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Svar på Motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och
upptäcka välfärdsbrott
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om etjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast tillse att en
e-tjänst kommer till stånd på stadens hemsida där tips om befarade
välfärdsbrott kan lämnas anonymt.
Kommunfullmäktige har den 2 december 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden och äldrenämnden.
Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar.
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning framhåller att en
visselblåsarfunktion redan finns som e-tjänst i staden. Nämnden anser därför
att den existerande visselblåsarfunktionen kan användas för det ändamål som
motionen anger.
Individ- och familjeförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt med att
upptäcka försök till bedrägerier och utreda dessa. Det förekommer idag
regelbundet att allmänheten tar kontakt med förvaltningen och förmedlar
misstanke om att någon uppgett oriktiga uppgifter vilka sedan utreds.
Nämnden menar att en e-tjänst i vilken medborgaren kan lämna uppgifter
främst är ett komplement till den befintliga möjligheten att via telefon eller
brev upplysa förvaltningen om misstänkta felaktiga utbetalningar.
Äldrenämnden bedömning är att det inte är svårigheter med att få in själva
informationen gällande välfärdsbrott som är problemet utan snarare att
kunna bevisa och utreda misstanken rent konkret. Nämnden anser att den
redan existerande visselblåsarfunktionen kan användas för ändamålen som
motionen anger och ser därför inget behov av ytterligare en tjänst.
I nämndernas yttranden framgår att de berörda förvaltningarna redan arbetar
organiserat med att komma tillrätta med bidragsfusk. Det framgår även att
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anmälningar redan kommer in via andra vägar och individ- och
familjeförvaltningen menar att en e-tjänst av den typ som föreslås i motionen
främst skulle fungera som ett komplement till de andra kanalerna. Det
framhålls också från vård- och omsorgsförvaltningen att svårigheten inte är
att få in information om välfärdsbrott utan snarare att kunna utreda och
bevisa misstanken. Stadsledningskontorets bedömning är därför att
eventuella insatser för att komma tillrätta med välfärdsbrott därför i första
hand bör läggas på detta område, då svårigheten inte är att få in
informationen utan att kunna utreda ärendena.
Gällande förslaget från nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden om att den befintliga visselblåsarfunktionen skulle kunna
användas för att rapportera välfärdsbrott så anser stadsledningskontoret att
det inte är ett lämpligt alternativ. I riktlinjen för visselblåsarfunktionen
framgår att den har inrättats för att underlätta för anmälare/visselblåsare att
anmäla misstanke om korruption, oegentligheter och allvarliga
missförhållanden i den egna verksamheten. Den är alltså inte avsedd för att
externa personer ska kunna rapportera in välfärdsbrott. Bedömningen från
stadsledningskontoret är därför att det inte är lämpligt att använda
visselblåsarfunktionen till det ändamål som föreslås i motionen, då
respektive syfte och målgrupp för tjänsterna är helt olika.
Det finns i övrigt redan ett webbformulär på Västerås stads hemsida där
synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten på ett enkelt sätt
kan lämnas. Staden arbetar strukturerat med synpunkter och klagomål och
enligt den policy som har antagits av kommunfullmäktige ska den som har
synpunkter på verksamheten få svar eller återkoppling om var ärendet
kommer att hanteras inom två dagar.
Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av att det redan finns möjlighet
att anmäla befarade välfärdsbrott via stadens hemsida att motionen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Juridisk bedömning
Perspektivet ej relevant.
Ekonomisk bedömning
Då motionen föreslås avslås medför förslaget inga kostnader.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 226

Dnr KS 2021/02368-2.8.3

Beslut - Motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och
upptäcka välfärdsbrott
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD),
Eleonore Lundkvist (M) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om etjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast tillse att en e-tjänst
kommer till stånd på stadens hemsida där tips om befarade välfärdsbrott kan
lämnas anonymt.
Kommunfullmäktige har den 2 december 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden och äldrenämnden.
Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar.
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning framhåller att en visselblåsarfunktion redan finns som e-tjänst i staden. Nämnden anser därför att
den existerande visselblåsarfunktionen kan användas för det ändamål som
motionen anger.
Individ- och familjeförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt med att
upptäcka försök till bedrägerier och utreda dessa. Det förekommer idag
regelbundet att allmänheten tar kontakt med förvaltningen och förmedlar
misstanke om att någon uppgett oriktiga uppgifter vilka sedan utreds.
Nämnden menar att en e-tjänst i vilken medborgaren kan lämna uppgifter
främst är ett komplement till den befintliga möjligheten att via telefon eller
brev upplysa förvaltningen om misstänkta felaktiga utbetalningar.
Äldrenämnden bedömning är att det inte är svårigheter med att få in själva
informationen gällande välfärdsbrott som är problemet utan snarare att
kunna bevisa och utreda misstanken rent konkret. Nämnden anser att den
redan existerande visselblåsarfunktionen kan användas för ändamålen som
motionen anger och ser därför inget behov av ytterligare en tjänst.
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I nämndernas yttranden framgår att de berörda förvaltningarna redan arbetar
organiserat med att komma tillrätta med bidragsfusk. Det framgår även att
anmälningar redan kommer in via andra vägar och individ- och familjeförvaltningen menar att en e-tjänst av den typ som föreslås i motionen främst
skulle fungera som ett komplement till de andra kanalerna. Det framhålls
också från vård- och omsorgsförvaltningen att svårigheten inte är att få in
information om välfärdsbrott utan snarare att kunna utreda och bevisa
misstanken. Stadsledningskontorets bedömning är därför att eventuella
insatser för att komma tillrätta med välfärdsbrott därför i första hand bör
läggas på detta område, då svårigheten inte är att få in informationen utan att
kunna utreda ärendena.
Gällande förslaget från nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden om att den befintliga visselblåsarfunktionen skulle kunna
användas för att rapportera välfärdsbrott så anser stadsledningskontoret att
det inte är ett lämpligt alternativ. I riktlinjen för visselblåsarfunktionen
framgår att den har inrättats för att underlätta för anmälare/visselblåsare att
anmäla misstanke om korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden i den egna verksamheten. Den är alltså inte avsedd för att
externa personer ska kunna rapportera in välfärdsbrott. Bedömningen från
stadsledningskontoret är därför att det inte är lämpligt att använda visselblåsarfunktionen till det ändamål som föreslås i motionen, då respektive
syfte och målgrupp för tjänsterna är helt olika.
Det finns i övrigt redan ett webbformulär på Västerås stads hemsida där
synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten på ett enkelt sätt
kan lämnas. Staden arbetar strukturerat med synpunkter och klagomål och
enligt den policy som har antagits av kommunfullmäktige ska den som har
synpunkter på verksamheten få svar eller återkoppling om var ärendet
kommer att hanteras inom två dagar.
Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av att det redan finns möjlighet
att anmäla befarade välfärdsbrott via stadens hemsida att motionen inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) yrkar
bifall till motionen.
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår en propositions-
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ordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Äldrenämnden
Individ- och familjenämnden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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