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Textversion poddavsnitt #93 - Välfärdsbrottslighet - 

företag som brottsverktyg 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

 

”Det är ju faktiskt de som är ute i samhället, kommuner och regioner som är nära 

verksamheterna, som har möjlighet att både hindra dem från att få tillträde till våra 

välfärdssystem och också möjlighet att upptäcka ekonomisk brottslighet på ett tidigt 

stadium.”  

 

Det här är Demokratiresan.  

 

--- 

 

Anders Nordh: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. Jag heter 

Anders Nordh och jobbar på demokratisektionen här på Sveriges Kommuner och 

Regioner. I dag ska vi samtala om ekonomisk brottslighet och hur den kan påverka 

tilltron till demokratin och demokratiska processer. För att lyckas med det här 

samtalet har vi med oss Sara Persson, som är brottsförebyggande specialist vid 

Ekobrottsmyndigheten. Hej och välkommen, Sara! 

 

Sara Persson: Tack så mycket! 

 

Anders: Mitt emot Sara sitter min kollega på demokratisektionen Christina Kiernan, 

som arbetar med att samordna SKR:s arbete mot välfärdsbrott. Välkommen, 

Christina! 

 

Christina Kiernan: Tack så mycket! 

 

Anders: Sara – Ekobrottsmyndigheten. Det är väl inte alla av oss som riktigt känner 

till vad ni pysslar med och vad ni gör. Skulle du kunna ge oss en introduktion till vad 

Ekobrottsmyndigheten har för uppdrag? 

 

Sara: Absolut! Vi är en av Sveriges två åklagarmyndigheter. Den andra heter 

Åklagarmyndigheten och den andra är vi - Ekobrottsmyndigheten. Vi har i uppdrag att 

utreda och lagföra brott. Det gör vi genom att utreda och lagföra och föra processer i 



 

   2 (11) 
 

    

    

 

domstol. Alla våra förundersökningar leds av åklagare. Vi har också polisanställda 

som är ungefär häften av våra anställda. Sedan har vi ekorevisorer, civila utredare 

och administratörer. Vi har egen underrättelseverksamhet, vilket skiljer oss från 

Åklagarmyndigheten. Vi har också i uppdrag att bedriva brottsförebyggande 

verksamhet. Så vi har de här tre uppdragen.  

 

Vi ser att den ekonomiska brottsligheten ökar. Vår specialitet är brott som sker inom 

ramen för företag. Det är både de företag som är registrerade och de som inte är 

registrerade. Det här ser vi att kriminella, organiserad brottslighet och andra 

brottslingar, använder i allt större utsträckning för att begå brott.  

 

Anders: Hur kommer ärenden in på ert bord? Är det någon som anmäler till er eller 

har ni egen spaning ute på stan, så att säga? 

 

Sara: Vi har vår egen underrättelseverksamhet som arbetar upp ärenden och 

överlämnar till åklagare för förundersökning. Sedan är det många ärenden som 

kommer till oss via olika kontrollsystem. Det är revisorer som anmäler till oss. Men 

oftast är det konkursförvaltare eller Skatteverket som anmäler brott – att man 

upptäcker ekonomisk brottslighet i samband med konkurser eller att man går igenom 

skatteärenden.  

 

Anders: Nu sa ju du att den största delen av ert arbete är inriktat på företag. Men hur 

kommer då kommuner och regioner in i bilden hos er? 

 

Sara: Kommuner och regioner kan vidta väldigt, väldigt viktiga förebyggande 

åtgärder. Dels upphandlar de tjänster och varor av företag – det omsätter väldigt, 

väldigt mycket pengar – där man har möjlighet att stoppa oseriösa aktörer och 

kriminella från att få göra affärer med det offentliga. Man har många andra verktyg 

också – t.ex. tillstånds- och tillsynsverksamhet, där man kan hindra aktörer från att få 

bedriva verksamhet. Det kan handla om tillstånd att sälja tobak och folköl eller 

pedagogisk verksamhet. Man kan också hindra kriminella från att få tillgång till mark, 

fastigheter och lokaler. Det är väldigt strategiska resurser för att kunna begå 

ekonomisk brottslighet. Vi har också bidrag till individer, föreningar – där har vi flera 

ärenden där vi ser att man utnyttjar systemet – och så klart när man fakturerar 

kommunen för olika uppdrag.  

