
Sid 1

Inkomst/anställning

Identiteter Adresser

Intyg



Sid 2

De allvarligaste sårbarheterna

• Anonymitet vid ansökan om ersättning 

• Tillitsbaserade system i kombination med bristande 

kontrollverktyg

• Brottslighet faller mellan myndighetsstolarna

• Korruption, infiltration och otillåten påverkan 

• Brottsligheten är gränsöverskridande



Sid 3

Försäkringskassans generella utmaningar 

inom kontrollutredning!

Vi saknar möjligheter 

att fråga om tredje 

person och företag

Vi får endast fråga om 

kontoutdrag gällande 

bostadsbidrag och 

bostadstillägg

Begränsade 

möjligheter att få och 

dela information med 

andra myndigheter

Vi får inte samköra 

våra egna 

personuppgifter i 

kontrollsyfte



Sid 4

Orsaker till utredning

• Vanligaste orsakerna till utredning
– Vistas eller flyttat utomlands

– Är sammanboende, men ansökt om ersättning som ensamstående –

personerna är folkbokförda på olika adresser

– Arbetar trots att man har ersättning (t.ex. sjukpenning eller 

sjukersättning)

• Inom assistansersättning kan det handla om stora 

belopp som felaktigt betalas ut till följd av att beviljad 

assistans inte utförs, t.ex. 
– personen har behov av beviljad assistans men den utförs inte

– personen har inte behov av beviljad assistans (kraftigt överdrivna behov)



Sid 5

Resultat från genomförda kontrollutredningar hittills 2021

• Vi har avslutat drygt 29 400 kontrollutredningar 

• 53 % av våra utredningar ledde till någon form av åtgärd

• 858 miljoner kronor har återkrävts                              

• 747 miljoner kronor skulle ha gått ut felaktigt                       

• Vi har gjort 5076 polisanmälningar - flest avseende FP och TFP

• 3 216 kronor i återkrav samt 2 726 kronor i förhindrade felaktiga                           

utbetalningar för varje medarbetare per närvarotimme 

• Totalt 5 942 kr per närvarotimme

• Störst återkravsbelopp inom assistansersättning (378 milj kr) följt av föräldrapenning (84 milj 

kr) och sjukpenning (66 milj kr)

• Högts belopp som förhindrats från att betalas ut rör utlandsvistelse/bosättning (347 milj kr) 

följt av sammanboende/skenseparation (139 milj kr) och arbete trots förmån (92 milj kr)  

• RUC – 825 utredningar, 225 polisanmälningar, 43 milj kr i återkrav och 36 miljoner kr i FFU

Flest utredningar inom, 

föräldrapenning, 

tillfällig föräldrapenning 

och bostadsbidrag 


