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REMISSVAR (S2011/942/SF) 

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) 

 
Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är 
lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att 
sådana bidrag och ersättningar för personligt ändamål som enligt lag eller 
förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 
kommunerna eller arbetslöshetskassorna utbetalas på felaktiga grunder eller 
med för högt belopp. Därvid ska särskilt övervägas om det är lämpligt att vid 
sidan av bidragsbrottslagen införa ett administrativt sanktionssystem, som 
innebär att den som lämnar oriktiga uppgifter vilka kan leda till att en förmån 
betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp kan bli skyldig att betala en 
avgift. 

Utredningen har konstaterat att de kontroller som görs vid de handläggande 
organisationerna inom trygghetssystemen inte fångar upp alla felaktigheter och 
att det därför är av stor betydelse att enskilda lämnar korrekta uppgifter. 
Utredningen har mot den bakgrunden funnit att det finns ett behov av ett 
system med sanktionsavgifter på trygghetssystemens område, och att  
sanktionsavgift bör kunna påföras utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Det 

innebär i praktiken en presumtion för avgift om en oriktig uppgift lämnats eller 

om anmälningsplikt åsidosatts. 

 

Allmänna utgångspunkter 

Saco tillstyrker att ett system med sanktionsavgifter införs på 
trygghetsområdet, men konstaterar att frågan inte är okomplicerad.  

Saco delar utredningens slutsats att enskilda måste förmås att lämna korrekta 
uppgifter så att felaktiga utbetalningar undviks, och att bidragsbrottslagen, som 
kräver polisutredning och uppsåt eller grov oaktsamhet från den enskildes sida, 
inte har tillräckligt stort genomslag för att verka preventivt. Som ett 
komplement till myndigheternas egna kontrollsystem, kan det därför vara 
lämpligt att ett system med sanktionsavgifter införs, som är snabbt och enkelt 
att tillämpa. Det förutsätter dock att det för den enskilde klart framgår vilka 
uppgifter som måste uppges och vilka ändrade förhållanden som måste 
anmälas. Många ersättningssystem är komplexa och svåra att överblicka. Det är 
därför viktigt att de beslutsfattande organen informerar om dels det nya 
sanktionssystemet, men också på ett mycket tydligt sätt anger vilka uppgifter 
de efterfrågar.  

Saco konstaterar att utredningen inte lämnat något förslag om att 
återrapportering ska ske i de fall en anmälan om bidragsbrott inte leder till åtal, 
och att sanktionsavgift i sådana fall inte ska kunna utgå. Även om det rör sig 
om få fall, som utredningen anför, skulle det kunna anses stötande att någon 
som uppgett felaktiga uppgifter på ett sådant sätt att det gränsar till 
bidragsbrott helt går fri från sanktioner, medan avgift utgår i mindre allvarliga 
fall. 

Vad gäller detaljerna i det föreslagna systemet vill Saco påpeka följande. 
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Ingen sanktionsavgift för fel som upptäcks vid rutinmässiga 
kontroller 

Utredningen har föreslagit att sanktionsavgift inte får påföras om den oriktiga 
uppgiften eller underlåtenheten upptäcks vid en sådan kontroll som normalt 
sett sker före utbetalningen av en förmån. Saco anser dock att det är orimligt 
att sanktionsavgift ska kunna utgå om den kontrollerande tjänstemannen inte 
upptäcker felet, trots att tillräckligt beslutsunderlag finns. Sanktionsavgift ska 
därför inte heller utgå om den oriktiga uppgiften borde ha upptäckts vid en 
kontroll. 

 

Självrättelse 

Enligt förslaget ska den som har lämnat den oriktiga uppgiften inte påföras 
sanktionsavgift om han eller hon frivilligt har rättat uppgiften före utbetalning 
av förmånen.  

Enligt Saco bör inte heller den som i anslutning till utbetalningen tar kontakt 
och rättar en felaktig uppgift få en sanktionsavgift. Det kan inte vara ovanligt 
att det är just efter en utbetalning som den enskilde uppmärksammar att det 
har blivit fel. Att det i så fall kan finnas risk för sanktionsavgift kan göra att han 
eller hon inte tar kontakt med myndigheten och rättar uppgiften.  

Visserligen skulle en sådan kontakt kunna utgöra ett skäl för befrielse från 
sanktionsavgift enligt den föreslagna 6 §. Det skulle dock vara mer förutsebart 
att redan i 4 § ange att sanktionsavgift inte får påföras om den enskilde frivilligt 
rättat uppgiften före eller i anslutning till utbetalningen. 

 

Arbetslöshetskassorna 

Ett beslut om sanktionsavgift måste delges den avgiftsskyldige. För att systemet 
ska bli effektivt, anser Saco att det finns anledning att se över delgivningslagens 
möjligheter till s.k. förenklad delgivning, som arbetslöshetskassorna idag inte 
kan använda sig av. 

Ett skäl för att arbetslöshetskassorna ska omfattas av systemet med 
sanktionsavgifter är att de redan nu omfattas av bidragsbrottslagen. Systemet 
ska vara enhetligt för den enskilde. Till skillnad från de andra 
ersättningssystemen på trygghetsområdet finns dock för 
arbetslöshetsersättning administrativa sanktioner enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring som enligt utredningens förslag ska kunna utgå 
parallellt med sanktionsavgifter. Saco har i tidigare remissyttrande angående 
införandet av bidragsbrottslagen påpekat att de administrativa sanktionerna 
bör ses över. Nu finns än större skäl att göra en sådan översyn. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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