 

Anders: Christina – nu blev jag nästan lite matt här när jag hör Sara räkna upp alla 

tänkbara brott som skulle kunna drabba kommuner och regioner. Hur tänker du när 

du hör Sara beskriva det här? 

 

Christina: Jag vill ju inte göra saker värre för dig, Anders, men vi brukar prata om det 

här som att där det finns medel att, på något sätt, tillskansa sig eller ett företag, där 

finns det välfärdsbrottslighet och ekonomisk brottslighet. Så det är väldigt många 

verksamheter i en kommun eller i region som kan vara berörda i de här frågorna.  
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Anders: Har du något, eller några, konkreta exempel, Sara, på hur det här skulle 

kunna te sig i verkliga livet?  

 

Sara: Vi har tyvärr ganska många exempel hos oss på Ekobrottsmyndigheten. Vi kan 

t.ex. se hur man i förskoleverksamhet tagit ut stora summor, slussat via en 

idrottsförening och vidare till en religiös, extremistisk organisation. Där har pengar 

som ska gå till barn och pedagogisk verksamhet gått till att finansiera en helt annan 

verksamhet som inte är förenlig med demokrativillkoren.  

 

Vi ser också ett av våra mest kanske uppmärksammade ärenden: Kamelcenter i 

Angered, där man genom ett flertal föreningar har lurat Arbetsförmedlingen framför 

allt, men också kommunen, på bidrag. Där fick man en halv miljon för att bygga ett 

kamelstall till en verksamhet där bygglov inte fanns och inte heller beviljades – men 

pengarna försvann. Där ser vi att kommunen verkligen kan skärpa sina kontroller och 

hindra utbetalningarna med ganska små medel.  

 

Anders: Vad behövs för att man ska nysta upp sådana här brott? Krävs det bättre 

insatser från en kommun eller ett företag, eller är det visselblåsare? Vad är det som 

gör att man hittar och börjar dra i trådarna så att man får fram de här felaktigheterna?  

 

Sara: Jag skulle säga att det är ganska olika. I vissa kommuner och regioner finns 

det en ganska liten medvetenhet kring den här problematiken. Man är inte medveten 

om på vilket sätt kriminella använder våra välfärdssystem och våra offentliga medel. 

Där tror jag att man verkligen behöver införa kontroller. I vissa andra regioner och 

kommuner har man en hög medvetenhet och där handlar det om att bli bättre på att 

upptäcka veta vart man ska rikta sina riskbaserade kontroller – för det krävs ganska 

stora resurser för att hitta den grova och komplicerade brottsligheten – och där 

behöver man jobba riskbaserat.  

 

Sedan är vissa av de här brotten väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Då kanske det är 

vi i rättsväsendet som behöver använda våra verktyg, som vi kan, när det är 

komplicerad, svårutredd brottslighet? Då är det jätteviktigt att man anmäler! 

 

Christina: Jag tänker också att det är bra i, det här sammanhanget, att man tänker på 

att följa upp den verksamhet man sysslar med rent generellt. Vi vet att man gör 

upphandlingar, man ställer villkor osv. Men sedan är det inte riktigt lika bra med 

uppföljningen – man kontrollerar inte om man verkligen får det man har upphandlat 

eller om kvaliteten i det man har upphandlat är god. Det är ändå inom ramen för det 

ordinarie arbetet i en kommun, och i regionens verksamhet, att följa upp verksamhet. 

Där kan man ha den här ”första säkerhetsnivån”, på något sätt – att man ändå tittar 

på vad det är man har fått.  
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Anders: Är det någon skillnad, Sara, när du tittar på den brottslighet som kommuner 

och regioner utsätts för jämfört med det som sker inom företagsvärlden? 

 

Sara: Man använder ofta företag för att begå brott mot kommuner och regioner. Man 

behöver företagen för att kunna ta emot pengar och få göra affärer. Det kan vara 

föreningar också. Där finns det särskilda utmaningar i att det inte krävs redovisning, 

årsredovisning, och bokföring på samma sätt i vissa av de här föreningarna.  

