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§ 302 Dnr KS 2020/01725-9.1.8 

Beslut - Svar på motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.  
2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.   
Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
åtgärder mot välfärdsbrott föreslagit att:  
1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnds- och 
bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 
Kommunfullmäktige har den 5 november 2020 §367 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, individ- och familjenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar 
och har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  
Kulturnämnden 
Inom kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 
ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt verksam-
hetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler. Det 
ekonomiska stödet till föreningslivet ska bland annat främja verksamhet av 
god kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 
föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 
utveckling. Föreningsstödet är ett frivilligt åtagande för kommunen, därmed 
finns inte något lagrum som stöd för hur dessa medel ska villkoras. Villkoren 
styrs istället av Riktlinjer för föreningsstöd som är framtagna av såväl 
kommunstyrelsen som kulturnämnden. Handläggning och beslut av 
föreningsstöd inom kulturnämnden tas av kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag till beslut av 
arbetsutskottet eller kulturnämnden. Beslut om stöd inom ramen för 
förvaltningens delegation redovisas varje månad till nämnden. 
Det finns flera kontrollfunktioner för att undvika felaktiga utbetalningar. 
Förutom fullständiga årsmöteshandlingar sker stickprovskontroller av 
verksamhetens omfattning och lämnade uppgifters riktighet, dialogmöten 
och kontinuerlig kontakt. Framkommer det att föreningen bedrivs på ett sätt 
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som strider mot de demokratiska principerna, såsom att medlemsmöten eller 
verksamhet inte genomförs som beskrivet samt brister i hantering av erhållna 
medel och/eller utebliven redovisning av detsamma, blir följden att 
föreningen inte kan söka medel fortsättningsvis. När det gäller föreningars 
eventuella samröre med kriminella nätverk hänvisar nämnden till de analyser 
och bedömningar som görs tillsammans med stadens säkerhetsenhet. Vidare 
hänvisar också kulturnämnden till av regeringen framtagna demokrativillkor, 
där nu ytterligare tillägg ska arbetas fram utifrån personuppgifter och 
sekretess samt stödfunktion för fördjupade granskningar. 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Föreningsstödet är uppbyggt på fyra delar:  
- Medlemsstöd 7-20 år. Medlemsstödet stäms av mot föregående år och 
beskrivning av året, skulle det vara stora skillnader begärs komplettering 
som stärker ansökans antal. 
- Aktivitetsstöd - stäms av mot RF:S LOK stöd 
- Lokalstöd  
- Bedömningsstöd. Detta bygger på beskrivning av hur föreningen arbetar 
mot de fem områden som Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
beslutat.  
Utöver föreningsstödet kan föreningar få arrangemang- och projektstöd, 
vilket är uppbyggt på beskrivning av planerat projekt och en budget som 
visar intäkter och utgifter. Beviljat stöd utgör aldrig 100 procent av 
kostnaderna utan kräver även egen insats från föreningen.  
Varje år under hösten granskas tio slumpmässigt utvalda föreningar för att 
säkerställa att föreningen kunnat genomföra planerat arbete som de fått 
ekonomiskt bidrag för. För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i 
Västerås Stad krävs det att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 
vilket blir en ytterligare kontrollfunktion. Förvaltningen har även en 
kontinuerlig dialog med bidragstagare. 
Individ- och familjeförvaltningen 
De verksamheter inom individ- och familjenämnden som arbetar med 
ärenden som berör barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag 
från belastningsregistret. Detsamma gäller för de hem för vård eller boende 
(HVB) och/eller stödboende som nämnden kontrakterar. De får dessutom 
lämna utdrag från misstankeregistret. Den personal som arbetar inom 
Socialkontor Ekonomi får återkommande information om vikten av 
noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det förs även återkommande 
diskussioner kring risken för bidragsfusk och det sker månatliga kontroller 
av klienters inkomster och bankkontoutdrag.  
Socialkontor Ekonomi har två personer som arbetar 50 % var (totalt en 
årsarbetare) med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att 
upptäcka eventuella försök till felaktiga ansökningar och utbetalningar. 
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Kontoret arbetar nära klienten och gör också återkommande hembesök för 
att upptäcka eventuella felaktiga biståndsansökningar. År 2020 gjordes 
återkrav på drygt 2,2 miljoner kronor som en följd av felaktiga utbetalningar. 
Socialkontor Ekonomi samverkar även med andra myndigheter för att 
upptäcka välfärdsbrott.  
Gällande förslagen i motionen från (M) ser nämnden positivt på att samtliga 
anställda får en stadsgemensam information. Utifrån det kan sedan varje 
förvaltning vid behov utveckla verksamhetsnära information för att förhindra 
välfärdsbrott. Gällande motionens andra att-sats anser nämnden att Individ- 
och familjeförvaltningens verksamheter har implementerade rutiner och 
arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra välfärdsbrott i 
verksamheterna. Dessa följs upp och revideras vid behov vilket gör att 
förvaltningen inte ser något behov av ytterligare nämndåtgärder. 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 
förhindra välfärdsbrott inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 
kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 
upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 
informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 
personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 
gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 
tjänsten för många tjänstepersoner som ansvarar för utbetalningar och 
information kring detta ges inom uppdraget. 
EKG har inlett ett samarbete med Polisen och Försäkringskassan. De har 
även träffat Skatteverket för att inleda en samverkan gällande det metodstöd 
för att motverka välfärdsbrott som Skatteverket tar fram. EKG håller även på 
att ta fram egen vägledning i form av rutiner kring hur de själva ska jobba 
och agera vid misstanke om brott eller felaktighet. 
Sammantaget ser nämnden att en stadsgemensam information till samtliga 
anställda i staden enligt yrkande 1 som positivt. Varje nämnd kan utifrån den 
stadsgemensamma informationen sedan utveckla mer verksamhetsnära 
information för att förhindra välfärdsbrott vid behov. Gällande yrkande 2 så 
har VoF implementerade arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra 
välfärdsbrott i verksamheten. Exempel är bland annat EKG:s riktade uppdrag 
gällande välfärdsbrott samt BUA:s avtalsuppföljningar. Även den nya E-
tjänsten för personlig assistans motverkar felaktigheter. Redan existerande 
åtgärder och uppföljningar följs i den utsträckning resurser finns. 
Stadsledningskontoret föreslår att motionens bifalls mot bakgrund av 
nämndernas yttranden samt att frågan om välfärdsbrott bedöms som viktig 
att se över på en samlad stadsövergripande nivå.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  
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1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att 
samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla stadens 
medarbetare.  
2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 
Yrkanden 
Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag 
att samordna genomförandet av information om välfärdsbrott till alla 
stadens medarbetare.  

