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Yttrande över Rätt mottagare- Granskning och integritet 
(SOU 2021:99) 

Nacka kommun ställer sig inledningsvis positiv till att utredningen föreslår åtgärder för att 
förhindra att offentliga medel betalas ut till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande 
extremism och antidemokratiska miljöer. Den föreslagna stödfunktionen kan utgöra ett 
värdefullt stöd för att bistå kommunen med fördjupade granskningar i ärenden där det kan 
antas att en verksamhet som ansöker om eller tar del av offentliga medel förhåller sig till 
våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer. Det är naturligt, och en nödvändig 
förutsättning, att den föreslagna stödfunktionens yttrande i de enskilda ärendena enbart 
utgör ett underlag för beslutsorganet så att dessa utifrån en helhetsbedömning kan fatta 
egna beslut i ärendena. 

Nacka kommun föreslår att stödfunktionen får ett bredare uppdrag än det som föreslås av 
utredningen. Stödfunktionen bör ge stöd i ärenden som avser välfärdsbrottslighet i stort 
och inte vara begränsad till stöd kopplat till våldsbejakande extremism och antidemokratiska 
miljöer. Det finns en stor efterfrågan på kunskapsstöd och vägledning i frågor är kopplade 
till fusk i välfärdssystemen. Många myndigheter som arbetar med bidragsutbetalningar och 
stöd till olika externa aktörer står inför stora utmaningar då flera olika myndigheter behöver 
samverka inom området och då det kan röra sig om komplexa affärstransaktioner i många 
fall. I sammanhanget ska nämnas att Nacka kommun är medveten om att regeringen 
beslutat1 om att en särskild utredare ska lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte 
att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet (Utbetalningsmyndigheten). 
Den nya myndigheten ska bl.a. förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar 
från välfärdssystemen. Nacka kommun bedömer inte att fler statliga myndigheter behöver 
tillskapas utan att det efterfrågade stödet och samordningen kan ske inom redan befintliga 
statliga myndigheter, exempelvis BRÅ. Kommuner har redan idag en mängd statliga 
myndigheter med olika ansvarsområde att navigera kring vad gäller välfärdsbrottslighet. Det 
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behövs inte fler myndigheter utan snarare ett mer resurseffektivt och lättillgängligt stöd för 
att kommuner ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen. 

Mats Gerdau Victor Kilén 
Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör 
Nacka kommun Nacka kommun 
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