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Ny bidragsbrottslag
I detta cirkulär informeras om en ny bidragsbrottslag som träder i kraft den
1 augusti 2007. Texten bygger på regeringens proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag.
Lagen innehåller straffbestämmelser som är anpassade till de särskilda förutsättningar som råder vid utbetalningar av bidrag och andra ekonomiska förmåner från
välfärdssystemen. Syftet med lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar
och att stärka tilltron till välfärdssystemen. Lagen ska tillämpas på ersättningar,
bidrag och andra ekonomiska förmåner som betalas ut för personligt ändamål och
som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna. I konkurrenshänseende har bestämmelsen genom de speciella brottsförutsättningar som ställs upp företräde framför bedrägeribestämmelsen
(grundsatsen om lex specialis). Om en gärning faller under bidragsbrottslagens
tillämpningsområde behöver någon prövning av om ett bidragsbrott alternativt
skulle kunna innefatta ett bedrägeri inte göras.
Bidragsbrott
Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som
han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt
orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med
ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller om
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
(2 § bidragsbrottslagen)
Med oriktig uppgift avses inte endast osann uppgift utan även en ofullständig
uppgift, dvs. ett partiellt förtigande av sanningen. Vilka uppgifter som ska lämnas
och vad som är en oriktig uppgift får avgöras med ledning av den materiella författning som reglerar varje förmån. Sättet för uppgiftslämnandet har ingen betydelse för bestämmelsens tillämplighet. Bestämmelsen omfattar således såväl
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skriftliga som muntliga uppgifter. Även felaktiga uppgifter som lämnas elektroniskt över exempelvis Internet eller genom servicetelefon kan medföra straffansvar. Bestämmelsens tillämplighet förutsätter inte att uppgiften lämnas till den
myndighet, kommun eller arbetslöshetskassa som beslutar om förmånen. Exempelvis kan en felaktig uppgift avseende folkbokföringen som lämnas till Skatteverket medföra straffansvar om felaktigheten leder till fara för att en socialförsäkringsförmån betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp, förutsatt att detta
omfattas av gärningsmannens uppsåt.
Utöver att straffansvar kan följa om någon lämnar en oriktig uppgift omfattar bestämmelsen fall av åsidosatt anmälningsskyldighet, dvs. när en förmånstagare
underlåter att göra en anmälan om ändrade förhållanden som påverkar rätten till
en förmån eller förmånens storlek. Det krävs här att anmälningsskyldigheten är
föreskriven i lag eller förordning. En sådan anmälningsskyldighet gäller för
socialförsäkringsförmåner, för vissa migrationspolitiska förmåner och inom
studiestödet. Däremot finns det inte någon sådan skyldighet för den som får
arbetslöshetsersättning eller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Å andra
sidan bygger utbetalningarna här i huvudsak på uppgifter avseende förfluten tid.
Behovet av en kriminalisering av underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden i
dessa fall synes därför vara begränsat. När det finns en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden måste det finnas ett begränsat tidsmässigt utrymme för den
enskilde att handla innan straffansvar kan inträda och skyldigheten kan anses ha
blivit åsidosatt. Generellt bör inte mer än vad som varit en nödvändig tidsåtgång
för anmälan godtas.
Genom att lagens tillämpningsområde är begränsat till beslut om ersättning,
bidrag, pension eller lån (ekonomiska förmåner) faller sådant socialpolitiskt stöd
utanför tillämpningsområdet som i och för sig medför en kostnad för det allmänna
men som tillhandahålls på annat sätt än genom sådana utbetalningar. Detta gäller
exempelvis stöd som det allmänna tillhandahåller genom att bedriva eller subventionera viss verksamhet. Att de förmåner som omfattas av lagen ska avse personligt ändamål innebär att förmånerna betalas ut för enskilda individers privata bruk.
Därmed utesluts förmåner som i och för sig kan betalas ut till enskilda personer
men som har andra ändamål, exempelvis att främja närings- eller föreningsverksamhet.