2. Motionens andra att-sats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag 
att ta fram nämnds- och bolagsövergripande åtgärder mot 
välfärdsbrott.   

 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
åtgärder mot välfärdsbrott föreslagit att:  

1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnds- och 
bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 

Kommunfullmäktige har den 5 november 2020 §367 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, individ- och familjenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar 
och har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:  

 
Kulturnämnden 
Inom kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 
ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt verksam-
hetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till samlingslokaler. Det 
ekonomiska stödet till föreningslivet ska bland annat främja verksamhet av 
god kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 
föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 
utveckling. Föreningsstödet är ett frivilligt åtagande för kommunen, därmed 
finns inte något lagrum som stöd för hur dessa medel ska villkoras. Villkoren 
styrs istället av Riktlinjer för föreningsstöd som är framtagna av såväl 
kommunstyrelsen som kulturnämnden. Handläggning och beslut av 
föreningsstöd inom kulturnämnden tas av kultur-, idrotts- och 
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fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag till beslut av 
arbetsutskottet eller kulturnämnden. Beslut om stöd inom ramen för 
förvaltningens delegation redovisas varje månad till nämnden. 

Det finns flera kontrollfunktioner för att undvika felaktiga utbetalningar. 
Förutom fullständiga årsmöteshandlingar sker stickprovskontroller av 
verksamhetens omfattning och lämnade uppgifters riktighet, dialogmöten 
och kontinuerlig kontakt. Framkommer det att föreningen bedrivs på ett sätt 
som strider mot de demokratiska principerna, såsom att medlemsmöten eller 
verksamhet inte genomförs som beskrivet samt brister i hantering av erhållna 
medel och/eller utebliven redovisning av detsamma, blir följden att 
föreningen inte kan söka medel fortsättningsvis. När det gäller föreningars 
eventuella samröre med kriminella nätverk hänvisar nämnden till de analyser 
och bedömningar som görs tillsammans med stadens säkerhetsenhet. Vidare 
hänvisar också kulturnämnden till av regeringen framtagna demokrativillkor, 
där nu ytterligare tillägg ska arbetas fram utifrån personuppgifter och 
sekretess samt stödfunktion för fördjupade granskningar. 

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Föreningsstödet är uppbyggt på fyra delar:  

- Medlemsstöd 7-20 år. Medlemsstödet stäms av mot föregående år 
och beskrivning av året, skulle det vara stora skillnader begärs 
komplettering som stärker ansökans antal. 

- Aktivitetsstöd - stäms av mot RF:S LOK stöd 

- Lokalstöd  

- Bedömningsstöd. Detta bygger på beskrivning av hur föreningen 
arbetar mot de fem områden som Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande beslutat.  

Utöver föreningsstödet kan föreningar få arrangemang- och projektstöd, 
vilket är uppbyggt på beskrivning av planerat projekt och en budget som 
visar intäkter och utgifter. Beviljat stöd utgör aldrig 100 procent av 
kostnaderna utan kräver även egen insats från föreningen.  

Varje år under hösten granskas tio slumpmässigt utvalda föreningar för att 
säkerställa att föreningen kunnat genomföra planerat arbete som de fått 
ekonomiskt bidrag för. För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i 
Västerås Stad krävs det att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 
vilket blir en ytterligare kontrollfunktion. Förvaltningen har även en 
kontinuerlig dialog med bidragstagare. 

 
Individ- och familjeförvaltningen 
De verksamheter inom individ- och familjenämnden som arbetar med 
ärenden som berör barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag 
från belastningsregistret. Detsamma gäller för de hem för vård eller boende 
(HVB) och/eller stödboende som nämnden kontrakterar. De får dessutom 
lämna utdrag från misstankeregistret. Den personal som arbetar inom 
Socialkontor Ekonomi får återkommande information om vikten av 
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noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det förs även återkommande 
diskussioner kring risken för bidragsfusk och det sker månatliga kontroller 
av klienters inkomster och bankkontoutdrag.  

Socialkontor Ekonomi har två personer som arbetar 50 % var (totalt en 
årsarbetare) med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att 
upptäcka eventuella försök till felaktiga ansökningar och utbetalningar. 
Kontoret arbetar nära klienten och gör också återkommande hembesök för 
att upptäcka eventuella felaktiga biståndsansökningar. År 2020 gjordes 
återkrav på drygt 2,2 miljoner kronor som en följd av felaktiga utbetalningar. 
Socialkontor Ekonomi samverkar även med andra myndigheter för att 
upptäcka välfärdsbrott.  

Gällande förslagen i motionen från (M) ser nämnden positivt på att samtliga 
anställda får en stadsgemensam information. Utifrån det kan sedan varje 
förvaltning vid behov utveckla verksamhetsnära information för att förhindra 
välfärdsbrott. Gällande motionens andra att-sats anser nämnden att Individ- 
och familjeförvaltningens verksamheter har implementerade rutiner och 
arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra välfärdsbrott i 
verksamheterna. Dessa följs upp och revideras vid behov vilket gör att 
förvaltningen inte ser något behov av ytterligare nämndåtgärder. 

 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 
förhindra välfärdsbrott inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 
kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 
upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 
informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 
personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 
gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 
tjänsten för många tjänstepersoner som ansvarar för utbetalningar och 
information kring detta ges inom uppdraget. 

EKG har inlett ett samarbete med Polisen och Försäkringskassan. De har 
även träffat Skatteverket för att inleda en samverkan gällande det metodstöd 
för att motverka välfärdsbrott som Skatteverket tar fram. EKG håller även på 
att ta fram egen vägledning i form av rutiner kring hur de själva ska jobba 
och agera vid misstanke om brott eller felaktighet. 
 
