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Riktlinjer vid misstanke om brott i Tillväxtverkets
stödverksamhet
Syfte
Riktlinjen har faststä llts av chefsjuristen och ska vara ett stö d fö r myndigheten nä r brott
kan misstä nkas i Tillvä xtverkets stö dverksamhet.

Bakgrund
Tillvä xtverket ska granska alla projekt som finansieras med nationella medel och EU
medel.
Tillvä xtverket fö ljer den anmä lningspolicy fö r misstä nkta EU‐bedrä gerier, som Rå det fö r
skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI‐rå det1 har. Se bilaga. SEFI‐rå det ansvarar fö r
att samordna å tgä rder i Sverige mot bedrä gerier och andra missbruk av EU‐relaterade
medel.
Regeringen har inrä ttat Rå det fö r skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI‐rå det) i syfte
att frä mja en effektiv och korrekt anvä ndning av EU‐relaterade medel och fö r att
samordna å tgä rder mot bedrä gerier, missbruk och annan oegentlig hantering av så dana
medel i Sverige. Rå det bestå r av fö reträ dare fö r Ekobrottsmyndigheten,
Ekonomistyrningsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Lä nsstyrelsen i Vä sterbottens
lä n, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF‐rå det, Tillvä xtverket och
Tullverket.
Under den nya programperioden 2014 ‐ 2020 har EU lagt ett stö rre fokus på
bedrä geribekä mpning, och detta på verkar ä ven Tillvä xtverkets arbete. Kravet ä r infö rt i
Europaparlamentets och rå dets fö rordning (EU) nr 1303/2013 artikel 125. Av artikeln
framgå r att fö rvaltande myndighet ska infö ra effektiva och proportionella bestä mmelser
om bedrä geribekä mpning med beaktande av konstaterande risker. Tillvä xtverket ska
aktivt fö rebygga, upptä cka och korrigera bedrä gerier och andra oriktigheter som
riskerar att skada unionens budget. Revisionsmyndigheten kommer att granska att
Tillvä xtverket fullgö r sitt uppdrag i detta avseende.
SEFI‐rå dets anmä lningspolicy kan i tillä mpliga delar ä ven ge stö d i frå ga om misstä nkt
brottslighet inom projekt som finansieras med EU‐medel.

Misstanke om brott
De brott som kan vara aktuella ä r frä mst bedrä geri och subventionsmissbruk enligt 9
kap. 1 ‐ 3a §§ brottsbalken. Aven fö rsö k till bedrä geri eller grovt bedrä geri ä r straffbart,
dvs. ett brott kan ha begå tts ä ven om det aktuella bidraget eller fö rmå nen inte har
betalats ut eller har å terkrä vts.

1(3)

Omstä ndigheter som kan ge anledning till misstanke om brott ä r exempelvis fö ljande.
 Att stö dmottagaren tar tillbaka en begä ran om utbetalning eller vissa på stå dda
redovisade kostnader eller inte kan styrka kostnader.
 Att stö dmottagaren vid fö rfrå gan lä mnar ä ndrade, svä vande eller oklara
uppgifter till stö dmyndigheten eller inte kommer in med begä rda
kompletteringar.
 Saknade eller bristfä lliga underlag, t.ex. fakturor, handskrivna kontantnotor,
utdrag ur bokfö ringen eller liknande, som inte uppfyller de krav som stä lls i
lagstiftningen eller i regelverket fö r stö dberä ttigande kostnader gä llande
fondmedel.
 Att det inte gå r att få kontakt med fakturautstä llaren.
 Att stö dmottagaren vid kontroll inte kan visa upp den utrustning fö r vilken
bidrag beviljats.
 Transaktioner med nä rstå ende, okä nda eller inte relevanta personer, fö retag
eller organisationer.
 Att det framkommer redovisade kostnader som inte existerat vid tidpunkten fö r
ansö kan om utbetalning.
 Att det framkommer osanna eller falska handlingar nyttjas.
 Att det framkommer verifikat som visar tecken på ä ndring.
 Att stö dsö kande inte kan verifiera redovisade kostnader.
Det kan finnas sä rskild anledning att t.ex. kolla momsdeklarationer och upphandlingar
eller annat kö p som t.ex. konsultkö p.
Tillvä xtverket bedö mer enbart om det finns anledning att anta att ett brott kan ha
begå tts, rent objektivt. En bedö mning om den misstä nkte uppså tligen (medvetet) eller
av oaktsamhet (slarv) orsakat felaktigheten ska inte gö ras av Tillvä xtverket, utan av den
brottsutredande myndigheten.
Mer detaljerad information avseende tecken på misstä nkt brottslighet och tecken på
agerande som inte ä r brottsligt finns dels i SEFI‐rå dets anmä lningspolicy, dels i
broschyren ”Vä gledning fö r hantering av misstä nkt brottslighet i samband med
fö rvaltning av EU‐medel” som ska finnas tillgä ngligt på varje kontor.