 

Men när det gäller företag så behöver man ofta använda det för att kunna begå 

många brott. Man behöver ett organisationsnummer, ett bankkonto, F-skattsedel – 

sådana saker. Men det är ju också, på ett sätt, väldigt bra därför att till skillnad från 

annan brottslighet så lämnar den här brottsligheten spår. Du kan följa transaktionerna 

om du har rätt verktyg. Du kan kontrollera fakturorna och se om de är riktiga eller 

falska. Därför är det ju väldigt tacksamt också att förebygga just den här typen av 

brottslighet.  

 

Anders: När man tittar på den här brottsligheten som riktar sig mot kommuner, som 

är mer av organiserad karaktär, har vi haft en del nätverk där vi samtalat med 

kommuner som också uttrycker en frustration över att om företag får nya krav så 

köper man upp något annat företag som då betraktas som... Det är svårt liksom att 

följa bakgrundsägarna i det här. Finns det andra myndigheter som också borde 

skärpa sin kontroll, för kommunerna kan kanske inte ha koll på allt? Om man nu ska 

samverka kring de här frågorna.  

 

Sara: Jag tror att vi är ganska många myndigheter, min egen inberäknad, som kan 

göra mer. Vissa av de här verksamheterna finns det flera myndigheter som kan 

komma åt. Vi har IVO, t.ex, som med sin tillståndsplikt och tillsyn kan göra mycket. Vi 

har kommunerna, så klart, som kan upphandla och ingå avtal med seriösa aktörer. 

Alla vi kan göra bättre kontroller. Vi samverkar ju också inom ramen för RUC:en med 

många av de här... 

 

Anders: Stopp här! Nu sa du något spännande - RUC:en?  

 

Sara: “Regionala underrättelsecenter”, där vi kan dela information om olika aktörer. 

Där har IVO kommit med nu, t.ex. Så vissa av de här sakerna måste man komma åt 

via andra verktyg än de kommunen har möjlighet till. Men jag tror också att genom 

ökad samverkan mellan kommuner, och genom att skapa forum där man kan utbyta 

erfarenheter, så kan man komma mycket längre. Det finns en del kommuner som har 

en ganska hög kompetens i att granska de här aktörerna.  

 

Anders: Här har vi kanske också ett dilemma, Christina, att tittar vi på kommun-

Sverige så är det ju väldigt stor skillnad i storlek och förutsättningar för att ha den 

typen av kompetens på plats. Hur kan man hitta vägar för att hjälpa de som är små i 
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sammanhanget, som organisationer, och som inte har kompetensen på plats i sin 

egen organisation?  

 

Christina: Där kan SKR vara behjälpliga i delar. Det är någonting vi tittar på och 

jobbar med nu: att lyfta goda exempel. Men också inte så goda exempel är minst lika 

viktigt att lyfta, för att man ska slippa göra samma fel på flera ställen. Vi vill också att 

det ska finnas flera forum för att kunna utbyta erfarenheter.  

 

Ett problem, eller en utmaning, för kommuner är att vi ofta inte kan vara delaktiga i de 

här RUC:arna som Sara pratade om. Det har att göra med vilken sorts information 

man kan dela och om kommunerna har möjligheter att hålla sekretess kring 

information o.s.v. Det gör att det är en utmaning för kommuner i arbetet med 

myndigheterna, så att säga. Det har också varit ett ganska stort fokus på att utveckla 

myndigheters möjligheter. Då har man kanske inte riktigt kommit ihåg att man 

behöver titta på kommunerna också, på samma sätt. Det där försöker vi nu jobba 

ikapp.  

 

Sedan är jag inte helt säker på att det har att göra med storlek på kommunen. Jag 

tror snarare att det har att göra med intresse och mod, hos tjänstepersoner, och 

politik för vilka det är som är duktiga i frågorna. Det är enormt resurskrävande; De här 

brotten är ofta stora bedrägerier. Det krävs ju visst förarbete för kommunerna innan 

man kan anmäla så att det ska bli utredningsbart – eller tillräckligt utredningsbart i 

alla fall – för vilken myndighet eller polismyndighet man väljer att anmäla det till.  

 

Nu får vi troligtvis ett brottsförebyggande uppdrag i kommunerna; det är i alla fall på 

gång! Det kanske inte primärt kommer att göra att man direkt riktar in sig på 

ekobrottsligheten – det gäller ju allt brottsförebyggande arbete som kommuner ska 

jobba med. Men det som är bra med det här uppdraget är att det är tydligt att 

kommuner ska jobba med brottsförebyggande arbete. Länsstyrelserna har alla en 

särskild person som jobbar som brottsförebyggande samordnare. Här kan man också 

tänka sig att man höjer kompetensen kring den här sortens brottslighet, så att vi får 

lite mer draghjälp i förhållande till kommunerna. Det är svårt att ha en nationell punkt 

bara när det finns möjligheter till också regionala erfarenhetsutbyten och samverkan. 

