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Bilaga 2. Förslag lämnade av FUTdelegationen
Förslag
Regeringen beslutar om införande av
månadsuppgifter om lön på individnivå. Alla
arbetsgivare ska omfattas av uppgiftslämnandet.
Månadsuppgiften kompletteras med uppgifter
om arbetstid och frånvarotid. De utbetalande
myndigheterna, arbetslöshetskassorna och
kommunerna får direktåtkomst till vissa
uppgifter i systemet för månadsuppgifter.
Skatteverkets rätt att genomföra särskild
skattekontroll i vissa branscher utvidgas till att
omfatta även byggbranschen.
Skatteverket ges, för bedömningen av
folkbokföringen, rätt att göra förfrågan hos den
person folkbokföringen avser eller någon annan
som kan antas lämna nödvändiga uppgifter, och
besöka den person folkbokföringen avser.
Uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet får behandlas för
bosättningskontroll inom folkbokföringen.
Kravet på den sökande skärps när det gäller
uppgifter om förmögenhet.
Underrättelseskyldigheten vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas till
att omfatta kommunernas socialnämnder.
Tillämpningsområdet för bidragsbrottslagen
utvidgas till att omfatta sådana bidrag och
ersättningar till arbetsgivare som utgör
ekonomiskt stöd för anställning av enskild
person och som Arbetsförmedlingen beslutar
om samt bidrag och ersättningar till vårdgivare
som utgör ersättning för utförd tandvård och
som Försäkringskassan beslutar om.
Tillämpningsområdet för lagen om
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen utvidgas till att omfatta
bidrag och ersättningar till arbetsgivare som
utgör ekonomiskt stöd för anställning av enskild
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person och som Arbetsförmedlingen beslutar
om.
UTREDNINGAR
Införande av en gemensam funktion för
utbetalningskontroll där utbetalningarna från
välfärdssystemen passerar innan de betalas ut.
Införande av en administrativ sanktionsavgift vid
överträdelser mot lagstiftningen om
välfärdssystemen.
En mer enhetlig utformning av tidsbegrepp,
inkomstbegrepp och boendebegrepp i olika
välfärdssystem.
Därutöver föreslås att behovet av särskild
skattekontroll i ytterligare branscher utreds.
UPPDRAG TILL MYNDIGHETERNA
Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna
systemövergripande riskanalyser samt utveckla
ett kontrollvärderingsinstrument.
Ekorådet och de regionala samverkansorganen
inom myndighetssamverkan mot ekonomisk
brottslighet ska i ökad utsträckning se till att
företrädare för utbetalande myndigheter,
arbetslöshetskassor och kommuner erbjuds att
delta i projekt som är av betydelse för
bekämpande av bidragsbrott.

X

Ekobrottsmyndigheten ska, i samband med 2010
års rapport till regeringen om den ekonomiska
brottsligheten, redovisa i vilken utsträckning
bidragsbrott har hanterats av de regionala
samverkansorganen.
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och
Migrationsverket ska genomföra
omfattningsstudier vart tredje år.
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Migrationsverket, IAF och Socialstyrelsen ska
redovisa statistik om felaktiga utbetalningar.
SCB ska genomföra vissa sambearbetningar av
register.
Statskontoret ska utvärdera arbetet mot felaktiga
utbetalningar under 2011.

X
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INOM RAMEN FÖR SITT
MYNDIGHETSUPPDRAG BÖR MYNDIGHETER,
ARBETSLÖSHETSKASSOR OCH KOMMUNER:
- vidareutveckla de IT-baserade
handläggarstöden med inbyggda kontroller,
- årligen genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
och vidta åtgärder för att förhindra interna
oegentligheter,
- utveckla kostnadseffektiva kontrollmetoder och
årligen göra uppföljningar av
kontrollverksamhetens kostnadseffektivitet,
- satsa på utbildning av handläggare,
- förenkla blanketter så att det är lätt att fylla i
rätt uppgift.

X

ÖVERGRIPANDE MÅL
Delegationen föreslår att det övergripande målet
för felaktiga utbetalningar ska ha följande
lydelse: Myndigheter, arbetslöshetskassor och
kommuner ska säkerställa att utbetalning från
välfärdssystemen endast sker till den som är
berättigad till ersättning och bidrag. Felaktiga
utbetalningar ska inte förekomma.

X, annan formulering

BEREDNING INRÄTTAS
En tidsbegränsad beredning mot felaktiga
utbetalningar bör inrättas i Regeringskansliet.
Beredningen arbetar från och med den 1
september 2008 till och med den 30 juni 2011
för att sedan omprövas.

X, annan utformning

Källa: SOU 2008:74 Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
betänkande av Delegationen mot felaktiga utbetalningar.
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