
Dom i stort mål om bidragsbrott
Halmstads tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan åklagaren och 14 
tilltalade om bl.a. bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt bedrägeri och grovt 
bidragsbrott.
Huvudförhandlingen i målet pågick under 18 rättegångsdagar från november 2011 till januari 
2012. Två av de åtalade har varit företrädare för två assistansbolag i Halmstad. Åtalet har 
också omfattat företagens bokföringsmedhjälpare, mottagare av assistansersättning och 
personer som arbetat som assistenter. 

Åtalet har i stora delar ogillats främst på grund av bristande bevisning. Åklagaren har i flera 
fall inte lyckats bevisa att den assistansföretagare som i huvudsak drivit verksamheten känt 
till felaktiga uppgifter som lett till oriktiga betalningar från Försäkringskassan. En annan orsak 
till att åtalen för bidragsbrott ogillats är att det vid tingsrättens granskning visat sig att en del 
uppgifter som lämnats till Försäkringskassan inte varit oriktiga. 

Fällande dom har ändå meddelats mot flera tilltalade. De två företrädarna för 
assistansbolagen har dömts för grovt bokföringsbrott och grovt bidragsbrott. 
Bokföringsbrotten har omfattat flera räkenskapsår och avser mycket betydande belopp. 
Bidragsbrotten har gällt oriktiga ersättningar som betalats ut när de försäkrade varit 
utomlands. 

Den ene av assistansföretagarna var häktad sammanlagt omkring ett år tills han frigavs när 
huvudförhandlingen avslutades. Han har dömts till fängelse ett år och fyra månader och har 
också fått tre års näringsförbud. Den andre dömdes till villkorlig dom med 240 timmars 
samhällstjänst. Skillnaden beror främst på att bokföringsbrotten är av olika omfattning. 
Dessutom hade åklagaren bara yrkat på näringsförbud för den ene företagaren. Ett av de 
berörda assistansföretagen har ålagts en företagsbot på 800 000 kr. 

En funktionshindrad assistansmottagare, som fått ersättning när han vistats utomlands och 
lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan, har dömts för grovt bedrägeri, grovt 
bidragsbrott och bidragsbrott till villkorlig dom och böter. 

Fyra assistenter har dömts till villkorlig dom och böter bl.a. för grovt bidragsbrott i form av 
felaktiga uppgifter till Försäkringskassan. 

Sammanlagt har enligt tingsrättens bedömning drygt 2,4 miljoner kr felaktigt betalts ut. 

Sju personer, bland dem företagets bokföringsmedhjälpare, har frikänts helt. 

Kontaktperson

Elisabeth Karlén, rådman telefon 035-152540 alt. elisabeth.karlen@dom.se
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