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Socialstyrelsens yttrande över delbetänkandet Stärkt 

arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt 

sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta 

brott (SOU 2022:37)  

Socialdepartementets diarienummer S2022/02964. 

Socialstyrelsen har inget att erinra mot delbetänkandets förslag i sak, men vill 

lämna följande synpunkter. 

8.2.4 En sanktionsavgift bör inte förutsätta uppsåt eller oaktsamhet och 

10.2.5 Åtgärder för att göra det lätt att göra rätt. 

Utredningen föreslår att sanktionsavgift ska beslutas även när den enskilde inte 

har handlat med uppsåt eller varit oaktsam. (8.2.4) Socialstyrelsen vill under-

stryka att ett strikt ansvar för den enskilde förutsätter att myndigheter, kommu-

ner och arbetslöshetskassor ger den enskilde förutsättningar för att också kunna 

göra rätt. Det förutsätter därmed att de beslutande myndigheterna, i enlighet med 

utredningens förslag, får i uppdrag att göra det lätt för den sökande att lämna rätt 

uppgifter samt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att un-

dersöka om det finns brister i den information som tillhandahålls till exempel vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd. (10.2.5) 

8.9 Nedsättning av sanktionsavgift 

Socialstyrelsen är positiv till förslaget om att sanktionsavgiften, under vissa om-

ständigheter, ska kunna sättas ned. Utredningen ger förslag på omständigheter 

när nedsättning kan bli aktuellt, men i praktiken kan detta ändå innebära svåra 

bedömningar där kommunerna kan behöva stöd att uppnå en likartad hantering.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Beatrice Hopstadius. I den 

slutliga handläggningen har enhetschef Katrin Westlund deltagit. Utredaren 

Anna-Karin Sandén har varit föredragande. 
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