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Yrkande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Stärkt arbete med att 
bekämpa bidragsbrott Administrativt 
sanktionssystem och effektivare hantering av 
misstänkta brott (SOU 2022:37) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Det sjunde stycket i Göteborgs Stads remissvar till Socialdepartementet (SOU 
2022:37) ersätts med nedanstående text.  

2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet.  

Yrkandet 
Förslaget innebär ett överförande av ansvar från rättsvårdande myndigheter till 
utbetalande myndigheter. Att lägga en arbetsuppgift med en straffande karaktär på 
exempelvis socialsekreterare kan upplevas strida mot deras uppdrag som socialarbetare. 
Det ökar även risken för dem att bli utsatta för otillåten påverkan så som hot och våld och 
försvårar den utsatta rollen som handläggare. Ett alternativ kan vara att istället 
resursförstärka Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. 
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Remiss från Socialdepartementet - Stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott 
Administrativt sanktionssystem och 
effektivare hantering av misstänkta brott 
(SOU 2022:37) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen av betänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott, i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-06-20 mottagit rubricerat betänkande på remiss. Remissen 
innefattar förslag om ett administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av 
misstänkta bidragsbrott. Remissen ska vara besvarad senast 2022-10-07.  

Brott mot välfärdssystemen riskerar att urholka tilliten till systemen och hota förtroendet 
för välfärdssamhället. Utredningen visar att endast en liten andel av de misstänkta 
bidragsbrott som i dag anmäls leder till lagföring. Utredarna föreslår att det – som ett 
komplement till det straffrättsliga systemet – införs ett system med administrativa 
sanktionsavgifter som hanteras av de beslutande myndigheterna, kommunerna och 
arbetslöshetskassorna. Den nya lagen föreslås träda i kraft 2024-01-01. 

Förslaget om sanktionsavgift riktar sig till de förmåner som omfattas av 
bidragsbrottslagen där beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp. För kommunernas del 
avser sanktionssystemet försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och 
assistansersättning under 20 timmar. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning om vikten av att förebygga och 
beivra brott mot välfärdssystemen men ser utmaningar för kommunernas del i att 
genomföra förslagen. Sanktionssystemet såsom det föreslås kan vara svårt att tillämpa, 
framför allt på ekonomiskt bistånd. Det finns en risk att sanktionssystemets förväntade 
effekter inte överväger de resurser som administrationen av avgiften kommer att 
innebära.  

Stadsledningskontoret bedömer att beslut om sanktionsavgift istället för polisanmälan 
avseende bidragsbrott kan leda till en försämrad samverkan mellan staden och polisen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-12 
Diarienummer 0794/22 
 

Handläggare  
Jeanette Stål, Lisa Jacobson Flöhr 
Telefon: 031-368 03 13, 031-368 03 59 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  
lisa.jacobson.flohr@stadshuset.goteborg.se 
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Fusk inom till exempel ekonomiskt bistånd kan vara en liten av del av en större 
organiserad brottslighet som kan förbli oupptäckt om kommunerna själva ska besluta om 
sanktionsavgift. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En estimerad uppskattning är att felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som 
orsakas av enskilda kan uppgå till mellan 8 och 20 miljarder kronor varje år. Ett samlat 
administrativt sanktionssystem som hanteras av de beslutade myndigheterna bedöms 
enligt utredningen vara ett effektivt sätt att motverka felaktiga utbetalningar. Avgiften 
bedöms vara en kännbar ekonomisk sanktion för den enskilde. Den upplevda risken för 
att drabbas av en sanktionsavgift bör enligt utredningen förmå enskilda att lämna korrekta 
uppgifter.  

Eftersom sanktionsavgiften är att jämställa med ett straff, tillfaller alltid avgiften staten. 

Utredningen saknar uppgifter om hur höga kostnader ett administrativt sanktionssystem 
kan förväntas medföra för kommunerna. I utredningen finns ett exempel där Stockholms 
Stad uppskattat kostnader utifrån antal återkrav av ekonomiskt bistånd vilket bedöms vara 
ett osäkert underlag. Antalet återkrav hos kommunerna är inte en helt jämförbar 
beräkningsgrund för beslut om sanktionsavgift, eftersom avgiften skulle träffa en bredare 
målgrupp.  

Av betänkandet framgår att en mindre andel av utbetalningarna kommer att överstiga ett 
halvt prisbasbelopp, som föreslås vara gränsen för att anmäla bidragsbrott. Detta kommer 
att medföra att de flesta felaktiga utbetalningar från kommunens håll kommer att omfattas 
av en sanktionsavgift, istället för brottsanmälan.  

Mot bakgrund av de möjligheter som finns att sätta ned sanktionsavgiften förväntas 
kommunerna få en ökad handläggning av både beslut om sanktionsavgift och bedömning 
av eventuell nedsättning. En ökning av antal överklaganden kan också få en påverkan på 
kommunernas administration. Förslaget att införa ett administrativt sanktionssystem 
innebär att nya arbetsuppgifter tillkommer och nyrekrytering av personal kan krävas. 

