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Uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa 

korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra 

juridiska personer 

Regeringens beslut  

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur 

Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 

Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Statens 

energimyndighet, Statens kulturråd och Statens skolverk (nedan benämnda 

myndigheterna och organisationerna) arbetar för att säkerställa att deras 

utbetalningar av stöd till företag och andra juridiska personer är korrekta, för 

att de används i enlighet med de villkor som ställts upp och för att eventuella 

återkrav och återbetalningar av stöd hanteras ändamålsenligt och effektivt.  

Som en del i uppdraget ska myndigheternas och organisationernas rättsliga 

och administrativa förutsättningar för att säkerställa korrekta utbetalningar 

av de aktuella stöden kartläggas. Statskontoret ska vidare analysera om det 

finns behov av förändrade regelverk. 

Statskontoret ska lämna förslag till åtgärder för att minska riskerna för 

felaktiga utbetalningar av de aktuella stöden. Åtgärder som är effektiva och 

samtidigt minimerar administrationen för berörda aktörer bör eftersträvas. 

Ekonomistyrningsverket ska bistå Statskontoret i arbetet med att identifiera 

lämpliga åtgärder. 

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartemen-

tet) om genomförandet av uppdraget. Statskontoret ska senast den 7 decem-

ber 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).  
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Närmare om uppdraget 

Med statliga stöd avses ekonomiska stöd som finansieras av staten och som 

myndigheterna eller organisationerna efter ansökan betalar ut till eller på 

annat sätt tillgodoräknar företag, inklusive enskilda näringsidkare, eller andra 

juridiska personer, inklusive det civila samhället. Stöd som helt eller delvis 

finansieras från EU-budgeten omfattas inte av uppdraget.  

Med rättsliga och administrativa förutsättningar avses t.ex. myndigheternas 

och organisationernas förutsättningar att arbeta på ett organisatoriskt 

effektivt sätt och deras tillgång till den information som de behöver för att 

fatta korrekta beslut. Statskontoret ska undersöka i vilken mån 

myndigheterna och organisationerna anser att det finns rättsliga 

förutsättningar för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och återkräva 

felaktiga utbetalningar samt för att säkerställa att det statliga stödet inte 

utbetalas till oseriösa eller kriminella aktörer.  

Vid genomförandet av uppdraget ska Statskontoret hålla sig informerat om 

det arbete som pågår i utredningarna Ett effektivt straffrättsligt skydd för 

statliga stöd till företag (Fi 2022:02) och Styrning och uppföljning av folk-

bildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01). Statskontoret ska också 

beakta Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i rapporterna 

Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20), 

Statens skolverk, bristande rutiner och intern styrning och kontroll i upp-

följning av lämnade bidrag (dnr 3.1.2-2018-0744) och Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, brister i handläggning av organisations-

bidrag, 2020 (dnr 3.1.2-2020-0517), samt de åtgärder som vidtagits av 

berörda myndigheter och organisationer med anledning av dessa rapporter.  

Bakgrund 

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna förslag om 

hur ett särskilt straffrättsligt skydd kan införas för statliga stöd till företag 

och andra juridiska personer (dir. 2022:25). I uppdraget ingår bl.a. att kart-

lägga och analysera statliga stöd till företag och andra juridiska personer, 

identifiera vilka stöd som har behov av ett särskilt straffrättsligt skydd i 

förhållande till vad som gäller i dag samt föreslå hur ett sådant straffrättsligt 

skydd bör utformas. Därtill ska statens kostnader för stöden kartläggas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024. 
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Ersättningssystemens regelverk och konstruktion lägger grunden för 

myndigheternas och organisationernas förutsättningar att motverka felaktiga 

utbetalningar. Risken för felaktiga utbetalningar ökar när flera statliga 

myndigheter gemensamt ansvarar för ett ersättningssystem, och när företag 

eller andra externa aktörer med ekonomiska intressen är involverade 

(prop. 2021/22:1 utg. omr. 2 avsnitt 6.3.1). Kunskapen om hur myndigheter 

och organisationer arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga 

stöd till företag och andra juridiska personer är begränsad. Det finns därför 

behov av att analysera det arbete som utförs på området av ett urval av 

myndigheter och organisationer, som samtliga beslutar om och betalar ut 

relativt omfattande stöd. 

 

På regeringens vägnar 

  

Elisabeth Svantesson  

 Cecilia Blomberg 
 

Kopia till 

Ekonomistyrningsverket 

Folkbildningsrådet  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

Naturvårdsverket  

Riksidrottsförbundet 

SISU Idrottsutbildarna 

Statens energimyndighet  

Statens kulturråd 

Statens skolverk 
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