Rutiner vid misstanke om brott
Grundregeln ä r att misstanke om bedrä geri avseende EU‐medel ska anmä las till
Ekobrottsmyndigheten och misstanke om bedrä geri avseende nationella medel ska
anmä lan ske till Polismyndigheten. Det ä r chefsjuristen som beslutar om en anmä lan
ska gö ras efter samrå d med berö rd enhetschef.
Om en handlä ggare fattar misstanke om brott i ett stö dä rende ska nä rmast ö verordnad
chef samt en verksjurist vid enheten Juridik informeras. Den berö rde enhetschefen
ansvarar fö r att vid behov informera regionchefen och avdelningschefen om ä rendet.
Verksjuristen fö redrar ä rendet fö r chefsjuristen och upprä ttar fö rslag till beslut om
anmä lan ska gö ras. Den berö rda enhetschefen bö r i normalfallet delta i beslutet.
Handlä ggaren på den berö rda enheten ska bistå verksjuristen i arbetet och bland annat
hjä lpa honom eller henne att ta fram dokumentation som behö vs fö r att avgö ra om en
anmä lan ska gö ras eller inte. Utgå ngspunkten ä r att granskningen av projektet fortsä tter
som vanligt oavsett om en anmä lan gö rs eller inte.
Verksjuristen ska, innan en anmä lan gö rs, kontakta pressansvarig inom avdelning
Kommunikation.
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Uppgifter som bör finnas med i en brottsanmälan
Fö ljande uppgifter bö r finnas med i en brottsanmä lan.
 Personuppgifter avseende den misstä nkte eller eventuella
organisationsuppgifter.
 En kort redogö relse fö r den misstä nkta brottsligheten samt tidpunkt och plats
fö r det misstä nkta brottet.
 Vilket stö d som sö kts och gä llande regler.
 Kontaktperson på den anmä lande myndigheten, (i normalfallet verksjuristen
sjä lv).
Till anmä lan bö r fö ljande handlingar bifogas:
 Kopia av handling dä r de oriktiga uppgifterna lä mnats t.ex.
ansö kningshandlingar eller underlag fö r stö dberä ttigande kostnader (så som
fakturor och utdrag ur bokfö ring).
 Kopia av myndighetens alla beslut i ä rendet t.ex. beslut att bifalla aktuell
ansö kan eller beslut om å terkrav.
 Kopia av andra handlingar av betydelse t.ex. skriftvä xling och
tjä nsteanteckningar.

Sekretess
Uppgifter i anmä lan lyder under samma omfattande sekretess som polis och å klagare
har i fö rundersö kning om brott, fö rundersö kningssekretess. Detta innebä r att så dana
uppgifter som skulle skada utredningen om dessas uppgifter lä mnades ut, ä r skyddade.
Stö dmottagaren ska dä rfö r inte underrä ttas om anmä lningsbeslut och inte heller den
eller de misstä nkta.
Anmä lningsä rendet ska diariefö ras med en ä rendemening som inte innehå ller uppgifter
att som gö r det mö jligt fö r den eller de misstä nkta att med stö d av
offentlighetsprincipen se att det finns misstankar mot dem.
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