
 

     
     

 

                           

    

    
 
 

  
 

  

        
      

   

 

           
    

              
           

                
          

       

           
                

     

 

 

 

 

  
  

 

                                                   
        

  

Yttrande Datum 1 (1) 
Kommunstyrelsens kontor 2022-09-02 

Handläggare Till Ert diarienummer 

Johanna Stephan, Mari Lindskog Socialdepartementet S2022/02964 

Säkerhetsavdelningen 

Säkerhetssamordnare 

08-52302391, 54393 

johanna.stephan@sodertalje.se 

Yttrande över ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av 
misstänkta brott” (DS 2019:4) 

Södertälje kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och vill 
lämna följande yttrande: 

Lagen är tänkt att gälla för de ekonomiska förmåner och stöd som omfattas av 1 § bidragsbrottslagen 
(2007:612). Kommunernas föreningsbidrag omfattas i dagsläget inte av bidragsbrottslagen, men med 
tanke på att de är en del av välfärdsbrottsligheten vore det önskvärt att även dessa beaktas i 
lagförslaget.1 I samverkan med andra kommuner och Ekobrottsmyndigheten är det tydligt att 
föreningsbidragen missbrukas/ kan missbrukas i välfärden. 

Utifrån förslaget med de samordnande kontaktpunkterna, önskar Södertälje kommun att det förtydligas 

att detta kan innebära ett ökat administrativt behov. Detta kan i förlängningen också kan medföra ökade 
kostnader för berörda aktörer i form av personalresurser. 

Boel Godner 
Kommunstyrelsens ordförande 

1Brottsförebyggande rådet, Välfärdsbrott mot kommuner och regioner, 2022, 
https://bra.se/download/18.161d181f17db3c8d91d4ee7/1648139354068/2022%201%20Valf%C3%A4rdsbrottslighet 
%20mot%20kommuner%20och%20regioner.pdf 
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Sammanträdesprotokoll | 2022-10-03 | Södertälje kommun | Kommunstyrelsen 1 (1) 

§ 195 Yttrande över remissen "Stärkt arbete med att 
bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem 
och effektivare hantering av misstänkta brott" (SOU 
2022:37) Dnr: KS 2022/000293 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över betänkandet ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt 
sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)” som sitt svar och överlämnar det 
till Socialdepartementet 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av 
möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (dir. 2021:39). Även kommuner 
och arbetslöshetskassor har inkluderats i översynen. Fokus i delbetänkandet har framför allt varit att titta på den 
senare delen av processen, det vill säga hur misstänkta bidragsbrott kan hanteras mer effektivt. En kartläggning 
har utförts och identifierat behovet av att förbättra hanteringen av misstänkta bidragsbrott. Likaså har utredaren 
analyserat hur förmågan att bekämpa bidragsbrott kan förstärkas. Ett förslag om ett administrativt 
sanktionssystem har också tagits fram som ett komplement till det straffrättsliga systemet. 

Förslaget innebär att det införs ett system med administrativa sanktionsavgifter som regleras i en ny lag. Syftet 
med det administrativa sanktionssystemet är att framkalla en snabbare reaktion från samhället. En administrativ 
sanktionsavgift ska kunna tas ut för mindre allvarliga brott, i stället för att det görs en anmälan om bidragsbrott 
till brottsutredande myndighet. Även situationer där den enskilde inte har handlat med uppsåt eller av grov 
oaktsamhet ska kunna leda till att en sanktionsavgift tas ut. Det är alltså fråga om ett strikt ansvar. 

Med det administrativa sanktionssystemet blir det i fortsättningen inte samma mängdhantering av enklare 
bidragsbrott som fallet är i dag för Polismyndigheten. Sådana ärenden kommer som utgångspunkt att hanteras 
inom det administrativa sanktionssystemet. I stället blir det de allvarligaste bidragsbrotten som blir kvar att 
hantera i det straffrättsliga spåret. 

Ekobrottsmyndigheten är den brottsbekämpande myndighet som har störst kunskap och erfarenhet av brott som 
begås genom företag och utreder redan andra brott mot välfärden. Därför är ett förslag utifrån utredningen att 
ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten och att förundersökningar där bedrivs under 
ledning av åklagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-02 

Remissyttrande, daterad 2022-09-02 

SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare 
hantering av misstänkta brott 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsens kontor, Säkerhetsavdelningen 

Socialdepartementet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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