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Beskrivning
Författare: .
Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett
administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och ersättningar för
personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna utbetalas på felaktiga grunder
eller med för högt belopp.

Annan Information

26 jan 2011 . Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 2011:3 (pdf 1 MB). Utredningen har
fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett administrativt
sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och ersättningar för personligt ändamål
som enligt lag eller förordning beslutas.
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3. av , utgiven av: Offentliga Förlaget.
Tillbaka. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3 av utgiven av Offentliga
Förlaget - Bläddra i boken på Smakprov.se 9789174370591 Offentliga Förlaget . /* */
SOU 2011:1, Svart på vitt - om jämställdhet. SOU 2011:2, Välfärdsstaten i arbete omfördelning och inkomsttrygghet med incitament till arbete. SOU 2011:3, Sanktionsavgifter
på trygghetsområdet. SOU 2011:4, Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i
svensk rätt. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets.
3 okt 2011 . TORSBY KOMMUN. KOMMUNSTYRELSEN. Protokoll. 2011-10-03. 20(21).
Justerarnas sign. Utdragsbestyrkande. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till
yttrande avseende Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Beslutet expedieras
till. Socialdepartementet. _____.
20 sep 2011 . 2011-10-04 N137-0275/11 Protokollsutdrag 2011-10-04 § 156. Remiss från
Socialdepartementet - Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 2011:3. UPPRÄTTAD
Annelie Snis;Gunilla Holtz. 2011-10-04 N137-0320/11 Inkom skrivelse från föräldrar och
föreningar på Styrsö som utreder möjligheterna för.
behöriga myndighetens befogenheter. 1 Se t.ex. prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för
arbetsmiljö och arbetstidsreglerna,. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3), och
uppdraget för 2013 års värde- pappersmarknadsutredning (Fi 2013:04, dir. 2013:55). 2 SOU
2013:65 s. 407–430, jfr Promemoria om.
12 sep 2011 . hetsområdet (SOU 2011:3). Socialdepartementet dnr: 8201 l!942{SF. Förslaget
om sanktionsavgifter. Pensiousmyndigheten avstyrker förslaget om sanktionsavgifter eftersom
kostnaderna .. Om sanktionsavgifter på trygghetsområdet ändå kommer att införas enligt
utredning- ens förslag har.
R-2011/1047 Betänkandet Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53). R-2011/1104
Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). R-2011/1105 Betänkandet
Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25). R-2011/1192 Promemorian
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt.
Title, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) Statens offentliga utredningar,
ISSN 0375-250X. Publisher, Offentliga Förlaget, 2011. ISBN, 9174370596, 9789174370591.
Length, 299 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
24 aug 2011 . Beslutsunderlag. Socialdepartementets remiss över betänkandet
sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU. 2011:3), 2011-07-06. Socialförvaltningens
skrivelse, 2011-08-18. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT. ▫ Ärendet går öppet till
kommunstyrelsen. ______. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen.
27 sep 2011 . Betänkandet föreslår att ett administrativt sanktionssystem skall införas på
trygghetsområdet. Ett sådant system skulle innebära att den som erhåller en felaktig utbetalning
kan påföras ett straff utan att sakfrågan prövas av en rättslig instans samt utan krav på uppsåt
eller grov oaktsamhet hos den enskilde.
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3 (Heftet (myke permer) - 2011 - Svensk).
Nettpris: 100,-. 3. Vemodet mitt i musiken : om Dick Burvall och oss andra - 2011 (9789185671908. Nettpris: 168,-. Vemodet mitt i musiken : om Dick Burvall och oss andra
(Heftet (myke permer) - 2011 - Svensk). av Gustafsson.
22 sep 2011 . Rikspolisstyrelsens yttrande avseende Betänkandet Sanktionsavgifter på
trygghetsområdet (SOU 2011:3). Diarienummer RA-005-3630/11.

Riksrevisionen har besvarat en remiss från Socialdepartementet med anledning av betänkandet
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 2011:3. Utredningen föreslår att det införs ett
administrativt sanktionssystem på trygghetsområdet. Syftet är att få enskilda att lämna riktiga
uppgifter och fullgöra sin anmälningsplikt.
