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Arbetsförmedlingens remissyttrande:
Betänkandet SOU 2021:57 Om
folkbokföring, samordningsnummer och
identitetsnummer
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen ser positivt på förslagen i betänkandet och ställer sig
bakom dem med följande synpunkter och kommentarer.
Arbetsförmedlingen ser att det finns behov av ett utökat behov av
samarbete och utbyte av information för att bekämpa den organiserade
brottsligheten och förhindra felaktiga beslut och utbetalningar på ett mer
effektivt sätt.
Det finns potentiella begränsningar i Arbetsförmedlingens möjligheter att
underrätta Skatteverket om vissa av de uppgifter som omfattas av
förslagen.
Arbetsförmedlingen ser även att det kan finnas utmaningar och risker med
identitetsnummer som lagstiftaren bör beakta i det fortsatta arbetet.

Arbetsförmedlingens behov av uppgifter
Arbetsförmedlingen skulle kunna arbeta än mer effektivt för att motverka
felaktiga beslut och utbetalningar om myndigheten fick del av ytterligare
information från Skatteverket.
För att minimera felaktigheter i ett effektiviserat och digitaliserat
myndighetssystem krävs utökade möjligheter till automatiserade
kontroller och informationsöverföring mellan myndigheter. Att
Arbetsförmedlingen får väsentlig och korrekt information från andra
myndigheter är en förutsättning för att kunna säkerställa korrekta beslut
och motverka felaktiga utbetalningar. Att informationen ifråga överförs
digitalt och automatiserat är en förutsättning för ändamålsenliga och
effektiva ärendehanteringssystem med inbyggda kontroller. Om förslagen
i betänkandet genomförs kommer Arbetsförmedlingen att kunna ta del av
nödvändiga och mer kvalitetssäkrade uppgifter från Skatteverket, vilket är
positivt.
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Uppgifter om att Skatteverket inlett en utredning om exempelvis
bosättning skulle vara till stor nytta för Arbetsförmedlingens
kontrollverksamhet. Om det finns indikationer på att en programdeltagare
eller en person med subventionerad anställning inte längre är bosatt i
Sverige, vill Arbetsförmedlingen – i ett så tidigt skede som möjligt – ges
möjlighet att genom en egen utredning kontrollera detta. Bosättning i ett
annat land kan vara avgörande för om Arbetsförmedlingens beslut ska
återkallas.

Vikten av myndigheters samarbete
En samverkan mellan myndigheter i arbetet mot organiserad brottslighet
och för att förhindra felaktiga beslut och utbetalningar bör fortsatt
utvecklas och prioriteras. Möjligheten till informationsutbyte och
samarbete genom exempelvis gemensamma brottsanmälningar bör vidare
ses över för att förhindra ineffektiva arbetssätt och att myndigheterna
arbetar i så kallade stuprör.

Potentiella begränsningar av möjligheten till underrättelse
Utifrån den reformering och den omfattande digitalisering som
Arbetsförmedlingen står inför är det inte klart i vilken omfattning en
arbetssökande själv kommer att kunna registrera uppgifter, exempelvis en
annan boendeadress än den som finns registrerad i folkbokföringen. Det
är därför osäkert vilken typ av information Arbetsförmedlingen kommer
att ha tillgång till och därmed kommer kunna underrätta Skatteverket om.
Utifrån att Arbetsförmedlingen arbetar mot en alltmer digitaliserad och
automatiserad ärendehantering ser myndigheten även att det kan finnas
utmaningar med att identifiera vilka uppgifter som skulle beröras av
underrättelseskyldigheten. Det kan finnas behov av att bygga in effektiva
och automatiserade flöden för underrättelsen i våra system – resurser och
tid kan behöva avsättas för detta.
Mot bakgrund av den reformering och de omfattande förändringar som
Arbetsförmedlingen står inför är det även troligt att leverantörer och
kompletterande aktörer kommer att ha tillgång till en del av de uppgifter
som kan tänkas vara av värde för Skatteverket. Om Skatteverket ska kunna
få tillgång till även sådana uppgifter kan frågan behöva ses över utifrån
nuvarande och kommande regelverk rörande myndigheterna.

Identitetsnummer och samordningsnummer
I det fortsatta arbetet med förslagen bör man även ha i åtanke att ett nytt
regelverk och en ny identitetsbeteckning kommer att kräva en relativt
omfattande IT-utveckling. Förändringsarbetet bör planeras och
projektledas så att tidsbehov för IT-utveckling inom och samordning
mellan myndigheterna beaktas. För Arbetsförmedlingen är det särskilt
viktigt att tidsplanen samordnas med Skatteverket.
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Arbetsförmedlingen ser även att det finns risk för att
samordningsnummer och identitetsnummer kan komma att blandas
samman och att detta ytterligare kan försvåra en korrekt hantering av
enskilda ärenden. Förutom satsningar på IT-systemen kan resurser för
utbildning och information kring förändringarna komma att behöva
avsättas för att häva en sådan risk.
Det bör även ytterligare förtydligas vad som förväntas och krävs av
rekvirerande myndigheter ifråga om kunskap för att rekvirera rätt typ av
nummer.

Ändrade sekretessbestämmelser inom Arbetsförmedlingen
I DS 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet, avsnitt 4.2, presenteras ett förslag att
ändra sekretessbestämmelserna inom den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten så att det blir en presumtion för offentlighet.
Arbetsförmedlingen är av uppfattningen att dessa möjliga regeländringar
troligtvis inte kommer att påverka effekten av nu aktuella förslag, men vill
i sammanhanget ändå nämna det.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Lars Lööw
överdirektör

Mathilda Hagvall
verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av överdirektören Lars Lööw. Ärendet har
föredragits av verksjuristen Mathilda Hagvall. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även biträdande rättschefen Gunilla Åberg
Ekstedt och enhetschefen Unni Werner deltagit.
Detta beslut har fastställts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

