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Inledning
I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar
inte görs och för att motverka bidragsbrott. Arbetet är en förhållandevis liten
del av Försäkringskassans verksamhet, men är viktigt ur ett förtroende- och
rättssäkerhetsperspektiv. Vår utgångspunkt i kontrollarbetet är att våra kunder
vill göra rätt för sig. Samtidigt är vi medvetna om att det finns de som medvetet
försöker missutnyttja socialförsäkringen.
För att skapa ett gemensamt förhållningssätt har myndigheten en gemensam
kontrollpolicy.1 I den definieras kontroll som förebyggande och upptäckande
åtgärder som leder till att risker för felaktiga försäkringsbeslut och
utbetalningar minskar.
För att hantera riskerna för fel betonas bl.a. vikten av ett riskmedvetet
arbetssätt inom hela myndigheten, att arbeta förebyggande så långt det är
möjligt, att utföra kontroller för att begränsa risker så tidigt som möjligt –
integrerat i de olika förmånsprocesserna – och att utföra fler kontroller i
förmåner med stora risker.
Våra kontroller ska genomföras på olika sätt beroende på orsaken till att
kunden gör fel. Systematiskt felaktigt utnyttjande av socialförsäkringen
behöver exempelvis mötas med andra åtgärder än fel som uppstår genom slarv
och okunskap. Att göra omfattande kontroller i handläggningen för att reducera
fel som uppstår på grund av okunskap skapar inte förtroende och är inte
resurseffektivt, samtidigt som det inte är realistiskt att förebygga medvetet
missutnyttjande genom att förmedla information om socialförsäkringsregler.
Det ska alltså vara lätt för de som söker ersättning att göra rätt från början,
bland annat med hjälp av tydlig information, upparbetade kundkanaler och en
väl fungerande självbetjäning. Den viktigaste delen av kontrollarbetet sker
proaktivt i den ordinarie handläggningen. Där kan fel upptäckas och stoppas
tidigt innan utbetalning sker. Som ett komplement till detta proaktiva
kontrollarbete gör Försäkringskassan även kontrollutredningar i efterhand när
det uppstår en misstanke om att kunden avsiktligt undanhållit information eller
lämnat felaktiga uppgifter. Målet med kontrollutredningsverksamheten är
primärt att identifiera misstänkt bidragsbrott.

1

Kontrollpolicy 2012:01 Dnr: 090548-2010
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I denna rapport redovisas resultatet av Försäkringskassans kontrollutredningar
under 2013. Dessutom redovisas resultatet av polisanmälningarna, det vill säga
de återrapporterade besluten från polis, åklagare och domstol. Statistiken i
rapporten är på riksnivå därför att det inte går att redovisa på lokal nivå då vi
inte för statistik över personens folkbokföringsort.

Sammanfattning
Resultaten för 2013 visar på en positiv och stabil utveckling ur ett
effektivitetsperspektiv. Kontrollutredningsverksamheten har blivit bättre på att
identifiera felaktiga utbetalningar och identifiera misstänkta bidragsbrott. Vi
har upptäckt och åtgärdat fler felaktiga utbetalningar under 2013 än föregående
år vilket har höjt åtgärdsfrekvensen ytterligare.
Under 2013 har vi hittat felaktiga utbetalningar som sammanlagt resulterade i
ett återkravsbelopp på cirka 317 miljoner kronor. Det är en ökning med 33
miljoner kronor från föregående år. Det har framförallt sin förklaring i det
projekt som startades 2011 för att hitta felaktiga utbetalningar inom
assistansersättningen. Flera av dessa omfattande utredningar har under 2013
avslutats med någon form av åtgärd.
Dessutom ledde fler kontrollutredningar till avslag, stoppad eller minskad
ersättning som i sin tur genererade en bedömd framtida besparing på cirka 736
miljoner kronor. Även detta är en ökning med cirka 12 miljoner kronor från
föregående år.

2



Sammanlagt har Försäkringskassans kontrollverksamhet upptäckt och
återkrävt felutbetalningar samt förhindrat framtida utbetalningar till ett
sammanlagt belopp på en dryg miljard kronor.



28,3 procent av samtliga avslutade kontrollutredningar har lett till en
åtgärd.2 Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med
föregående år.