1 nov 2011 . 222 Yttrande – Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. (SOU 2011:3). Dnr 2011410-705. Ärendebeskrivning. Hudiksvalls kommun har inbjudits att yttra sig gällande
betänkandet, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Remissvaret ska sändas till
Socialdepartementet senast den 30.
8 mar 2012 . Riksrevisionen granskat effektiviteten i myndigheternas elektroniska
informationsutbyte. Riksrevisionen bedömde att det elektroniska informationsutbytet. 51 SOU
2011:40, Månadsuppgifter – snabbt och enkelt. 52 SOU 2009:6 och SOU 2008:100. 53 SOU
2011:3, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet.
Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett
administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och ersättningar för
personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden.
Som svar på remissen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU. 2011:3) hänvisas till
vad som sagts i denna promemoria. Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför
följande. Ärendet. Socialdepartementet har remitterat betänkandet ”Sanktionsavgifter på
trygghetsom- rådet” (SOU 2011:3) till Stockholms stad.
73. 98 Se exempelvis RÅ 1989 ref. 67 om återkallelse av läkarlegitimation, RÅ 1994 ref. 88 om
återkallelse av serveringstillstånd, RÅ 1996 ref. 83 om återkallelse av
fastighetsmäklarlegitimation och RÅ 1993 ref. 26 om disciplinär åtgärd mot en veterinär. 99
SOU 2011:3, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, s. 199.
LÄSA. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3 PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: . Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt
att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och
ersättningar för personligt ändamål som enligt lag eller.
15 nov 2011 . utredningen Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Utredningen
har föreslagit att administrativa sanktioner på trygghetsområdet ska införas. Likartade problem
med parallella system uppkommer om det förslaget genomförs. En liknande ordning med en
särskild åtalsprövningsregel skulle.
Pris: 112 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Sanktionsavgifter på
trygghetsområdet. SOU 2011:3 av (ISBN 9789174370591) hos Adlibris.se. Fri frakt.
26 sep 2011 . SANKTIONSAVGIFTER PÅ TRYGGHETSOMRÅDET. Betänkande av
Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen (SOU 2011:3). Dnr
S 2011/942/SF. TCO har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.
Härmed översändes vårt yttrande. Inledningsvis.
27 sep 2011 . betänkande Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3).
Sammanfattning. Utredningen har funnit att det, vid sidan av bidragsbrottslagen (2007:612),
finns behov av ett system med administrativa sanktionsavgifter och föreslår därför att det
införs en ny lag om sanktionsavgift på trygghetssystemens.
I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden DELBETÄNKANDE AV
PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2011:74 I ..
Nyutbildades dagpenning uppgår till 82 procent av den högsta dagpenning (628 DKK 2011).3
Beräkningsunderlaget för dagpenning utgörs av inkomsten de.
I dag har Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen
överlämnat betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) till

socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Utredningen föreslår att det införs ett administrativt
sanktionssystem för att motverka att vissa förmåner som.
Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och
källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.
Betänkande Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Lyssna · Läs remissen · Läs
vårt remissyttrande · Läs yttrande från DHR · Läs Riksförbundet Attentions yttrande.
Bücher. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) - Google Books Ingrid Boström.
Samma dag förordnades senior rådgivaren Annika Fröling, . adlibris.com: Ingrid Boström |
Adlibris Köp billiga böcker inom Ingrid Boström hos Adlibris.
Archived pages: 1020 . Archive date: 2014-12. Title: SOU 2005 065 Registerkontroll av
personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn..pdf - Aklagarmyndigheten
Descriptive info: Beslut och policydokument.. Föreskrifter och allmänna råd (ÅFS)..
Handböcker.. Högsta domstolen.. Lagar och förordningar.
. sexualbrott - förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv.pdf - Aklagarmyndigheten ·
[Archive 2014] 92. Ds 2008 049 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur
kriminalregister.pdf - Aklagarmyndigheten · [Archive 2014] 93. SOU 2011:3 Sanktionsavgifter
på trygghetsområdet - Aklagarmyndigheten.
