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Kontroll fór ókad tilltro: en myndighet fór att
fórebygga, fórhindra och upptácka felaktiga
utbetalningar fran válfárdssystemen (SOU
2020:35)
Inspektionen fór socialfórsákringen (ISF) instámmeri utredningens
becR5mning att angreppen mot vfüfárdssystemen har fórándrats óver tid i
riktning mot mer sofistikerade upplágg, och att det mot bakgrund av detta
finns ett behov av en myndighetsóvergripande funktion som stárker arbetet
med att motverka felaktiga utbetalningar. ISF anser att avancerade

angrepp mot vfüfárdssystemen ár ett viktigt problemomr5de som inte fullt
ut hanteras inom ramen fór nuvarande myndighetsstruktur, och har dárfór
inga ínvándningar mot att man gór den typ av granskningar som fóreslas i
utredningen.
ISF anser dock att utredningen inte pa ett óvertygande sátt kunnat
motivera hur infórandet av den fóreslagna Myndigheten fór

utbetalningskontroll pa básta sátt kommer stárka arbetet med att
fórebygga, fórhindra och upptácka felaktiga utbetalningar fran de statliga
vfüfárdssystemen och avstyrker dárfór flera av utredningens fórslag.
Utredningens fórslag lóser fórvisso problemet med informationsutbyte
mellan de beslutande myndigheterna, men vi menar att en ándring av
Iagstiftningen som mójliggór utókat uppgiftslámnande, alternativt

direktUtkomst, hade varit en effektivare R5sning. Dessutom finns det redan
idag en myndighetssamverkan mot vfüfárdsbrottslighet (i form av
Motstandskraft hos Utbetalande och Ráttsvardande myndigheter (MUR)).
Det ár utifran betánkandet svart att ta stfülning till huruvida den
verksamhet som bedrivs inom ramen fór denna myndighetssamverkan ár
otillrácklig fór att motverka vfüfárdsbrottslighet.
ISF menar vidare att infórandet av en ny myndighet kan skapa flaskhalsoch gránsdragningsproblematik mellan myndigheterna. Det finns áven risk

fe5r dubbelarbete, d5 de beslutande myndigheterna kommer behóva góra
fortsatta utredningar. Mot bakgrund av detta anser vi att det ár angeláget
att de beslutande myndigheterna bibehaller odelat ansvar feír sina egna
kontrollverksamheter. Vi delar utredningens uppfattning att arbetet mot

felaktiga utbetalningar kráver mer samordning, men menar att detta
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istfület bór ske genom stárkt styrning, och med myndigheternas befintliga
kontrollverksamheter som utgangspunkt.
Nár det gfüler fórslaget att infóra ett system med transaktionskonto ser ISF
bade fórdelar och nackdelar. Sett ur ett medborgar- och serviceperspektiv
menar vi att det kan finnas vissa vinster med att infijra en samordnande

funktion fór utbetalningar i form av ett transaktionskonto. ISF ser áven att

en sadan funktion skulle kunna bidra till att upptácka vissa typer av
felaktiga utbetalningar, i synnerhet kolliderande utbetalningar. Vi vill dock
poángtera att den data som genereras av transaktionskontot likavfü kan

inhámtas direkt fran de beslutande myndigheterna - ett transaktionskonto
ár alltsa inte en fórutsáttning fór att samkóra utbetalningsuppgifter fran
flera myndigheter. Avslutningsvis menar ISF att transaktionskontot kan
administreras av en redan befintlig myndighet.
ISF har granskat utredningens fórslag med utgangspunkt i hur de bedóms
paverka ráttssákerheten och effektiviteten ínom socialfórsákríngsomradet.
Vi begránsar d:árfix vara synpunkter till de fórslag som skulle fa
konsekvenser fór ráttssákerheten och effektiviteten inom

socialfórsákringen.

ISF har i óvrigt inga synpunkter pa fórslagen.

