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Yrkande angående Remiss från Finansdepartementet – 
Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att 
förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

I stadens yttrande läggs följande text till innan de två sista styckena i texten: 

Antal falska identiteter ökar i samhället och det uppenbaras på allt fler områden 
hur utrikes födda medborgare utnyttjar möjligheten att fuska genom falska 
identiteter. Det kan vara fråga om att en person har använt oriktiga handlingar, så 
som anställningshandlingar eller identitetshandlingar, eller felaktigt mottagit 
ersättningar under lång tid. Ovetande myndigheter har ofta ingen kontroll eller 
hänvisar till annan myndighet. 

Identiteten ger öppningar till hela vårt samhälle och många använder dessa till att 
begå brottsliga handlingar.  
 
 

Yrkandet 
Enligt skatteverket kan det vara så många som 30 - 50 procent av de 
asylsökande som har olika personuppgifter registrerade hos olika myndigheter. 
Ansvariga för kontrollverksamheten vid Skatteverket har konstaterat att frågan 
om flera falska identiteter inte prioriteras, eftersom det inte anses som grov 
brottslighet av varken myndigheter eller politiker. 

Brott som innehåller ett eller flera moment anses mer avancerade eller mer 
samhällsskadliga än i normalfallet. Det kan vara fråga om att en person har 
använt oriktiga handlingar, så som anställningshandlingar eller 
identitetshandlingar, eller felaktigt mottagit ersättningar under lång tid. 
Det handlar därmed om rena bedrägerier, som förfalskade eller manipulerade 
arbetsgivarintyg eller sjukintyg för att få ersättning från olika förmånssystem. 
Inom denna kategori faller även identitetsmissbruk, exempelvis att en person 
genom dubbla identiteter får ut dubbel ersättning från samma eller från flera olika 
välfärdssystem1.  

Det finns i dag inte någon myndighet som har ett övergripande ansvar för 
frågor om identiteter eller utfärdande av identitetshandlingar. Varje 

 
1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-personer-38-identiteter-ett-stort-samhallsproblem  
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myndighet har därför att, utifrån sitt regelverk, bedöma om identiteten kan 
anses vara styrkt eller inte.   

Ett personnummer är inte en förutsättning för att få tillgång till det svenska 
välfärdssystemet, men är i praktiken en viktig del av handläggningen för de flesta 
förmåner. Vidare finns det ett bosättningskrav för flera ersättningar. En fysisk 
person ska bara kunna ha ett personnummer eller samordningsnummer och bara 
den som är eller har varit folkbokförd i Sverige ska kunna ha ett personnummer.  

Utöver nationell lagstiftning och EU-regler på området finns även bilaterala 
överenskommelser med andra länder. Flera myndigheter registrerar även 
alternativa adresser i sina system, exempelvis om en person önskar sin post till 
en annan adress än folkbokföringsadressen. (Detta behöver i sig inte innebära 
att det är fel uppgifter hos någon av de berörda myndigheterna, men det kan vara 
en indikation på risk för fel.) 

Genom att använda sig av identitetsmissbruk kan brottslingen:  

• skapa förutsättningarna för att begå brott (genom att få del av felaktiga 
utbetalningar),   

• minska risken för upptäckt av den bakomliggande brottslingen (genom 
utnyttjande av andras identitet),   

• utvidga sin brottslighet (genom utnyttjande av flera identiteter och digitala 
tjänster som möjliggör brottslighet på distans), samt   

• minska möjligheterna till rättsskipning (genom utnyttjandet av annans identitet). 

Det kan finnas flera syften med en skenskrivning, men ett kan vara att ansöka 
om bidrag som baseras på hushållets sammansättning, såsom bostadsbidrag 
eller underhållsbidrag. Det har förekommit att personer kapat ett antal personers 
identiteter och fått dem inskrivna i den svenska socialförsäkringen. 
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Yttrande angående remiss från 
Finansdepartementet – Betänkandet Kontroll 
för ökad tilltro – en ny myndighet för att 
förebygga, förhindra och upptäcks felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemet  
 

Yttrande  

 

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har uppskattats till omkring 18 

miljarder kronor per år. Välfärdsbrottsligheten dränerar inte bara 

välfärdssystemen, utan riskerar även att undergräva tilltron till välfärdssystemen i 

sin helhet.  

Välfärdskriminaliteten har inte sällan kopplingar till såväl organiserad brottslighet, 

kriminella klaner och våldsbejakande extremism. Välfärdsbrott finansierar därmed 

organiserad brottslighet vilket direkt riskerar att bana väg för ytterligare och 

stärkta parallellsamhällen.  

Falska identiteter är dörröppnare till mycket av den nya brottsligheten inom 

välfärden och identitetsmissbruk förekommer i många olika varianter. Ungefär 

hälften av bedrägeribrotten inkluderar identitetsmissbruk.   

Genom identitetsfusk kan brottslingen skapa förutsättningar för att begå brott, 

minska risken för upptäckt, utvidga sin brottslighet samt minska risken för 

lagföring. Polisens bild är att motivet till identitetsfusk ofta är ekonomisk vinning, 

men även att man med hjälp av identitetsfusk får en anonymitet som kan 

innebära en frihet från samhällets förpliktelser.  

Hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas 

av organiserad brottslighet och att ren brukarimport är förekommande, är även 

det välkänt. Åklagare Björn Rosenlöf gick nyligen ut och kommenterade att ”jag 

skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all 

utbetald ersättning”.  

I dag är sekretessen de kriminellas bästa vän och det är avgörande att staten 

såväl som landets kommuner får nödvändiga förutsättningar för att kunna stoppa 

den organiserade och systematiska raseringen av välfärdssystemen.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande  
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Demokraterna  
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Remiss från Finansdepartementet - 
betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny 
myndighet för att förebygga, förhindra och 
upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att 
förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen, i enlighet 
med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet.   

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2020-06-23 erhållit rubricerat betänkande på remiss. Yttrandet ska 
vara Finansdepartementet tillhanda senast 2020-10-30.   

