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Förbundets ställningstagande
Förbundet tillstyrker förslaget i dess helhet.
Övriga synpunkter
I 2 § bidragsbrottslagen räknas upp två olika situationer då man kan göra sig skyldig
till bidragsbrott.
Den ena situationen är när man lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara
för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med för högt belopp.
Den andra situationen är när man inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning och på så sätt orsakar fara för att en förmån
felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp.
Bidragsbrottslagen är vad gäller kommunala förmåner avsedd att tillämpas vid beviljande av ekonomiska förmåner enligt socialtjänstlagen och LSS. I dessa lagar saknas
emellertid bestämmelser om att den enskilde är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Detta leder till att bidragsbrottslagen inte kan tillämpas när det gäller underlåtenhet att upplysa om ändrade förhållanden, utan enbart när den enskilde lämnat oriktiga
uppgifter. När det däremot gäller den statliga assistansersättningen finns i 110 kap.
socialförsäkringsbalken generella regler om skyldighet för den som åtnjuter en förmån
enligt socialförsäkringsbalken, exempelvis assistansersättning, att anmäla ändrade förhållanden. Den statliga assistansersättningen är med andra ord gynnad i förhållande
till LSS när det gäller tillämpningsområdet för bidragsbrottslagen. SKL finner denna
diskrepans helt omotiverad.
Det kan konstateras att det rör sig om ekonomiska förmåner som kostar samhället och
skattebetalarna stora pengar. Samma lagkrav på anmälan av ändrade förhållanden bör
därför gälla oavsett om det rör sig om en förmån enligt socialtjänstlagen, LSS eller 51
kap. socialförsäkringsbalken om assistansersättning. Detta skulle medföra samma
straffrättsliga regelverk för de olika förmånerna. Socialtjänstlagen och LSS bör därför
ändras i nu nämnt avseende.
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Förslagsvis kan dessa frågor behandlas inom ramen för Utredningen för framtidens
socialtjänst (S 2017:39) och LSS-utredningen (S 2016:03).
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