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Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott 
(SOU 2022:37) 
Statskontoret har ombetts lämna synpunkter på utredningen om att bekämpa 
bidragsbrott. Statskontoret har valt att endast lämna synpunkter på förslaget om 
administrativa sanktionsavgifter för de mindre allvarliga brotten samt förslagen om 
uppföljning och analys av sanktionsavgifterna och myndigheternas arbete mot 
bidragsbrott.   

Statskontoret tillstyrker förslaget att införa ett system med administrativa 
sanktionsavgifter för mindre allvarliga bidragsbrott. Förslaget innebär en 
effektivare hantering av bidragsbrotten så till vida att det kommer en reaktion från 
samhället i fler fall än tidigare. Även om förslaget inte leder till någon stor 
administrativ besparing uppnås en samhällsekonomisk vinst genom att fler fall 
beivras. Fler fall som beivras, tillsammans med den preventiva effekt detta bör leda 
till, kan innebära att läckaget i välfärdssystemen minskar med betydande belopp.   

Statskontoret tillstyrker även förslagen om att Ekonomistyrningsverket ska ta fram 
indikatorer för att följa upp hanteringen av sanktionsavgifterna samt redovisa 
analyser av myndigheternas hantering av sanktionsavgifterna och misstänkta 
bidragsbrott och vilka brottsförebyggande effekter hanteringen har haft. Eftersom  
det är flera myndigheter och organisationer som hanterar bidragsbrotten behövs en 
samlad uppföljning. En samlad uppföljning skapar en överblick över ett för 
samhället angeläget problemområde. ESV har tidigare haft i uppdrag av regeringen 
att utveckla resultatindikatorer kopplade till målet om korrekta utbetalningar och 
verket ska stödja myndigheternas arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar 
från välfärdssystemen. ESV bör därför vara lämpad att följa upp sanktions-
avgifterna. 
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Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utrednings-
chef Jessica Bylund och utredare Magnus Medelberg, föredragande, var närvarande 
vid den slutgiltiga handläggningen.  
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