Uppdraget för utredningen har varit att undersöka hur en samordnande funktion för 
statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan förhindra felaktiga utbetalningar, 
effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredningen 
föreslår att en ny myndighet inrättas, Myndigheten för utbetalningskontroll, med uppdrag 
att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Sammanfattningsvis är stadsledningskontoret positiva till förslagen i utredningen men 
några risker för kommunen uppmärksammas. De områden som yttrandet särskilt berör är 
en eventuellt kommande utredning om kommunal anslutning till Myndigheten för 
utbetalningskontroll samt frågan om lokalisering för den föreslagna myndigheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Transfereringarna inom välfärdssystemen uppgår årligen till ca 800 miljarder kronor 
varav de statliga transfereringarna står för cirka 88 procent, kommunerna för cirka 10 
procent och arbetslöshetsförsäkringen för cirka 2 procent. Felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen har uppskattats till omkring 18 miljarder kronor per år. Uppskattningen 
är dock behäftad med stor osäkerhet. Minskade felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen bedöms oavsett generera positiva effekter på de samlade offentliga 
medlen.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-01 
Diarienummer 1092/20 
 

Handläggare  
Helena Österlind 
Telefon: 031-368 02 28 
E-post: helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se  
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Betänkandets förslag rör i dagsläget enbart utbetalande statliga myndigheter, vilket inte 
innebär några större ekonomiska konsekvenser för kommunerna. En konsekvens som kan 
uppkomma är att färre personer på sikt erhåller ersättning från de utbetalande 
myndigheterna och då istället får behov av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
från kommunen. Stadsledningskontoret bedömer att den ökade kostnaden det kan 
innebära för staden är begränsad och att en korrekt utbetalning bör förespråkas även om 
det skulle innebära högre kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De samhällsekonomiska konsekvenserna av att motverka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen har flera dimensioner. Felaktiga utbetalningar minskar utrymmet för 
satsningar och reformer som bidrar till tillväxt och utveckling, vilka i sin tur kan påverka 
vår närmiljö på såväl kort som lång sikt.  

Bedömning ur social dimension 
Utredningens förslag berör välfärdssystem som har stor påverkan på enskilda individers 
livssituation och förutsättningar för en god livskvalitet. Det handlar till exempel om 
utbetalningar av sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel, pension och 
arbetslöshetsersättning. En stor del av befolkningen uppbär någon form av ersättning, 
men särskilt berörs unga vuxna, sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
Även kvinnor, varav många ensamstående med barn, är en grupp som i större 
utsträckning är beroende av bidrag från välfärdssystemet.  

En kollektivt finansierad välfärd kräver att det finns en vilja hos befolkningen att betala 
skatter och avgifter samt att det finns en tillit till att välfärdssystemen hanteras korrekt.  
När skattemedel inte går till det som de är avsedda för finns en risk att legitimiteten och 
förtroendet för systemen urholkas. Det kan leda till misstro även gentemot de personer 
som rättmätigen uppbär ersättning från det offentliga.   

Bilagor 
1. Sammanfattning av Finansdepartementets betänkande: Kontroll för ökad 

tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen 

2. Stadsledningskontorets förslag till yttrande över betänkandet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2020-06-23 erhållit rubricerat betänkande på remiss. Yttrandet ska 
vara Finansdepartementet tillhanda senast 2020-10-30.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 14 juni 2018 att en särskild utredare skulle få i uppdrag att 
undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen 
kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera 
utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredningens uppdrag var 
att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller 
bör införas för att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för att säkerställa att 
utbetalningarna sker till rätt mottagare. Uppdraget var även att överväga om funktionen 
ska verkställa utbetalningar och om det är lämpligt att införa ett transaktionskonto för 
statliga utbetalningar. Utredningen skulle också analysera och redovisa kommunernas 
förutsättningar att ansluta sig till funktionen.  

I juni 2020 överlämnade utredningen betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny 
myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen (SOU 2020:35). Utredningens uppdrag är därmed slutfört. 

Utredningens förslag i korthet 

En ny myndighet 
Utredningen föreslår att det ska inrättas en ny myndighet, Myndigheten för 
utbetalningskontroll. Myndighetens uppgift ska vara att förebygga, förhindra och 
upptäcka felaktiga utbetalningar och att därigenom minska brottsligt utnyttjande av 
välfärdssystemen. De utbetalningar som omfattas avser Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Även 
Skatteverket omfattas av förslagen och i vissa delar också arbetslöshetskassorna. 
Dessutom ska ytterligare myndigheter lämna uppgifter till Myndigheten för 
utbetalningskontroll och ta emot underrättelser om felaktigheter.  

Utredningen föreslår att Myndigheten för utbetalningskontroll inrättas med start 1 juli 
2022. Vid fullt utvecklad verksamhet beräknas myndigheten omfatta ca 80 årsarbetare. 
Finansieringen föreslås i första hand ske genom att det tillförs medel så att finansieringen 
inte tas från befintliga verksamheter på välfärdsområdet. 

Lokalisering 
Utredningens bedömning är att Myndigheten för utbetalningskontroll bör lokaliseras med 
närhet till en större arbetsmarknadsregion och med närhet till universitets- eller 
högskoleort. Lokaliseringsorten bör ha goda kommunikationsmöjligheter till Stockholm, 
där flera av de samverkande myndigheterna har sina huvudkontor. En närhet till andra 
statliga myndigheter är även önskvärt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 
Samtidigt bör hänsyn tas till regeringens önskemål om att myndigheter i första hand bör 
lokaliseras utanför Stockholm. 

Myndighetens uppgifter 
Uppgifterna för den föreslagna myndigheten ska framförallt bestå i att göra dataanalyser 
och urval i syfte att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 
Genom att myndigheten erhåller data från samtliga statliga välfärdssystem såsom beslut, 
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intyg, arbetsgivardeklarationer och lämnade kontakt- och registeruppgifter samt uppgifter 
från folkbokföringen ges möjligheter till en helhetssyn som de separata, befintliga 
myndigheterna saknar. 

Med utgångspunkt från systematiska dataanalyser och urvalsträffar från systemet med 
transaktionskonto (se nedan) ska den föreslagna myndigheten kunna genomföra 
granskningar i två olika steg: inledande och fördjupad granskning. Om inga tecken på 
felaktiga utbetalningar framkommer i en inledande granskning avslutas granskningen 
utan åtgärd. Om tecken på felaktigheter framkommer så lämnas uppgifterna vidare till 
den beslutande myndigheten och utgör underlag för det interna kontrollarbetet.  

Om särskilda skäl föreligger så kan den föreslagna myndigheten även besluta att inleda en 
fördjupad granskning. Det kan ske om det är oklart vilken myndighet som framförallt 
berörs av felaktigheten eller att det är en nytt felaktigt förfarande som uppmärksammas. 
Myndigheten för utbetalningskontroll ska inte ompröva eller överpröva andra 
myndigheters beslut. 

Slutligen föreslås Myndigheten för utbetalningskontroll stödja och följa statliga 
myndigheters och arbetslöshetskassors arbete med att motverka felaktiga utbetalningar 
från välfärdssystemen. Den föreslagna myndigheten ska utgöra en plattform för 
myndighetsgemensamt arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. 

Myndigheten för utbetalningskontroll föreslås inte ha ett brottsutredande eller 
brottsbekämpande uppdrag. Myndigheten ska minska de ekonomiska incitamenten till att 
bedriva välfärdsbrottslighet genom att förhindra och återkräva felaktiga utbetalningar. 
Den föreslagna myndigheten föreslås delta i myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet som nätverksmyndighet. 

Utredningen har även övervägt andra alternativ än en ny, separat myndighet, bland annat 
att lägga ytterligare ansvar på redan befintliga myndigheter. Utredningen konstaterar dock 
att en särskild myndighet är att föredra ur effektivitets-, integritets och ansvarssynpunkt. 

