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Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Betänkandet Stärkt arbete med 

att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37)  - 

förslag till yttrande 

Bakgrund och beskrivning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av Socialdepartementets remiss över 
betänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37). Betänkandet 
behandlar införandet av ett administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av 
misstänkta brott.  

I betänkandet föreslås att ansvaret för att utreda de bidragsbrott som anmäls till 
brottsutredande myndighet bör ligga på Ekobrottsmyndigheten som har en väl 
upparbetad brottsbekämpande kompetens och en sådan ordning skulle bidra till en bättre 
interaktion mellan brottsutredningar om skattebrott och välfärdsbrott. 
Ekobrottsmyndigheten ska utreda allvarligare överträdelser som grova bidragsbrott och 
brott som rör belopp som överskrider ett halvt prisbasbelopp. I övriga fall ska en 
sanktionsavgift tas ut, som beslutas av de myndigheter, kommuner och 
arbetslöshetskassor där bidragsbrottet uppmärksammats. 

Främst riktar sig förslagen om möjligheterna att bekämpa bidragsbrott till 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen men även de kommunala välfärdssystemen 
som innebär direkta utbetalningar till den enskilde är berörda genom det ekonomiska 
biståndet, bostadsanpassningsbidrag och personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
service och stöd till vissa funktionshindrade. 

Remissvaret från kommunen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 22 oktober 
2022. 
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Förvaltningens beredning 

Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på de förändringarna som föreslås i 
betänkandet, men motsätter sig förslaget om att kommunen ska bedöma bidragsbrott 
och utdöma sanktioner: 

 Det är en för liten specialistfråga för att hanteras i en kommun av Västerviks storlek, 
med några enstaka ärenden per år. Det kräver en samverkan med andra kommuner 
eller parter för att vara bärkraftigt och upprätthålla kompetens. Det är viktigt att 
behålla en hög rättssäkerhet.  

 Resurser för utökad administration och juridisk kompetens kommer att krävas.  
 Sanktionsavgiften bedöms få en liten effekt då den enskilde kan komma att vara i 

behov av fortsatt bistånd.  
 Kommun kommer att ha små möjligheter att med juridisk och rättssäkerhet utreda 

bidragsbrott och fullfölja processen kring föreslagen sanktionsavgift 
 Kommunen föreslår att sanktion i form av samhällstjänst utdömd av rättsinstans ska 

ersätta sanktionsavgift 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 12 september 2022 om betänkandet 
över ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37)” som sitt eget och 
överlämna till Socialdepartementet 

Ulf Kullin 
Förvaltningsledare 

Elisabeth Johansson 
Arbetsmarknadschef 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 



Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2022-09-27 

KS § 265 

Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa 

bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och 

effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 

2022:37) - yttrande till socialdepartementet 

Diarienummer: 2022/224 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har givit Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över 
delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37).  

I betänkandet föreslås att ansvaret för att utreda de bidragsbrott som anmäls till 
brottsutredande myndighet bör ligga på Ekobrottsmyndigheten som har en väl 
upparbetad brottsbekämpande kompetens och en sådan ordning skulle bidra till en bättre 
interaktion mellan brottsutredningar om skattebrott och välfärdsbrott. 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 12 september 2022 ett förslag till 
yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på de förändringarna som föreslås i 
betänkandet, men motsätter sig förslaget om att kommunen ska bedöma bidragsbrott 
och utdöma sanktioner. 

Under mötet ombeds kommunstyrelsens förvaltning göra smärre redaktionella ändringar i 
tjänsteskrivelsen.  

Förslag till beslut 

att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 12 september 2022 om betänkandet 
över ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37)” som sitt eget och 
överlämna till Socialdepartementet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla förslaget till beslut.  

Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens 
Madeleine Rosenmüller, enheten för arbete och kompetens 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 12 september 2022, reviderad 27 september 2022 
Socialdepartementets remiss Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott 
Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) 
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