Försäkringskassan har under året sammanlagt krävt tillbaka och
förhindrat framtida felutbetald ersättning på drygt 168 miljoner kronor i
assistansersättning. Detta är en ökning med nästan 65 miljoner kronor
jämfört med föregående år.

Med åtgärd avses avregistrering, avslag, ersättning upphör, återkrav, minskad ersättning,
impuls till annan myndighet eller kombinationer av dessa.

2 (11)

RESULTATUPPFÖLJNING
Huvudkontoret
Enheten för kontrollfrågor

Datum

Diarienummer

2014-03-03

008058-2014

Resultat 2011 – 2013
Tabell 1. Försäkringskassans kontrollutredningar 2011 – 2013
2011

2012

2013

Antal avslutade kontrollutredningar

20 378

19 503

19 977

Antal polisanmälningar
Antal felaktiga utbetalningar som lett till
3
återkrav eller skadestånd

1 546

1 219

1 469

3 726

4 003

4 098

Felutbetald ersättning (Mkr)

282

284

317

Bedömd framtida besparing (Mkr)

728

724

736

Antal kontrollutredningar som lett till åtgärd

4 787

5 229

5 659

Andel utredningar med åtgärd av samtliga
avslutade kontrollutredningar

23,5 %

26,8 %

28,3 %

Det finns inte en direkt koppling i statistiken mellan redovisade polisanmälningar ovan och besluten från
polis, åklagare och domstol nedan. Innan en polisanmälan återrapporteras kan det i vissa fall ha gått
flera år.

Tabell 2. Beslut från polis, åklagare och domstol 2011 – 2013
2011

2012

2013

1 144

1 156

1 146

Strafföreläggande

31

55

39

Åtalsunderlåtelser

45

67

23

Fällande domar

161

186

135

Friande domar

27

29

29

880

819

920

20,7 %

26,6 %

17,2 %

Beslut från polis, åklagare och domstol

Avskrivna ärenden

4

Andel fällande domar, strafförelägganden och
åtalsunderlåtelser

3

Försäkringskassan har från och med oktober 2011 börjat föra statistik över i hur många
kontrollutredningar som Försäkringskassan begär skadestånd. Grundregeln är att felaktiga
utbetalningar ska återkrävas enligt reglerna om återkrav, men en del felaktiga utbetalningar går
inte att eller är lämpliga att återkräva enligt reglerna för återkrav.
4
I siffran för 2013 ingår 8 förundersökningsbegränsningar.
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Kontrollutredningar
En viktig del i arbetet med att identifiera och åtgärda felaktiga utbetalningar
och beivra bidragsbrott är de kontrollutredningar som Försäkringskassan
genomför. En utredning om misstänkt bidragsbrott startas genom en anmälan
från allmänheten, en impuls från en förmånshandläggare eller genom
underrättelse från annan myndighet. Årligen genomförs även särskilda riktade
insatser. Dessa varierar över tid och tas fram genom en gemensam riskanalys
med representanter från respektive förmån.
Organisation av arbetet med kontrollutredningar

Försäkringskassan har under 2013 haft cirka 150 medarbetare som arbetat med
kontrollutredningar. Vi har totalt tolv kontrollutredningsenheter men
kontrollutredarna är geografiskt utspridda och det finns idag kontrollutredare
på närmare tjugo platser runt om i landet. Nästan en tredjedel av
kontrollutredarna har under året fokuserat på kontrollutredningar inom
assistansersättningen medan åtta kontrollutredare utrett statligt tandvårdsstöd
och två utredare som har utrett utlandsärenden.
Avslutade utredningar

Antalet avslutade kontrollutredningar uppgick till 19 977 under 2013, vilket är
något fler än föregående år. En bidragande orsak till ökningen är det pågående
kontrollprojektet inom assistansersättningen, där man avslutat flera omfattande
utredningar under 2013. En mer utförlig redogörelse för kontrollinriktningen
inom assistansersättningen finns på sidorna 9-10.
Återkrav och besparingsbelopp