Sammantaget ser nämnden att en stadsgemensam information till samtliga 
anställda i staden enligt yrkande 1 som positivt. Varje nämnd kan utifrån den 
stadsgemensamma informationen sedan utveckla mer verksamhetsnära 
information för att förhindra välfärdsbrott vid behov. Gällande yrkande 2 så 
har VoF implementerade arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra 
välfärdsbrott i verksamheten. Exempel är bland annat EKG:s riktade uppdrag 
gällande välfärdsbrott samt BUA:s avtalsuppföljningar. Även den nya E-
tjänsten för personlig assistans motverkar felaktigheter. Redan existerande 
åtgärder och uppföljningar följs i den utsträckning resurser finns. 
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Stadsledningskontoret föreslår att motionens bifalls mot bakgrund av 
nämndernas yttranden samt att frågan om välfärdsbrott bedöms som viktig 
att se över på en samlad stadsövergripande nivå.  

 

Beslutsmotivering 
Välfärdsbrott i Sverige 
Frågan om välfärdsbrott har aktualiserats på nationell nivå sedan bland annat 
Södertälje gjort upptäckter om utbredd brottslighet inom kommunens 
välfärdstjänster. En statlig utredning1 konstaterar att förändringar i samhället 
med bland annat en kraftig digitalisering har skapat nya förutsättningar för 
missbruk av välfärdssystemen i Sverige. Företag och identitetsmissbruk kan 
användas som verktyg för att medvetet missbruka välfärdssystemen. Detta 
ställer nya krav på välfärdsmyndigheterna då de nya sätten att fuska är 
svårare att upptäcka, utreda och åtgärda. Våren 2021 fick Brottsföre-
byggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att utreda brottslighet som kan 
kopplas till välfärdstjänster så som hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare 
och föreningsbidrag. Enligt Brå har detta inte studerats tidigare i särskilt stor 
utsträckning. Brås uppdrag innebär att kartlägga problemen, identifiera 
åtgärder och sprida goda exempel på åtgärder mot dessa problem och 
uppdraget ska återrapporteras 2022.  
 
Säkerhetsenheten på Stadsledningskontoret 
Redan idag gör alla förvaltningar tillsammans med Säkerhetsenheten årliga 
säkerhetsskyddsanalyser i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utifrån 
analyserna tas en säkerhetsskyddsplan fram. Som exempel skulle en åtgärd i 
planen kunna vara att stärka säkerhetskontrollen av de medarbetare som 
arbetar med utbetalning av bidrag och stöd. Säkerhetsenheten hjälper även 
förvaltningar vid misstanke om brott, till exempel genom att förmedla 
kontakter till säkerhetspolisen och genom omfattande bakgrundskontroller.  

 
Sammanfattande slutsatser 
Enligt remissvaren så pågår det inom Västerås stad redan en rad olika 
åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar hos de nämnder som 
ansvarar för olika typer av stöd eller välfärdstjänst. Medarbetare 
medvetandegörs och det förs dialoger med och kontroller av bidragstagare 
för att upptäcka såväl omedvetna felaktiga bidragsförfaranden som rena 
välfärdsbrott.  

Stadsledningskontorets bedömning är att Västerås stad gemensamt kan göra 
ännu mer och att fler förvaltningar/bolag kan ha en roll att spela i att 
förebygga välfärdsbrott. Att förebygga välfärdsbrott är något som behöver 
göras i samverkan och går i linje med intentionerna i Handlingsplan för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I handlingsplanen finns 
ett fokusområde som säger att Västerås stad ska ha ett bra samarbete med 
ansvariga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle gällande det 
brottsförebyggande arbetet. Det nybildade Trygghetsrådet är ett samarbete 

                                                      
1 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 2020:35.  
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mellan staden och Polisen och är ett exempel på ett forum som skulle kunna 
ha en roll att spela i utvecklingen att vårt arbete med att förebygga 
välfärdsbrott.  

För att kommunfullmäktige ska kunna fortsätta ha en god kontroll på läget, 
utöver de ovan nämnda säkerhetsanalyserna, är det även av stor vikt att alla 
nämnder som tillhandahåller någon form av bidrag eller välfärdstjänst gör 
grundliga riskbedömningar i sina internkontrollplaner. Nämnderna ska 
beakta risker med ekonomisk brottslighet som gör att grunden för bidraget 
blir felaktig. Kommunfullmäktige behöver även i fortsättningen säkerställa 
att alla nämnder jobbar med detta.  

 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
Kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

 

Ekonomisk bedömning 
Ett genomförande av förslagen i denna motion, det vill säga att information 
om välfärdsbrott ges till all personal samt att åtgärder mot välfärdsbrott tas 
fram, kommer att medföra kostnad i form av arbetstid för Stadslednings-
kontoret och andra medverkande förvaltningar. Detta kan dock ses som en 
relativt liten investering för att på sikt kunna ge återbetalning i form högre 
kunskap bland stadens medarbetare och därmed minskad risk för felaktiga 
utbetalningar. De åtgärder som tas fram bör resurssättas och kostnaderna bör 
sättas i relation till den besparing de kan väntas leda till innan beslut om 
införande fattas.  

 

Hållbar utveckling 
Välfärdssystemet finns till för de invånare som vid enstaka tillfällen, 
upprepade tillfällen eller permanent har behov av det. Brott mot 
välfärdssystemet kan medföra stora kostnader för de olika samhällsaktörer 
som tillhandahåller någon form av bidrag eller välfärdstjänst. De som 
drabbas är i slutändan de som är i behov av att nyttja välfärdssystemet när 
resurserna inte räcker till. Därför är det otroligt viktigt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv att vara medveten om de risker som finns och att ha en 
strukturerad verksamhet som förebygger och upptäcker eventuella 
felaktigheter.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden  

Direktör Strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 10 Dnr NF 2020/00336–1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förvaltningens 

förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Johan Henriksson (M), Thomas Frisk (M), Elin Granqvist (KD) och Göran 

Sjödahl (-) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion där det yrkas att 

kommunfullmäktige ger information om välfärdsbrott till samtliga anställda 

samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram 

nämndövergripande åtgärder för att förhindra välfärdsbrott. Nämnden för 

personer med funktionsnedsättning har fått ärendet på remiss och ska yttra 

sig senast den 26 februari 2021.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 

förhindra välfärdsbrott inom Nämnden för personer med 

funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 

kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 

upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 

informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 

personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 

gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 

tjänsten för många tjänstemän som ansvarar för utbetalningar och 

information kring detta ges inom uppdraget.   