LOs yttrande över utredningen ”Sanktione- avgifter på trygghetsområdet” SOU 2011 :3.
Landsorganisationen har tagit del av utredningen och lämnar följande yttrande. LOs
ställningstagande. LO avstyrker utredningens förslag om en ny lag om sanktionsavgifter på
trygghetssystemens område. LOs synpunkter. Utredningen.
människor utan särskilda behov. 22 Svenska Dagbladet. 2016. ”Regeringens mål ses som ett
enormt önsketänkande”. 23 Brottsförebyggande rådet. 2011. Remissyttrande över betänkandet
sanktionsavgifter på trygghetsområdet. (SOU 2011:3). 24 Grill, Marja., Forssblad, Mari. 2015.
Branschen: Fusket mycket mindre än.
SOU 2011:3; Betänkande Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. REMISS Publicerad 28
september 2011. Ladda ner. Remissvar 2011-157 (PDF: 39.0 kB). Ansvarig handläggare. Pär
Andersson. Avsändare. Socialdepartementet; Socialförsäkringsenheten. Externt diarienummer.
S2011/942/SF. Svenskt Näringslivs.
171-. 94. Reinganum, J. F., & Wilde, L. L., 1986. “Equilibrium Verification and. Reporting
Policies in a Model of Tax Compliance.” International Economic. Review,. Vol. 27, No. 3, pp.
739-760. SOU 2011:3. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. Betänkande avgivet. av
Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom.
LÄSA. PDF Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3 ladda ner. Beskrivning.
Författare: . Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt
att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och
ersättningar för personligt ändamål som enligt lag eller.
29 aug 2012 . Bland annat föreslås en skyldighet för den enskilde att anmäla ändrade
förhållanden. Även i betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 2011:3,
föreslår en av regeringen tillkallad särskild utredare för övrigt förändringar, genom att
sanktionsavgifter införs inom trygghetssystemen. 20 RättsPM.
Betänkande Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Läs remissen · Läs vårt
remissyttrande · Läs yttrande från DHR · Läs Riksförbundet Attentions yttrande.
24. okt 2011 . Och förslag har presenterats om sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU.
2011:3). Så fort jag vänder bort blicken från detta dynamiska område händer något nytt! 2.
Varför har sanktionsavgifter tillkommit? Kan olika utvecklingslinjer skönjas?
Sanktionsavgifter har tillkommit – och vunnit popularitet hos.
betänkandet Sanktionsavgifter på trygghets- området (SOU 2011:3). Utredningen föreslår att

det införs ett administrativt sanktionssystem på trygghetsområdet. I korthet går förslaget ut på
att den som lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att fullgöra sin anmälningsplikt, dvs.
underlåter att anmäla ändrade förhållanden, ska.
Finns det i bl.a. dessa situa- tioner anledning att ”backa tillbaka” ärendet för fortsatt utredning
hos den ursprungliga myndigheten? I betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
(SOU. 2011:3) anges att en återrapportering från polis och åklagare till bl.a. den anmälande
förvaltningsmyndigheten för ställningstagande.
26 sep 2011 . 103 33 Stockholm. Remiss: Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU
2011:3). Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats avge yttrande
över rubricerade betänkande, får härmed anföra följande. Betänkandet, som avgetts av
Utredningen om ett administrativt sanktionssystem.
Akademikerförbundet SSRs synpunkter på. ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet”. (SOU
2011:3). Betänkandets förslag i korthet: Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det
finns behov av och är lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka
att sådana bidrag och ersättningar för personligt.
19 sep 2011 . Växel. Fax. Webbplats www.iaf.se. Betänkande sanktionsavgifter på
trygghetsområdet. (SOU 2011:3), S 2011/942/SF. Sammanfattning. Syftet att införa enkla och
förutsebara regler som stävjar felaktiga utbetalningar och befrämjar människors ärlighet är i
sig gott. Sanktionsavgifter fyller en pedagogisk och.
