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Kontaktperson 

Avdelningen för verksamhetsstöd  Regeringskansliet  

Kristian Hansson    Finansdepartementet 

010-224 13 63    fi.ba.tot@regeringskansliet.se 
kristian.hansson@lansstyrelsen.se   fi.remisssvar@regeringskansliet.se 
 
 

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra 

och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet 

(dnr Fi2020/02668/BATOT) 

Länsstyrelsen Skåne betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att 
förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 
2020:35). 

 

Länsstyrelsens övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen tillstyrker utredarens förslag.  

 

Övriga synpunkter 

Länsstyrelsens lönegarantiutbetalningar omfattas inte av förslaget. Det framgår inte i 
utredningens förslag om Myndigheten för utbetalningskontroll kan ta emot en 
upplysning om statliga myndigheter anar missbruk av utbetalningar från 
välfärdssystemet. Det är därmed otydligt hur länsstyrelsen kan bidra till att minska 
bidragsfusk inom välfärdsutbetalningar vid misstanke om brott. Det finns inte någon 
lag eller förordning som ger oss rätt att hålla inne lönegarantiersättningen till den 

enskilde om det inte är uppenbara felaktigheter.    

Därför vore det önskvärt att i sammanhanget tillföra Lönegarantiförordningen 
(1992:501) en ny bestämmelse om samverkan, förslagsvis: ”Myndigheten ska samverka 

med Myndigheten för utbetalningskontroll i arbetet med att säkerställa korrekta 
utbetalningar från välfärdssystemet och motverka bidragsbrott.”   

Alternativ kan lagen om uppgiftsskyldighet till Myndigheten för utbetalningskontroll få 
ett tillägg om att statliga myndigheter ska upplysa Myndigheten för 
utbetalningskontroll i de fall de anar fusk inom utbetalningar från välfärdssystemet, dvs 
inte enbart lämna uppgifter på begäran till Myndigheten för utbetalningskontroll.  

På så vis skulle Länsstyrelsen kunna bidra än mer till att säkerställa korrekta 
utbetalningar och motverka bidragsbrott. 
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Beslutande 

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga 
handläggningen har Ekonomichef Kristian Hansson deltagit samt varit 
föredragande.  

 

 
 

Ola Melin 
Kristian Hansson 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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