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Sammanfattning
Försäkringskassan tillstyrker förslagen, men har synpunkter i vissa detaljfrågor.
6.8 Bristfällig återkoppling från rättsväsendet

Av utredningen framgår att återkopplingen från rättsväsendet till den anmälande
myndigheterna är bristfällig på flera sätt. För att kontrollutredningsverksamheten ska
bedrivas på ett effektivt sätt är det av vikt att anmälande myndigheter får
återkoppling på gjorda polisanmälningar. Myndigheterna får i dagsläget konstruera
egna lösningar och avsätta resurser för att få återkoppling från rättsväsendet.
Hanteringen är inte tillfredsställande.
Försäkringskassan föreslår därför att Domstolsverket som huvudansvarig myndighet,
i samverkan med Polisen och Åklagarmyndigheten, får i uppdrag att ta fram förslag
på lösning på återkoppling från rättsväsendet till anmälande myndigheter.
8.1.7 Bestämmelsen om grovt bidragsbrott bör ändras

Försäkringskassan föreslår att den föreslagna bestämmelsen i 3 § andra stycket 3
lagen om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612) istället får följande lydelse
”om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, i större omfattning
eller om den samlade brottsligheten rört betydande belopp”
Enligt Försäkringskassan är det av vikt att det tydligt framgår att det sammanlagda
beloppet är en omständighet som ska ligga till grund för bedömningen av om det är
ett grovt bidragsbrott. Med den skrivning som utredningen föreslår får inte ändringen
avsedd effekt. I punkt 1 finns redan en bestämmelse som säger att det ska beaktas om
brottet rört ett betydande belopp.
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8.2.2 Åtgärder för att göra underrättelseskyldigheten mer effektiv

En förutsättning för att ta fram myndighetsgemensamma rutiner för att kunna lämna
uppgifter elektroniskt är att de myndigheter som kan använda SGSI för den typen av
kommunikation också gör det. Innan så är fallet finns det en risk att en
myndighetsgemensam rutin inte får den effekt som är avsedd.
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Vi föreslår därför att Försäkringskassan får i uppdrag att ta fram en
myndighetsgemensam rutin när de myndigheter som utredningen föreslår har infört
SGSI.

Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektör Maria HemströmHemmingsson i närvaro av avdelningschef Per Eleblad, rättschef Eva Nordqvist och
verksamhetsutvecklare Patrik Söderhielm, den senare som föredragande.
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