Brottet är konstruerat med ett farerekvisit. Det innebär att brottet fullbordas redan
när den oriktiga uppgiften lämnas till en myndighet eller när en anmälningsskyldighet åsidosätts under förutsättning att det medför den fara som krävs. Här finns
dock en möjlighet till frivillig rättelse, se 5 §. Som framgår av lagtexten kan den
fara som förutsätts för straffansvar avse olika situationer. Det kan vara fråga om
en utbetalning som inte alls borde ha gjorts, dvs. i situationer där det över huvud
taget inte finns någon rätt till förmånen. Vidare kan det vara fråga om en utbetal-
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ning med ett för högt belopp, dvs. där det i och för sig finns en grundläggande rätt
till förmånen men med ett mindre belopp. Den fara som ska föreligga måste vara
konkret. Konkret fara får normalt anses föreligga om den oriktiga uppgiften alternativt avsaknaden av en uppgift om ändrade förhållanden sannolikt inte skulle
upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som myndigheten, kommunen
eller arbetslöshetskassan utför. Det finns alltså i allmänhet inte någon konkret fara
om felaktigheten avser en uppgift som en myndighet, kommun eller arbetslöshetskassa regelmässigt kontrollerar. Subjektiva omständigheter som vad gärningsmannen trott, förväntat sig eller insett om faran har ingen betydelse för denna
bedömning. Sådana omständigheter kan däremot få betydelse för uppsåtsbedömningen. De fall som i första hand är avsedda att träffas är när förmånstagaren själv
lämnar en oriktig uppgift eller åsidosätter en anmälningsskyldighet. Bestämmelsen omfattar emellertid även sådana fall där en person, exempelvis en arbetsgivare, medvetet lämnar en oriktig uppgift, som leder till fara för en felaktig utbetalning till någon annan. För det fall det inte är fråga om gärningsmannaskap
kan i sådana fall bestämmelserna om medverkan i 23 kap. brottsbalken bli til-lämpliga.
För straffansvar ska samtliga objektiva brottsförutsättningar täckas av uppsåt. Det
innebär att såväl en oriktig uppgift alternativt en åsidosatt anmälningsskyldighet
liksom faran för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med
ett för högt belopp måste vara täckt av uppsåt.
Påföljden är fängelse i högst två år, dvs. samma straffskala som gäller för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Det är inte avsikten att förändra påföljdsvalet
eller straffmätningen i förhållande till vad som gäller vid bedrägeri.
Ringa brott
För uppsåtligt bidragsbrott som är ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst
sex månader. Vad som är ett ringa brott måste avgöras med hänsyn till samtliga
omständigheter vid brottet. Till ringa brott hör dock främst gärningar som rör små
belopp. Det riktvärde som brukar användas för gränsdragningen mellan bedrägeri
och bedrägligt beteende bör kunna vara till ledning för bedömningen av dessa fall.
Det kan även beaktas t.ex. om förmånen avsett ersättning för inkomstförlust under
en del av en dag. Det ringa brottet har ingen särskild brottsbeteckning. Brott som
har ringa varianter utan särskild brottsbeteckning förekommer även i andra fall.
Exempel på detta är misshandel och narkotikabrott som är ringa.
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Grovt bidragsbrott
Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst
sex månader och högst fyra år.
Vid bedömningen om brottet är grovt skall det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större
omfattning.
(3 § bidragsbrottslagen)
För grova fall av uppsåtligt bidragsbrott intas en särskild bestämmelse med fängelse i lägst sex månader och högst fyra år i straffskalan. Brottet betecknas grovt
bidragsbrott. Vid bedömandet om brottet är grovt beaktas särskilt om det rört betydande belopp, om gärningsmannen använt falsk handling eller om förfarandet
ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. De särskilda kvalifikationsgrunder som anges i paragrafen är endast exemplifierande
men bör ändå ha stor betydelse vid bedömningen av om ett brott är grovt. På
samma sätt som vid ringa brott måste det avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet om det är att bedöma som ett grovt bidragsbrott. Förekomsten av en kvalificerande omständighet ska inte med automatik leda till att ett
bidragsbrott bedöms som grovt. Den först angivna kvalifikationsgrunden - att
brottet rört betydande belopp - avser storleken på den felaktigt utbetalda förmånen. Någon bestämd beloppsgräns i förhållande till bidragsbrott enligt 2 § kan
inte heller här anges. Den beloppsgräns som används vid motsvarande gränsdragning hos andra förmögenhetsbrott bör kunna vara vägledande för bedömningen.
Som en särskild kvalifikationsgrund anges även att gärningsmannen använt falsk
handling. Som ytterligare kvalifikationsgrunder anges att förfarandet ingått i en
brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Som tidigare
beskrivits bör bidragsbrottet vid konkurrens hanteras på samma sätt som bedrägeri. Ett grovt bidragsbrott som begåtts genom användande av en falsk handling
bör normalt konsumera förfalskningsbrottet. Att gärningen rört betydande belopp
bör, liksom för flertalet andra förmögenhetsbrott, vara en omständighet av särskild
betydelse.
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Vårdslöst bidragsbrott
Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §, döms för
vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen med
hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig döms inte till
ansvar.
