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Remissyttrande över betänkandet Bidragsspärr (SOU 2008:100) 

  

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och vill, mot 
bakgrund av tidigare forskning om bidragsbedrägerier, lämna följande yttrande.  
 
 
Sammanfattning 
 
I avvaktan på ett säkrare underlag avstyrker Brå förslaget om att införa en bidragsspärr. Brå 
ställer sig frågan om det föreslagna spärrsystemet egentligen har någon förstärkande effekt på 
kontrollen och vem den kommer att fungera avskräckande för. Att sanktionen ska kunna 
meddelas med en lagakraftvunnen dom som grund reser även frågan om den därmed innebär ett 
brott mot förbudet mot dubbelbestraffning. Brå pekar även på samhällets kontraheringsplikt. 
 
 
Kompletterar bidragsspärren brister i kontrollen? 
 
I betänkandet motiveras att en bidragsspärr införs med att kontroller inte är tillräckliga för att 
stävja bidragsfusket och att en bidragsspärr därför skulle ha en avskräckande funktion (s. 15, 
kap. 13). Bidragsbrott upptäcks i allt väsentligt genom den kontroll som Försäkringskassan och 
andra myndigheter eller organ med kontrollfunktioner bedriver. Ett led i kontrollen är att 
bearbeta tips och information från allmänheten och samverkande myndigheter. Då bidragsspärr 
endast kan aktualiseras för brott som upptäckts genom denna kontroll och dessutom bedömts 
vara av allvarlig natur, är frågan om det föreslagna spärrsystemet egentligen har någon 
förstärkande effekt på kontrollen. I stället framstår bidragsspärr som en ytterligare sanktion, vid 
sidan av den straffrättsliga. 
 
 
Fråga om dubbelbestraffning 
 
Som förslaget är utformat väcks därför också frågan om sanktionen kan komma att utgöra ett 
brott mot förbudet mot dubbelbestraffning och visst resonemang förs i kapitel 14 kring detta.  
Bidragsspärren, som ska kunna vidtas med en lagakraftvunnen dom som grund, uppvisar ett 
flertal likheter med ett straff då den dels har bestraffande karaktär, dels avser fungera 
avskräckande. Även om det inte är helt uppenbart hur en domstolsprövning om ”ne bis in idem” 
skulle falla ut, är de faktorer som pekar åt att åtgärden faktiskt utgör ytterligare ett ”straff” 
tillräckliga för att det i vart fall kan uppstå en viss legitimitetsproblematik.  
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Avskräckande effekt mot vilka? 
 
Frågan är även vilken typ av ”bidragsfuskare” som skulle uppfatta spärrsystemet som 
avskräckande. Tidigare forskning visar att en kategori som felaktigt uppbär bidrag är grovt 
kriminella individer, som till följd av osäkra inkomster från brott använder trygghetssystemen 
som en grundtrygghet (Brå 2007:4). Dessa personer bekymrar sig sannolikt inte nämnvärt över 
om det försäkringssystem de drar nytta av heter sjukpenning eller ekonomiskt bistånd. Då den 
brottslighet de ägnar sig åt många gånger har höga straffvärden blir ett bidragsbrott ingen stor 
sak, att upptäckas för sin huvudbrottslighet skulle generera betydligt större straff. Därmed har 
de mycket att vinna, men lite att förlora på sina bidragsbrott. En bidragsspärr förändrar inte den 
situationen, i synnerhet om den utfärdas under den tid de ändå avtjänar straff för sin brottslighet.   
 
En annan kategori som fått stor uppmärksamhet är småbarnsföräldrar som fuskar med tillfällig 
föräldrapenning (Brå 2008:6; SOU 2008:74; IFAU rapport 2006:9). Bidragsspärr hade möjligen 
kunnat avskräcka dessa personer, men eftersom utredningen sätter ribban för bidragsspärr vid 
allvarliga bidragsbrott samt betonar att barn inte får drabbas av spärren framstår det som 
osannolikt att åtgärden skulle riktas mot denna grupp. Brå delar dock utredningens uppfattning 
att det är viktigt att barn inte drabbas.  
 
Av utredningen framgår att det redan idag finns sanktionsbestämmelser inom 
arbetslöshetsförsäkringen och stora delar av socialförsäkringsområdet, men att dessa tillämpas 
på ett varierande slag i det första området och inte alls inom socialförsäkringen. Någon närmare 
analys om varför det är på detta sätt och en diskussion om varför man förväntar sig att de nya 
bestämmelserna ska tillämpas på ett mer enhetligt sätt – eller alls – saknas dock.  
 
Då bidragsspärr endast kan bli en följd för personer som dömts för allvarliga bidragsbrott gör 
Brå, mot bakgrund av ovanstående exempel, bedömningen att den avskräckande effekten 
kommer att bli marginell. Skälet är också att forskning visar att de som är beredda att ta risker är 
personer som redan har en kriminell livsstil och följaktligen är svåra att hejda med ytterligare en 
sanktion i form av bidragsspärr (se vidare Korsell och Nilsson, 2003, Att förebygga fel och 
fusk, Norstedts juridik). Den grupp som är lättare att påverka, och som kan betecknas som både 
risktagare och mottagliga för ökad risk, bedöms heller inte nämnvärt påverkas av en 
bidragsspärr. Skälet att de främst svarar mot en ökad upptäcktsrisk, inte vilka sanktioner som 
inträder. För denna grupp är ett socialt stigma, i form av polisförhör, rättegång, straff etc. av 
större betydelse än den för omvärlden osynliga bidragsspärren.   
 
Brå är inte heller övertygade om förslaget verkligen har en positiv normbildningseffekt. 
 
 
Kontraheringsplikt 
 
En stor del av trygghetssystemen är i praktiken försäkringar eftersom samhället organiserat 
detta försäkringssystem på ett sådant sätt att det egentligen inte finns något alternativ. Det starka 
samhället med sitt försäkringssystem står mot en enskild individ, helt utan möjlighet till andra 
försäkringslösningar än ekonomiskt bistånd. Mot denna bakgrund kan ifrågasättas om samhället 
har rätt att vägra någon att ”teckna” försäkring. Bidragsspärren innebär i praktiken att 
försäkringen ”sägs upp” under viss tid. Enligt Brå:s uppfattning får det anses vara tillräckligt att 
felaktigt utbetalda bidrag återkrävs och att straff ådöms för bidragsbrott.  
 
Den omständigheten att en bidragsspärr redan finns i arbetslöshetsförsäkringen är en annan sak 
då det fortfarande har formen av en medlemsförsäkring. 
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Detta yttrande har fattats av undertecknad myndighetschef. Vid den slutliga handläggningen 
deltog verksjuristen och enhetschefen Lars Korsell, juristen Saadia Aitattaleb, utredarna Isabel 
Schoultz och Johanna Skinnari, föredragande.  
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