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

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget att skapa förutsättningar för en 
bredare ansvarsfördelning utifrån brottets art och grad för att öka den totala 
förmågan att ta hand om anmälningar på ett bra sätt. Upplevelsen och erfarenheten 
från förvaltningen är att anmälda brott oftast läggs ner då man inte kan bevisa att det 
rör sig om ett bidragsbrott. 

Förvaltningen står också bakom att det inte är önskvärt att införa särskilda 
bidragsbrottsenheter inom de olika myndigheterna och i bedömningen hur 
utredningen kommit fram till det.  

Administrativ sanktionsavgift som metod är socialförvaltningen tveksam till utifrån 
specifik effekt kopplat till förvaltningens ärenden, eftersom ett avslagsbeslut får 
samma ekonomiska konsekvens för den enskilde men rätt sällan den effekt som 
önskas.  

Däremot kan administrativ sanktionsavgift ha bättre effekt i övriga bidragssystem, 
som inte samtidigt sitter med det yttersta ansvaret och kravet på individuella 
bedömningar.  

Sammantaget kan administrativ sanktionsavgift vara en metod värd att testa då 
majoriteten av dessa brott dels inte återfinns inom det ekonomiska biståndet och dels 
för att förslaget också innebär att myndigheten själv både bedömer och beslutar om 
avgift ska tas ut och även kan avgöra storleken på avgiften. Därmed ges fortfarande 
möjligheten till individuella bedömningar, vilket bedöms som en viktig förutsättning 
för att inte riskera att öka människors bidragsberoende.  

Socialförvaltningen tillstyrker också det utredningen tydligt betonar att utredning av 
brott fortsatt ska vara en polisiär uppgift och att ansvaret bör ligga på 
Ekobrottsmyndigheten, där de samlade resurserna i form av kompetens och 
erfarenhet finns. 
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Enhetschef försörjningsstöd 



 

1 

Socialnämnden 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

§ 111 
Remissvar - Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37) 
SN/2022:175 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Ställa sig bakom föreslaget yttrande till Socialdepartementet gällande Delbetänkandet stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering 
av misstänkta brott(SOU 2022:37). 

2. Uppdra till förvaltningen att skicka in remissvaret till Socialdepartementet. 

Ärendet 
2021 års bidragsbrottsutredning har i ett delbetänkande sett över möjligheterna att stärka arbetet med 
att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden 
(CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Socialdepartementet har begärt in synpunkter från Socialnämnden gällande Delbetänkandet Stärkt 
arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av 
misstänkta brott. 

Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med synpunkter. Enhetschef Pernilla Krasser presenterar 
svaret i samband med sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem 
och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) 
SOU 2022:37 Sammanfattning 
Remissmissiv 

Protokollsutdrag till 
Socialdepartementet 
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