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Remissvar - Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från
välfärdssystemet (SOU 201 9:59)

Åkhgarmyndigheten har ombetts att yttra sig över betiinkandet Samlade åt-
gåirder for korrekta utbetalningar fran viilfiirdssystemet (SOU 2019:59). Utifran
de intresse som Åklagarmyndigheten har att beakta önskar vi låimna fiiljande
synpunkter.

Inledningsvis ska framhållas att det iir positiw om de utbetalande myndigheterna
har goda örutsättningar att bedriva en effektiv kontrollverksamhet. En effektiv
och välfungerande kontrollverksamhet underlättar en snabb upptiickt av brott
mot bidragsbrottslagen och iir positiv ftir kvalitdn i de ftirundersökningar som
inleds. Åkhgarmyndigheten våilkomnar diirftir de örslag som innebåir en ökad
samverkan och underlättat informationsutbyte mellan de utbetalande myndig-
heterna. Det kan i sammanhanget noteras att myndighetssamverkan på området
också pågår i den samverkansgrupp som sammankallats på initiativ av
Försiikringskassans generaldirektör.

Ny organisation (Kapitel 6)
Om det inrättas ett sådant rad ftir korrekta utbetalningar fran välfiirdssystemet
som ftireslås i avsnitt 6.1 delar Åklagarmyndigheten, mot bakgrund av rådets
syfte och uppdrag, utredningens uppfattning att myndigheten inte ska ingå i
detta.

Upptäcka och hantera felaktiga utbetalningar (Kapitel 10)
Åklagarmyndigheten tillstyrker fiirslaget att utreda om ett administratiw sank-
tionssystem ska inftiras jåimte bidragsbrottslagen. För att komma till rätta med
oönskade beteenden bör kriminalisering endast anviindas nåir det är nödvåindigt.
Det åir viktigt att råittsväsendets resurser anviinds på biista siitt. Mot den bak-
grunden kan det finna skäl att möta mindre allvarliga överträdelser med andra
remedier iin straffrättsliga.
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Äklagannyndigheten tillstyrker också att fiirslag tas fram fiir hur ett system med
strikt återbetalningsskyldighet kan utforrras. En strikt återbetalningsskyldighet
skulle underlätta både en, i samband med åtal ftir brott mot bidragsbrottslagen,
ftird talan om skadestånd och tilliimpningen av ett administrativt sanktions-
system.

Detta yttrande har beslutats av riksaklagaren Petra Lundh efter fii,redragning av

karnmaraklagaren Johan Lengholm. I den slutliga handläggningen av iirendet har

också rättschefen Marie-Louise Oll6n och vice överåklagaren Peter Lundkvist
deltagit.
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