Vi stoppar eller minskar ersättningen om någon fått ersättning som han eller
hon inte haft rätt till, detta oavsett om felet är oavsiktligt eller avsiktligt.
Under 2013 upptäcktes felaktiga utbetalningar i 4 098 kontrollutredningar.5 Det
ledde till återkrav i något fler ärenden, drygt 90 stycken, än under föregående
år. Det totala beloppet för de upptäckta felaktiga utbetalningarna under 2013
var cirka 317 miljoner kronor vilket är 33 miljoner kronor mer än föregående
år. Det är främst inom assistansersättningen som de upptäckta
felutbetalningarna har ökat.
Förmånerna sjuk- aktivitetsersättning, sjukpenning, assistansersättning,
föräldrapenning och barnbidrag stod för drygt tre fjärdedelar av det totala
beloppet av upptäckta felaktiga utbetalningar. Medianen för samtliga återkrav
efter en kontrollutredning var ungefär 17 800 kronor.

5

Detta avser samtliga kontrollutredningar där man antingen ställt ett återkrav eller begärt
skadestånd.
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Många kontrollutredningar leder även till att ersättning betalas ut med ett lägre
belopp eller helt dras in. Beloppen som skulle betalats ut felaktigt bedömdes
uppgå till cirka 736 miljoner kronor. Försäkringskassan benämner detta belopp
som besparingsbelopp.6 Besparingsbeloppet har ökat med cirka 12 miljoner
kronor jämfört med 2012.
Tabell 3. Upptäckta felutbetalningar vid kontrollutredningar, besparingsbelopp och
avslutade kontrollutredningar 2013

Förmån
Sjuk- aktivitetsersättning
Assistansersättning
Sjukpenning
Föräldrapenning
Barnbidrag
Underhållsstöd
Bostadstillägg
Tandvårdsstöd
Bostadsbidrag
Arbetsskadelivränta
Tillfällig föräldrapenning
Vårdbidrag
Aktivitetsstöd
Övriga förmåner
Totalt

Felutbetalt
belopp (Mkr)

Besparingsbelopp
(Mkr)

95
78
28
20
22
12
16
13
15
3
6
2
2
5

282
90
9
4
151
148
17
<1
16
8
<1
2
1
7

317

736

Avslutade kontrollutredningar
3 195
1 044
2 605
1 504
1 590
1 913
1 086
188
3 499
88
1 197
60
617
1 391
19 977

Fortsatt ökad åtgärdsfrekvens
Under 2013 vidtog Försäkringskassan åtgärder i 5 659 kontrollutredningar.
Med åtgärd avses att en kontrollutredning lett till beslut om avregistrering,
avslag, ersättning upphör, minskad ersättning, återkrav, skadestånd, impuls till
annan myndighet eller en kombination av dessa. Resultatet ger en
åtgärdsfrekvens på drygt 28 procent i förhållande till samtliga avslutade
kontrollutredningar. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 1,5
procentenheter, vilket visar på en positiv utveckling ur ett
effektivitetsperspektiv (se tabell 1).
De vanligast förekommande åtgärderna som Försäkringskassans
kontrollutredningsverksamhet beslutar om är att stoppa eller minska pågående
ersättning samt beslut om återkrav.

6

Besparingsbeloppet är en bedömning av hur mycket ersättning som skulle ha gått ut felaktigt
om ersättningen inte hade avslagits, minskats eller stoppats. Besparingsbeloppet beräknas
utifrån för hur lång tid kunden skulle ha fått den aktuella förmånen.
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Inkomna impulser till kontrollutredning
En impuls är en inkommen handling till Försäkringskassan med information
som leder till en kontrollutredning. Under 2013 tog Försäkringskassan emot
19 694 impulser till kontrollutredning.
Diagram 1

Antal inkomna impulser till kontrollutredning

Impulser från allmänheten

Kontrollutredningsverksamheten påbörjar årligen mellan 8 - 9 000
kontrollutredningar7 efter anmälningar från allmänheten. Under 2013 utgjorde
dessa 41 procent av samtliga inkomna impulser till kontrollverksamheten.
Dessa impulser innehåller ibland mycket relevant information som kan leda till
en åtgärd. Drygt åtta av tio av dessa impulser är dock anonyma och innehåller
ofta otillräcklig information som är svår att följa upp och få verifierad. Detta
medför att endast 15 procent av dessa impulser genererade en åtgärd under
2013.

