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Yttrande över remissen Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SOU 2014:16) 
 
Kronofogdemyndigheten har valt att yttra sig i de delar som kan komma att 
påverka myndighetens verksamhetsområden. 
 
Sammanfattning  
 
Kronofogdemyndigheten välkomnar åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sammantaget anser Kronofogde-
myndigheten att ett utvidgat kontrollsystem hos Arbetsförmedlingen,  
i kombination med ett utökat samarbete mellan myndigheter, kommer att medföra 
att antalet återkrav ökar mot oseriösa arbetsgivare. Kronofogdemyndigheten 
besitter i detta sammanhang en expertkompetens, vad gäller att driva in och att 
verkställa beslut om betalning till staten, och borde därför kunna bistå med både 
kunskap och erfarenhet som kan komma att behövas inom detta område. 
 
 
Avsnitt 13.3.5  Översyn av Bidragsbrottslagen och Lagen om 
underrättelseskyldighet inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
 
Kronofogdemyndigheten anser att tillämpningsområdet vad gäller 
underrättelseskyldighet bör utvidgas på det sätt som föreslås.  
Kronofogdemyndigheten kan exempelvis upptäcka felaktiga utbetalningar i den 
dagliga kärnverksamheten, särskilt i verkställighetsärenden med anledning av att 
en tillgångsundersökning görs i syfte att granska gäldenärens ekonomiska 
förhållanden. Eftersom uppgifter i sådana ärenden inte alltför sällan omfattas av 
sekretess vore det önskvärt med en utökad anmälningsskyldighet, som gör det 
enklare för myndigheten att bistå Arbetsförmedlingen med information.  
 
 
Avsnitt 14.4  Konsekvenser för andra myndigheter  
 
Kronofogdemyndigheten anser att Arbetsförmedlingen bör ingå samverkan med 
andra myndigheter i syfte att komma till rätta med missbruk av utbetalningar inom 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Myndigheten tycker att det vore bra 
om även Arbetsförmedlingen blev en permanent deltagare i Regionala 
underrättelsecentrum (RUC). Parallellt med detta arbete kan det dock finnas 
behov av att etablera andra samverkansformer, som är mer direkt inriktade mot att 
motverka grov organiserad brottslighet som rör utbetalningar inom det 
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arbetsmarknadspolitiska området, och som på längre sikt även kan medföra goda 
och effektiva rutiner för samverkan.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit verksjuristen Philip Berg, föredragande.  
 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
                                                                                  

Philip Berg 