Yrkanden 

Johan Henriksson (M), Thomas Frisk (M) och Elin Granqvist (KD) yrkar att 

remissvaret skrivs om till att ställa sig positivt inställt till motionens båda att-

satser. Detta då vi inte ser några hinder mot att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att ta fram nämndövergripande åtgärder mot välfärdsbrott med 

bakgrund i att förvaltningen redan arbetar med det. Arbetet kan kompletteras 

eller tillskjutas mer resurser om kommunstyrelsen finner att det behövs. 

 

Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Johan 

Henrikssons (M) med fleras förslag och dels Magnus Johanssons (S) förslag. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
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varandra. Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner 

föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.  

Ordföranden finner att nämnden för personer med funktionsnedsättning 

beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (S) förslag om bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.   

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 

 
 

 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
Matilda Funkquist Cullinan 
Epost: matilda.funkquist.cullinan@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-01-15 
Diarienr 

NF 2020/00336- 1.7.1  
  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  

 

Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Motionen 

Moderaterna har inkommit med en motion där det yrkas att 

kommunfullmäktige 

1. ger information kring välfärdsbrott till samtlig personal samt  

2. ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och 

bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott.  

 

Generellt om Vård- och omsorgsförvaltningens arbete  

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har flera aktiva åtgärder för att 

förhindra välfärdsbrott inom Nämnden för personer med 

funktionsnedsättnings verksamhetsområde. Bland annat har Enheten för 

kontroll och granskning (EKG) skapats samt att enheten för Beställning, 

upphandling och avtal (BUA) har avtalsuppföljning. Något specifikt 

informationsmaterial kring välfärdsbrott finns inte inom förvaltningen men 

personalen har tagit del av den stadsgemensamma information som finns 

gällande korruption och mutor på Insidan. Hantering av välfärdsbrott ingår i 

tjänsten för många tjänstemän som ansvarar för utbetalningar och 

information kring detta ges inom uppdraget.   

 

Enheten för Kontroll och granskning 

Förvaltningen inrättade för drygt ett år sedan en ny enhet under enheten 

Myndighetsutövning som heter Kontroll och granskning (EKG) med Sibylla 

Törnkvist som enhetschef. Enheten har i uppdrag att motverka fusk och 

oegentligheter inom förvaltningens arbete. De kontrollerar bland annat 

utbetalningar till företag och utförare samt gör avtalsuppföljningar 

tillsammans med BUA. År 2021 har EKG ett riktat uppdrag att arbeta mer 

kring kontrollen av utbetalningar till företag och utförare.  

Implementering av en ny e-tjänst är igång för redovisning av utförd 

assistans. E-tjänsten har fler kontrollfrågor inbyggt i systemet vilket gör att 

risken minskar för att felaktiga inrapporteringar godkänns och utbetalas. 

Tjänsten kommer även effektivisera arbetet och minska pappershanteringen 

drastiskt vilket gör att ärendena kan handläggas fortare och mer digitaliserat. 

Detta gör det svårare för utförare som medvetet vill fuska.  
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Uppföljning av individärenden 

När oegentligheter upptäcks i individärenden tas kontakt med EKG samt 

BUA för att utreda ärendet. Uppföljningar sker inom 

biståndshandläggningen men på grund av bristande resurser kan den i 

dagsläget inte ske i en önskad utsträckning. Förvaltningen ser även 

svårigheter i att ha en heltäckande kontroll på individärenden då den 

personliga assistansen utförs uteslutande av privata utförare. Just den 

personliga assistansen ses som ett område där felaktigheter är mer 

förekommande än inom andra delar av verksamheten.  

 

Samarbete med andra myndigheter 

Enheten för Myndighetsutövning hade planerat ett samarbete med 

försäkringskassan och polisen gällande välfärdsbrott under våren 2020 men 

på grund av Covid-19 har det samarbetet lagts på is. Förhoppningen är att det 

kan återupptas under våren 2021.  

 

Förvaltningens bedömning 

Sammantaget ser förvaltningen en stadsgemensam information till samtliga 

anställda i staden enligt yrkande 1 som positivt. Varje nämnd kan utifrån den 

stadsgemensamma informationen sedan utveckla mer verksamhetsnära 

information för att förhindra välfärdsbrott vid behov.  

Gällande yrkande 2 så har VoF implementerade arbetssätt för att så långt 

möjligt förhindra välfärdsbrott i verksamheten. Exempel är bland annat 

EKG:s riktade uppdrag gällande välfärdsbrott samt BUA:s 

avtalsuppföljningar. Även den nya E-tjänsten för personlig assistans 

motverkar felaktigheter. Redan existerande åtgärder och uppföljningar följs i 

den utsträckning resurser finns.  
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§ 38 Dnr NIF 2020/00372-1.7.1 

Remiss, Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningens förlag till yttrande, 

daterat till 2021-01-20 som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Remiss daterat 2020-11-11 med rubrik ” Remiss, Motion från (M) om 

åtgärder mot välfärdsbrott” har kommit in till nämnden.  

Motionärs intention är att:  

Välfärdsbrott måste förebyggas, förhindras, upptäckas och beivras enligt en 

statlig utredning. Det behövs flera effektiva kontrollmekanismer och att 

medvetenheten om att välfärdsbrott förekommer måste öka. 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningens förlag till yttrande, 

daterat till 2021-02-09 som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Marie Sandersson Bergwall 
Epost: marie.sandersson.bergwall@vasteras.se 

YTTRANDE 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss, Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Hantering av bidrag från Västerås stad, Kultur Idrott och 

Fritidsförvaltningen. 

 

Föreningen skall vara godkänd i staden (organisationsnummer, 

stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan). 

Föreningen skickar årligen in årshandlingar för att kunna söka medel, 

förening som inte skickar in årshandlingar stoppas för nya 

ansökningar. 

Ansökan bygger på tillit och förtroende mellan handläggare och 

förening. 

Kultur idrott och fritidsförvaltningen har två olika ekonomiska bidrag 

för förening att söka, årliga föreningsstödet och arrangemang och 

projektstöd. 