Myndighetsimpulser

Myndighetsimpulser innehåller ofta verifierade uppgifter och beslut som redan
vunnit laga kraft vilket generellt sett genererar en relativt hög åtgärdsfrekvens,
41 procent. Under 2013 fick Försäkringskassan 3 396 impulser till
kontrollutredning från andra myndigheter vilket är en ökning med drygt 200
impulser. Det är främst kommunerna och A-kassorna som ökat antalet
myndighetsimpulser. Tillsammans stod de för drygt hälften av alla
myndighetsimpulser till Försäkringskassans kontrollverksamhet under 2013.
Den högsta åtgärdsfrekvensen har A-kassorna där nästan hälften, 48 procent,
leder till någon form av åtgärd hos Försäkringskassan.

7

En impuls kan resultera i att flera kontrollutredningar startas på en och samma person om
personen har flera ersättningar där man misstänker fel utbetalningar. Under 2013 inkom drygt
6 500 unika impulser från allmänheten.
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Handläggarimpulser

Interna impulser från förmånshandläggare ligger på fortsatt relativt höga
nivåer. Under 2013 inkom drygt 5 420 interna impulser till
kontrollutredningsverksamheten vilket är i nivå med föregående år.8 Störst
antal interna impulser om medvetna försök att systematiskt missutnyttja
socialförsäkringen kom inom bostadsbidrag, dessa står för ungefär en femtedel
av alla interna impulser. Övriga förmåner med relativt högt inflöde av interna
impulser är underhållsstöd, sjukpenning, barnbidrag, föräldrapenning och
tillfällig föräldrapenning. Under 2013 genererade drygt 43 procent av de
avslutade handläggarimpulserna en åtgärd.
Polisanmälningar
Försäkringskassan har en lagstadgad skyldighet enligt Bidragsbrottslagen
(2007:612) att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Under 2013
upprättades 1 467 polisanmälningar. Det är en liten ökning jämfört med
föregående år även om det ligger i nivå sett till genomsnittet de senaste tre
åren. Antalet polisanmälningar har främst ökat inom assistansersättningen. Det
beror delvis på att många av de omfattande utredningar som påbörjades under
2011, när den riktade satsningen inom assistansersättningen startade, nu har
avslutats och i flera fall lett till en polisanmälan som ofta omfattat flera
personer.
Tabell 4. Antal polisanmälningar
Förmån
Föräldrapenning

218

Sjuk- aktivitetsersättning

193

Barnbidrag

193

Sjukpenning

177

Bostadsbidrag

159

Tillfällig föräldrapenning

137

Assistansersättning

101

Bostadstillägg

97

Underhållsstöd

81

Aktivitetsstöd

70

Arbetsskadelivränta

8

Tandvårdsstöd

8

Övriga ersättningar
Totalt

8

Antal polisanmälningar

27
1 469

Alla impulser som handläggare hör av sig till kontrollutredarna registreras inte om
kontrollutredaren i ett tidigt stadium kan se att ärendet inte är aktuellt för kontrollutredning
utan ska handläggas i den ordinarie handläggarprocessen.
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Antalet polisanmälningar har även ökat inom barnbidrag, bostadsbidrag och
föräldrapenning. En orsak till det är ett utökat samarbete med kommuner och
skolor under 2013. Bland annat har vi förtydligat vår kontaktinformation och
tagit fram ett informationsblad till kommuner och skolor för att de ska meddela
när någon har flyttat utomlands och antagligen inte längre omfattas av
socialförsäkringen. Dessa impulser har en relativt hög åtgärdsfrekvens och de
påverkar inte sällan flera bidragsförmåner.
Återrapporterade polisanmälningar

Under 2013 fick Försäkringskassan återkoppling från polis, åklagare och
domstol gällande 1 146 polisanmälningar,9 vilket är i nivå med föregående år.
Av de återrapporterade besluten ledde 17 procent, det vill säga 197 ärenden, till
en lagföring i form av fällande dom, strafföreläggande10 eller
åtalsunderlåtelse.11 Det är en lägre andel än under 2012.
Tabell 5. Beslut från polis, åklagare och domstol