Eftersom kommunerna genom utredningens förslag åläggs att utföra uppgifter som de 
tidigare inte har haft en lagstadgad skyldighet att göra, ska staten enligt den så kallade 
finansieringsprincipen kompensera kommunerna för detta. Stadsledningskontoret 
bedömer att den uppskattade kostnaden för samtliga kommuner för år ett och två på 4,8 
mkr är en underskattning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Enligt betänkandet kan förslaget om administrativa sanktionsavgifter få direkta och 
indirekta konsekvenser för barn. Om en åtgärd på ett eller annat sätt kan antas påverka ett 
barn ska barnkonventionen beaktas. En sanktionsavgift kan i vissa fall riktas mot barnet 
om denne lämnat en oriktig uppgift i en ansökan, till exempel om sjukpenning vid 
sommarjobb. Indirekt kan ett barn påverkas genom att en sanktionsavgift tas ut av en 
vårdnadshavare, som då kan få en sämre betalningsförmåga och därigenom mindre 
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möjligheter att fullgöra sitt ansvar som förälder och vårdnadshavare. Av betänkandet 
framgår att det bör beaktas om den förmån eller det stöd som sanktionsavgiften avser är 
vårdnadshavarens enda inkomstkälla. Likaså om en sanktionsavgift leder till en skuld till 
det allmänna för en ung person. Därmed menar utredarna att eventuella negativa 
konsekvenser för barn och ungdomar kan mildras.   

Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas. Det innebär en skyldighet för 
kommunen att utreda vad barnets bästa är i det specifika fallet och att avgöra vilka 
konsekvenser ett beslut kan innebära samt avgöra om det går emot barnets bästa. Barnets 
bästa motverkas om effekten av ett beslut till exempel begränsar barnets utveckling, hälsa 
eller möjlighet till fritid. Utredarna menar att en nedsättning av sanktionsavgiften inte 
automatiskt berör samtliga hushåll där det finns barn utan att en bedömning behöver 
göras för varje enskilt fall. Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning.  

Av utredningen framgår att förslagen inte påverkar jämställdheten mellan kvinnor och 
män. Andelen försäkrade inom socialförsäkringssystemet är relativt jämnt fördelad 
mellan könen. För flera av ersättningarna är det dock en ojämn könsfördelning bland 
mottagarna. Särskilt ojämn fördelning är det för de förmåner och stöd som betalas ut till 
barnfamiljer, där kvinnor står för den stora andelen av försäkringsmottagare. Då fler 
kvinnor än män tar del av ersättningar kan det innebära att en högre andel kvinnor påförs 
sanktionsavgifter. Det kan i sin tur påverka skuldsättningen för kvinnor, vilket kan få en 
viss negativ påverkan på ekonomisk jämställdhet.  

Det strikta ansvar som förslaget innehåller medför att även de som inte medvetet fuskar 
eller har uppsåt att begå bidragsbrott kommer att drabbas av sanktionsavgifter. Utredarna 
menar att ett sådant strikt ansvar ska ge snabba och resoluta konsekvenser från samhällets 
sida och ge incitament till att lämna rätt uppgifter från början. Stadsledningskontoret 
bedömer att tilliten till välfärdssystemen är avhängigt av att de allmänna medlen används 
på ett riktigt sätt. Det gäller även de välfärdstjänster som kommunen förfogar över.  
Personer i behov av försörjningsstöd är dock en särskilt utsatt grupp bland andra 
förmånstagare. I den gruppen finns de som står långt ifrån arbetsmarknaden, som saknar 
utbildning, har dåliga kunskaper i svenska och som har svaga resurser att göra sina röster 
hörda. Det finns en inneboende risk att de mest resurssvaga i samhället råkar illa ut på 
grund av sanktionsavgifter även när syftet inte varit att fuska. Om den risken realiseras 
kan det i förlängningen leda till en minskad tillit till välfärdssystemen, en misstro mot 
svenska myndigheter och därmed få motsatt effekt.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av Socialdepartementets betänkande Stärkt arbete med att bekämpa 
bidragsbrott 

2. Stadsledningskontorets förslag på yttrande över betänkandet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har mottagit en remiss på Socialdepartementets delbetänkande Stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott. Remissen innefattar förslag om ett administrativt 
sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta bidragsbrott. Remissen ska vara 
besvarad senast 2022-10-07. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till betänkandets förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret mottog remissen 2022-06-20. Svar ska vara inkommet till 
Socialdepartementet 2022-10-07. På grund av den korta svarstiden över sommaren har 
det inte varit möjligt att underremittera utredningen till berörda nämnder i Göteborgs 
Stad. Stadsledningskontoret har dock träffat enhetschefer och avdelningschefer för 
ekonomiskt bistånd i staden och haft en dialog om förslagen och inhämtat synpunkter. 
Vidare har en dialog skett med Helsingborgs Stad som också svarar på remissen.  

Bakgrund 
Regeringen beslutade i juni 2021 att göra en översyn av möjligheterna att stärka arbetet 
med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala 
Studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Rubricerat betänkande 
är ett delbetänkande i 2021 års bidragsbrottsutredning.  

Enligt utredningen betalas varje år mellan 11 och 27 miljarder kronor ut felaktigt från 
välfärdssystemen. 75 procent av dessa felaktiga utbetalningar beräknas bero på felaktiga 
uppgifter i ansökan eller att den sökande inte har anmält ändrade förhållanden som 
påverkar rätten till ersättning. Utredningens uppdrag har bestått i att göra en kartläggning 
och lämna förslag som kan bidra till att bekämpa bidragsbrott. För att få en heltäckande 
bild har utredarna även inkluderat kommuner och arbetslöshetskassor (a-kassor). Syftet 
med den översyn som har gjorts är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering 
för att minska antalet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Enligt den kartläggning som presenteras i betänkandet är det idag endast en liten andel av 
de misstänkta bidragsbrott som anmäls som leder till lagföring. För att öka incitamenten 
för den enskilde att göra rätt och inte begå brott, behöver hanteringen av misstänkta 
bidragsbrott bli snabbare och effektivare. Genom att avlasta rättsväsendet från de enklare 
bidragsbrotten kan kraft läggas på de grova och systematiska bidragsbrotten. 