Man kanske kan dela på specialistkompetens, till exempel?  

 

Anders: De som vi har att möta i det här sammanhanget – de som bedriver den här 

typen av brottslighet – ser ni att de är mer på hugget och utnyttjar situationer där man 

måste göra insatser snabbt och behöver köpa mycket tjänster? Jag tänker på... Vi 

har haft, i samband med flyktingströmmar, så behöver man skaffa boendeplatser. Det 

finns mycket sådana här saker där det också ställs krav från andra håll på kommuner 

att: "nu måste ni lösa det här väldigt snabbt". Passar man på då? Ska man vara 

särskilt uppmärksam vid sådana tillfällen? 
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Sara: Ja, absolut! Som du säger – i samband med flyktinginströmningen 2015 kom 

det ju in väldigt många nya aktörer på omsorgsmarknaden med boenden, till framför 

allt barn och unga. Där kom det en ganska stor etablering av oseriösa aktörer och, 

jag skulle säga, kanske av kriminella också. Man kommer in i de här kriserna när 

kontrollerna är ganska låga, det ska gå fort och det är nytt – det är mycket som 

händer. Kriserna, eller stora samhällsförändringarna, använder man, och sedan är 

det svårt att få bort de här aktörerna. Jag skulle säga att de som kom in 2015 är 

fortfarande kvar – de flyttar runt. Har man fått dem att etablera sig i en bransch är det 

väldigt svårt att få bort dem. 

 

Anders: Är det likadant inom den övriga samhällssektorn? När de väl har tagit sig in 

någonstans – då blir de kvar där?  

 

Sara: Vi har ju branscher som är särskilt brottsutsatta som vi har jättestora 

utmaningar med. Det gäller framför allt byggbranschen, som är en sådan bransch. Vi 

har städbranschen. Vi har många branscher som är väldigt personalintensiva. Det är 

låga kompetenskrav. Många branscher har olika mikroklimat för ekonomisk 

brottslighet.  

 

Tittar vi på byggbranschen – som kommunerna upphandlar byggtjänster o.s.v. – har 

vi många underentreprenörer, led med underentreprenörer, där det är svårt att 

kontrollera vem som faktiskt utför arbetet. Sedan har vi t.ex. vård och omsorg där 

man kanske utför tjänster i folks hem eller i sitt eget hem. Där är det också jättesvårt 

att kontrollera vad det är som verkligen görs. Vilka utför det här? Alla de här sakerna 

är jätteviktigt att tänka på att de kan utnyttjas av brottslingar.  

 

Anders: Vilka är nyckelaktörerna i en kommun som behöver mer kompetens inom 

området för att se de här frågorna på ett annat sätt? Kan man peka ut några grupper 

som vi skulle behöva göra insatser för?     

 

Christina: Jag tror att man lätt kan säga de som jobbar med upphandling. Men också 

de som jobbar med uppföljning, generellt sätt. Vi handläggare – om man jobbar med 

föreningsbidrag, ekonomiskt bistånd eller på något sätt är involverad i hur man 

hanterar hemtjänstfrågor o.s.v. – måste ha kompetens om och förståelse för att det 

här finns, och hur det tar sig i uttryck, så att man kan ställa rätt frågor. Lite utifrån det 

Sara som pratade om är det otroligt viktigt att förebygga att de här oseriösa aktörerna 

kommer in på marknaden, för det är där man verkligen kan stoppa det. Då krävs det 

att man faktiskt kan ställa de här kanske lite obehagliga eller närgångna frågorna, 

och kontrollera att det som vi bygger våra beslut på är korrekt, i så stor omfattning 

som det är möjligt.  

 

Sedan tror jag också att revisionen har en viss påverkan här – att man riktar sig, tittar 

på och kontrollerar kvalitet helt enkelt – så att det finns många funktioner i kommunal 

verksamhet som är berörda. Det är också en av de utmaningar som är stora särskilt 
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för kommuner – att det är så mycket olika verksamheter och så väldigt många 

inblandade som behöver ha högre kompetens, förståelse och som dessutom också 

ska kunna ta de här diskussionerna och fråga de här frågorna o.s.v. 