Avskrivet

Fällande
dom

Friande
dom

Strafföreläggande

Åtalsunder
låtelse

Totalt

Sjuk- aktivitetsersättning

128

28

7

6

7

176

Föräldrapenning
Sjukpenning
Barnbidrag

129
120
154

19
31
1

2
1
2

7
7
1

6
1

163
160
158

Bostadsbidrag
Tillfällig föräldrapenning
Bostadstillägg
Underhållsstöd
Assistansersättning
Aktivitetsstöd

105
70
56
55
37
27

15
11
5
4
9
7

3
3

3
4
5

3

6

2

129
88
68
61
53
42

13
26

2
3

2

1
1

16
32

920

135

29

23

1 146

Förmån

Arbetsskadelivränta
Övriga ersättningar
Totalt

2

2
7

39

9

Försäkringskassan följer upp resultatet av de polisanmälningar som upprättas. Hanteringen
med att lämna och ta emot dessa beslut från polis/åklagare och domstol sker manuellt vilket
innebär att det finns en risk för att Försäkringskassan inte får kännedom om alla beslut. Vilket i
sin tur innebär att statistiken över resultatet av polisanmälningarna har ett visst mått av
osäkerhet.
10

Om den misstänkte erkänner brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren
meddela ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i
belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därför heller inte
någon rättegång.
11

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång.
Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret.
Åtalsunderlåtelse är alltid, till skillnad från strafföreläggande i kombination med annan
misstänkt brottslighet som personen står åtalad för.
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Av de återrapporterade besluten från polis, åklagare och domstol blev nära fyra
femtedelar, motsvarande 912 polisanmälningar, avskrivna. Den främsta
orsaken till beslut om avskrivning var att brott ej kunde styrkas, 482 fall. Detta
indikerar att det finns en uppenbar svårighet med att styrka uppsåt även med
stöd av Bidragsbrottslagen.
Det är relativt hög andel fällande domar när ärendena väl tas upp i domstol. Av
de 164 ärenden som avgjordes i domstol ledde drygt 82 procent till en fällande
eller delvis fällande dom. Merparten av påföljderna resulterade i villkorlig dom
och böter. I 14 domar blev påföljden ett fängelsestraff.
Riktade insatser
Under 2013 har riktade kontrollinsatser genomförts inom assistansersättning,
sjuk- aktivitetsersättning, sjukpenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.
Internationellt utbyte

Vi har under året genomfört två riktade insatser i samverkan med Finland och
Norge. I de båda fallen utreds heltidssjukskrivna personer med ersättning från
Försäkringskassan, som varit bosatta i länderna och samtidigt redovisat någon
form av taxerad inkomst.12 I Finland resulterade kontrollen i återkrav för 6
personer på sammanlagt 278 000 kronor. I kontrollen gentemot Norge som
fortfarande pågår, har vi hittat cirka 30 fall där personer har arbetat parallellt
med pågående hel sjukersättning eller sjukpenning i Sverige.
Strategisk inriktning mot felutbetalningar inom assistansersättningen

Försäkringskassan inledde i början av 2011 en nationell kontrollsatsning för att
upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning, det så
kallade assistansprojektet. Projektet bedrivs i samverkan med polis, åklagare,
Skatteverket och andra myndigheter inom ramen för regionala
underrättelsecenter (RUC). Under 2013 har ungefär 40 särskilt utbildade
utredare arbetat med kontrollutredning av assistansersättning. Under det
gångna året inleddes flera förundersökningar där fortsatt utredning kommer att
pågå under 2014. Domstolsprocesser pågår fortfarande i flera fall.

Fakta – Assistansersättning
Under 2013 betalades cirka 27,1 miljarder kronor ut i assistansersättning fördelat
på ungefär 15 900 brukare. Den genomsnittliga utbetalningen var cirka 142 000
kronor per månad och brukare. Försäkringskassan stod för sammanlagt 22,5
miljarder kronor medan kommunerna stod för resterande 4,6 miljarder kronor av
den totala summan.

