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Yttrande över Stärkt arbete med att bekämpa 
bidragsbrott ꟷ Administrativt sanktionssystem och 
effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över 

ovanstående utredning. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha 

relevans för myndighetens verksamhet. 

DO:s yttrande över förslagen  

DO har i huvudsak inga synpunkter på utredningens förslag. DO vill dock 

peka på två aspekter avseende att sanktionsavgifter tas ut av den enskilde 

även i de situationer där den enskilde inte har handlat med uppsåt eller av 

grov oaktsamhet.  

Utredningens förslag innebär att sanktionsavgiften kan sättas ner med 

hänsyn till den enskildes ålder, hälsa eller liknande förhållanden. DO 

understryker vikten av att beslutande myndigheter vid 

skälighetsbedömningen beaktar dessa förhållanden för att därigenom 

säkerställa att enskilda behandlas likvärdigt och att inte vissa individer 

riskerar att missgynnas beroende på sådana personliga förhållanden.  

Av utredningen framgår att införandet av sanktionsavgifter innebär ett ökat 

tryck på den enskilde att göra rätt, vilket också innebär ett ökat åtagande för 

myndigheter att underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter. 

DO delar utredningens bedömning att beslutande myndigheter måste ta 

hänsyn till att alla individer inte har samma förutsättningar att lämna 

korrekta uppgifter. Det kan handla om brister i språk eller förmåga att förstå 

regelverket. DO anser därför att det är avgörande att beslutande 

myndigheter säkerställer att information och de administrativa verktygen 

som används underlättar för den enskilde att göra rätt.  

Sammantaget vill DO betona att beslutande myndigheter vid tillämpningen 

av det föreslagna regelverket måste säkerställa att enskilda behandlas 

likvärdigt och att inte vissa individer riskerar att missgynnas beroende på 

deras personliga förutsättningar. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av 

Martin Snygg Söder, utredare. I den slutliga handläggningen har också Lars 

Lindgren, enhetschef för utvecklings- och analysenheten och Karolina 

Windell, sektionschef för analyssektionen deltagit. 

Lars Arrhenius 

Diskrimineringsombudsman 


