4v.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef1/1530024776228/Tillv%C3%A4xtverkets%20policy%20mot%20mutor%20och%20j%C3%A4v.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef0/1530024776186/Tillv%C3%A4xtverkets%20interna%20regler%20om%20g%C3%A5vor%20och%20andra%20f%C3%B6rm%C3%A5ner%20fr%C3%A5n%20utomst%C3%A5ende%20akt%C3%B6rer.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef0/1530024776186/Tillv%C3%A4xtverkets%20interna%20regler%20om%20g%C3%A5vor%20och%20andra%20f%C3%B6rm%C3%A5ner%20fr%C3%A5n%20utomst%C3%A5ende%20akt%C3%B6rer.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1eef/1530024776133/Informationspromemoria%20om%20j%C3%A4v.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1eef/1530024776133/Informationspromemoria%20om%20j%C3%A4v.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Anmalningspolicy-SEFI.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/V%c3%a4gledning%20SEFI.pdf
http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/en-kultur-mot-korruption2/
https://tillvaxtverket.se/download/18.dffcf2615bd8f3dd449bb89/1494937774919/Plan f%C3%B6r bedr%C3%A4geribek%C3%A4mpning Europeiska regionala utvecklingsfonden v1.0_20170509.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef1/1530024776228/Tillv%C3%A4xtverkets policy mot mutor och j%C3%A4v.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1ef0/1530024776186/Tillv%C3%A4xtverkets interna regler om g%C3%A5vor och andra f%C3%B6rm%C3%A5ner fr%C3%A5n utomst%C3%A5ende akt%C3%B6rer.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2ab8aa4a16407d86ff6b1eef/1530024776133/Informationspromemoria om j%C3%A4v.pdf
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