ISF:s synpunkter pa fórslagen sammanfattníng
ISF tillstyrker fóljande fórslag :
Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska fórhallanden ska
skyddas av sekretess (avsnitt 11.1.1)
ISF delar inte utredningens bedómning:

Óverfóring av sekretess (avsnitt 11.6)
ISF avstyrker fó5ande fórslag :

Ett transaktionskonto fór hantering av utbetalningar ska infóras
(avsnítt 5.1.1)
En ny myndighet som ser vfüfárdssystemen som en helhet (avsnitt
9.1)

ISF kan varken tillstyrka eller avstyrka fóljande fórslag:
Underráttelseskyldigheter vid felaktiga utbetalningar fran
vfüfárdssystemen (avsnitt 11.4)
Bestámmelser om underráttelseskyldighet fór Myndigheten fe5r
utbetalningskontroll (avsnitt 11.5)
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5.1.1 Ett transaktionskonto fe5r hantering av
utbetalníngar ska infóras
ISF avstyrker fórslaget.

ISF instámmer med utredningen i att ett system med transaktionskonto
skulle medfóra vissa effektvitets- och servicefórdelar. Vi ser áven att en

sadan funktion skulle kunna bidra till att upptácka vissa typer av felaktiga
utbetalningar, i synnerhet kolliderande utbetalningar. Delegationen fór
korrekta utbetalningar (KUT) har dock visat att kolliderande ersáttningar
endast utgór en liten del av alla felaktiga utbetalningar. Vi menar att det
finns en risk fór att utredníngen óverskattar vinningen av att anvánda
aggregerade transaktionsdata fór att upptácka felaktiga utbetalningar.
Vi har áven svart att se att ett system med transaktionskonto ár
nódvándigt fe5r att góra de dataanalyser och urval som fóreslas i
utredningen. Den underliggande utbetalningshistoriken skulle kunna
inhámtas direkt fran respektive myndighet och sedan aggregeras, vilket
motváger behovet av att ínfóra ett centralíserat utbetalningssystem.
Avslutningsvis menar ISF att utredningen inte i tillrácklig man váger
fi5rdelarna med transaktionskontot mot de beslutande myndigheternas

kostnader fór investeringar i nya IT-lósningar som kommer krávas vid
inf5randet av ett centraliserat utbetalningssystem.

9.1 En ny myndíghet som ser vfüfárdssystemen som
en helhet
ISF avstyrker fórslaget.

ISF menar att infórandet av en ny myndighet riskerar att skapa flaskhals-

och gránsdragningsproblematik mellan myndigheterna, vilket i sin tur kan
leda till att ordinarie kontrollverksamheter hos de beslutande

myndigheterna nedprioriteras. Vi menar áven att det finns risk fór
dubbelarbete da de beslutande myndigheterna kommer behóva góra
fortsatta utredningar efter att en fórdjupad granskning ár slutfórd och
resultatet delgivits. ISF anser díjrfór att det ár angeláget att de beslutande
myndigheterna bibehaller odelat ansvar fór sina egna
kontrollverksamheter.

ISF menar áven att utredningen inte pa ett óvertygande sátt kunnat
motivera hur den myndighetssamverkan som idag existerar ár otillrácklig
nár det gfüler att motverka vfüfárdsbrottslighet.

11,1.1 Uppgífter om enskildas personliga och
ekonomíska fórhallanden ska skyddas av sekretess
ISF tillstyrker fórslaget.
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ISF delar utredningens argument att absolut sekretess ska gálla fór
uppgifter hos Myndigheten fór utbetalningskontroll, vid ett eventuellt
infórande, feír att uppgifter som hámtas fran andra myndigheter inte ska fa
ett lágre sekretesskydd án det som finns hos den utlámnande
myndigheten.

11,6 Óverfóring av sekretess
ISF delar inte utredningens bedómning att den sekretess som gfüler hos
Myndigheten fór utbetalningskontroll fór uppgifter inte bór fóras óver till
mottagande myndigheter och arbetslóshetskassor vid ett utlámnande av
uppgifter.