Föreningsstödet är uppbyggt på fyra delar, medlemsstöd 7-20 år, 

aktivitetsstöd, lokalstöd och bedömningsstöd (vad/hur ser 

föreningens arbete ut i verksamheten) 

Medlemsstödet stäms av mot föregående år och beskrivning av året, 

skulle det vara stora skillnader begärs komplettering som stärker 

ansökans antal. 

Aktivitetstillfällen stäms av mot RF:S LOK stöd,  

Bedömningsstödet bygger på beskrivning av hur föreningen arbetar 

mot de fem områden som nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

beslutat. 

Verksamhetsbeskrivning av bredden av barn- och 

ungdomsverksamheten, Utåtriktad verksamhet, Arbete med 

jämställdhet, utbildning och barnkonventionen, Medlemsvård och 

inkludering. 

 

Varje år under hösten granskas tio slumpmässigt utvalda föreningar 

för att säkerställa att föreningen kunnat genomföra planerat arbete 

som de fått ekonomiskt bidrag för.  

Arrangemang och projektstöd är uppbyggt på beskrivning av planerat 

projekt och en budget som visar intäkter och utgifter. 
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Beviljat stöd är aldrig 100% utan kräver även egen insats från 

föreningen 

Projektet redovisar efter projektets slut. 

 

Utefter detta sätt att hantera bidrag inom förvaltningen så säkerställer 

det att bidragsfusk utifrån maskopi mellan handläggare och 

bidragstagare blir väldigt svårt att kunna genomföras. Att det även 

finns flera kontrollfunktioner och att det sker en kontinuerlig dialog 

med bidragstagare inom förvaltningen stärker det förbyggande 

arbetet mot välfärdsbrott. 

För att bli en godkänd bidragsberättigade förening i Västerås Stad 

krävs det att föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) vilket 

blir en ytterligare kontrollfunktion där det tillsammans med 

ovannämnda kontrollfunktioner på förvaltningen minskar risken för 

denna typ av brott.   

 

 

 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Kulturnämnden 2021-02-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr KUN 2020/00402-1.7.1 

Beslut - Remiss, Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttranden 

daterat 2020-12-15 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Motionen utgår från en statlig utredning vilken belyser välfärdsbrottens 

utbredning inom välfärdssystemet och med behovet av att fortsatt förhindra, 

upptäcka och beivra dessa brott. Enligt motionen är kända riskområden för 

denna typ av brottslighet utbetalning av, bland annat, föreningsstöd.  

Inom Kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 

ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt 

verksamhetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till 

samlingslokaler.                                                                                                          

Det ekonomiska stödet till föreningslivet ska främja verksamhet av god 

kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 

föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 

utveckling. Stödet till föreningslivet ska också medverka till bredd och 

mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.                                                                                                                                                             

Villkoren för föreningsstöd styrs av riktlinjer framtagna av såväl 

Kommunstyrelsen som Kulturnämnden.                                                               

Handläggning och beslut av föreningsstöd inom Kulturnämnden tas av 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag 

till beslut av arbetsutskottet eller Kulturnämnden.                                                                                

Beslut om stöd inom ramen för förvaltningens delegation, redovisas varje 

månad till Kulturnämnden.  

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttranden 

daterat 2020-12-15 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Anne Halén  
Epost: anne.halen@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2020-12-15 
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Kopia till 

Kommunstyrelen 
 

Kulturnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss- Motion från (M) om åtgärder mot 
välfärdsbrott 

Förslag till beslut 

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttranden 

daterat 2020-12-15 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Motionen utgår från en statlig utredning vilken belyser välfärdsbrottens 

utbredning inom välfärdssystemet och med behovet av att fortsatt förhindra, 

upptäcka och beivra dessa brott. Enligt motionen är kända riskområden för 

denna typ av brottslighet utbetalning av, bland annat, föreningsstöd.  

Inom Kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 

ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt 

verksamhetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till 

samlingslokaler.                                                                                                          

Det ekonomiska stödet till föreningslivet ska främja verksamhet av god 

kvalitet och att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 

föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 

utveckling. Stödet till föreningslivet ska också medverka till bredd och 

mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.                                                                                                                                                             

Villkoren för föreningsstöd styrs av riktlinjer framtagna av såväl 

Kommunstyrelsen som Kulturnämnden.                                                               

Handläggning och beslut av föreningsstöd inom Kulturnämnden tas av 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen på delegation alternativt som förslag 

till beslut av arbetsutskottet eller Kulturnämnden.                                                                                

Beslut om stöd inom ramen för förvaltningens delegation, redovisas varje 

månad till Kulturnämnden.  

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:  

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttranden 

daterat 2020-12-15 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss- Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott 

Bakgrund 

Motionen utgår från en statlig utredning vilken belyser välfärdsbrottens 

utbredning inom välfärdssystemet och med behovet av att fortsatt förhindra, 

upptäcka och beivra dessa brott. Enligt motionen är kända riskområden för 

denna typ av brottslighet utbetalning av, bland annat, föreningsstöd.  

Yttrande 

Inom Kulturnämndens ansvarsområde hanteras fördelning och beviljande av 

ekonomiskt stöd till föreningslivets ideella aktörer i form av årligt 

verksamhetsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt stöd till 

samlingslokaler.                                                                                                          

Det ekonomiska stödet till föreningslivet ska främja verksamhet av god 

kvalitet, att medlemmarna skolas i demokratiska arbetsformer och 

föreningskunskap samt ges möjlighet till social, kulturell och fysisk 

utveckling. Stödet till föreningslivet ska också medverka till bredd och 

mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.                                                          

Föreningsstödet är ett frivilligt åtagande för kommunen och återfinns ej i 

kommunallagen, därmed finns ej heller något lagrum som stöd för hur dessa 

medel till det ideella föreningslivet ska villkoras.                                                                                                       

Riktlinjer för föreningsstödet är därför framtagna av såväl Kommunstyrelsen 

som Kulturnämnden.  

 

Gemensamma riktlinjer                                                                                                      

Gemensamma riktlinjer och kriterier för föreningsstödet har tagits fram och 

beslutats av Kommunstyrelsen.                                                                                                               

Av de gemensamma riktlinjerna framgår att: 

 

 Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås 

kommun. 

 Föreningen ska vara öppen för alla som instämmer i föreningens 

målsättning. 

 Föreningen ska ha demokratiska arbetsformer som stärker det 

grundläggande syftet med föreningsstöd; engagemang, samverkan 

och delaktighet. 