Ett system med transaktionskonto 
Utöver ovanstående uppdrag föreslås Myndigheten för utbetalningskontroll administrera 
ett system med transaktionskonto där samtliga utbetalningar från de statliga 
välfärdssystemen, och Skatteverket, föreslås ingå. Även utlandsbetalningar föreslås 
administreras inom ramen för systemet. Syftet med transaktionskontot är att skapa en 
samlad struktur för utbetalningar till både privatpersoner och företag. Därutöver finns 
även effektivitets- och säkerhetsfördelar, då enbart en myndighet (den föreslagna), utöver 
den beslutande, ges tillgång till information om välfärdens utbetalningar. Myndigheten 
för utbetalningskontroll ges härmed möjlighet att göra analyser och urval på samtliga 
välfärdssystems utbetalningar.  

Uppgifter från transaktionskontosystemet ska utgöra grunden för den föreslagna 
myndighetens arbete med dataanalyser och urval för att upptäcka och förhindra felaktiga 
utbetalningar. Utredningens bedömning är att uppgifter från systemet med 
transaktionskonto, som byggs på med ytterligare information, skapar en potential för 
arbetet med att identifiera felaktigheter över myndighetsgränserna. 
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Juridiska perspektiv  

Offentlighet och sekretess 
I den föreslagna myndigheten kommer det gälla absolut sekretess för uppgifter om 
enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Det innebär att sådana uppgifter 
endast kan lämnas ut om det finns sekretessbrytande bestämmelser som tillåter det. I 
utredningen föreslås ett antal sådana bestämmelser. När det gäller uppgifter belagda med 
absolut sekretess föreslås också tystnadsplikten ha företräde framför meddelarfriheten 
med följd att anställda vid den föreslagna myndigheten inte har rätt att lämna ut uppgifter 
om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden till massmedia utan risk för 
påföljd.  

I utredningen föreslås vidare att sekretess ska gälla hos den föreslagna myndigheten för 
uppgifter om metoder, modeller och riskfaktorer hänförliga till analyser och urval. Om 
sådan information om myndighetens arbetssätt var offentlig skulle det finnas en risk för 
att den informationen utnyttjades för att undgå kontroller eller möjliggöra felaktiga 
utbetalningar. 

De ovan angivna sekretessbestämmelserna rörande uppgifter och enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden liksom information om myndighetens arbetssätt innebär att 
möjligheten för utomstående att få insyn i den föreslagna myndighetens verksamhet 
begränsas. Enligt utredningen tillgodoses dock behovet av insyn genom att det till den 
föreslagna myndigheten knyts ett integritetsråd som fortlöpande ska ha insyn i 
myndighetens integritetsskyddsarbete. Utredningen pekar också på att den enskildes 
möjlighet till insyn kommer tillgodoses i samband med att den föreslagna myndigheten 
överlämnar underrättelse om felaktig utbetalning till den beslutande myndigheten. Den 
enskilde kommer då kunna ta del av den föreslagna myndighetens utredning inom ramen 
för de sekretessregler som gäller vid den beslutande myndigheten. 

Personuppgiftsbehandling 
Den föreslagna myndigheten kommer att behandla personuppgifter som innebär ett 
intrång i enskildas personliga integritet. Enligt utredningen står dock integritetsintrånget i 
proportion till syftet att kunna upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen. För att kunna möjliggöra behandling av personuppgifter i den 
föreslagna myndigheten föreslås dock en ny lag som närmare reglerar vilka uppgifter som 
får hanteras och på vilket sätt. I lagen avgränsas de tillåtna ändamålen för behandling av 
personuppgifter till behandling som är nödvändig för att utföra vissa angivna uppgifter. 
Eftersom myndigheten kommer behandla känsliga personuppgifter föreslås vidare ett 
flertal skyddsåtgärder bland annat sökbegränsningar, begränsningar av tillgången till 
personuppgifter för myndighetens personal och åtkomstkontroll. 

Påverkan på kommunens verksamhet 
Förslagen i betänkandet berör i huvudsak de statliga välfärdssystemen och utredningen 
bedömer att kommunal verksamhet påverkas i liten omfattning. En risk som utredningen 
lyfter är att oseriösa aktörer och organiserad ekonomisk brottlighet i större utsträckning 
kan flytta sig till kommunala välfärdssystem när de statliga skärper sin kontroll, så kallad 
övervältring.  

Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och redovisa kommunernas 
förutsättningar att ansluta sig till funktionen. Utredningen har låtit genomföra en 
belysning av felaktiga utbetalningar och förutsättningarna för kommunerna att ansluta sig 
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till en samordnande funktion. Studien visar att felaktigheter inom välfärdsområdet är ett 
betydande problem även för kommunerna men att det finns en begränsad kunskap om 
omfattningen av dem.  

De områden som kommunerna framhåller som särskilt problematiska är områden med 
delat huvudmannaskap, såsom personlig assistans eller skola. Verksamheter som köps 
med hjälp av lagen om valfrihetssystem bedöms svåra att upptäcka och motverka, liksom 
utbetalningar som kan göras till samma mottagare från flera nämnder, exempelvis 
föreningsbidrag. Även ekonomiskt bistånd lyfts som en bidragsform där felaktigheter 
begås, men som kan vara svåra att upptäcka och utreda på grund av offentlighets- och 
sekretesslagstiftning.  

Utredningens bedömning är att frågan om Myndigheten för utbetalningskontroll även ska 
ha i uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar från kommunala och regionala 
välfärdssystem bör utredas vidare. Även frågan om huruvida transaktionskontosystemet 
ska administrera utbetalningar från kommuner och regioner bör ingå i utredningens 
uppdrag. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är allvarligt och riskerar att undergräva 
tilltron till välfärdssystemen i sin helhet. Bedömningen är att förslagen i utredningen 
generellt är väl beredda och kan leda till färre felaktiga utbetalningar och mindre 
missbruk av välfärdssystemen. Stadsledningskontoret bedömer att det föreliggande 
förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll och transaktionskonto endast i 
liten utsträckning påverkar kommunen.  

För att kunna motverka felaktiga utbetalningar behöver välfärdssystemen ses som ett 
sammanhängande system. Utredningen visar att det finns en risk för övervältring till 
kommuner av problemet med organiserade missbruk av välfärdssystemen när de statliga 
myndigheterna skärper sin kontroll och samarbete. Det kan även finnas en risk att de 
statliga myndigheternas ökade kontrollarbete sker alltmer avskilt från övriga offentliga 
bidragssystem, däribland kommunen. Detta skulle kunna innebära att de upparbetade 
strukturer för myndighetssamverkan, där kommunen idag ingår, prioriteras ned. 
Stadsledningskontoret bedömer det därför angeläget att utredningen om kommuners 
möjlighet att ansluta sig till systemet sker skyndsamt för att få den helhetsbild som krävs 
för att motverka felaktigheter och fusk.   