Utredníngen bedómer att det finns ett tillráckligt sekretesskydd hos
mottagande myndigheter. ISF anser att utredningen inte tillráckligt
beskriver hur Myndigheten fór utbetalningskontroll ska avgóra vilka
handlingar som mottagaren behóver fór att fatta sitt beslut, och vilka som
inte kan lámnas ut. Eftersom det ár mottagande myndighet som har bade
beslutsmandat och fórmansexpertis kan uppgifter som ursprungligen
inhámtats fran andra myndigheter behóvas fe5r att faktískt kunna dra in
eller avsla tidigare beviljad ersáttning.
Sekretesskyddet fe5r en uppgift kan alltsa bli lágre hos mottagande
myndighet án hos Myndigheten fór utbetalningskontroll eller den myndighet
som uppgiften ár hámtad fran. Till exempel kan uppgifter som hámtats fran
Skatteverket (absolut sekretess) som, efter fórdjupad granskning av
Myndigheten fór utbetalningskontroll (absolut sekretess), lámnas till
Fórsákringskassan (rakt skaderekvisit) fa ett lágre sekretesskydd och ókad
mójlighet till utlámnande. ISF menar att det krávs óverfóring av sekretess
fór vissa uppgifter fór att inte undergráva sekretesskyddet hos andra
myndigheter.

11,4 Underráttelse víd felaktíga utbetalningar och
11,5 Bestámmelser om underráttelseskyldíghet
ISF varken tillstyrker eller avstyrker fórslagen.
Utredningen fóreslar att lagen (2008:206) om underráttelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar fran vfüfárdssystemen kompletteras sa att
underráttelseskyldighet ska fóreligga áven fór den fóreslagna myndigheten.
Underráttelseskyldighet fóreligger om det finns anledning att anta att en
ekonomisk fórman eller ett ekonomiskt ste5d har beslutats, betalats ut eller
tillgodoráknats felaktigt eller med ett fór hógt belopp. Av den underráttelse
som lámnas ska det framga vilka omstándigheter som ligger till grund fór
antagandet att en ekonomisk fórman eller ett ekonomiskt stód har

beslutats, betalats ut eller tillgodoráknats felaktigt eller med ett fór hógt
belopp. Samtidigt anges i utredningens underlagsrapport Felaktiga

utbetalningar frán válfárdssystemen att lagen om underráttelseskyldighet
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inte har f5tt fullt genomslag. Skfüen till det uppges vara att det finns en
osákerhet i vilka situationer en underráttelse ska skickas, vilken

information som i sa fall f8r, bór eller ska bifogas samt att hanteringen sker
manuellt. ISF anser att utredningen borde ha óvervágt en reglering som
lákte de problem som utredningen identifierat.
I den fóreslagna lagen om granskningar fór att upptácka och fórhindra
felaktiga utbetalníngar fran vfüfárdssystemen anges att om en fórdjupad
granskning inleds och nár den avslutas, sa ska berórd beslutsmyndighet
eller arbetslóshetskassa underráttas om detta (se 7 § fórsta stycket). De
uppgifter som ár av betydelse fór beslutande myndighets eller

arbetslóshetskassas handlággning ska d5 lámnas óver (se 7 § andra
stycket).

En fórdjupad granskning far inledas om det finns anledning att anta att en
felaktig utbetalning har skett (se 4 § fórsta stycket). Denna lydelse ár inte
identisk med lydelsen i bestámmelsen i 2008 ars lag angaende
upplysningsskyldighet men bór tillámpas lika; námligen det finns ett lagt
stállt beviskrav pa att en felaktig utbetalning skett.
Sammanfattningsvis finns det reglerat pa tre sátt att upplysning ska
lámnas till beslutsmyndighet. Det framgar ínte om nagon av
bestámmelserna har fóretráde framfór den andra, och det framgar inte om

det finns nagot skyndsamhetskrav. Innebár exempelvis bestámmelsen i
2008 ars lag att underráttelse maste ske sa snart en sadan misstanke
fórekommer, medan den nya myndigheten kan avvakta med att besluta om
inledande granskning ska ske? Eller kan myndigheten awakta och endast
informera i enlighet med den fóreslagna bestámmelsen i lagen om
granskningar fór att upptácka och fórhindra felaktiga utbetalningar fran
vfüfárdssystemen?