(4 § bidragsbrottslagen)
Paragrafen innebär en kriminalisering av grovt oaktsamma förfaranden i samband
med ansökningar om och utbetalningar av ekonomiska förmåner inom välfärdssystemen. Straffansvar för vårdslöst bidragsbrott kan förekomma vid såväl lämnande av oriktiga eller ofullständiga uppgifter som vid försummelse att fullgöra en
anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden. De gärningar som i första hand
kan anses vara grovt oaktsamma är sådana fall där förmånstagaren lämnat mer
påtagligt felaktiga uppgifter som är grundläggande för rätten till en förmån eller
för förmånens storlek. Det kan gälla avsevärt felaktiga inkomstuppgifter eller
uppenbart felaktiga uppgifter om boende, familje- och arbetsförhållanden som
medför eller kan medföra felaktiga utbetalningar. Straffansvar för grov oaktsamhet bör i första hand förbehållas sådana beteenden som är ett utslag av medveten
oaktsamhet. När gärningsmannen insett risken för att exempelvis en uppgift varit
felaktig men trots detta lämnat uppgiften, kan det finnas anledning att betrakta
förfarandet som grovt oaktsamt liksom när gärningsmannen misstänkt att det
förelegat en anmälningsskyldighet. Det är inte uteslutet att beteckna även en
omedveten oaktsamhet som grov. Om gärningen är mindre allvarlig ska enligt
andra stycket inte dömas till ansvar. I lagtexten har särskilt markerats att framför
allt den aktuella förmånens storlek ska vara av betydelse vid denna bedömning.
Här liksom i övriga fall ska dock göras en helhetsbedömning med hänsyn till
samtliga omständigheter vid gärningen. Rekvisitet mindre allvarlig har en mer
vidsträckt innebörd än rekvisitet ringa i 2 §. Den här aktuella bestämmelsen innefattar således något fler gärningar, under förutsättning att dessa är ett utslag av
grov oaktsamhet. Sådana grovt oaktsamma gärningar som rör belopp kring ett par
tusen kronor eller mindre bör som regel inte leda till straffansvar. Det bör framhållas att rekvisitet inte kan tolkas med ledning av den praxis som finns i fråga om
gärningar som avses i 5 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69). Tillämpningen av den sistnämnda bestämmelsen ska ses mot bakgrund av de administrativa sanktioner som finns på skatteområdet. Även sådana gärningar där faran för
slutlig ekonomisk skada är liten men inte helt försumbar bör kunna anses vara
mindre allvarliga. Om det inom ramen för administrationen av en förmån finns ett
kontrollsystem som i efterhand fångar upp felaktiga utbetalningar med beslut om
återkrav bör gärningarna regelmässigt anses vara mindre allvarliga. Ett exempel
på sådana fall är utbetalningar av studiemedel som förutsätter att förmånstagaren
under ersättningsperioden utöver studiemedlen inte uppbär inkomst som över-
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stiger visst belopp. Här sker regelmässigt en efterkontroll mot uppgifter från
Skatteverket, vilket innebär att den som tjänat för mycket under ersättningsperioden blir återbetalningsskyldig. Dessa fall bör, såvida det inte är fråga om uppsåtligt handlande, normalt kunna vara straffria.
Frivillig rättelse
Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt vidtar en åtgärd som
leder till att ett korrekt beslut om förmånen kan fattas, döms inte till ansvar enligt
2-4 §§.
(5 § bidragsbrottslagen)
Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt vidtar en åtgärd som
leder till att ett korrekt beslut om förmånen kan fattas ska inte dömas för bidragsbrott. Bestämmelsen gäller frivillig rättelse och innebär en möjlighet för den som
har lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift att gå fri från straff om han eller
hon frivilligt rättar uppgiften. Även den som låtit bli att anmäla att en ändring inträffat i de förhållanden som påverkat förmånen och därefter frivilligt kommer in
med en rättelse omfattas av ansvarsfriheten. Straffriheten förutsätter att den korrigerade uppgiften leder till att förutsättningar finns för att ett korrekt beslut kan
fattas.
Rättelsen måste göras innan förmånen betalas ut. Detsamma gäller en anmälan om
ändrade förhållanden. Detta innebär att när det är fråga om en rättelse av en uppgift som legat till grund för periodiska utbetalningar av en förmån, kan rättelsen
endast medföra straffrihet såvitt avser ännu ej gjorda utbetalningar. Något formkrav på den åtgärd som vidtas finns inte. De uppgifter som lämnas måste emellertid i princip vara tillräckliga för att myndigheter, kommuner eller arbetslöshetskassor ska kunna hänföra dessa till rätt ärende och, eventuellt efter en komplettering, göra en korrekt bedömning i ett kommande beslut om utbetalning.