Sedan bidragsbrottslagen trädde i kraft 2008, har de anmälda bidragsbrotten ökat med 
133 procent. Idag lagförs drygt 40 procent vilket motsvarar lagföringarna för annan 
ekonomisk brottslighet. Regeringen har på flera sätt stärkt styrningen av de statliga 
myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 2020 
utökades bidragsbrottslagen till att omfatta fler förmåner och stöd. 2024 inrättas 
Utbetalningsmyndigheten som kommer att ansvara för utbetalningar av förmåner och stöd 
från statliga myndigheter samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket, samt 
förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga 
välfärdssystemen. 

Trots denna utveckling gör utredarna bedömningen att det kvarstår vissa brister. Få 
överträdelser som begås av enskilda individer leder till anmälan och lagföring och 
därmed möter inte de personer som begår bidragsbrott någon reaktion från samhället. Av 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (12) 
   
   

betänkandet framgår också att polisen saknar resurser att prioritera bidragsbrott i den 
utsträckning som de beslutande myndigheterna förväntar sig. Polisen saknar även rätt 
kompetens såsom kunskap om de förmåner som ska utredas och om ekonomisk 
brottslighet. När ambitionshöjning sker inom området kommer fler felaktiga utbetalningar 
att upptäckas vilket leder till att belastningen på de brottsutredande myndigheterna blir 
större. 

Betänkandets förslag 
Ett system med administrativa sanktionsavgifter införs 
Betänkandet föreslår att ett system med administrativa sanktionsavgifter ska införas. 
Utredningen bedömer att sanktionsavgifter ger en snabb och kännbar reaktion från 
samhället och kan få en handlingsdirigerande och därmed brottsförebyggande effekt. 
Sanktionsavgifter kan verka avskräckande för den som begår enklare brott eller som har 
ett klandervärt beteende. När det gäller systematiska och organiserade brott mot 
välfärdssystemen kan det snarare vara risken att bli lagförd som är brottsavhållande, de 
ska fortsatt utredas som bidragsbrott.  

Ett system med en sanktionsavgift har i olika sammanhang efterfrågats av flera centrala 
aktörer, bland annat Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten. Enligt betänkandets 
förslag bör sanktionsavgiften kunna ersätta ett straff för vissa mindre allvarliga 
bidragsbrott. På så sätt kan de rättsvårdande myndigheterna ges möjlighet att koncentrera 
resurser till allvarliga och svårutredda bidragsbrott. 

Sanktionsavgiften bör kunna ersätta en straffrättslig sanktion vid bidragsbrott av 
normalgraden, ringa brott och vårdslöst brott. Grova bidragsbrott eller bidragsbrott som 
avser ett belopp som överstiger ett halvt prisbasbelopp, ska alltid anmälas. Andra brott får 
anmälas endast om det finns särskilda skäl, vilket beskrivs under rubriken När ska 
anmälan ändå göras? Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken som gällde det år då brottet begicks. 2022 års prisbasbelopp är 
48 300 kronor och ett halvt prisbasbelopp är således 24 150 kronor. 

Sanktionsavgiften ska regleras i en särskild lag. Lagen ska benämnas lagen om 
sanktionsavgifter på välfärdssystemens område och ska omfatta samma förmåner och 
stöd som anges 1 § bidragsbrottslagen. Sanktionsavgiften är att jämställa med ett straff 
enligt Europakonventionen och ett ärende om att ta ut en sådan avgift är att se som en 
anklagelse för brott enligt konventionen.  

När ska en sanktionsavgift tas ut? 
Det övergripande syftet med sanktionsavgiften som föreslås är att motverka felaktiga 
utbetalningar. En sanktionsavgift ska kunna tas ut när någon har lämnat en oriktig uppgift 
och därigenom orsakar att en förmån eller ett stöd betalas ut eller tillgodoräknas felaktigt. 
En sanktionsavgift ska också kunna tas ut om någon inte har fullgjort sin skyldighet att 
anmäla ändrade förhållanden som leder till en felaktig utbetalning. Avgiften ska kunna tas 
ut även om den enskilde inte har handlat med uppsåt eller varit oaktsam. Det måste dock 
framgå klart att en uppgift är oriktig eller att en anmälningsskyldighet inte har fullgjorts i 
rätt tid. 

Innan en sanktionsavgift beslutas ska den som avgiften ska tas ut av ges tillfälle att yttra 
sig. Om denne inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från den dag då 
överträdelsen ägde rum, får sanktionsavgift inte beslutas. Ett beslut om sanktionsavgift 
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ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet ska få verkställas när det 
har vunnit laga kraft.  

Av vem kan sanktionsavgiften tas ut? 
En sanktionsavgift ska kunna tas ut både av fysiska och juridiska personer. Avgiften får 
inte tas ut av den som lämnat en oriktig uppgift eller inte fullgjort en 
anmälningsskyldighet, om förmånen eller stödet varken avser eller betalas ut till denne. 
En sanktionsavgift får inte tas ut av den som lämnar en uppgift eller fullgör en 
anmälningsskyldighet i egenskap av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 
föräldrabalken eller god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn, och inte heller av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. föräldrabalken. 
Att en sanktionsavgift inte får tas ut av dessa ställföreträdare innebär inte att 
överträdelsen alltid ska lämnas utan sanktion. De kan med uppsåt ha lämnat en oriktig 
uppgift, eller varit grovt oaktsamma på ett sätt som bör föranleda en reaktion från 
samhället. I de situationer där en ställföreträdare har agerat på ett sätt som kan utgöra ett 
misstänkt bidragsbrott bör det kunna överlämnas till brottsutredande myndighet. 