SOU 2008:100, Bidragsspärr. SOU 2009:6, Återkrav inom välfärdsystemen – förslag till
lagstiftning. SOU 2011:3, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2012:6 Åtgärder mot
fusk och felaktigheter med assistansersättning. Dir. 2015:96 Organiserad och systematisk
ekonomisk brottslighet mot välfärden. Brå 2005:10.
. om EU-rätt · Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar ·
Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden. Remissyttrande över
betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). Utgiven: 30 september
2011. Typ: Domstolsverkets remissvar. Ladda ner.
22 feb 2012 . . ärenden inom socialförsäkringarna, det säger Annette Carnhede, ordförande i
Fackförbundet ST. Vill du veta mer om vad ST tycker? Se vårt remissvar på utredningen
”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3) under Svar från ST 2011.
http://www.st.org/om-st/svar-fran-st/svar-fran-st-2011-1/
31 jan 2011 . SOU 2011:3. Betänkande av Utredningen om ett administrativt sanktionssystem
inom trygghetssystemen. Stockholm 2011. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet.
lagstiftning om sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3), som skulle inne- bära att
ett administrativt sanktionssystem infördes parallellt med bidragsbrottslagen, inte innebär att
det saknas behov av vägledande avgöranden. 585 Se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige dom
22 oktober 2010 i mål B 2719-10 och.
. har konstaterat att de kontroller som görs inte fångar upp alla felaktigheter och att det därför
är av stor betydelse att enskilda lämnar korrekta uppgifter. Utredningen har mot den
bakgrunden funnit att det finns ett behov av ett system med sanktionsavgifter på området.
SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet.
Sveriges politik för global utveckling SOU 2011:3, Author:object Object], Name:
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU 2011:3, Length: 304 pages, Page: 1, Published:.
Regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under
1998 Skr. genomsnittliga återvändande handelssystem.
Soc, Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51)
(S2011/5725/FST), JURFAK 2011/57. Soc, Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
(SOU 2011:3) (S2011/942/SF), JURFAK 2011/58. Arb, Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid

utstationering samt förtydligande.
Sanktioner på trygghetsområdet (SOU 201 1 :3) . Införandet av en sanktionsavgift kan antas
minska antalet felaktiga uppgifter, bland annat genom att . sanktionsavgift. 0
Arbetslöshetskassorna bör undantas från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. l §
offentlighets- och sekretesslagen avseende handlingar i ärenden.
Ingen ska straffas för att man inte förstått regelverket. I sitt remissvar på utredningen om
sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU:2011:3 menar DHR, liksom utredarna, att fusk
aldríg kan accepteras men att ett stort problem är svårtolkade regelverk,
myndighetsföreskrifter och knapphändiga informationsmaterial. Läs mer.
JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGA Samfundet Carl Axel Morvay, Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm Urban Nordström, Juristfirman Urban Nordström.
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) av Utredningen om ett administrativt
sanktionssystem inom trygghetssystemen. Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på
trygghetsområdet (SOU 2011:3) av Utredningen om ett administrativt saktionssystem inom
trygghetssystemen. Läs yttrande.
Med hjälp av Avgiftsundvikaren kan du se vilka bestämmelser det handlar om hur stor
avgiften kan bli. En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att
se till att regler om arbetsmiljön följs. Sanktionsavgifter måste betalas direkt och kan endast
överklagas i efterhand, vilket kan få allvarliga.
24 aug 2011 . . för samråd, del av Mellby. 3:121 och del av Kivik 27:52. (2010/264). 19.
Detaljplan för antagande, Borrby 58:3,. 58:5 och del av 46:31, Borrby camping. (2010/119).
Socialnämnden (socialchefen):. 20. Socialdepartementets remiss över betänkandet
sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 2011:3.
4 okt 2011 . Saco tillstyrker att ett system med sanktionsavgifter införs på trygghetsområdet,
men konstaterar att frågan inte är okomplicerad.
SOU 2011:38. Betänkande av Servicecenterutredningen. Stockholm 2011. Ett
myndighetsgemensamt servicecenter .. denna bakgrund är det lätt att totalkostnaden för att
utföra administrativa tjänster i egen regi underskattas, vilket leder till en missvisande
jämförelse med de avgiftsnivåer som servicecentret. 7 ESV 2011:3.