Stadsledningskontoret instämmer i utredningens ansats om att det finns mycket att vinna 
på kunskapsutbyte, gemensamma problemanalyser och samordnade åtgärder. Frågan har 
prioriterats olika i olika myndigheter och stadsledningskontoret ser positivt på att det 
nationellt fokuseras på att utveckla metoder för att stävja missbruk av välfärdssystemet. 
Stadsledningskontoret anser det viktigt att också kommunerna får ta del av 
kunskapsutvecklingen även innan en eventuell anslutning till funktionen är möjlig.  

Stadsledningskontorets bedömning är att systemet med ett gemensamt transaktionskonto 
för de statliga utbetalningarna kan leda till färre felaktiga utbetalningar. Det kan 
underlätta för kontroll av kommunens utbetalningar då uppgifterna som krävs vid 
utredningar om exempelvis ekonomiskt bistånd finns samlade på ett ställe.  
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Stadsledningskontoret anser att Göteborg skulle utgöra en bra lokaliseringsort för den 
föreslagna myndigheten. Staden och regionen uppfyller de kriterier för lokalisering som 
föreslås i utredningen och en placering i Göteborgs skulle gynna stadens, regionens och i 
förlängningen landets tillväxt. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



Sammanfattning  
Kontrollen över utbetalningarna från välfärdssystemen bör, enligt utredningens direktiv, samordnas 
och stärkas. Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att överväga om en funktion för 
systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga 
belopp betalas ut, och för att säkerställa att utbetalningarna sker till rätt mottagare.   

Vi föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för utbetalningskontroll, inrättas den 1 juli 2022. 
Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga 
välfärdssystemen. Verksamheten ska vara ett komplement till välfärdsmyndigheternas 
kontrollarbete. Ansvaret för ärendehandläggning och beslut ska ligga kvar på respektive myndighet. 
Våra förslag ska inte heller begränsa de kontroller som görs hos myndigheterna inom ramen för 
respektive förmån eller stöd. Myndigheten för utbetalningskontroll ska även administrera ett system 
med transaktionskonto för utbetalningar.  

Syftet med våra förslag är att minska de felaktiga utbetalningarna och därigenom förebygga 
brottslighet som drabbar välfärdssystemen.  

Förändrad problembild för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
De senaste två decennierna har det skett stora förändringar i samhället med betydelse för 
välfärdssystemen. Samhället i stort har digitaliserats och så även välfärden. Rörligheten av 
arbetskraft mellan länderna har ökat liksom inslaget av privata utförare i välfärdssystemen. Dessa 
förändringar har fört med sig en rad konsekvenser. En negativ konsekvens är att det har skapat 
förutsättningar för ett mer sofistikerat och medvetet missbruk av välfärdssystemen. Där 
problembilden tidigare i stor utsträckning handlade om enskilda individers fusk, exempelvis 
kolliderande utbetalningar, ser vi i dag en helt annan typ av upplägg som drabbar välfärden. Företag 
och identitetsmissbruk används som verktyg för att felaktigt få utbetalningar från välfärdssystemen. 
Det stora flertalet företag i välfärden är seriösa, men svårigheten är att upptäcka de företag som 
används för att missbruka välfärdssystemen. Digitaliseringen har skapat stordriftsfördelar för 
identitetsmissbruk som tidigare inte fanns.   

De som systematiskt utnyttjar välfärdssystemens svaga punkter är något av experter på det. De rör 
sig mellan välfärdssystemen, och hittar och utnyttjar snabbt luckor i regelverk och kontroller. 
Myndigheterna har inte möjlighet till samma flexibilitet. Det beror bl.a. på begränsningar i 
regelverken och på bristande möjligheter att snabbt kommunicera information om nya upplägg. 
Dessutom gör komplexiteten att det många gånger krävs ett omfattande utredningsarbete för att 
identifiera och motverka ett brottsligt utnyttjande.   

De nya sätten att utnyttja systemen ställer därför nya krav på välfärdsmyndigheterna. Det är svårare 
att upptäcka, utreda och åtgärda upplägg som omfattar flera personer och där mer än en myndighet 
kan vara berörd. Sett till välfärdssystemen som en helhet är den samlade beredskapen för att stävja 
dessa upplägg inte tillräcklig. Många gånger finns de uppgifter som skulle behövas för att upptäcka 
felaktigheter hos en annan myndighet. Det kan vara så att den beslutande myndigheten inte har 
tillgång till uppgiften eller inte får använda den för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar 
på grund av sekretessregler och bestämmelser om behandling av personuppgifter. Det saknas 
möjligheter att i den utsträckning som behövs använda data från olika delar av välfärdssystemen om 
utbetalningar, intyg och andra kontrolluppgifter, eller uppgifter från Skatteverket, för att effektivt 
upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar.   



Myndigheterna har också olika förutsättningar för att bedriva sin kontrollverksamhet. 
Kontrollfrågorna prioriteras olika hos olika myndigheter och prioriteringen har växlat över tid. Det 
gör att långsiktigheten i kontrollfrågan uteblir och att kontrollinsatserna kan uppfattas som ryckiga. 
Myndigheterna lägger ner ett omfattande arbete på att motverka felaktiga utbetalningar, men alla 
myndigheter utgår från den egna verksamheten. Ingen har till uppdrag eller ens möjlighet att arbeta 
mot felaktiga utbetalningar utifrån välfärdssystemen som helhet.   

Allt detta bidrar till att de som systematiskt vill utnyttja systemen tenderar att ständigt ligga steget 
före medan myndigheterna ligger steget efter i sitt kontrollarbete.  

Myndigheternas kontrollarbete behöver kompletteras  
För att komma åt de avancerade uppläggen som drabbar välfärdssystemen behövs nya metoder. Vi 
menar att nästa steg i uppbyggnaden av försvaret mot de systematiska uppläggen som riktas mot 
välfärden är att skapa gemensamma strukturer som kan bemöta dessa. För att kunna motverka 
felaktiga utbetalningar behöver välfärdssystemen ses som ett sammanhängande system. Det krävs 
långsiktighet, kontinuitet och ett sammanhållet kontrollarbete för välfärdssystemen som helhet.   

Det är därför vår uppfattning att det ska inrättas en särskild myndighet som utifrån ett 
helhetsperspektiv ska verka för att motverka felaktiga utbetalningar och missbruk av 
välfärdssystemen. Detta innebär att arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar får stå i fokus 
och inte behöver konkurrera med andra uppgifter. En ny myndighet är en tydlig signal om att 
regeringen prioriterar frågan om att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 
Myndigheten kan också ha en förebyggande effekt. Vidare kan en myndighet med ett utpekat ansvar 
för dessa frågor bidra till att utveckla samverkan på området. Detta kommer sammantaget att leda 
till minskad brottslighet och stärkt tilltro till välfärdssystemen.  

Våra förslag rör de centrala delarna av de statliga välfärdssystemen där det är särskilt viktigt att det 
finns ett förtroende för systemen. Därför omfattas utbetalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten av myndighetens uppdrag 
att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Även Skatteverket omfattas av 
förslagen och i vissa delar också arbetslöshetskassorna. Dessutom ska flera andra myndigheter lämna 
uppgifter till Myndigheten för utbetalningskontroll och ta emot underrättelser om felaktigheter.   