 

Anders: Du sa inledningsvis, om jag inte missade helt där, att ni också har ett 

uppdrag att jobba med förebyggande insatser. Vad kan ni bidra med där, just riktat till 

kommuner och regioner? Kanske i kompetensinsatser eller motsvarande – hur ser er 

möjlighet ut?    

 

Sara: Vi satsar ganska mycket på att stötta kommuner och regioner eftersom vi ser 

att det är jätteviktiga samarbetspartners för att förebygga och motverka ekonomisk 

brottslighet. Vi har tagit fram ett stöd, t.ex, för att motverka arbetslivskriminalitet i 

samband med upphandling. Vi är ute ganska mycket och pratar med kommuner och 

regioner. Vi ser vart är de i sin process och hur vi kan stötta dem på bästa sätt. 

Sedan försöker vi stötta där de är med att sprida information om hur man kan 

upptäcka och agera mot ekonomisk brottslighet.  

 

Anders: Det här handlar väldigt mycket om demokratiska processer – om tilltron och 

förtroendet för våra samhällsinstitutioner är hållbara i de här sammanhangen. Det är 

ett viktigt jobb som behöver göras på många plan.  

Om man är medarbetare ute i en kommun eller region och tänker: “det här vore något 

som jag skulle behöva fundera på hur jag ska ta tag i de här frågorna”. Var börjar jag 

någonstans, Christina? 

 

Christina: Vi brukar säga att det är viktigt att man har ett politiskt mandat – att det 

faktiskt är beslutat, eller pratat om, att man ska jobba med de här frågorna, så att 

man kan få stöd i alla led. Det är jätteviktigt för den faktiska handläggaren. Det är 

också bra om man har en diskussion lokalt med sin polis. Man betänker att det ändå 

kan vara stora, många och komplicerade ärenden. Det är bra att man har stämt av 

och har samsyn på problematiken lokalt. Det gör att man undviker problem längre 

fram.  Sedan är det också jätteviktigt att man tittar på att man har någon slags tanke 

kring föreskrifter, regler och rutiner kring hur man ska hantera otillåten påverkan. För 

vi kan se att när man blir duktig på, eller offensiv i, att titta på välfärdsbrottslighet så 

blir folk – tjänstepersoner – hotade. Det behöver man kunna hantera som 

arbetsgivare.  

 

Slutligen, ett bra första steg, när man säkerställt "kringförutsättningarna", så att säga, 

är att titta på om man uppfyller befintlig lagstiftning – alltså att man följer upp i 

enlighet med den lagstiftning som finns. Det finns t.ex. ett lagrum som säger att man 

ska följa upp privata aktörer om man har lagt ut kommunal verksamhet på privata 

aktörer, och generellt sätt följer man upp den. Använder man sekretesslagstiftningen, 

alltså bryter sekretessen i den omfattning man kan för att dela information med andra 

aktörer för att kunna se ärendena så fullt som möjligt o.s.v.  
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När man gör de här sakerna brukar de flesta ha hittat välfärdsbrottslighet som gör att 

man kan ta sig vidare.  

 

Anders: Jag tänker att vi också vill ha ett samhälle där vi litar på varandra. Sedan 

säger du, Christina, att vi verkligen måste börja nagelfara de aktörer vi ska ha affärer 

med.  

 

Christina: Jag tror att det är viktigt att man tänker på att man litar på varandra och 

samhället – det innebär att man gör rätt. Att man säkerställer att man gör rätt så att vi 

använder skattemedlen rätt, och som du var inne på – tryggar vårt välfärdssamhälle. 

Jag har hört Skatteverket säga att ingen vill ju bli den sista skattebetalaren. Jag 

tycker att det är ganska väl uttryckt för hur man måste tänka. Det är inte tilliten till 

samhället, utan det är snarare ett sätt för oss att garantera tilliten till samhället som vi 

skyddar när vi frågar.  

 

Anders: Skulle du säga, Sara, att det här som vi pratar om – ämnet, förekomsten av 

ekonomisk brottslighet – är något som ökar konstant eller ser vi trendbrott? Hur ser 

din myndighet på den framtida utvecklingen? Jag tänker att de som idkar brotten är 

också väldigt förslagna och hittar på nya sätt att klara sig undan.  

