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Samlade Stgarder for korrekta utbetalningar fr5n 
valfardssystemen (SOU 2019:59)
Svensk Forsakring har beretts tillfalle att lamna yttrande over forslagen i 
betankandet Samlade Stgarder for korrekta utbetalningar fr3n valfardssystemen 
och framfor harmed foljande synpunkter.

Sammanfattningsvis ser Svensk Forsakring mycket positivt pa de forslag som laggs 
i betankandet. Ett sarskilt fortjanstfullt drag ar att delegationen genom sina forslag 
tar ett samlat grepp om problematiken kring felaktiga utbetalningar och 
presenterar forslag som innebar att det anlaggs en helhetssyn pa fragorna. Ett 
exempel pa detta ar att delegationen betonar vikten av, och genom forslagen 
underlattar for, samverkan mellan utbetalande myndigheter, bade sinsemellan och 
med andra aktorer. Var bedomning ar att problematiken motverkas battre genom 
sadana helhetsgrepp an genom att enbart varje myndighet for sig vidtar atgarder i 
sitt stupror.

Svensk Forsakring onskar harutover lyfta fram nagra synpunkter som 
komplettering till delegationens forslag gallande radets sammansattning, fragan om 
hur samverkan kan starkas ytterligare samt behovet av ett administrativt 
sanktionssystem.

R3dets sammansattning
Fdrslaget om att inratta ett rad med dartill horande kansli menar vi ar en god ide 
for att i ett samlat forum kunna arbeta med fragorna. Vi anser dock att aven 
brottsbekampande myndigheter bor finnas representerade i radet. Pa samma satt 
som det behovs samverkan mellan utbetalande myndigheter for att stavja 
problematiken behovs en organiserad, kontinuerlig, nara och fast samverkan med 
brottskampande myndigheter.

Radet foreslas ha en rad olika uppgifter, bl.a. att folja utvecklingen pa omradet och 
vara ett forum for erfarenhetsutbyte, diskutera strategiska gemensamma insatser 
for att minska de felaktiga utbetalningarna, ge rad och rekommendationer pa 
atgarder till regeringen samt identifiera och uppdra at dess kansli att analysera 
strategiska tematiska omraden for att minska de felaktiga betalningarna. For att 
kunna bedriva ett sadant forebyggande arbete och rikta atgarder pa ett adekvat 
satt behovs aven en kontinuerligt uppdaterad bild av vilka kriminella modus som 
anvands samt kunskap om de brottsliga trender som kan iakttas. Vi menar darfor 
att brottsbekampande myndigheter, sarskilt polis och aklagare, har en viktig roll att
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fylla i radets arbete. Deras erfarenhet och kunskap ar av stor vikt for att kunna fa 
helhetsbilden av problematiken. Da radet bor ta sina beslut pa ett sa fullstandigt 
och valinformerat underlag som mojligt ar de brottsbekampande myndigheternas 
deltagande i arbetet av stor betydelse.

I en tid av prioriteringar och stor arbetsbelastning ar det inte en framkomlig vag att 
forlita sig pa myndigheternas egna bedomningar om vilka samarbeten som vore 
bast att inleda. Om inte de brottsbekampande myndigheterna ges i uppgift att ta 
plats i radet riskerar man att bygga in annu en barriar i arbetet med att motverka 
angreppen pa valfardssystemen. Det vore olyckligt da forslagen i ovrigt ger goda 
forutsattningar for en behovlig helhetssyn pa problematiken.

Starkt samverkan med privata aktorer
En aspekt som i princip genomgaende saknas i betankandet ar samverkan med 
privata aktorer. Nar det galler digitalisering och AI lyfts pa s. 194 i och for sig fram 
att bank- och forsakringsbranschen har valutvecklade digitala losningar for bade 
service och kontroll och att det darfor finns goda skal att regelbundet bjuda in 
foretradare fran privat sektor for dialog och larande, Vi menar dock att det borde 
etableras ett organiserat och kontinuerligt samarbete mellan offentliga och privata 
aktorer for att minska de felaktiga utbetalningarna.

Fokus i ett sadant arbete bor riktas mot omraden dar det finns direkta 
beroringspunkter i verksamheterna. Ett sadant ar dar privata forsakringar 
kompletterar ersattningarna fran valfardssystemen, exempelvis gallande 
sjukforsakring och foraldraforsakring. Forsakringsbolagens beslut bygger har direkt 
pa de beslut som fattas av Forsakringskassan. Ett annat exempel ar fragan om 
oseriosa/kriminella foretag som verkar inom valfardssektorn. Problem har t.ex. 
identifierats inom tandvardsforsakringen. Det ar inte tillfredsstallande att 
exempelvis Forsakringskassan far tillgang till information som ledertill att 
utbetalningar stoppas pga. missbruk av systemet, medan forsakringsbolag som inte 
kan fa denna information fran Forsakringskassan pga. sekretess fortsatter med 
utbetalningar. Ett annat exempel pa behov av strukturerat informationsutbyte 
galler de fall forsakringsbolagen i sina utredningar konstaterar oegentligheter hos 
forsakringstagare och detta aven kan paverka Forsakringskassans utbetalningar.
Det finns da inget strukturerat satt att lamna information fran bolagen till 
Forsakringskassan, vilket i sin tur kan leda till att informationen inte alls lamnas 
eller inte nar fram till ratt person for att kunna leda till atgard. En sadan ordning 
bygger inte ett hallbart system over tid. Att underlatta informationsutbytet och 
samverkan skulle vara av varde for saval de offentliga som privata aktorerna och 
kunna minska antalet felaktiga utbetalningar.

Administrativt sanktionssystem
Svensk Fdrsakring stodjer forslaget om att pa nytt utreda ett administrativt 
sanktionssystem for valfardssystemen. Det ar inte rimligt att den som agnar sig at 
missbruk av systemen manga ganger inte riskerar nagon pafoljd for sitt beteende. 
Inte heller ar det rimligt att, for det fall aterbetalningsskyldighet aktualiseras, 
aterkravet endast avser det felaktigt utbetalda beloppet. En sadan ordning har, 
som delegationen papekar, knappast nagon handlingskorrigerande effekt, snarare 
riskeras den motsatta effekten da den enskilde inte har nagot att fdrlora pa att 
forsoka igen.

2(3)



Svensk Forsakring

Det bor finnas en balans mellan sanktionerna pa skatteomradet och sanktionerna 
for missbruk av valfardssystemen. Det sander markliga signaler nar dessa ar alltfor 
olika trots att bada omradena paverkar statens finanser i hog grad. Med en adekvat 
utformad mojlighet till eftergift pa valfardsomradet kan man undvika orimliga 
konsekvenser av ett sanktionssystem och kunna ta de hansyn som gor sig gallande 
pa valfardsomradet.
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