Vem ska besluta om sanktionsavgiften? 
Beslutet om sanktionsavgift ska fattas av den statliga myndighet, kommun eller 
arbetslöshetskassa som beslutar om den förmån eller det stöd som avgiften avser. Av 6 § 
bidragsbrottslagen framgår att myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och a-kassor 
ska anmäla ett misstänkt bidragsbrott. I praktiken avses att det är en kommunal nämnd 
som har att fatta beslut om sanktionsavgift. Ett beslut om sanktionsavgift bör kunna fattas 
av en anställd på delegation av en kommunal nämnd. 

Hur ska avgiften betalas och vem ska avgiften tillfalla? 
I betänkandet föreslås att sanktionsavgiften ska tillfalla staten och att regeringen bör 
bemyndiga de beslutande statliga förvaltningsmyndigheterna att meddela närmare 
föreskrifter om den ordning i vilken sanktionsavgifterna ska betalas. Ett sådant 
bemyndigande bör även ges till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i fråga om 
avgifter som beslutas av kommunerna.  

Sanktionsavgiftens storlek 
Underlaget för sanktionsavgiften ska utgöras av den ekonomiska förmån eller det 
ekonomiska stöd som har, eller skulle ha, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt på 
grund av att en oriktig uppgift har lämnats eller att en anmälningsskyldighet inte har 
fullgjorts. Underlaget ska beräknas utifrån varje enskild utbetalning. En sanktionsavgift 
ska tas ut med 25 procent av det underlag som har bestämts i det enskilda fallet. En 
sanktionsavgift får inte tas ut när underlaget för den uppgår till ett obetydligt belopp. 
Betänkandet anger inget särskilt belopp. 

Nedsättning av en sanktionsavgift 
En sanktionsavgift ska sättas ner, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall skulle vara 
oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid bedömningen av en nedsättning ska vissa 
angivna omständigheter särskilt beaktas. Utredarna menar att regelsystemen för de olika 
förmånerna ibland är svåra att förstå för den enskilde. Målgrupperna för de olika 
förmånerna och stöden skiljer sig åt och de riktar sig i vissa fall till personer som befinner 
sig i en utsatt ekonomisk situation och kan därför drabbas hårt av en sanktionsavgift. 
Olika personer har också olika förutsättningar att förstå regelverk och information. Även 
om någon tar del av ett informationsmaterial är det möjligt att hen inte helt förstår vilka 
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uppgifter som efterfrågas för en viss förmån, eller vilka krav som ställs för att vara 
berättigad till förmånen. Även den som försöker att göra rätt kan riskera att lämna 
oriktiga uppgifter, eller underlåta att anmäla ändrade förhållanden. Mot bakgrund av detta 
föreslår utredarna att det ska finnas en möjlighet till nedsättning. Utrymmet för att sätta 
ner en avgift bör vara begränsat. Det är den enskilde som har att åberopa sådana 
omständigheter och ta fram nödvändig bevisning. Påståenden om ohälsa bör till exempel 
kunna styrkas med ett intyg. Om det i ett ärende framkommer omständigheter som kan 
antas föranleda att avgiften bör sättas ner, kan också myndigheten på eget initiativ ta 
ställning till detta.  

Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut en avgift med fullt belopp ska det särskilt 
beaktas om det handlande eller den underlåtenhet som har lett till att en avgift ska tas ut 
kan antas ha berott på ålder, hälsa eller liknande förhållanden. Med ålder avses såväl hög 
som låg ålder. Med uttrycket hälsa avses somatisk och psykisk sjukdom, 
funktionsnedsättning eller psykosociala faktorer som negativt påverkar förmågan att sätta 
sig in i det relevanta regelverket eller tillgodogöra sig information så att den enskilde kan 
fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Det kan också vara fråga om yttre 
omständigheter som kan påverka en persons handlingsförmåga, exempelvis skilsmässa 
eller nära anhörigs död eller sjukdom Även juridiska personer bör kunna omfattas av en 
nedsättning.  

Enligt utredningen bör inga fasta belopp anges i den nya lagen. Betänkandet föreslår att 
det bör kunna ges vägledning i praxis samt genom att riktlinjer tas fram av de statliga 
myndigheter, kommuner och a-kassor som kommer att omfattas av den nya lagen. 

Barnets bästa 
Hänsyn till barnets bästa bör enligt betänkandet vara en del av bedömningen när frågan 
om nedsättning av sanktionsavgiften avgörs. Endast den omständigheten att en 
sanktionsavgift riktar sig mot en vårdnadshavare bör dock inte utgöra anledning att sätta 
ner avgiften. Det är den effekt som avgiften kan få för barnets bästa som är avgörande. 
Utrymmet för att sätta ner en avgift med hänsyn till barnets bästa torde i dessa fall vara 
mer begränsat. I en del fall utgör den förmån eller det stöd som sanktionsavgiften hänför 
sig till vårdnadshavarens enda inkomstkälla. Detta bör särskilt beaktas vid frågan om 
avgiften bör sättas ner. Utredarna konstaterar att barnkonventionen, som gäller som 
svensk lag, ska beaktas vid all offentlig verksamhet och bedömer det därför inte som 
nödvändigt att det anges i den nya lagen att hänsyn till barnets bästa särskilt ska beaktas 
vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut en avgift med fullt belopp. De ser en viss 
risk för att en uttrycklig bestämmelse om barnets bästa kan uppfattas som att enbart den 
omständigheten att avgiften direkt eller indirekt påverkar ett barn skulle vara tillräcklig 
för nedsättning. 