 Föreningen ska arbeta i enlighet med Västerås stads värdegrund och 

diskrimineringslagen samt aktivt arbeta för jämställdhet och 
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tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamheten 

oavsett förutsättningar. 

 Föreningsstöd ges inte till religionsutövning eller partipolitisk 

förening. 

 Föreningsstöd ges inte till verksamhet som ingår i skolor, förskolors 

eller offentliga verksamheters ordinarie arbete. 

 Föreningsstöd ges inte till stödgalor eller andra arrangemang för 

välgörande ändamål. 

 Föreningen ska följa FNs konvention om barnets rättigheter i sitt 

arbete med barn och unga och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

 Föreningen ska vara godkänd av respektive nämnd. 

 Föreningen ska ha en organisatorisk stabilitet. Det innebär att 

föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på 

föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel och ha styrelse som 

utsetts av föreningens årsmöte. 

 Föreningen ska ha en sund ekonomisk hantering och rapportering till 

bidragsgivande nämnd. 

 Föreningen ska följa de riktlinjer respektive nämnd beslutar om som 

kriterier för föreningsstöd utöver stadens gemensamma. 

 Utöver ordinarie verksamhetsbidrag och projekt enligt riktlinjerna 

ovan kan även bidragsgivande nämnder utveckla stödformer för 

aktiviteter och grupperingar som inte omedelbart organiseras i 

traditionell föreningsform. Det kan gälla nya former för kultur-, 

fritids- och idrottsutövande, andra sociala aktiviteter eller enskilda 

aktörer som inte är organiserade som ideell förening. 

Kulturnämndens egna riktlinjer för föreningsstöd                                                                                                                                 

Utöver de gemensamma riktlinjerna har Kulturnämnden egna riktlinjer och 

parametrar för föreningsstödet, vilka följer de gemensamma.                             

För att kunna ansöka om ekonomiskt stöd ska föreningen: 

 Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun 

 Vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning 

 Ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha 

organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, 

föra medlemsregister, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens 

årsmöte 

 Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer 

 Ha minst 15 medlemmar som betalat årsavgift 

 Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift 

 Vara godkänd av kulturnämnden i Västerås stad 

 Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö. 
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 Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor 

inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till 

ändamål att diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

 Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet 

och samverkan. 

 Föreningen ska följa barnkonventionen 

 

Årsmöteshandlingar  

Efter genomfört årsmöte ska föreningen skicka de aktuella årshandlingarna 

innehållande verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och 

årsmötesprotokoll. Fullständiga och aktuella årsmöteshandlingar är en 

förutsättning för att kunna söka ekonomiskt stöd och används av 

förvaltningen som underlag vid bedömning av ansökan. 

 

 

Handläggning och bedömning av ekonomiskt stöd inom Kulturnämnden  

Årligt verksamhetsstöd kan sökas en gång per år och beviljas för kommande 

års löpande föreningsverksamhet.                                                               

Handläggning och bedömning av ansökan om årligt verksamhetsstöd utgår 

från ett antal parametrar, vilka är tagna i och godkända av kulturnämnden.  

 Omfattning av utåtriktad verksamhet som dels är till nytta för 

västeråsarna dels stärker stadens varumärke och främjar 

besöksnäringen, 

 Nyskapande och utvecklande verksamhet exempelvis projekt 

 Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten 

 Verksamhet som är generationsöverbryggande 

 Medvetet arbete med ADNT (Alkohol Narkotika Doping Tobak – 

frågor i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

 Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och 

integrering i verksamheten oavsett förutsättningar 

 Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet 

 En förutsättning för att stöd ska ges är att föreningslivet beaktar 

barnkonventionen i all verksamhet som rör barn- och ungdom så att 

verksamheten inte strider mot detta 

Ytterligare bedömningsgrunder                                                                                              

Vidare görs också en bedömning utifrån följande:                                                                                

 Hur har verksamheten bedrivits det senaste året 

 Verksamhetsplan för kommande år 

 Ekonomi och budget för innevarande år samt kommande 
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 Bedrivs verksamheten utifrån de demokratiska principernaFörslag till 

fördelning av det årliga verksamhetsstödet lämnas sedan till 

kulturnämnden för beslut.                                                                                                                          

 

Arrangemang- och projektstöd                                                                                     

De godkända föreningarna kan utöver det årliga föreningsstödet även ansöka 

om projekt och arrangemangsstöd. Förutom grundkravet om inkomna 

årsmöteshandlingar krävs en beskrivning av planerat projekt/arrangemang 

och en budget som visar intäkter och utgifter. 

Projekt- och arrangemangsstödet ska sedan redovisas via avsedd blankett 

inom 3 månader efter att projektet genomförts. Beslut gällande dessa stöd 

sker på delegation upp till viss nivå, därefter tas beslut i arbetsutskottet.  

 

Stöd till samlingslokaler 

Vissa godkända föreningar kan i egenskap av samlingslokal erhålla specifika 

stöd utifrån sin roll som lokalhållande förening. I dagsläget representeras 

denna grupp av Bygdegårdsföreningarna. Dessa föreningar har förutom 

möjligheten att söka årligt verksamhetsstöd och projekt- och 

arrangemangsstöd, även möjlighet att söka drift-, underhålls-, och 

reparationsstöd. Beslut gällande dessa stöd sker på delegation upp till viss 

nivå, därefter tas beslut i arbetsutskottet.  

 

Redovisning av beviljade medel till kulturnämnden 

Varje månad redovisas till kulturnämnden de delegationsbeslut som tagits av 

förvaltningen avseende stöd till föreningslivet. 

 

Övriga kontrollfunktioner för att säkerställa bidragsgivningen  
Förutom fullständiga årsmöteshandlingar sker stickprovskontroller av 

verksamhetens omfattning och lämnade uppgifters riktighet, dialogmöten 

och kontinuerlig kontakt. 

Framkommer det att föreningen bedrivs på ett sätt som strider mot de 

demokratiska principerna, såsom att medlemsmöten inte genomförs, ej heller 

verksamhet samt brister i hantering av erhållna medel och/eller utebliven 

redovisning av detsamma, blir följden att föreningen inte kan söka medel 

fortsättningsvis.                                                                                                          

Föreningssamverkan med kriminella                                                                                    

Huruvida föreningarna samverkar med kriminella nätverk hänvisar 

kulturnämnden till de analyser och bedömningar som görs av stadens 

säkerhetsavdelning. 

