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Remissvar av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny 
myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felakt-
iga utbetalningar från välfärdssystemet, SOU 2020:35, 
Fi2020/02668/BATOT 

 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till Fi-
nansdepartementet. 
 
Sammanfattning 

Finansdepartementet har begärt remissvar från Botkyrka kommun. Kom-
munledningsförvaltningen har begärt att socialnämnden ska inkomma med 
ett remissvar. Botkyrka kommuns remissvar ska vara Finansdepartementet 
tillhanda senast den 30 oktober 2020.   
 
Ärendet 

Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur en 
samordnad funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemet kan bi-
dra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivi-
sera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgare.  
 
Utredningen föreslår att en särskild myndighet, Myndigheten för utbetal-
ningskontroll, inrättas. Utredningen föreslår vidare att ett system med trans-
aktionskonto, som hanterar utbetalningar från statliga välfärdsmyndigheter 
och Skatteverket, ska införas.  
 
Myndigheten för utbetalningskontroll ska ha i uppdrag att: 
 

• administrera systemet med transaktionskonto, 

• göra dataanalyser och urval i syfte att upptäcka och förhindra delaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemet, 

• genom inledande och fördjupande granskning hantera, sortera och ana-

lysera urvalsträffar, och 
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• stödja och följa statliga myndigheter och arbetslöshetskassors arbete 

med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

 
Inrättandet ett system med transaktionskonto, som samlar utbetalningar från 
flera myndighet bedöms både effektivisera och ge en överblick över välfär-
dens utbetalningar som helhet. De utbetalningar som föreslås omfattas av 
den nya myndigheten är utbetalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala 
Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt Skat-
teverket. I vissa delar ska även arbetslöshetskassorna omfattas.  
 
Kommuner och regioner föreslås inte kunna ansluta sig till systemet i inled-
ningsskedet. Utredningen föreslår dock att möjligheterna för kommuner och 
regioner att ansluta sig ska utredas vidare.  
 
Myndigheten för utbetalningskontroll föreslås inleda sin verksamhet från 
och med 1 juli 2022. 

 
 
Socialnämndens synpunkter på förslaget 
Utredningens förslag ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbe-
talningar från de statliga välfärdssystemen. Socialnämnden delar utredning-
ens uppfattning att en särskild myndighet för utbetalningskontroll och ett 
system med transaktionskonto bör inrättas.  
 
För att kunna motverka felaktiga utbetalningar behöver välfärdssystemet, 
enligt utredningen, ses som ett sammanhängande system, och att informat-
ion om utbetalningar från välfärdssystemet samlas. Kommuner och regioner 
ska emellertid inte kunna ansluta sig, åtminstone inte initialt. Utredningen 
konstaterar emellertid att det inte finns anledning att anta att kommuner 
skulle vara mindre utsatta för bedrägerier än statliga myndigheter inom väl-
färdssystemen. Till exempel slår utredningen fast att hemtjänst och person-
lig assistans tillhör riskbranscherna för ekonomisk brottslighet. Att erbjuda 
hemtjänst är ett kommunalt uppdrag, liksom att tillhandahålla personlig as-
sistens till personer som har behov av maximalt 20 timmar per vecka. Även 
ekonomiskt bistånd är ett område som utsätts för bedrägeri, och där vissa 
kommuner noterat en ökning av bedrägerier. Socialnämnden instämmer i 
slutsatsen att en särskild myndighet för utbetalningskontroll bör inrättas, 
men menar att även vissa utbetalningar från kommuner bör kunna omfattas.  
 
Syftet med införandet av ett system med transaktionskonto är att försvåra 
för enskilda och företag att få utbetalningar på felaktiga grunder. Om endast 
statliga myndigheter och arbetslöshetskassorna omfattas av systemet 
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ser socialnämnden, liksom de kommuner som utredningen har varit i kon-
takt med, en risk för en övervältringseffekt, där oseriösa aktörer riktar in sig 
på kommunal verksamhet när det blir svårare att få ut medel från de statliga 
välfärdssystemen. Det blir extra problematiskt då många kommuner inte har 
förutsättningar att bygga upp kontrollfunktioner som kan förebygga och 
upptäcka felaktigheter. 
 
Utredningen föreslår en fortsatt utredning av förutsättningarna för kommu-
nal och regional anslutning till systemet med transaktionskonto. Social-
nämnden välkomnar en sådan utredning, och framhåller att det är av vikt att 
den genomförs så att kommuner kan ansluta sig i samband med att myndig-
heten inleder sitt arbete. 
 

 

Med dessa synpunkter tillstyrker socialnämnden förslaget.  
 
 
Marie Lundqvist Jennifer Gavin 
Socialchef Stöd- och utvecklingschef 
________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
Finansdepartementet 


