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Ä.klagarmyndigheten har utifrån de utgångspunkter vi har att beakta inga
erinringar mot fürslagen.
Några kommentarer lämnas enligt följande
För att förebygga brott mot välfürdssystemen är det, precis som konstateras i
promemorian, av största vikt med kontroll så att utlånade medel används endast
für avsett ändamål. I denna del synes upplägget att olika aktörer är skyldiga att
lämna information på olika sätt till CSN och att lånet är tänkt att betalas ut i
delar där varje utbetalning sker fürst efter kontroll vara väl genomtänkt.

I betåinkandet Kvalificerad välfÌirdsbrottslighet (SOU 2017:37) som
redovisades till regeringen den 5 maj 2017Lämnas en rad ft)rslag ftir att
ft)rebygga, fürhindra, upptäcka och beivra brott mot välfÌirdssystemen. Vissa av
resonemangen görs sig gällande även ftir körkortslån, varftir
Åklagarmyndigheten hänvisar till ingivet remissvar, se bilaga.
Föreslagen skyldighet ftir trafikskolor att lämna uppgifter om elever som
erhållit körkortslån till CSN rir rimlig och är en fürutsättning ftir att kunna
upprätthålla kontroll och efterlevnad. Ändringen i 10 g lagen om trafikskolor
tillstyrks således. En konsekvens är att den nya uppgiftsskyldigheten omfattas
av strafßtadgandet i 9 $ lagen om trafikskolor. Ytterligare en konsekvens är att
olika typer av ageranden av en trafikskola kan vara straffbara enligt
bidragsbrottslagen alternativt brottsbalken (t.ex. osant intygande enligt 15 kap.
I I $ brottsbalken). Mot den bakgrunden ftireslås en subsidiaritetsbest¿immelse i
9 $ lagen om trafikskolor i fall av lagkonkuffens. Äklagarmyndigheten
tillstyrker detta förslag, men vill särskilt erinra om att füreslagna ändringar
innebär en utvidgning av bidragsbrottslagens tillämpningsområde. Det är svårt
att överblicka hur pass många brottsmisstankar som kan tänkas uppstå i denna
del, men utvidgningen bör tydliggöras.
Det ska i detta sammanhang även nämnas att bidragsbrottslagen är under
översyn i en utredning som ska presenteras senast den 28 februari 2018 (Dir.
2016:61 och Dir. 2017:40).I den fortsatta beredningen inom regeringskansliet
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är det angeläget att samordna fürslagen

i aktuell promemoria och ftirslagen i

kommande utredning.

Vad gäller utnyttjande av körkortslån skulle också kunna övervägas om alla
beteenden ska vara straffbara enligt bidragsbrottslagen eller om det kan
övervägas administrativa sanktionsavgifter, i vart fall ftir lindrigare fürfaranden
fifr Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU 201 1:3, och Vad bör straffas?,
SOU 2013:38, samt Åklagarmyndighetens nämnda yttrande över betänkandet
SOU 2017:37, se bilaga).

Detta yttrande har beslutats av vice överåklagaren Astrid Eklund efter
ftiredragning av kammaråklagaren Yvonne Brandell.
På Åklagarmyndighetens vägnar

Astrid Eklund
Vice överåklagare
vonne Brandell
Kammaråklagare
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