 

Demokrativillkor                                                                                                             

Vidare hänvisar också kulturnämnden till av regeringen framtagna 

demokrativillkor, där nu ytterligare tillägg ska arbetas fram utifrån 

personuppgifter och sekretess samt stödfunktion för fördjupade 

granskningar. 
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Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Individ- och familjenämnden 

 

Yttrande över remiss - Motion från (M) om åtgärder mot 
välfärdsbrott 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Motionen från (M) daterad 2020-11-05 tar upp frågan kring 

välfärdsbrott. Kända riskområden är utbetalning av ekonomiskt 

bistånd i form av exempelvis bostadsbidrag och assistansersättning. 

Enligt motionären förekommer det även påtryckningar och hot mot 

de som utreder och handlägger dessa ärenden.  

Motionen tar även upp att det förekommer att personer tar 

anställning i olika verksamheter och i maskopi med sökande betalar 

ut bistånd. Välfärdsbrotten urholkar de offentliga finanserna och kan 

leda till ökad misstroende människor emellan.  

Motionen innehåller två yrkanden. Kommunfullmäktige föreslås 

besluta att 

1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och 

bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 

Kommunstyrelsen har 2020-11-11 begärt yttrande från Individ och 

familjenämnden. 

 

Sammanfattning av yttrande: 

De verksamheter inom Individ och familjenämnden som arbetar med 

ärenden som berör barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag 

från belastningsregistret. Detsamma gäller för de hem för vård eller boende 

(HVB) och/eller stödboende som nämnden kontrakterar. De får dessutom 

lämna utdrag från misstankeregistret.  

Den personal som arbetar inom socialkontor ekonomi får återkommande 

information om vikten av noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det 
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förs även återkommande  diskussioner kring risken för bidragsfusk och det 

sker månatliga kontroller av klienters inkomster och bankkontoutdrag. 

Socialkontor ekonomi har två personer som arbetar 50% var, totalt en 100%-

ig tjänst, med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att 

upptäcka eventuella försök till felaktiga ansökningar och utbetalningar. 

Kontoret arbetar nära klienten och gör också återkommande hembesök för 

att upptäcka eventuella felaktiga biståndsansökningar. Socialkontor ekonomi 

samverkar med andra myndigheter för att upptäcka välfärdsbrott.  

 

 

Individ och familjenämndens bedömning 

 

Motionens att-satser besvaras enligt följande 

 

1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal 

Individ och familjenämnden ser positivt på att samtliga anställda får en 

stadsgemensam information. Utifrån det kan sedan varje nämnd vid behov 

utveckla verksamhetsnära information för att förhindra välfärdsbrott.  

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och 

bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 

Individ och familjenämndens verksamheter har implementerade 

rutiner och arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra 

välfärdsbrott i verksamheterna. Dessa följs upp och revideras vid 

behov vilket gör att nämnden inte ser något behov av ytterligare 

nämndåtgärder.    
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Individ och familjeförvaltningen 
 

  

Persson, Christina   

   

  
 

Kommunstyrelsen 

 

Remiss - Yttrande över motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott  
 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion daterad 2020-11-05 från Moderaterna (M) 
till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Individ- och familjenämnden och Nämnden 
för personer med funktionsnedsättning  

 
Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 26 februari 2021. 
 

Motion om åtgärder mot välfärdsbrott 

Kända riskområden är utbetalning av ekonomiskt bistånd i form av exempelvis 

bostadsbidrag och assistansersättning. Enligt motionären förekommer det även 

påtryckningar och hot mot de som utreder och handlägger dessa ärenden.  

Motionen tar även upp att det förekommer att personer tar anställning i olika 

verksamheter och i maskopi med sökande betalar ut bistånd. Välfärdsbrotten 

urholkar de offentliga finanserna och kan leda till ökad misstroende människor 

emellan.  

Genom noggranna kontroller har till exempel enheten för försörjningsstöd i 

Södertälje kommun fått ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 40 miljoner 

kronor enligt SVT nyheter. Lagstiftningen har skärpts på detta område och de 

rättsliga påföljderna har höjts. Välfärdsbrotten måste förebyggas, förhindras, 

upptäckas och beivras enligt en statlig utredning. 

Motionen innehåller två yrkanden. Kommunfullmäktige föreslås besluta att;  
1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och 

bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 

 

Individ och familjenämndens arbete mot välfärdsbrott 

Den enhet inom Individ och familjenämnden där det framförallt kan förekomma välfärdsbrott 
är socialkontor ekonomi. Verksamheter inom individ och familjeförvaltningen där det finns 
lagligt stöd, samt rutiner inom Västerås stad, för att kontrollera personer i belastnings- och 
misstankeregister är för personal som arbetar med ärenden som berör barn, unga och familj. 
För Hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga (HVB) gäller också utdrag ur 
misstankeregistret. 
 

Socialkontor ekonomi 

Individ och familjeförvaltningens Socialkontor ekonomi har arbetat länge med att 

upptäcka felaktiga utbetalningar. Sommaren 2017 togs krafttag i detta och enheten 

agerade och ställde återkrav i samtliga ärenden där det förekommit felaktiga 

utbetalningar. Sedan hösten 2017 har enheten två personer som arbetar 50% var, 
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totalt en 100%-ig tjänst, med att granska och kontrollera felskrivningar på 

ansökningar, eventuella felaktiga utbetalningar och försök till bidragsfusk.   

På Socialkontor ekonomi informeras alltid samtlig personal kring välfärdsbrott och 

vikten av kontroller. Det görs kontroller via SSBTEK (sammansatt bastjänst för 

ekonomiskt bistånd). I introduktionen av nyanställda ingår alltid information om 

vikten av att utreda rätten till bistånd noggrant, vilket innebär att sökanden ska 

lämna in verifikationer för sina utgifter och inkomster samt bifoga 

kontoöversikt/kontoutdrag. De har löpande diskussioner i teamen så att alla är 

medvetna om vikten av att arbeta nära klienten. De gör också interna kontroller i 

teamen för att stötta varandra och undvika felutbetalningar.  