Ett system med transaktionskonto  
För att skapa en samlad struktur för utbetalningar från de statliga välfärdssystemen och Skatteverket 
föreslår vi att ett system med transaktionskonto inrättas. Systemet ska administrera utbetalningar 
från välfärdssystemen och Skatteverket. En samlad funktion, separat från andra myndigheter, 
innebär en överblick över välfärdens utbetalningar som helhet samtidigt som risken för att uppgifter 
sprids till fler än nödvändigt begränsas.  

Transaktionskontosystemet leder till en effektivisering för staten som helhet bl.a. genom att 
utbetalningar från välfärdssystemen kan hanteras samlat och att kontouppgifter för mottagare av 
utbetalningar bara behöver administreras av en myndighet i stället för av flera. Systemet med 
transaktionskonto ska regleras i en särskild lag och en kompletterande förordning.  

Uppgifter från transaktionskontosystemet ska utgöra grunden för myndighetens arbete med 
dataanalyser och urval för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar.   

  



Dataanalyser och urval  
Myndigheten för utbetalningskontroll ska göra dataanalyser och urval för att upptäcka felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen. Det handlar om sådant som de beslutande myndigheterna har 
svårt att upptäcka utifrån den data som de var för sig har tillgång till. Fokus för verksamheten vid 
Myndigheten för utbetalningskontroll ska vara avsiktliga fel och mer avancerade upplägg som 
drabbar välfärdssystemen där någon eller några på oriktiga grunder vill tillskansa sig medel. 
Möjligheten att samköra uppgifter från olika välfärdsmyndigheter gör att myndigheten kan upptäcka 
felaktigheter på ett sätt som inte går i dag. Det gäller särskilt i de fall där uppgifter som indikerar 
felaktigheter finns hos en annan än den beslutande myndigheten. Det gör det även möjligt att 
jämföra uppgifter som lämnats till olika myndigheter och på så sätt upptäcka felaktigheter.  

Som underlag för dataanalyser och urval behöver myndigheten, utöver uppgifter om utbetalningar 
från transaktionskontosystemet, använda vissa uppgifter från beslutande myndigheter såsom beslut, 
intyg från arbetsgivare och lämnade kontaktuppgifter. Därtill ska vissa andra uppgifter från 
myndigheter ligga till grund för dataanalyserna och urvalen såsom registeruppgifter från 
Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten. Även Skatteverkets uppgifter på individnivå i 
arbetsgivardeklarationer och vissa skatteuppgifter samt folkbokföringsuppgifter ska få användas. 
Vidare ska vissa uppgifter från arbetslöshetskassorna kunna användas.   

Granskningar  

Urvalsträffar från myndighetens dataanalyser och urval behöver hanteras och sorteras för att kunna 
utgöra ett effektivt underlag i välfärdsmyndigheternas arbete med att upptäcka och förhindra 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Vi föreslår att detta ska kunna ske i två steg, inledande 
och fördjupad granskning. Myndighetens granskning av urvalsträffar ska regleras i en särskild lag.  

Inledande granskning innebär hantering och sortering av samtliga urvalsträffar som lämnas över från 
verksamheten med dataanalyser och urval. För vissa urvalsträffar kan det vara motiverat att 
myndigheten vidtar en fördjupad granskning, dvs. en kompletterande utredning. Fördjupad 
granskning får inledas när det finns anledning att anta att det har skett en felaktig utbetalning. 
Urvalsträffar där det är troligt att fler än en myndighet eller arbetslöshetskassa berörs bör 
prioriteras. Vid en fördjupad granskning ska myndigheten kunna hämta in kompletterande underlag.  

Myndigheten för utbetalningskontroll ska underrätta andra myndigheter och arbetslöshetskassor om 
resultatet av granskningarna. Granskningarna ska utgöra ett stöd för beslutande myndigheters och 
arbetslöshetskassors kontrollarbete. Myndigheten för utbetalningskontroll ska inte ompröva eller 
överpröva andra myndigheters beslut.  

Stödja och följa  

Myndigheten för utbetalningskontroll ska stödja och följa statliga myndigheters och 
arbetslöshetskassors arbete med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det 
finns mycket att vinna på kunskapsutbyte, gemensamma problemanalyser och samordnade åtgärder. 
Myndigheten för utbetalningskontroll ska utgöra en plattform för myndighetsgemensamt arbete 
med att motverka felaktiga utbetalningar. Uppdragets närmare utformning bör lämnas till 
myndigheten.   

Myndigheten kan, genom sin särskilda kompetens i kontrollfrågor, bli en viktig remissinstans vid 
reformer av välfärdssystemen. Detta är särskilt viktigt vid stora eller snabba förändringar som gör att 
det kan uppstå nya möjligheter för de som systematiskt vill tillskansa sig medel på oriktiga grunder. 



Myndigheten ska också ha i uppdrag att vart tredje år lämna en samlad redogörelse till regeringen 
om arbetet mot felaktiga utbetalningar. Redogörelsen ska utgöra ett underlag i arbetet med att 
motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.   

Dessutom anser vi att det ska fastslås ett mål om att felaktiga utbetalningar ska minska. Målet ska 
följas upp i budgetpropositionen.   

Personuppgiftsbehandling  

Den behandling av personuppgifter som ska ske i myndighetens verksamhet, särskilt vid dataanalyser 
och urval, utgör ett intrång i enskildas personliga integritet. Vi menar att integritetsintrånget står i 
proportion till syftet att kunna upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 
och därigenom motverka välfärdsbrottslighet. Vi föreslår en lag som reglerar och möjliggör den 
personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra föreslagna 
uppdrag. Förslagen omfattar ett antal skyddsåtgärder, bl.a. sökbegränsningar, begränsningar av 
tillgången till personuppgifter för myndighetens personal och regler om åtkomstkontroll.  

I förordning ska det anges vilka uppgifter Myndigheten för utbetalningskontroll ska få använda vid 
dataanalyser och urval. Detta för att säkerställa principen om uppgiftsminimering och för att stärka 
skyddet för den personliga integriteten.   

Offentlighet och sekretess  

Det finns behov av sekretessregler till skydd för såväl enskilda som allmänna intressen i 
myndighetens verksamhet. Absolut sekretess ska gälla för uppgifter om enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden i myndighetens verksamhet. Uppgifterna kommer alltså  alltid att vara 
sekretessbelagda och får inte lämnas ut till myndigheter och andra, om det inte finns 
sekretessbrytande bestämmelser som tillåter det. Vi föreslår också att det ska finnas möjlighet att 
sekretessbelägga uppgifter om metoder, modeller och riskfaktorer hänförliga till analyser och urval 
för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Myndighetens verksamhet förutsätter informationsutbyte med andra myndigheter och aktörer. Vi 
föreslår sekretessbrytande underrättelse- och uppgiftsskyldigheter för att möjliggöra detta 
informationsutbyte. Förslagen innebär att Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, 
Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, 
Skatteverket och arbetslöshetskassorna ska lämna vissa närmare angivna uppgifter till myndighetens 
verksamhet med dataanalyser och urval. Statliga myndigheter, arbetslöshetskassor och kreditinstitut 
ska lämna uppgifter avseende en namngiven fysisk eller juridisk person som är av betydelse för 
myndighetens fördjupade granskningar.   

Lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008:206) ska 
gälla för Myndigheten för utbetalningskontroll. Myndigheten kan också upptäcka andra troliga 
felaktigheter i myndigheters beslut och registreringar. Bolagsverket, Inspektionen för vård och 
omsorg, Migrationsverket och Skatteverket ska därför underrättas när granskningar visar på 
felaktigheter i deras beslut eller register.  

Myndigheten för utbetalningskontroll  

Myndigheten ska organiseras som en styrelsemyndighet. Lokalisering av myndigheten bör ske med 
närhet till en större arbetsmarknadsregion och med närhet till en universitets- eller högskoleort. 



Inom myndigheten ska det finnas ett integritetsskyddsråd med uppgift att utöva fortlöpande insyn i 
de åtgärder som vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i verksamheten.   

Myndighetens uppdrag beräknas kräva en bemanning på 80 årsarbetskrafter när verksamheten är 
fullt utbyggd efter tre år.  Verksamheten ställer höga krav på informationssäkerhet och 
skyddsåtgärder.   

Väl fungerande samverkan är en förutsättning för myndighetens verksamhet 

Myndigheten för utbetalningskontroll ska särskilt samverka med Arbetsförmedlingen, CSN, 
Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i syfte att motverka 
felaktiga utbetalningar. Motsvarande uppdrag skrivs in i respektive samverkande myndighets 
instruktion. I instruktionen för Myndigheten för utbetalningskontroll anges även att myndigheten ska 
samverka med andra berörda parter.   

Myndigheten för utbetalningskontroll bör delta i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 
som nätverksmyndighet.  

Vissa övriga frågor  

Utredningen har även haft i uppdrag att överväga om kommuner frivilligt ska kunna ansluta sig till 
funktionen, kartlägga för- och nackdelar för enskilda med ett samordnat uppgiftslämnande samt 
utreda om funktionen bör ta över ansvaret för att driva in beslutade återkravsärenden från 
beslutande myndigheter.  

Omfattning och beskaffenhet av felaktiga utbetalningar inom den kommunala välfärden är inte 
tillräckligt belagt. Problembilden tycks likna den som finns för de statliga välfärdsutbetalningarna. 
Flera stora skillnader finns dock mellan statliga och kommunala utbetalningar inom välfärden, varför 
möjligheten för kommuner att ansluta sig till de funktioner som Myndigheten för 
utbetalningskontroll ansvarar för bör utredas vidare. Även möjligheten för regionerna att ansluta sig 
till dessa funktioner bör utredas.   

Transaktionskontosystemet innebär en förenkling för enskilda genom att kontouppgifter för 
utbetalningar endast behöver lämnas en gång och till en myndighet. I övrigt har vi inte kunnat 
identifiera behov av att Myndigheten för utbetalningskontroll ska samordna ytterligare 
uppgiftslämnande från enskilda.   

Överväganden om att samla hanteringen av återkravsfordringar vid Myndigheten för 
utbetalningskontroll bör göras först efter att vissa regelförändringar på området är genomförda och 
har fått effekt. Det gäller bl.a. regler för bostadsbidrag som utgör majoriteten av återkraven hos 
Försäkringskassan.  

Finansiering av förslagen  
Vårt huvudförslag är att det tillförs medel så att finansieringen inte tas från befintliga verksamheter 
på välfärdsområdet. Ett alternativt förslag är att finansieringen sker genom att minska 
förvaltningsanslagen för de berörda myndigheterna. Det bör då göras genom en generell sänkning av 
anslaget för de myndigheter som ska omfattas av systemet med transaktionskonto. Neddragningen 
bör vara proportionerlig i förhållande till myndigheternas driftkostnader. De myndigheter vi föreslår 
ska anslutas till transaktionskontosystemet, och som alltså påverkas av finansieringsförslaget, är 
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.   



De totala kostnaderna för en fullt utbyggd verksamhet beräknas till omkring 153 miljoner kronor per 
år. Kostnader för bankavgifter kommer att minska för berörda myndigheter och motsvarande anslag 
bör flyttas till anslaget för Myndigheten för utbetalningskontroll. Det kvarstående 
finansieringsbehovet för en fullt utbyggd verksamhet är 120 miljoner kronor.   

Ett snabbt genomförande  
Det är angeläget att våra förslag genomförs så snart som möjligt så att Myndigheten för 
utbetalningskontroll kan påbörja sin verksamhet. Arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är en fråga som måste ha hög prioritet. Vi föreslår att 
myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2022. De nya lagarna och förordningarna ska träda 
i kraft när myndigheten inleder sitt arbete.   

Anslutningen av myndigheternas utbetalningar till transaktionskontot ska ske successivt och senast 
den 1 juli 2025 ska alla berörda utbetalningar ske via transaktionskontosystemet.  

Konsekvenser av förslagen  
Färre felaktiga utbetalningar och minskad välfärdsbrottslighet  
Vi bedömer att förslagen leder till minskade felaktiga utbetalningar och därigenom minskad 
välfärdsbrottslighet. Främst bedömer vi att förslagen kan påverka avsiktliga fel samt systematiska 
och organiserade upplägg som riktas mot välfärdssystemen.   

Våra förslag kommer att leda till tidigare upptäckter av felaktiga utbetalningar än i dag. Snabbare 
upptäckt medför väsentligt större möjligheter att genom återkrav få tillbaka felaktiga utbetalningar. 
Genom dataanalyser och urval kommer Myndigheten för utbetalningskontroll att upptäcka 
felaktigheter som i dag förblir oupptäckta. Även myndighetens möjlighet att sambearbeta 
folkbokföringsuppgifter med uppgifter från välfärdssystemen gör att identitetsmissbruk kommer att 
upptäckas i större omfattning.  

Myndighetens granskningar innebär en ytterligare aktör som komplement till de befintliga 
myndigheternas arbete med att granska felaktigheter, särskilt avseende avancerade upplägg som 
drabbar mer än ett välfärdssystem. Det kan röra sig om företag som används som brottsverktyg och 
identitetsmissbruk som i dag är svåra att upptäcka eftersom enskilda myndigheter saknar tillgång till 
de uppgifter som behövs för att upptäcka och utreda dessa upplägg.   

Att fler felaktigheter upptäcks kommer också att öka möjligheterna att lagföra brottslighet. Tidigare 
upptäckt av felaktigheter leder till att kommande utbetalningar kan förhindras då löpande 
utbetalningar kan stoppas i ett tidigare skede. Attraktiviteten i denna brottslighet kan därför 
förväntas minska.   