Vidare uppkommer fragan vad beslutsmyndigheten eller beslutande
arbetslóshetskassa ska góra under tiden som passerar fran det att
upplysning givits om att en fórdjupad granskning ska ske och fram till dess
att granskningen ár avslutad. En rimlig fóljd tí5r vara, nár det rór sig om
periodiska ersáttningar sa som exempelvís sjukpenning, att
beslutsmyndigheten inleder ett ompróvningsárende och gór en extra
kontroll avseende de ersáttningar som beR5per pa senare perioder. Som
framgar i betánkandet kommer inte den nya myndigheten fatta beslut med
anledning av de uppgifter som den far fram, utan det ár
beslutsmyndigheten som ska genomfóra det. Om beslutsmyndigheten
inleder en granskning innebár det att Myndigheten fór utbetalningskontroll
samtidigt arbetar med kontroller avseende samma person och fórman. Om
den beslutande myndigheten i stfület avvaktar resultatet av den nya
myndighetens fórdjupade granskning kan det medfóra att felaktiga
utbetalningar fortsátter att ske. Sa som bestámmelserna ár utformade finns
alltsa bade risk fór dubbelarbete och risk fór att felaktiga utbetalningar sker
trots att det finns anledning att anta att felaktiga utbetalningar sker.
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Vidare kan tillággas att det inte finns nagot skyndsamhetskrav i
Myndigheten fór utbetalningskontrolls granskningar. Det saknas bade nár
det gfüler att besluta att inleda en fórdjupad granskning och att rent
faktiskt genomfóra den fórdjupade granskningen. ISF menar att det bór
óvervágas om ett sadant skyndsamhetskrav ska infóras.
Vad gfüler bestámmelsernas lydelser kan konstateras att den kritik som
Iámnats mot bestámmelsen fran 2008 ár relevant áven betráffande den

fóreslagna 7 §. Fór att bestámmelserna ska fa genomslag bór det dárfór
óvervágas fórtydliganden avseende hur upplysning ska ske, vad
myndigheten ska informera om och nár det ska ske. Vidare bór det

fórtydligas hur bestámmelserna om information avseende fórdjupad
granskning fórhaller sig till bestámmelsen i 2008 ars lag.

ISF:s synpunkter pa enskílda bestámmelser
1.9 F6rslag till f6rordning (0000:00) om transaktionskonto
6§

Myndigheten fór utbetalningskontroll och myndigheter vars utbetalning ska
ske via transaktionskontot far fóreskriva eller besluta om att yissa

utbetalningar far undantas fran systemet med transaktionskonto.
Fóreskrifts- eller beslutsrátten ár rimligen var fór sig. Det bór framga att

det fórhaller sig pa det sáttet. Om sa inte ár fallet bór det f5rtydligas.
1.17-18 och 1.21-22 och 1.24 F6rordningar med instruktion f6r
Pensionsmyndigheten, F6rsákringskassan, Skatteverket, Centrala
studiest6dsnámnden och Migrationsverket
I fórordningarna anges att námnda myndigheter ska samverka med
Myndigheten fór utbetalningskontroll. I bestámmelsen avseende
Migrationsverket har bestámmelsen istfület den lydelsen att myndighetens
ska "sárskilt samverka" med Myndigheten fór utbetalningskontroll. Om
bestámmelserna har olika lydelser eftersom samverkan mellan
Migrationsverket och Myndigheten fór utbetalningskontroll ár tánkt att vara
annorlunda án den mellan óvriga myndigheter och Myndigheten fór
utbetalningskontroll bór detta fórklaras. Om det inte ár tánkt att vara

nagon skillnad bór bestámmelserna vara likalydande.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektóren Eva-Lo Ighe. Utredaren
Johan Mellberg har varit fóredragande. I beredningen har ocksa utredarna
Jens Karlsson, Hanna Forsell och Elisabeth Frid deltagit. Vid den slutliga
handlággningen har chefsjuristen Anna Samuelsson, enhetscheferna Pererík
Bengtsson och Mats Granér, den adminístrativa chefen Annika Stegarp
Perman och HR-ansvariga Caroline Carlsson deltagit.
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