Straffriheten förutsätter frivillighet. Med frivillighet avses här detsamma som vid
frivilligt tillbakaträdande vid försök, förberedelse och stämpling enligt 23 kap. 3 §
brottsbalken. Om förmånstagaren fått veta att han kommer att bli föremål för
granskning, kan de åtgärder han vidtar normalt inte sägas ha skett frivilligt. Frivilligheten innebär således att rättelsen görs utan yttre tvång. Det krävs däremot
inte något ändrat sinnelag eller ånger. Så länge den uppgiftsskyldige inte har
anledning att tro att han är upptäckt eller inom kort kommer att bli upptäckt, finns
möjligheten att träda tillbaka genom rättelse. I de fall myndigheten inlett en utredning om felaktig utbetalning bör detta som regel utesluta frivillighet, förutsatt att
förmånstagaren fått kännedom om utredningen. Det är åklagarens uppgift att lägga
fram så mycket bevisning att en invändning om frivillig rättelse framstår som obefogad. Återbetalningsskyldighet enligt den lagstiftning som reglerar förmånen i
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fråga är oberoende av det straffrättsliga ansvaret. En rättelse enligt denna paragraf
påverkar således inte sådan återbetalningsskyldighet.
Anmälningsskyldighet
Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor skall göra
anmälan till en polismyndighet eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.
(6 § bidragsbrottslagen)
Bestämmelsen innebär en skyldighet för de myndigheter som omfattas av lagen,
kommuner och arbetslöshetskassor att göra en anmälan till polis eller åklagare vid
misstanke om bidragsbrott. Det är alltså inte möjligt att avstå från anmälan t.ex. på
grund av att andra sanktioner drabbar förmånstagaren eller på grund av sociala
hänsyn.
Vid bedömningen av om en anmälan ska göras bör myndigheten, kommunen eller
arbetslöshetskassan göra en preliminär bedömning av om det föreligger uppsåt
eller grov oaktsamhet i syfte att sålla bort helt klara fall där brott inte har begåtts.
Denna bedömning inkluderar frågan om en gärning som i och för sig omfattas av
bestämmelsen om vårdslöst bidragsbrott är mindre allvarlig och därför inte kan
förväntas föranleda straffansvar. Anmälan bör ske när det finns en välgrundad
anledning att anta att brott har begåtts. Någon bedömning av om den bevisning
som finns är tillräcklig för lagföring ska däremot inte göras av den anmälande
myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan.
Anmälningsskyldigheten är inte begränsad till brott som riktar sig mot den egna
verksamheten utan gäller även misstanke om bidragsbrott mot någon annan myndighet.
Information till förmånstagare
Myndigheterna har enligt 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223) en serviceskyldighet som bl.a. innefattar att de ska lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
Skyldigheten att lämna upplysningar vid ansökningar om ersättningar, bidrag och
andra förmåner uppfyller myndigheterna genom information på hemsidor, via
servicetelefon eller genom att tillhandahålla broschyrer och faktablad. Handläggare lämnar också muntlig information direkt till enskilda förmånstagare. Den
information som lämnas i dessa sammanhang avser framför allt förutsättningarna
för den enskilde att få del av en ekonomisk förmån. Det är emellertid här av stor
betydelse att enskilda också får tydlig information om de straffrättsliga konsekvenserna av att lämna felaktiga uppgifter eller av att underlåta att anmäla ändrade förhållanden. Av särskild betydelse är förstås de blanketter som används. De
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måste vara utformade på ett sådant sätt att det för förmånstagaren är tydligt vilka
uppgifter som ska lämnas i fråga om exempelvis inkomster och liknande. Utformningen av den information som lämnas blir alltså även i fortsättningen av utomordentligt stor betydelse för den straffrättsliga bedömningen.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 2007. Vid ikraftträdandet gäller enligt
5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken att gärningar som begåtts före
ikraftträdandet ska bedömas enligt äldre bestämmelser. Endast om de nya bestämmelserna skulle leda till en mildare bedömning, gäller dessa för tidigare förövade brott. Detta bör i regel inte vara fallet eftersom straffskalorna är desamma
som för motsvarande bedrägeribrott med undantag för grovt bidragsbrott. Inga
särskilda övergångsbestämmelser behövs.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
förbundsjurist Pernilla Krusberg, tfn 08-452 75 49
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Hans Ekman

Pernilla Krusberg
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