En viktig aspekt av minskad brottslighet som drabbar välfärdssystemen är att det kan ha betydelse 
för annan, ännu grövre brottslighet. Det finns exempel på att pengar från välfärdsbrottslighet 
använts till att finansiera grov organiserad brottslighet och i vissa fall även terroristverksamhet. Våra 
förslag minskar möjligheterna att finansiera sådan allvarlig brottslighet, vilket innebär positiva 
effekter för samhället i stort.  

Vi menar att våra förslag kommer att leda till en ökad tilltro till såväl välfärden som 
samhällsinstitutionerna.  

  



Lägre utgifter för staten på sikt  
Förslagen kommer initialt att innebära ökade utgifter, men på sikt bedöms de leda till lägre utgifter 
för staten. Nettoeffekten beror på de resultat som den föreslagna verksamheten uppnår när det 
gäller minskade felaktiga utbetalningar.   

De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen har uppskattats till cirka 18 miljarder kronor, 
motsvarande cirka 3 procent av de totala utbetalningarna. Trots att skattningarna ska tolkas med 
försiktighet, kan man utgå från att de felaktiga utbetalningarna uppgår till betydande belopp. Även 
om bara en mindre andel av de totala felaktiga utbetalningarna försvinner väger det upp och 
motiverar kostnaderna för myndigheten.  

Transaktionskontosystemet innebär i stort sett en fast kostnad. Övriga delar av förslagen kan i större 
utsträckning anpassas efter vald ambitionsnivå.   

Konsekvenser för statliga myndigheter  
Flera av konsekvenserna för de statliga myndigheterna kommer att vara likartade. En konsekvens för 
de direkt berörda myndigheterna är att it-lösningar behöver anpassas för överföring av data till 
Myndigheten för utbetalningskontroll. De berörda myndigheterna påverkas också genom det 
samarbete som byggs upp med Myndigheten för utbetalningskontroll. De underrättelser om 
misstänkta felaktigheter som lämnas från Myndigheten för utbetalningskontroll ska kunna tas till 
vara på de befintliga myndigheterna. Förslagen bidrar till kvaliteten i myndigheternas kontrollarbete. 
Underrättelserna från Myndigheten för utbetalningskontroll kommer sannolikt att leda till fler 
omprövnings- och återkravsärenden hos de berörda myndigheterna.  

Konsekvenser för kommuner och regioner  
Förslagen innebär inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen då kommuner och regioner 
inte föreslås omfattas av myndighetens verksamhet i detta skede. Det finns dock en risk för 
övervältring. Om arbetet mot felaktiga utbetalningar inom statliga verksamheter förstärks kan det 
leda till att de som missbrukar systemen i större utsträckning inriktar sig på regionala eller 
kommunala verksamheter.  

Konsekvenser för arbetslöshetskassor  
Arbetslöshetskassorna ska kontinuerligt lämna uppgifter till Myndigheten för utbetalningskontroll. 
Förslaget innebär därmed en något ökad uppgiftslämnarbörda för arbetslöshetskassorna. 

Arbetslöshetskassorna kommer regelbundet att få underrättelser från Myndigheten för 
utbetalningskontroll om misstänkta felaktigheter som ska hanteras av arbetslöshetskassorna. På så 
sätt får arbetslöshetskassorna underlag som kan användas i deras kontrollarbete.  

Konsekvenser för företag  
Förslaget bidrar till konkurrens på lika villkor. Seriösa aktörer upplever i dag svårigheter att hävda sig 
i konkurrensen med företag som har en affärskalkyl som bygger på att missbruka välfärdssystemen. 
Våra förslag syftar till att särskilt försvåra för de mer allvarliga uppläggen som drabbar 
välfärdssystemen.  

Kreditinstitut kommer att få en något ökad uppgiftslämnarbörda eftersom de föreslås bli skyldiga att 
lämna uppgifter till myndighetens verksamhet med fördjupade granskningar.   
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Yttrande över betänkande SOU 2020:35 
Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för 
att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 
Finansdepartementet har gett Göteborgs Stad möjlighet att inkomma med synpunkter på 
rubricerat betänkande.  

Inledning 
Göteborgs Stad delar utredningens problembild om att utvecklingen i samhället, med en 
ökad rörlighet av arbetskraft och fler privata utförare inom välfärden, försvårar arbetet 
med uppföljning och kontroll av utbetalningar.  Samtidigt finns många myndigheter som 
utreder, beslutar och utbetalar ersättningar till såväl privatpersoner, företag och ideella 
föreningar. Dessa myndigheter har idag olika förutsättningar att bedriva ett effektivt 
kontrollarbete.   

Göteborgs stads bedömning är att utredningens förslag om en särskild myndighet för 
utbetalningskontroll och ett särskilt transaktionskonto kan bidra till att motverka felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen. Ett system som minimerar risken för såväl avsiktliga 
som oavsiktliga felaktigheter medverkar till att öka legitimiteten för välfärdssystemen, 
vilket framförallt gagnar de som är i mest behov av dem.  

Kommunal påverkan 
För att kunna motverka felaktiga utbetalningar behöver välfärdssystemen ses som ett 
sammanhängande system. Liksom utredningen själv påtalar finns en risk för övervältring 
till kommuner av problemet med organiserat missbruk av välfärdssystemen när de statliga 
myndigheterna skärper sin kontroll och samarbete. Det kan även finnas en risk att de 
statliga myndigheternas ökade kontrollarbete sker alltmer avskilt det kommunala 
bidragssystemet. Detta skulle kunna innebära att de upparbetade strukturer för 
myndighetssamverkan, där kommunen idag ingår, prioriteras ned. Det är därmed viktigt 
att även de kommunala utbetalningarna beaktas vid ett eventuellt inrättande av den 
föreslagna myndigheten. Den föreslagna myndigheten borde även få ett uttalat uppdrag 
att samverka med kommunerna. På så sätt ges bättre förutsättningar till den helhetsbild 
som krävs för att motverka felaktigheter och fusk.  

Utredningens ansats om att det finns mycket att vinna på kunskapsutbyte, gemensamma 
problemanalyser och samordnade åtgärder är korrekt. Frågan har prioriterats olika i olika 
myndigheter det är positivt med ett nationellt fokus på att utveckla metoder för att stävja 
missbruk av välfärdssystemet. Det är dock angeläget att även kommunerna får ta del av 
kunskapsutvecklingen även innan en eventuell anslutning till funktionen är utredd.  
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Göteborgs stad ser även att den föreslagna myndigheten blir ett av flera viktiga verktyg 
för att försvåra för organiserad brottslighet, såväl nationellt som lokalt. För att möjliggöra 
informationsutbyte mellan statliga, regionala och kommunala välfärdssystem i syfte att 
motverka organiserad brottslighet är det viktigt att kommuners möjlighet till anslutning 
utreds skyndsamt. 

Betänkandets förslag rör i dagsläget enbart utbetalande statliga myndigheter, vilket inte 
innebär några större ekonomiska konsekvenser för kommunerna. En konsekvens som kan 
uppkomma är att färre personer på sikt erhåller ersättning från de utbetalande 
myndigheterna och då istället får behov av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
från kommunen. Göteborgs stads bedömning är att den ökade kostnaden det kan innebära 
för staden är begränsad och att en korrekt utbetalning bör förespråkas även om det skulle   
innebära högre kostnader. 

