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

Transportstyrelsens synpunkter 

Transportstyrelsen är positiv till systemet för transaktionskonto för 
utbetalningar som inbegriper ett statligt kontoregister över enskildas 
bankkontouppgifter. Som regelgivande myndighet fäster Transportstyrelsen 
vikt vid värdet av att samhällets regler efterlevs, liksom åtgärder som bidrar 
till ökad tilltro till de statliga regelverken och välfärdssystemen.  

Transportstyrelsen ser att transaktionskontosystemet skulle kunna vara till 
gagn för fler myndigheter. Det vore bra att överväga att fler myndigheter 
kan anslutas, däribland Transportstyrelsen.  

Systemet kan underlätta en samlad bild av utbetalningar till både 
privatpersoner och företag samt göra det enklare att förebygga, förhindra 
och upptäcka felaktiga utbetalningar, även för fler myndigheter. Det kan 
även bidra till att minska fler myndigheters kostnader för administration av 
utbetalningar. 

Transportstyrelsen delar utredningens bedömning att det finns flera risker 
vid ett inrättande av en ny myndighet för att åstadkomma en samordnande 
funktion som med ett helhetsperspektiv verkar för att minska felaktiga 
utbetalningar. Utifrån bland annat egna erfarenheter ser Transportstyrelsen 
utmaningar i att inrätta en ny myndighet samt att den föreslagna funktionen 
sannolikt både snabbare och billigare kan inrättas vid en befintlig 
myndighet.  

Uppbyggnaden tar mycket tid och resurser i anspråk. Allt från att rent 
praktiskt organisera sig till att flytta över resurser, men också bygga 
förtroende hos allmänheten. Det finns dessutom utmanande gränsdragningar 
mellan den nya föreslagna myndigheten och övriga myndigheter.  
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Transportstyrelsen önskar framföra tveksamhet till att behovet att hålla 
fokus på utbetalningskontrollverksamheten tillräckligt motiverar förslaget 
att inrätta en ny myndighet. Det är heller inte självklart att riskerna gällande 
otydlighet i ansvaret för kontrollarbetet, dubbelarbete samt otydlighet kring 
vart enskilda ska vända sig skulle vara större ifall ansvaret för 
utbetalningskontrollen lades på en befintlig myndighet.  

_____ 

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Anita 
Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog avdelningschef 
Ingrid Cherfils, tf. enhetschef Lennart Schölin, sektionschef Mats Uhrfelt, 
ekonom Ulrika Kannius och utredare Yao Amedzro, den senare 
föredragande. 

 
 
 
Anita Johansson 
Ställföreträdande generaldirektör 

 
 