 

Sara: Vi ser att den ekonomiska brottsligheten ökar. Vi ser att man använder företag, 

i allt större utsträckning, och att välfärdssystemen är attraktiva att använda för att 

begå brott. Vi ser också att brotten blir mer komplicerade med internationella 

kopplingar – det gör ju också att de är svårare att upptäcka och utreda. Så absolut...  

 

Men man ska tänka på en sak när det gäller ekonomisk brottslighet: vi har väldigt 

stora mörkertal. Till skillnad från andra brott där det kanske finns ett utpekat 

brottsoffer. Du utsätts för en misshandel och du anmäler det, oftast. Du utsätts för ett 

inbrott eller ett bedrägeri – ganska hög anmälningsfrekvens. Ibland är det en 

förutsättning för att kanske få ut en försäkring –  att du anmäler brottet. Men när det 

gäller ekonomisk brottslighet så bygger upptäcksrisken på att det finns kontrollsystem 

som fångar upp det här. Därför är det ganska svårt att uttala sig exakt hur mycket 

brottsligheten exakt ökar eller minskar. Men vi ser ändå ganska tydliga tecken på att 

den här brottsligheten ökar. Just därför är det så viktigt att vi har kontrollsystemen – 

att man genomför kontroller och upptäcker brottsligheten.  

 

Anders: En sak är att upptäcka den och börja utreda den. Men sedan att få det i mål 

till fällande domar, så att säga, få in folk bakom lås och bom… Finns det några 

specifika bevis som man behöver vara uppmärksam på i en kommun – det här 

behöver vi samla på oss för att öka chansen för att komma till fällande domar där det 

behövs? 

 

Sara: Man ska anmäla brott om man har skäl att misstänka att det begåtts ett brott. 

Sedan kan man ju ta dialog med Ekobrottsmyndigheten inför en anmälan. Man kan 
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också tipsa om man inte är helt säker. Vi har en tipsfunktion där man också kan vara 

anonym. Så anmäla och tipsa! Det finns vägledning om man gör en sådan här 

anmälan.  

 

Anders: Anmäler man då direkt till er eller går man via polismyndighet?  

 

Sara: Man anmäler till oss. Tipsar gör man via polisens tipstjänst, så kommer det till 

oss. 

 

Anders: Är det något annat, utöver det som Christina lyfte, som jag tänker att du 

tycker att våra medlemmar runt om i landet skulle kunna steppa upp på? 

 

Sara: Vi ser att när man gör kontroller – så bara det att man inför kontroller, att man 

annonserar att man gör kontroller, att man kanske gör ett kontrollsamtal – har väldigt, 

väldigt stora effekter. Det avskräcker ganska många från att utnyttja välfärdssystemet 

eller begå ekonomisk brottslighet. Jag tror att det är viktigt att tänka att göra kontroller 

i sig, och få igång det, har jättestor effekt. Sedan kan man utveckla och förfina dem 

under tiden.  

 

Jag tänker också att det är viktigt att tänka på att när man öppnar upp för privata 

aktörer – man använder företag som utförare inom vissa delar av kommunen – har 

man ett också ansvar för att skydda sina medborgare i kommunen från att inte 

användas som brottsverktyg eller utsättas för brott i de här verksamheterna. Därför 

har man ett ganska stort ansvar att faktiskt göra kontroller och kontrollera att det är 

seriösa aktörer. Tänk på att när samhället genomgår stora förändringar eller man gör 

förändringar i kommunen – man inför ett valfrihetssystem eller man får en stor 

tillförsel av flyktingar eller nu när vi kanske går in i någon ekonomisk omvälvning i 

samhället – var finns luckorna i systemet? Hur kommer kriminella använda det här?  

 

Vi kan ta corona med omställningsstöd, till exempel Det var också en risk för att 

samhällssystemet skulle utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Där måste man också 

tänka på att när vi inför ett nytt stöd eller stora förändringar så, skulle jag säga, sitter 

det redan personer på planeringsstadiet och funderar på: hur ska vi utnyttja det här? 

Tyvärr! De kanske vi behöver komma ikapp. Vi kan tänka samtidigt som dem i alla 

fall: hur kan vi skydda systemet?  