Individ och familjeförvaltningens Socialkontor ekonomi  har varit på studiebesök till 

Södertälje och genom åren även tagit fram fler rutiner än vad man redan tidigare 

arbetade utifrån.  

Socialkontor ekonomi arbetar förebyggande och stöttar klienterna i ifyllande av 

handlingar och ansökningar, medarbetarna ger information och stöd till klienterna 

för att undvika felskrivningar så att de får rätt bistånd och för att felaktiga 

utbetalningar inte ska ske. De har upptäckt flera olika metoder av försök till 

bidragsfusk.  

Socialsekreterarna har en aktiv planering tillsammans med sina klienter och de 

arbetar nära klienterna för att minska möjligheterna till för högt bistånd. De gör 

bland annat hembesök och varje månad får den sökande lämna in bankkontoutdrag 

och eventuella lönebesked. Som i Södertälje granskas även den årliga inkomst-

deklarationen. Trots att Socialkontor ekonomi arbetar mer digitalt, kommer enheten 

fortsätta med samma kontroller av underlag som tidigare exempelvis inkomst-

uppgifter, bankkontoutdrag och inkomstdeklarationer.   

Statistik från Socialkontor ekonomi  
Felaktiga utbetalningar (FUT)            Misstanke om bidragsbrott 

   

 2019 2020  
Färdigställda utredningar, antal 40 103 

Polisanmälningar, antal 24 51 

Återkrav, antal 19 52 

Återkrav, kr 1 767 569 kr 2 243 647 kr 

 

 
Socialkontor ekonomi samarbetar med andra myndigheter 
 
Socialkontor ekonomi ingår i ett nationellt nätverk om felaktiga utbetalningar där det ges 
möjlighet att utbyta erfarenhet och metoder för att upptäcka och motarbeta felaktiga 
utbetalningar. 
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Socialkontor ekonomi samverkar också, utifrån lagstiftningen, med andra myndigheter såsom 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Kronofogden. De arbetar med stöd 
utifrån lagen om underrättelseskyldighet1.  

 
Lagstiftningen säger ”Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller 

ett ekonomiskt stöd har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med 

ett för högt belopp, ska underrättelse om detta lämnas till den myndighet eller 

organisation som har fattat beslutet”.  

 

Försök till bidragsfusk polisanmäls och socialkontor ekonomi begär alltid återkrav på 

för höga utbetalningar. Polismyndigheten har tidigare haft svårt att hinna med att 

utreda de anmälningar som har gjorts. Under 2020 har polisen anställt flera utredare 

och redan nu har det bidragit till att fler anmälningar utretts och gått vidare till åtal.  

 

Rutin för registerkontroll från Rikspolisstyrelsens belastningsregister  
 

All personal inom Individ och familjeförvaltningen omfattas inte av Västerås stads ”Rutin för 
registerkontroll från Rikspolisstyrelsens belastningsregister”.  

 
De verksamheter och medarbetare inom Individ och familjeförvaltningen som arbetar med 
ärenden som berör barn, unga och familj lämnar utdrag från Rikspolisstyrelsens 
belastningsregister och i vissa fall även från misstankeregistret innan anställning utifrån 
Västerås stads rutiner för registerkontroll, dessa är; 
• ”Hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga (HVB). För denna verksamhet 
gäller också utdrag ur misstankeregistret. Från misstankeregistret begränsas uppgifterna till 
att omfatta misstanke om brott för vilket åtal har väckts. 
• Verksamhet som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Gäller för den som 
bedriver verksamhet enligt LSS och utför stöd och serviceinsatser åt barn med 
funktionshinder. Med barn avses personer under 18 år. Skyldigheten omfattar även de 
verksamheter som vänder sig till både barn och vuxna. Registerkontroll gäller även personlig 
assistans. 
• God man åt ensamkommande flyktingbarn. Med barn avses personer under 18 år och som 
är utländska medborgare eller statslösa”. 

 
”Lagstiftningen2 om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungdomars skydd mot 
sexuella övergrepp eller andra grova brott genom att förhindra att personer som dömts 
anställs. Lagstiftningen är inte ett absolut skydd mot att direkt olämpliga anställs utan utgör 
ett komplement till anställningsförfarandet i övrigt”3. 

 

 

 

                                                      

 
1 SFS 2019:653, Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemen. Utfärdad den 24 oktober 2019. Lagen träder i kraft den 1 januari 

2020. 
2 Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. 
3 Västerås stads ”Rutin för registerkontroll från Rikspolisstyrelsens belastningsregister” 2013-02-01,  
   Rev 2019-02-18 
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Sammanfattning: 

De verksamheter inom Individ och familjenämnden som arbetar med ärenden som berör 
barn, unga och familj får vid anställning lämna utdrag från belastningsregistret. Detsamma 
gäller för de hem för vård eller boende (HVB) och/eller stödboende som nämnden 
kontrakterar. De får dessutom lämna utdrag från misstankeregistret.  

Den personal som arbetar inom socialkontor ekonomi får återkommande information om 
vikten av noggrannhet och kontroll av utbetalningar. Det förs även återkommande  
diskussioner kring risken för bidragsfusk och det sker månatliga kontroller av klienters 
inkomster och bankkontoutdrag. Socialkontor ekonomi har två personer som arbetar 50% 
var, totalt en 100%-ig tjänst, med extra kontroller av ansökningar och utbetalningar för att 
upptäcka eventuella försök till felaktiga ansökningar och utbetalningar. Kontoret arbetar nära 
klienten och gör också återkommande hembesök för att upptäcka eventuella felaktiga 
biståndsansökningar. Socialkontor ekonomi samverkar med andra myndigheter för att 
upptäcka välfärdsbrott.  

 
 

Bedömning 
 
Motionens att-satser besvaras enligt följande 
 
1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal 

Individ och familjeförvaltningen ser positivt på att samtliga anställda får en stadsgemensam 
information. Utifrån det kan sedan varje förvaltning vid behov utveckla verksamhetsnära 
information för att förhindra välfärdsbrott.  

 

 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och 

bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott. 

Individ och familjeförvaltningens verksamheter har implementerade rutiner och 

arbetssätt för att så långt som möjligt förhindra välfärdsbrott i verksamheterna. 

Dessa följs upp och revideras vid behov vilket gör att förvaltningen inte ser något 

behov av ytterligare nämndåtgärder.    
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