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

 
Trollhättans stad ser positivt på förslagen till förändringar som föreslås i SOU 
2022:37. Trollhättans stad tror att det är en fördel för dess verksamhet om ansvaret 
för att utreda bidragsbrott flyttas från polisen till Ekobrottsmyndigheten. Trollhättans 
stad är även i grunden positiva till att införa sanktionsavgifter vid bidragsfusk.  
 
Det är dock är viktigt att kommunerna tilldelas extra resurser för det ytterligare arbete 
som systemet med sanktionsavgifter kommer att medföra.  
 
Trollhättans stad anser att utredningens förslag på förändringar i hantering av 
misstänkta bidragsbrott i syfte att få till en snabbare och mer effektiv påföljd för 
mindre brott samt ökade möjligheter att kraftsamla mot de grova och systematiska 
bidragsbrotten har en god avsikt.  
 
Trollhättans stad vill dock belysa att majoriteten av de hushåll som erhåller 
ekonomiskt bistånd via kommunerna befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och 
många har redan skulder till Kronofogdemyndigheten. Hushållen som beviljas 
ekonomiskt bistånd saknar i regel betalningsförmåga vilket även skulle kunna 
innebära att sanktionsavgift kanske inte får avsedd effekt utan kan komma att bli 
ytterligare en skuld till Kronofogdemyndigheten.  
 
För målgruppen kan risken för polisanmälan för bidragsbrott ha en mer avskräckande 
effekt än en sanktionsavgift. Resonemanget att en sanktionsavgift är en snabbare 
åtgärd kopplad till brottet är troligtvis korrekt men om åtgärden i enlighet med tidigare 
resonemang saknar eller har liten effekt har det ingen betydelse i förhållande till 
risken för att begå brott. 
 
Trollhättans stad har redan idag ett strukturerat arbete för att identifiera felaktiga 
utbetalningar och misstänkta bidragsbrott gällande försörjningsstöd. Bidrag som 
utbetalats felaktigt återkrävs i den mån det bedöms möjligt och polisanmälan görs om 
vi bedömer att den enskilde haft uppsåt. 
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Det förändrade arbetssättet, med sanktionsavgifter som snabb respons på 
bidragsbrott i syfte att de med tiden ska minska, kommer med anledning av 
ovannämnda troligtvis inte ge den önskade effekten för staden. 

 

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

Said Niklund 
Stadsdirektör 
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KS § 235 Dnr 2022/00466495 

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

Sammanfattning 

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att göra en översyn av 
möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden 
(CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Utredningen har 
överlämnat delbetänkandet ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott” 
(SOU 2022:37) som skickats ut till flertalet remissinstanser, varav Trollhättans 
Stad är en. I delbetänkandet har utredaren utöver tidigare nämnda 
myndigheter även belyst frågan utifrån kommunernas och A-kassornas 
perspektiv. 

Ärendet remitterades till Omsorgsförvaltningen och Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen för inhämtande av yttrande. Utifrån förvaltningarnas 
lämnade synpunkter har ett förslag till yttrande tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2022-09-05 

Yttrande från omsorgsförvaltningen, dat 2022-08-26. 

Yttrande från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, dat 2022-08-23 

Yttrande 2022-09-05 över Remiss SOU 2002:37 Stärkt arbete med att 
bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare 
hantering av misstänkta bidragsbrott 

Remiss SOU 2002:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta 
bidragsbrott 
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Forts KS § 235 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-09-05 över 
Remiss SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-09-05 över 
Remiss SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott. 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 
Arbetsmarknads- och socialnämnden  
Omsorgsnämnden 
Stadsjurist 
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