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Remissvar över delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa 

bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare 

hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) 

 

Tranås kommun vill lämna följande synpunkter på betänkandet inom områdena 

personlig assistans, ekonomiskt bistånd och bostadsanpassningsbidrag:  

 

Administrativ sanktionsavgift (avsnitt 8) - I lagförslaget föreslås att 

kommunerna ska implementera och tillämpa en administrativ sanktionsavgift 

som ett led i att effektivare hantera misstänkta bidragsbrott. Vidare föreslås att 

kommunerna ska åläggas ansvar att besluta om sanktionsavgift i de ärenden där 

felaktiga uppgifter har lämnats in. Tranås kommun ställer sig positiv till förslaget 

gällande det administrativa sanktionssystemet och en effektivare hantering av 

misstänkta bidragsbrott. Kommunernas arbete med misstänkta bidragsbrott 

skulle då bli mer rättssäkert och utgöra ett systematiskt led i det gemensamma 

arbetet med att bekämpa förekommande bidragsbrott. Tranås kommun befarar 

dock att förslaget kommer att medföra ökad administration för kommunerna. 

Därför är det viktigt att den föreslagna kompensationen täcker de merkostnader 

som förändringen medför.  

Bidragsspärr (avsnitt 4.2.4- Utöver det som föreslås i betänkandet om 

bidragsspärr anser Tranås kommun att det även finns behov av att utreda och 

eventuellt omvärdera skyldigheten för kommunen att ge ekonomiskt stöd till den 

enskilde innan beslut är fattade, dels under polisutredning (om brott misstänks), 

dels under reguljär utredningstid. Under den så kallade lagrumstiden 

(utredningstiden av ett enskilt bidragsärende) har kommunen skyldighet att 

betala ut bidrag trots att rätten till bidraget utreds. Tranås kommun förslår därför 

att, utöver en bidragsspärr, ska även kommunerna ges möjlighet att begränsa 

dessa utbetalningar fram till att ett beslut om utbetalning eller nekande till 

utbetalning tas. I dagsläget tvingas kommunerna samverka med lokala 

fastighetsnäringen för att minska de här kostnaderna. 

  

Utredningsresurser (avsnitt 7.2) – I kommuner, framförallt mindre kommuner, 

är resurserna begränsade. Det innebär att rollerna blir bredare då en yrkesroll 

både innefattar utredning av bidrag och bidragsbrott eller dylikt. Mindre 

kommuner får allt som oftast lita på lokalkännedom vilket många gånger ger 
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begränsad information genom hörsägen. Exempelvis att grannar rapporterar om 

misstänkta oegentligheter. Kommunerna behöver generellt ha samma förut-

sättningar som en statlig myndighet att avsätta resurser till att genomlysa 

ärendelistorna. Detta för att på ett mer effektivt sätt få bättre kontroll över de 

många miljoner av skattemedel som årligen betalas ut. Alternativt att den 

myndighet som utreds just nu, Utbetalningsmyndigheten, även kan omfatta stöd 

till kommunerna och inte enbart till statlig verksamhet. Bidragsbrott är ett 

problem i  hela samhället och inte enbart för statlig verksamhet. 

  

Behov av samverkan (avsnitt 6.6.5) – Tranås kommuns uppfattning är att det 

inte saknas förståelse mellan instanserna om behovet av samverkan. De 

svårigheter som uppstår beror istället i huvudsak på resursbrist. Här behöver 

lagstiftaren se över lagar och förordningar så att det blir möjligt för exempelvis 

polis och kommun att diskutera misstänkta fall. Det behövs mer resurser hos 

såväl kommuner som statlig verksamhet. Samverkan är en förutsättning för att 

samhället ska komma framåt i arbetet med problemen. 

 

Bostadsanpassning (avsnitt 8.8.4) – Tranås kommun bedömer att lag 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag § 21 är tillräcklig för att hantera 

eventuellt bidragsfusk inom bostadsanpassning.  

 

 

För Tranås kommun  

 

 

 

Mats Holmstedt  

 

Kommunstyrelsens ordförande  

 


