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Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Kompletterande bestämmelser till förslag om
ekonomiska sanktioner mot terrorism (Ds 2021:33)
(UD2021/15759)

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet.

Sammanfattning
Försäkringskassan instämmer i förslaget att införa kompletterande regler till lag om
frysning av tillgångar.
Försäkringskassan anser vidare att det, i förordningen om frysning av tillgångar, bör
övervägas om man ska införa en bestämmelse som medför att Försäkringskassan,
genom Åklagarmyndigheten, informeras om meddelade frysningsbeslut eller
upphävande av ett tidigare meddelat frysningsbeslut.

6.2 Underrättelseskyldighet
Försäkringskassan har i tidigare remissvar, avseende SOU 2018:27, framhållit vikten av
att personer som träffas av beslut om ekonomiska sanktioner inte får
socialförsäkringsförmåner utbetalda. I detta sammanhang förordades en teknisk lösning
på nationell nivå. Något sådant förslag har till dags dato ännu inte genomförts.
Försäkringskassan vill därför fortsatt understryka vikten av att myndigheten skyndsamt
får ta del av meddelade frysningsbeslut.
I den nu remitterade promemorian föreslås att det i den nya förordningens 3 § ska föras
in en bestämmelse om att åklagare eller domstol ska underrätta Utrikesdepartementet
om beslut att införa frysning.
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Försäkringskassan anser att det framstår som oklart hur sanktionsbeslut idag hanteras
nationellt. I förslaget uppställs en skyldighet för både åklagare och allmänna domstolar
att informera Utrikesdepartementet om sanktionsbeslut meddelade av dessa
institutioner. I förordningens 4 § anges att behörig myndighet i en annan stat ska
informeras om frysningsbeslut. Förordningsförslaget innehåller dock inte en beskrivning
av hur frysningsbeslut, eller upphävda frysningsbeslut, meddelas nationellt till
myndigheter under departement, som exempelvis Försäkringskassan.
Försäkringskassan menar att det är viktigt att säkerställa att myndigheten får information
om beslut som kan påverka rätten till ersättning från Försäkringskassan. Detta särskilt
mot bakgrund av att det i lag om frysning av tillgångar kommer att införas en straffrättslig
bestämmelse som medför att den som genom grov oaktsamhet bryter mot ett
frysningsbeslut kan åläggas straffrättsligt ansvar. Konkret innebär detta, såsom
Försäkringskassan får förstå, att anställda vid Försäkringskassan skulle kunna drabbas
av straffrättsliga åtgärder. Detta med anledning av att denne tjänsteman, genom beslut,
felaktigt har utbetalat ersättning till en fysisk person som omfattas av ett frysningsbeslut.
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Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt.
______________________________
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av rättslige
experten Christoffer Spegel, den senare som föredragande.

Mikael Westberg
Christoffer Spegel