Utredning om eventuell anslutning om kommunala välfärdssystem 
Utredningen ger en korrekt bild av kommunernas förutsättningar att bedriva ett effektivt 
kontrollarbete och vilka områden som är mest relevanta att utreda i en kommande 
utredning om kommuners eventuella anslutning till funktionen.  

Göteborgs stad ser att en utredning om kommunernas förutsättningar att ansluta sig till 
funktionen med såväl granskningar och kontroll, som ett gemensamt transaktionskonto, 
bör ske skyndsamt. I utredningen bör det även ingå uppdrag om att se över offentlighets- 
och sekretesslagstiftningen, vilken i dagsläget begränsar kommuners möjlighet bedriva ett 
effektivt arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Frågor 
uppkommer dessutom ofta om felaktig folkbokföring där kommunernas socialtjänst är 
undantagna möjligheten att lämna information till Skatteverket enligt 
folkbokföringsförordningen. Ett rättssäkert informationsutbyte är av stor vikt för att 
motverka felaktigheter inom det gemensamma välfärdssystemet.  

Göteborg ser även svårigheter med det delade huvudmannaskapet inom personlig 
assistans. I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 
2018:88), som nu är ute på remiss, föreslås att staten ska ta över ansvaret för insatsen 
personlig assistans. En utredning om kommuners möjlighet till anslutning bör innehålla 
ett fokus på verksamheten hur ett delat huvudmannaskap påverkar en kommunal 
anslutning. Så länge den personliga assistansen har delat huvudmannaskap, kommer inte 
utredningens nuvarande förslag att kunna möjliggöra den kontroll av utbetalningar som 
krävs för att stävja fusk och felaktigheter i systemet.  

I en kommande utredning bör det även ingå att se om, och i så fall på vilket sätt, de 
kommunala föreningsbidragen kan ingå i funktionen. Det finns många ideella föreningar 
som med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, bedriver verksamhet inom de 
kommunala verksamhetsområdena, såsom hemtjänst, personlig assistans, daglig 
verksamhet och utbildning. För att få en verklig helhetsbild av välfärdsmissbruk bör inte 
de kommunala verksamheterna uteslutas.  

I en skyndsam utredning om kommuners möjlighet att ansluta sig till funktionen bör 
företrädare för kommuner ingå. Det är positivt att utredningen själv lyfter vikten av att 
involvera kommunerna på ett tidigt stadium.  
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Göteborgs stad ser även att utredningen om en kommunal anslutning bör ha 
utgångspunkten att kommunerna frivilligt ska kunna ansluta sig. På så sätt påverkas inte 
den kommunala självstyrelsen. 

Lokalisering 
Göteborgs stad ser att Göteborg har de förutsättningar som krävs för att lokalisera 
Myndigheten för utbetalningskontroll.  

Utredningens bedömning är att Myndigheten för utbetalningskontroll bör lokaliseras med 
närhet till en större arbetsmarknadsregion och med närhet till universitets- eller 
högskoleort. Det bedöms som särskilt viktigt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.  

Göteborg ingår i en stark och bred arbetsmarknadsregion med god tillgång till den 
kompetens som krävs för att myndigheten långsiktigt skall klara kompetensförsörjningen. 
De kompetenser som framförallt kommer att efterfrågas inkluderar jurister, analytiker, 
utredare och kompetens inom IT-säkerhet. I Göteborg finns två stora universitet. 
Göteborgs Universitet har de särskilda kompetensområden som efterfrågas inom bland 
annat Handelshögskolan och Förvaltningshögskolan. Båda dessa fakulteter bedriver 
grundutbildning inom de efterfrågade områdena, liksom spetsforskning. I Göteborg finns 
även Chalmers tekniska högskola, som bedriver utbildning och forskning. Inom Göteborg 
finns även flertal avancerade forskningsinstitut, däribland AI Sweden och Rise.  

Göteborgsregionen har under en lång tid haft överskott av individer med kvalifikationer 
inom offentlig förvaltning. Regionen har en stor utflyttning av de kompetenser som den 
förslagna myndigheten kräver, inte minst till Stockholmsregionen. Samtidigt visar 
undersökningar att många av de utflyttade trivs bra i Göteborg och gärna skulle stanna 
om arbetsmöjligheterna var mer gynnsamma.  

Utredningen bedömer vidare att lokaliseringsorten bör ha goda 
kommunikationsmöjligheter till Stockholm, där flera av de samverkande myndigheterna 
har sina huvudkontor. Göteborg har redan idag tät tågtrafik till Stockholmsregionen, som 
möjliggör resor över dagen och arbete under transporten. Vårens pandemiutbrott visar 
även att arbetsplatsers beroende av fysiska möten för en väl fungerande verksamhet inte 
är lika påtaglig.  

En närhet till andra statliga myndigheter är enligt utredningen även önskvärt utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. I Göteborg finns bland annat Inspektionen för 
socialförsäkringen samt Jämställdhetsmyndigheten. Även de statliga myndigheter som 
omfattas av förslagen om gemensam utbetalnings- och kontrollmyndighet har regionala 
huvudkontor i Göteborg.  

Arbetet med samverkan över myndighetsgränser är väl inarbetat i Göteborg. Göteborgs 
stad bedriver ett Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som samarbetar med 
statliga myndigheter, bland annat med fokus på felaktiga utbetalningar till organiserad 
brottslighet. Det finns upparbetade kanaler inom regionen för arbete med dessa frågor och 
samverkansstrukturen upplevs god.  

Utredningen lyfter även regeringens önskemål om att myndigheter i första hand bör 
lokaliseras utanför Stockholm. I länsstyrelsens kartläggning av statlig närvaro och service 
i länen (2019:23) så framkommer att såväl Västra Götalands län som Göteborgs kommun 
har relativt få statliga arbetstillfällen per invånare. En statlig närvaro i hela landet bedöms 
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gynnsamt för demokratin och även tilltron till de välfärdssystem som den föreslagna 
myndigheten uppdras att värna.  

Slutligen vill Göteborgs Stad framhålla att beslut om myndigheternas lokalisering inte 
bara berör den aktuella myndighetens egen verksamhet och den faktiska 
lokaliseringsorten, utan likaså den omgivande regionen. En stärkt offentlig sektor i 
Göteborg bedöms fördelaktigt även för den regionala industrin och regionens struktur. 
Om staden kan erbjuda flera kvalificerade jobb inom statlig förvaltning genereras en mer 
robust och attraktiv arbetsmarknad. Detta kan även bidra till att locka kvalificerad 
kompetens till Göteborgsregionens växande industri, som under de senaste åren varit en 
motor i svensk tillväxt. På så sätt gynnas inte bara Göteborg och den omgivande 
regionen, utan även Sverige i sin helhet.  
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