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Remiss: Samlade åtgärder för korrekta 
utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 
2019:59)  
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Samlade 

åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. 

Sveriges a-kassor lämnar endast synpunkter på de delar som i högre grad bedöms 

påverka a-kassornas verksamhet.  

Allmänt 

Sveriges a-kassor anser att delegationen har haft ett viktigt uppdrag. Det är av högsta 

vikt, för välfärdssystemets fortsatta existens och legitimitet, att välfärdsförmåner bara 

betalas ut till de personer som förmånerna är avsedda för. Sveriges a-kassor ställer sig 

därför positiv till det arbete som görs för att motverka överutnyttjande och felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemet. Sveriges a-kassor vill dock tydliggöra att det, 

förutom sådana åtgärder som föreslås i betänkandet, finns mycket goda skäl att i 

respektive förmånssystem noggrant utreda i vad mån åtgärder kan vidtas för att undvika 

felaktiga utbetalningar. Det är Sveriges a-kassors uppfattning att komplicerade regelverk 

gällande förmåner tyvärr leder till en högre grad av felaktiga utbetalningar jämfört med 

mindre komplicerade regelverk. Arbetslöshetsförsäkringen är ett exempel på ett 

förhållandevis komplicerat regelverk som dessutom är svårt att informera om vid 

kontakten med enskilda. Inte sällan beror felaktiga utbetalningar inom 

arbetslöshetsförsäkringen på fullt förklarliga missförstånd från den enskildes sida vilket 

är en tydlig indikation om att regelverket behöver förändras. Utgångspunkten måste, 

enligt Sveriges a-kassors mening, vara att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra 

fel för en enskild.   

Gällande delegationens bedömningar och förslag 

Sveriges a-kassor kan inledningsvis konstatera att a-kassorna redan i nuläget arbetar 

med intern styrning och kontroll. Sveriges a-kassor bedömer därför att en rättsligt 
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reglerad skyldighet för arbetslöshetskassorna att ha en intern styrning, kontroll och 

riskhantering motsvarande den som gäller för myndigheter enligt förordningen 

(2007:603) om intern styrning och kontroll inte skulle få några större konsekvenser för 

arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassornas storlek skiljer sig dock väsentligen åt. Det 

finns arbetslöshetskassor med några tusental medlemmar och få anställda till 

arbetslöshetskassor med flera hundratusentals medlemmar och många anställda. Detta 

leder givetvis till att arbetet med intern styrning och kontroll behöver se olika ut 

beroende på arbetslöshetskassans storlek.  

Sveriges a-kassor har inget att erinra mot förslaget om att inrätta ett råd för korrekta 

utbetalningar från välfärdssystemet. Eftersom man med rådet vill uppnå en helhetssyn 

gällande arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar anser Sveriges a-kassor att det 

skulle vara värdefullt att också arbetslöshetskassorna skulle vara representerade i rådet, 

förslagsvis genom Sveriges a-kassor.   

Lika med delegationen ser Sveriges a-kassor att ett ökat utnyttjande av potentialen i 

digitalisering och AI skulle kunna möjliggöra korrekta utbetalningar. Det finns därför 

goda skäl för att skapa en arbetsgrupp med det uppdrag som delegationen föreslår.  

Sveriges a-kassor välkomnar också förslaget om att tillsätta en utredning syftande till att 

identifiera myndigheternas, arbetslöshetskassornas och kommunernas behov av 

informationsutbyte i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka 

bidragsbrott.  
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