Snabbare betalningar : betänkande av Utredningen om snabbare betalningar. SOU 2012:11.
Autor: Betänkande Av Utredningen Om Snabbare Betalningar Justitiedepartementet.
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU. 2011:3). (diarienummer S2011/942/SF).
Sammanfattning. ISF konstaterar att utredningen har besvarat de frågor som regeringen angivit
i kommittédirektiven (dir. 2009:66). I grunden är ISF positiv till införande av
sanktionsavgifter. Utredningens förslag innehåller dock en rad.
31 dec 2009 . Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3). R:62.11.
Utbildningsdepartementet. Samrådsdokument från Europeiska kommission avseende direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. R:3.11. Flickor, pojkar, individer- om
betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i.
31 jan 2011 . Häftad, 2011. Den här utgåvan av Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. SOU
2011:3 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
30 sep 2011 . Utredningen anser att insynsintresset gör sig starkt gällande i samtliga ärenden
om sanktionsavgift eftersom de på flera sätt står rättskipningen nära och i vissa fall kommer att
ersätta ett straffrättsligt förfarande. Vidare anser utredningen att särskilda rättsäkerhetsintressen
gör sig gällande i den här typen av.
. sexualbrott - förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv.pdf - Aklagarmyndigheten ·
[Archive 2014] 92. Ds 2008 049 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur

kriminalregister.pdf - Aklagarmyndigheten · [Archive 2014] 93. SOU 2011:3 Sanktionsavgifter
på trygghetsområdet - Aklagarmyndigheten.
2011-09-02 sou 20113 1 (4). Socialdepartementet. 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU
2011 :3 Sanktionsavgifter gå tggghetsområdet. Sammanfattning. Smäföretagarnas
Arbetslöshetskassa (SmåA) instämmer huvudsakligen i de förslag som utredningen
presenterari sitt betänkande. När det gäller de förslag som.
erier (SOU 2008:74, Ekonomistyrningsverket 2011:11, Värmlands .. och överutnyttjande
genomförts (se exempelvis SOU 2007:45, SOU. 2009:6, SOU .. SOU 2011:3. Sanktionsavgifter
på trygghetsområdet. Betänkande av. Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom
trygghets- systemen. Stockholm: Fritzes.
Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3). 2011-0930. Bakgrunden till förslaget är utredningens uppdrag att överväga om det finns behov av och
är lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att bidrag och
ersättningar utbetalas på felaktiga grunder eller.
S 2009:05 Utredningen om administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen. Mer
information. SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet på regeringne.se.
mulerat en dramatisk lösning; sanktions- avgifter på trygghetsområdet. Trots en del språkliga
reservationer i skrivningarna i Sanktionsavgifter på trygg- hetsområdet (SOU 2011:3) så är det
svårt att tolka förslaget på annat vis än att de myn- digheter som i eftertankens kranka blekhet
uppfattar att gårdagens generositet varit.
WWW.BRA.SE. 2011-09-27. D1.1-0235/2011. S2011/942/SF. SOCIALDEPARTEMENTET.
103 33 STOCKHOLM. Remissyttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på
trygghetsområdet (SOU. 2011:3). Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade
betänkande på remiss och lämnar följande yttrande. Sammanfattning.
4.3 Sanktionsavgift bör inte förutsätta uppsåt eller oaktsamhet Utredningens bedömning: Ett
sanktionssystem på trygghetsområdet kan utformas så att avgiftsskyldigheten inte förutsätter
uppsåt eller oaktsamhet. I avsnitt 4.2 har utredningen funnit att det behövs en administrativ
sanktion som kan träffa fler fall av oriktigt.
17 okt 2011 . Utdragsbestyrkande oktks17. Dnr 11.446-10. Yttrande över betänkandet
Sanktionsavgifter på trygghets- området (SOU 2011:3). Bilaga: Sammanfattning på
trygghetsområdet SOU 2011:13. Ärendebeskrivning. Luleå kommun har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på rubricerade betänkande, SOU 2011:3.
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