Dubbla prövningar ska inte göras 
Enligt betänkandet får en sanktionsavgift inte beslutas om åtal har väckts, ett 
strafföreläggande har utfärdats eller ett beslut om åtalsunderlåtelse har meddelats, inte 
heller om den oriktiga uppgiften eller underlåtelsen redan ligger till grund för en anmälan 
om brott enligt bidragsbrottslagen. Hindret gäller under förutsättning att beslutet om 
sanktionsavgift skulle avse samma överträdelse och samma fysiska person. En 
sanktionsavgift får däremot beslutas om åklagaren har beslutat att lägga ner eller inte 
inleda förundersökning, att inte väcka åtal eller om den oriktiga uppgiften eller 
underlåtenheten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har 
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prövats slutligt. Om en sanktionsavgift enligt den nya lagen har beslutats får åklagare inte 
väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma fysiska 
person. 

När bör anmälan ändå göras? 
I fall där den enskilde trots tidigare beslutade sanktionsavgifter fortsätter att begå 
överträdelser, bör det också finnas särskilda skäl för att agerandet i första hand bör mötas 
med en straffrättslig sanktion. En ytterligare situation där särskilda skäl bör kunna 
aktualiseras är om förfalskade handlingar har använts, utan att det misstänkta brottet av 
det skälet är att bedöma som grovt bidragsbrott. Ovanstående situationer ska ses som 
typfall där överträdelsen är av sådan karaktär att en anmälan bör göras. Det hindrar 
naturligtvis inte att andra överträdelser anmäls om det, utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet, bedöms föreligga särskilda skäl. 

Ekobrottsmyndigheten får ansvaret för brottsutredningarna 
I betänkandet föreslås att mål om brott mot bidragsbrottslagen ska handläggas vid 
Ekobrottsmyndigheten. Anmälan om misstänkta bidragsbrott (över ett halvt 
prisbasbelopp) ska göras till åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som bör leda 
förundersökningarna. Med det administrativa sanktionssystem som utredarna föreslår 
kommer de ärenden om misstänkta bidragsbrott som anmäls inom det straffrättsliga 
spåret att vara av det allvarligare och svårare slaget. Som skäl för förslaget att flytta 
uppdraget från Polismyndigheten till Ekobrottsmyndigheten, anger utredarna att det blir 
en effektivare hantering om alla sådana ärenden hanteras på samma sätt inom 
Ekobrottsmyndigheten. Utredningen bedömer att när svårutredda och systematiska brott 
mot välfärdssystemen utreds av Ekobrottsmyndigheten, som har spetskompetens för 
utredning av ekonomisk brottslighet av mer komplicerad sort, förbättras möjligheterna till 
att fler grova brott kan klaras upp och de ansvariga kan lagföras. När risken för påföljd är 
högre kan en brottsavhållande effekt uppnås även i dessa fall. Det blir även en enklare 
och tydligare ordning om utredningar av bidragsbrott följer den struktur som gäller för 
handläggningen i övrigt inom Ekobrottsmyndigheten. 

Styrning 
Utredarna föreslår att regeringen bör samordna styrningen av de myndigheter som 
hanterar sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott och myndigheter som utövar 
tillsyn över välfärdssystemen. Det bör samtidigt finnas utrymme för individuell styrning 
av enskilda myndigheter. De berörda aktörerna är beroende av varandra. Om en 
beslutande myndighet får resurser för att utöka antalet kontrollutredningar och dessa leder 
till upptäckt av fler misstänkta bidragsbrott som föranleder en brottsanmälan, behöver det 
finnas motsvarande resurser och prioriteringar hos den brottsutredande myndigheten för 
att kunna hantera ett ökat antal brottsanmälningar. En av utgångspunkterna för 
betänkandets förslag är att ansvaret för utredningar av bidragsbrott ska bli tydligare och 
att färre aktörer ska vara involverade.  

Uppföljning 
Det är svårt att på förhand beräkna hur stor den brottsförebyggande effekten blir på grund 
av sanktionsavgifter. För att kunna mäta och följa upp den faktiska brottsförebyggande 
effekten har utredningen föreslagit att effekten av såväl lagen om sanktionsavgifter på 
välfärdssystems område som den nya hanteringen av misstänkta bidragsbrott bör följas 
upp och redovisas för regeringen vart tredje år. För att uppnå en samlad styrning och 
uppföljning av arbetet mot felaktiga utbetalningar ska Ekonomistyrningsverket (ESV) till 
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regeringen årligen redovisa en samlad lägesbeskrivning av det arbete som berörda 
myndigheter och aktörer har bedrivit för att säkerställa korrekta utbetalningar. ESV ska 
också föreslå åtgärder som bör vidtas för att säkerställa korrekta utbetalningar. 
Myndigheten ska vart tredje år redovisa en fördjupad lägesbeskrivning. Samtliga 
redovisningar kommer att ligga till grund för regeringens redovisning till riksdagen. 
Utredarna bedömer att uppföljningen bidrar till att regeringen får bättre förutsättningar att 
bedriva en tydlig, samordnad och långsiktig styrning. 