 

Anders: Sara, det här är ju väldigt komplexa frågor som man måste hantera och vara 

vaksam på. Det är många aktörer som behöver tänka ihop. Vad har du för tankar 

kring det – att jobba mer i samverkan?  

 

Sara: Jag tror att vi har jättemycket att vinna på att jobba tillsammans med kommuner 

och regioner och rättsväsendet – i det här fallet Ekobrottsmyndigheten. Det är ju 

faktiskt de som är ute i samhället, kommuner och regioner som är nära 

verksamheterna, som har möjlighet att både hindra dem från att få tillträde till våra 
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välfärdssystem och också möjlighet att upptäcka ekonomisk brottslighet på ett tidigt 

stadium. Där kan man vidta administrativa åtgärder och anmäla till oss. När det är 

allvarlig, konstaterad brottslighet har vi verktyg att agera.  

 

Jag kan ta ett exempel här: vi har haft en skolverksamhet i Stockholm där personer 

blev dömda för ekonomisk brottslighet. Där är pengarna redan borta och det blir 

väldigt dyrt. Ofta får vi inte tillbaka pengarna i våra processer. Sedan är ju 

lagföringsprocessen också väldigt kostsam: advokatkostnader, våra 

utredningskostnader, domstolsväsendets kostnader – för att inte tala om när 

människor hamnar i fängelse. Men när man fårr ärendena, när man får domarna, kan 

faktiskt kommun och region och andra samhällsaktörer agera och få till en 

brottsförebyggande effekt. Genom att, t.ex. det som hände för skolverksamheten, 

staden återkallade tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet för samma aktör. 

Skolinspektionen återkallar tillståndet och Skolverket återkräver statsbidrag.  

 

Så jag tror att dels att man hjälper till att upptäcka den här brottsligheten och hindra 

den när man kan. Också att när vi har ärenden, när vi har lagföringsprocesser, när 

det blir en dom – att man försöker maximera nyttan av det. Ringar på vattnet. När vi 

drar igång de här dyra kostnadsineffektiva processerna så ska vi använda alla 

verktyg vi har för att också få till brottsförebyggande åtgärder.  

 

Anders: Christina, jag tänker att jag avslutningsvis ska vända mig till dig och höra lite 

grann: vad är det vi på SKR kommer att göra kring de här frågorna framöver?   

 

Christina: En sak som vi gör är framför allt att helt enkelt föra kommuner och 

regioners röst – eller vara kommuner och regioners röst i den här frågan. Att vi finns 

och vårt perspektiv. Vi har bjudit in flera myndigheter, bl.a. Ekobrottsmyndigheten, till 

ett möte för att prata om de här frågorna, problemen, arbetssätten och samverkan ur 

det kommunala perspektivet. Det är bra för det behövs. Även om myndigheterna bara 

prioriterar en fråga i sina respektive verksamheter, så är de många och det betyder 

många prioriterade områden hos oss som kommuner.  

 

Vi har också inrättat ett nätverk kopplat till frågor om otillåten påverkan. Vi gör 

fördjupade lägesbilder nu för att se hur problembilden ser ut lite mer i detalj för 

välfärdsbrottsligheten i regioner och kommuner. Där tänker vi att det ska ligga till 

grund för vilken sorts åtgärder vi riktar, eller vilket stöd vi kan rikta. Vi har inrättat ett 

nyhetsbrev kring de här frågorna, som man med fördel kan följa för att ta del av de 

nyaste rönen vi har på området.  

 

Anders: Det får bli avslutningen för det här samtalet som vi har haft här i dag i 

Demokratiresan. Jag vill rikta ett stort tack till dig, Sara Persson – brottsförebyggande 

specialist för Ekobrottsmyndigheten – för att du var med oss här i dag. Tack Sara!  

 

Sara: Tack så mycket! 
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Anders: Också ett stort tack till dig Christina Kiernan från SKR som jobbar med att 

samordna våra insatser mot välfärdsbrottslighet. Stort tack till dig också, Christina! 

 

Christina: Tack så mycket! 

 

Anders: Jag som har lett samtalet heter Anders Nordh och jag hoppas på ett snart 

återhörande i nya avsnitt av Demokratiresan. 

 

--- 

 

Demokratiresan.  

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 

 

 

 

 

 


