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Yttrande över betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet 
för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen (SOU 2020:35) 
 
Region Halland har inbjudits att lämna synpunkter på remissen enligt ovan. Region Halland 
lämnar följande synpunkter på remissen. 

 

Generella synpunkter 

Utredningen är väl genomförd och belyser både orsakerna till felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen, samt de konsekvenser sådana felaktiga utbetalningar får för samhället i 
stort. 
 
Region Halland instämmer i förslaget att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för 
utbetalningskontroll, som får till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga 
utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. 

 

Specifika synpunkter 
 
Utred även kommuners och regioners utbetalningar från välfärdssystemen 

Utredningen fokuserar på åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar på statlig nivå. 

Figur 12.1 på sidan 452 i utredningen visar offentlig sektors inköp av verksamhet från 

privata utförare, fördelat på statlig, regional och kommunal sektor. Figuren visar att 
regioner och kommuner står för en betydande andel av inköpen från privata utförare, vilket 

kan medföra en högre risk att drabbas av välfärdsbrott. Sekretesshinder mellan 

myndigheter kan även medföra att samma förfarande som drabbar flera kommuner eller 

regioner inte upptäcks. 

Region Halland anser därför att det är högst relevant att utreda även kommuners och 

regioners utbetalningar, samt hur utsatta de är för välfärdsbrott. Med hjälp av en sådan 

utredning kan även  kommuner och regioner bidra till att förebygga, förhindra och 

upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 
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Utredningen bör även belysa om regioner ska omfattas av lagen (2008:206) om 
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det skulle öka sannolikheten 

att felaktiga utbetalningar uppmärksammas och därmed förhindra att liknande 

utbetalningar sker hos andra regioner eller kommuner. 

 
 