Av utredningen framgår också att regeringen bör ge IAF och IVO i uppdrag att följa upp 
a-kassornas och kommunernas arbete med att hantera sanktionsavgifter och misstänkta 
bidragsbrott, samt att Socialstyrelsen bör komplettera handboken för socialtjänsten om 
ekonomiskt bistånd med information som rör lagen om sanktionsavgifter på 
välfärdssystemens område. 

Samverkan 
I betänkandet anges att det kan finnas anledning att utveckla stöd till kommunerna för att 
bidra till att dessa hanterar sanktionsavgifter rättssäkert och likvärdigt. Samtliga 
myndigheter kommer att ha ett behov av att samverka kring hanteringen av 
sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott. Utredarna bedömer att redan befintliga 
nätverk bör användas för samverkan och att nätverkens ansvarsområden bör renodlas. 
Beslutande myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor bör samverka om införandet 
av systemet med administrativa sanktionsavgifter för att uppnå en enhetlig tillämpning. 
Samverkan kan även innefatta erfarenhetsutbyte, gemensamma utbildningar, rättsliga 
vägledningar och andra stödverktyg.  

Ekobrottsmyndigheten bör ha en dialog med de aktörer som ska besluta om 
sanktionsavgifter. Ekobrottsmyndigheten bör ha avstämningar med beslutande 
myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor om flödet av brottsanmälningar och en 
kontinuerlig dialog om hur brottsanmälningar och återkoppling kan förbättras och 
utvecklas.  

Idag saknas i många fall kontaktytor mellan kommunerna och myndigheterna. Detta 
medför att kommunerna inte får samma information som myndigheterna och inte kan ta 
del av de positiva effekterna av samverkan i form av erfarenhetsutbyte, stöd och 
utbildningsinsatser på samma sätt som statliga myndigheter. Myndigheterna är inte 
organiserade för att kunna bedriva samverkan på lokal nivå med landets alla kommuner. 
Flera myndigheter har framfört att det är svårt att ha dialog med kommunerna eftersom 
det saknas en kontaktpunkt som kan vara vägen in till samtliga kommuner.  

I rapporten Välfärdsbrott och otillåten påverkan - från bidragsfusk till systemhotande 
brottslighet (2021) föreslogs att SKR bör se över möjligheterna att inrätta en funktion 
som ansvarar för övergripande frågor om välfärdsbrott och som kan upprätthålla en 
samverkan på nationell nivå. Ett annat förslag var att SKR ska initiera och vara 
sammankallande för ett myndighetsnätverk som fokuserar på välfärdsbrott utifrån 
kommunernas och regionernas perspektiv. Av rapporten framgick att kvaliteten på 
kommunernas brottsanmälningar behöver bli bättre. Enligt rapporten bör SKR se över 
möjligheterna att på nationell nivå ta fram ett stöd för hur hanteringen av 
brottsanmälningar kan se ut. Betänkandet delar de bedömningar som görs i rapporten med 
tillägget att SKR också bör ta en mer aktiv samordnande roll i arbetet med att hantera 
sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott. Att ha en kontaktpunkt på nationell nivå 
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för samtliga kommuner skulle underlätta samverkan mellan myndigheterna och 
kommunerna i frågor som rör utvecklingen av anmälningar och återkoppling, men också 
annan form av erfarenhets- eller informationsutbyte som avser sanktionsavgifter och 
misstänkta bidragsbrott. Ekobrottsmyndigheten och de beslutande myndigheterna bör 
inom respektive myndighet ha en kontaktpunkt för de olika samverkansprojekt som pågår 
avseende korrekta utbetalningar, sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott. 
Motsvarande kontaktpunkt bör inrättas inom SKR och Sveriges a-kassor. 

Gör det lätt att göra rätt 
Utredarna föreslår att regeringen ger de beslutande myndigheterna i uppdrag att vidta 
åtgärder för att underlätta för den som ansöker om en förmån eller ett stöd att göra rätt 
och att undvika fel som kan uppstå på grund av slarv eller missförstånd. De beslutande 
myndigheterna bör också få i uppdrag att vidta åtgärder så att information som ges till 
sökande i samband med ansökan är dokumenterad och kan användas i en brottsanmälan. 
Ekobrottsmyndigheten och ESV bör delta i arbetet. ESV bör tillhandahålla mötesformer 
för myndigheterna att gemensamt diskutera och utbyta erfarenheter av hur det ska vara 
lätt att göra rätt och betydelsen av dokumenterad information vid brottsanmälningar. 
Uppdragen bör påbörjas i god tid innan lagen om sanktionsavgifter på välfärdssystemens 
område träder i kraft. Regeringen bör också överväga att ge IAF och IVO i uppdrag att 
undersöka om det finns brister i den information som kommuner och a-kassor 
tillhandahåller till den som söker förmåner som omfattas av bidragsbrottslagen. Eftersom 
betänkandets förslag innebär att en sanktionsavgift kan tas ut även om den enskilde inte 
har handlat med uppsåt eller varit oaktsam, är det viktigt att beslutande myndigheter, 
kommuner och a-kassor arbetar aktivt med att informera om regelsystemen och vilka 
uppgifter som ska lämnas i ett visst ärende. Det finns annars risk för att ett 
sanktionssystem kan upplevas som orättvist och rättsosäkert. Aktörerna bör därför arbeta 
för att det ska bli enklare för den enskilde att göra rätt. 

Konsekvenser för Göteborgs Stad  
Utredningen menar att arbetet med att motverka bidragsbrott behöver ha samma prioritet 
hos kommuner och a-kassor som hos de statliga myndigheterna, annars ökar risken för att 
felaktiga utbetalningar hos dessa aktörer inte upptäcks, utreds eller lagförs. Det finns 
också en risk att brottslighet förflyttas till de ersättningar där det finns en lägre risk för 
upptäckt. 

De förmåner och stöd som kommunerna betalar ut till enskild person och som kan 
komma att omfattas av förslaget om ny lagstiftning, är ekonomiskt bistånd, 
assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag. Av betänkandet framgår att 
assistansersättning i normalfallet rör belopp som överstiger ett halvt prisbasbelopp, vilket 
innebär att det i så fall kommer att anmälas till Ekobrottsmyndigheten och inte bli 
föremål för systemet med sanktionsavgifter annat än i undantagsfall. 

De chefer inom ekonomiskt bistånd i Göteborgs Stad som stadsledningskontoret har 
pratat med är i huvudsak positiva till förslagen i sin helhet gällande myndigheterna och a-
kassorna men ser svårigheter att få det att fungera inom kommunal verksamhet, och då 
gällande ekonomiskt bistånd. Farhågan är att majoriteten av ärendena kommer att landa i 
en bedömning där man inte kan ta ut en sanktionsavgift för att hushållet hamnar under 
gränsen för en skälig levnadsnivå. Systemet riskerar innebära ytterligare administration 
för kommunen men sakna den effekt som utredningen vill se. Man bedömer vidare att 
endast ett fåtal hamnar över ett halvt prisbasbelopp och att man därmed inte kommer att 
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polisanmäla i den grad man gör idag. Risken finns då att man inte utreder kopplingar till 
organiserad brottslighet i samverkan med polis. Det kan för kommunernas del tänkas bli 
fråga om fler nedsättningar på grund av såväl barnrättsperspektiv som att säkra en skälig 
levnadsnivå, än för andra myndigheter som förslaget omfattar.  

Det finns en risk att de personer som systematiskt begår bidragsbrott mot flera 
myndigheter inte upptäcks och därför endast drabbas av en sanktionsavgift från 
respektive myndighet. En annan risk är att de som systematiskt begår bidragsbrott mot en 
och samma myndighet drabbas av ett antal sanktionsavgifter istället för polisanmälan. 
Den samverkan som finns med polisen gällande välfärdsbrottslighet leder till fördjupade 
analyser där kopplingar till annan typ av brottslighet, bland annat organiserad 
brottslighet, kan avslöjas. Det är viktigt att säkerställa att en sådan samverkan fortgår och 
att man genom sanktionssystemet inte tappar effekterna av de fördjupade analyserna och 
den samlade kunskapen.  

I Göteborgs Stad finns det, med undantag för en nystartad enhet i socialförvaltning 
Nordost, inga särskilda enheter eller handläggare vars uppgift är att jobba med felaktiga 
utbetalningar (FUT). Det gör det i många andra städer. Att lägga en arbetsuppgift med en 
straffande karaktär på socialsekreterare kan upplevas strida mot deras uppdrag som 
socialarbetare och kan också försvåra rollen som handläggare. Kommunfullmäktige har i 
budget 2022 gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka 
samverkan och samordning i syfte att motverka välfärdsbrott (0123/22). Inom ramen för 
detta uppdrag kommer frågan om organisering kring FUT att tas upp.   

När en annan myndighet beslutar om sanktionsavgift kan personen behöva ansöka om 
kompletterande ekonomiskt bistånd för att nå upp till skälig levnadsnivå, beroende på 
sanktionsavgiftens storlek. Det föreligger en risk att förslaget innebär en kostsam 
administration hos kommunen utan att den effekt som utredarna eftersträvar nås. 

Förslaget innebär ett överförande av ansvar från rättsvårdande myndigheter till 
utbetalande myndigheter. Ett alternativ kan vara att istället resursförstärka 
Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.  

Att sanktionsavgiften tillfaller staten medan utredning och administration av processen 
ligger på kommunen kan påverka incitamenten att driva in sanktionsavgiften.  

För att undvika godtyckliga bedömningar krävs det riktlinjer och rutiner för vilka 
avvägningar som ska göras i olika situationer. Det gäller särskilt för ekonomiskt bistånd 
som är samhällets sista skyddsnät och som påverkas av förändringar i hela hushållets 
inkomster och försörjningsmöjligheter. Det strikta ansvaret innebär att informationen till 
den sökande måste vara så enkel att alla kan förstå och göra rätt, oavsett språknivå, 
läskunnighet och utbildningsnivå. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser positivt på att det görs insatser mot välfärdsbrott och att även 
kommunerna har tagits med i den utredning som redovisas i betänkandet. 
Stadsledningskontoret bedömer också de förslag som rör samverkan mellan statliga 
myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner samt SKR, som positiva. 

Stadsledningskontoret bedömer dock att det administrativa sanktionssystem som föreslås 
kan vara svårt att tillämpa på de bidrag till enskilda individer som kommunerna beslutar 
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om, framför allt på ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det finns en risk att 
sanktionssystemets förväntade effekter inte kommer att överväga den tid som 
administrationen av avgiften kommer att ta för stadens verksamheter.  

För att få en tydligare uppfattning om vilken omfattning administrationen kommer att få, 
krävs vägledning och riktlinjer som beskriver kommunernas handläggning. Betänkandets 
förslag om att Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd ska kompletteras är positivt, 
men för att bättre kunna bedöma konsekvenserna för kommunen, hade det varit önskvärt 
med konkreta beskrivningar redan i betänkandet. Det hade behövt framgå tydligare hur 
möjligheten till nedsättning av sanktionsavgiften ska tillämpas. 

Vidare bedömer stadsledningskontoret att sanktionssystemet när det tillämpas av statliga 
myndigheter kan komma att få konsekvenser för kommunerna. När individer får en 
sanktionsavgift på grund av felaktigheter kopplat till en statlig förmån eller a-kassa, kan 
det leda till fler ansökningar om ekonomiskt bistånd och därmed en ökad handläggning 
och högre kostnader för kommunerna.  

Även om förslaget väntas leda till att färre individer på sikt fuskar för att få högre 
ersättning eller förmåner som de inte har rätt till, så ser stadsledningskontoret i ett kort 
perspektiv inga direkta positiva konsekvenser för kommunerna. Förändringarna kommer 
att innebära merarbete för flera nämnder i Göteborgs Stad, främst socialnämnderna. 
Samtidigt kommer den sanktionsavgift som beslutas om inte att komma staden till del då 
den ska tillfalla staten.  

Stadsledningskontoret gör också bedömningen att beslut om sanktionsavgift istället för 
brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten, kan leda till en försämrad samverkan mellan 
staden och polisen i ärenden där socialförvaltningarna uppmärksammar felaktigheter. 
Bidragsbrott inom till exempel ekonomiskt bistånd kan vara en liten av del av en större 
organiserad brottslighet som kan förbli oupptäckt om kommunerna istället för att anmäla 
brottet, själva ska besluta om sanktionsavgift. Stadsledningskontoret ser en risk med att 
de som systematiskt begår bidragsbrott får en sanktionsavgift istället för att de blir 
anmälda för brott. Det är viktigt att säkerställa att den samverkan som finns med polisen 
gällande välfärdsbrottslighet fortgår och att man genom sanktionssystemet inte tappar 
effekterna av de fördjupade analyserna och den samlade kunskapen.  
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Göteborgs Stads yttrande över remissen Stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 
2022:37) 
Göteborgs Stad har beretts möjlighet att yttra sig över förslagen i rubricerat 
betänkande. Den korta remisstiden som dessutom har ägt rum över 
sommaren, medför att det inte är möjligt att fullt ut bedöma förslagens 
konsekvenser för stadens verksamheter.  

Göteborgs Stad ser positivt på att det görs insatser mot välfärdsbrott och att 
även kommunerna har tagits med i den utredning som redovisas i 
betänkandet. Staden bedömer också de förslag som rör samverkan mellan 
statliga myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner samt SKR, som 
positiva. 

Göteborgs Stad bedömer dock att det administrativa sanktionssystem som 
föreslås kan vara svårt att tillämpa på de bidrag till enskilda individer som 
kommunerna beslutar om, framför allt på ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Det finns en risk att sanktionssystemets förväntade 
effekter inte kommer att överväga de resurser som administrationen av 
avgiften kommer att ta för stadens verksamheter. Det kan för kommunernas 
del bli fråga om fler nedsättningar på grund av såväl barnrättsperspektiv 
som att säkra en skälig levnadsnivå, än för andra myndigheter som förslaget 
omfattar. 

För att få en tydligare uppfattning om vilken omfattning administrationen 
kommer att få, krävs vägledning och riktlinjer som beskriver kommunernas 
handläggning. Betänkandets förslag om att Socialstyrelsens handbok 
Ekonomiskt bistånd ska kompletteras är positivt, men för att bättre kunna 
bedöma konsekvenserna för kommunen, hade det varit önskvärt med 
konkreta beskrivningar redan i betänkandet. Det hade behövt framgå 
tydligare hur möjligheten till nedsättning av sanktionsavgiften ska tillämpas. 

Vidare bedömer Göteborgs Stad att sanktionssystemet när det tillämpas av 
statliga myndigheter kan komma att få konsekvenser för kommunerna. När 
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individer får en sanktionsavgift på grund av felaktigheter kopplat till en 
statlig förmån eller a-kassa, kan det leda till fler ansökningar om 
ekonomiskt bistånd och därmed en ökad handläggning och högre kostnader 
för kommunerna.  

Även om förslaget väntas leda till att färre individer på sikt fuskar för att få 
högre ersättning eller förmåner som de inte har rätt till, så ser Göteborgs 
Stad i ett kort perspektiv inga direkta positiva konsekvenser för 
kommunerna. Förändringarna kommer att innebära merarbete för flera 
nämnder i staden, främst socialnämnderna. Samtidigt kommer den 
sanktionsavgift som beslutas om inte att komma staden till del då den ska 
tillfalla staten. Att sanktionsavgiften tillfaller staten medan utredning och 
administration av processen ligger på kommunen kan påverka incitamenten 
att driva in sanktionsavgiften.  

Förslaget innebär ett överförande av ansvar från rättsvårdande myndigheter 
till utbetalande myndigheter. Ett alternativ kan vara att istället 
resursförstärka Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.  

Göteborgs Stad gör också bedömningen att beslut om sanktionsavgift istället 
för brottsanmälan, kan leda till en försämrad samverkan mellan 
kommunerna och polisen. Bidragsbrott inom till exempel ekonomiskt 
bistånd kan vara en liten av del av en större organiserad brottslighet som 
riskerar förbli oupptäckt om kommunerna istället för att anmäla brottet, 
själva ska besluta om sanktionsavgift.  
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