12

Av samtliga utlandsbetalningar inom sjukersättning och aktivitetsersättning betalas 56
procent till bankkonton i Finland och 13 procent till Norge.
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Fler upptäckta felutbetalningar inom assistansersättningen

Under 2013 avslutades drygt 1 000 kontrollutredningar varav 101 utredningar
ledde till polisanmälan. Ställda återkrav och begärda skadestånd uppgick till 78
miljoner kronor och 90 miljoner kronor i framtida felaktiga utbetalningar har
förhindrats. Som framgår av tabellen nedan är detta en relativt stor ökning från
föregående år, vilket indikerar att flera omfattande utredningar inom
assistansersättning kommit till avslut och lett till en åtgärd.
Tabell 6 Resultat för kontrollutredningar inom assistansersättning 2011 - 2013
2011

2012

2013

Återkrav/Skadestånd (Mkr)

42

41

78

Besparingsbelopp (Mkr) 1

32

62

90

Polisanmälningar

53

42

101

321

586

1 044

Avslutade kontrollutredningar
1

Besparingsbeloppet för assistansersättning beräknas t o m 2 år fram i tiden då Försäkringskassan enligt
51 kap 12 § SFB, omprövar rätten till assistansersättning två år från senaste prövning och vid väsentligt
ändrade förhållanden.

Försäkringskassans kontrollverksamhet har under det gångna året beslutat om
återkrav, skadestånd, avslag, minskning eller helt innehållande av
assistansersättning i 143 utredningar.13 Det har varit flera fall med organiserade
upplägg med flera inblandade aktörer. Vanligt förekommande i dessa
omfattande utredningar är att de assistansberättigade, assistansanordnare eller
de personliga assistenterna lämnat felaktiga uppgifter under en längre tid. Det
kan exempelvis handla om att fler timmar är beviljade än den
assistansberättigade behöver, att den assistansberättigade inte har fått den
omfattning av assistans som anordnaren har uppgivit till Försäkringskassan
eller att den assistansberättigade inte har den funktionsnedsättning som han
eller hon beviljats ersättning för.
Kontrollutredningar inom assistansersättning har även resulterat i att
Försäkringskassan i drygt 50 utredningar lämnat impuls till annan myndighet,
då främst till Arbetsmiljöverket, gällande otillåtet antal arbetade timmar.
Samverkan
Försäkringskassan bedriver kontinuerlig samverkan med andra myndigheter
och andra samverkanspartner för att förhindra felaktiga försäkringsbeslut och
utbetalningar. Det handlar både om övergripande samverkan och om
samverkansinsatser som är knutna till hanteringen av specifika förmåner.

13

Dessa utredningar resulterar ofta även i att Försäkringskassan innehåller, minskar och ställer
återkrav inom andra förmåner som direkt eller indirekt påverkas av assistansersättningen.
Däribland sjukersättning, handikappsersättning, vårdbidrag, bilstöd och bostadstillägg.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Huvudkontoret
Enheten för kontrollfrågor

Datum

Diarienummer

2014-03-03

008058-2014

Central samverkan

Under 2013 har Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen och
Åklagarmyndigheten beslutat om att uppdatera och vidareutveckla den
gemensamma handlingsplanen för att bekämpa bidragsbrott. Samarbetet
innebär att


Arbetet med att bekämpa olika former av bidragsbrott och andra brott
som rör socialförsäkringen har fortsatt fokus.



Det goda samarbetet bör utvecklas och effektiviseras på både central
och lokal nivå och arbetssättet med särskilt utsedda kontaktpersoner
som samverkansparter på lokal nivå inom varje myndighet ska fortsätta.



Vårt gemensamma mål är att anmälningarna och utredningarna av
bidragsbrott och andra brott som rör socialförsäkringen ska hålla hög
kvalitet och därmed bidra till att personer som gjort sig skyldiga till
brott blir lagförda.

Samverkan mot organiserad grov brottslighet

Försäkringskassan deltar i samverkan mot organiserad grov brottslighet.
Representanter från Försäkringskassan deltar i möten inom regionala
underrättelsecenter (RUC) samt det nationella underrättelsecentret (NUC). I
RUC bedrivs regional samverkan på åtta orter14 med bland annat Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Tullverket,
Kriminalvården, Migrationsverket, Kustbevakningen och Länsstyrelsen.
Syftet med myndighetssamarbetet är att fokusera på nyckelpersoner och andra
stödjande personer inom den organiserade brottsligheten och i förlängningen
försvåra för den organiserade brottsligheten genom samordnade insatser. Som
tidigare nämnts i rapporten har Försäkringskassan, under 2013, lyft in flera
assistansutredningar i RUC för att få till stånd samordnade insatser mot den
organiserade brottsligheten.

14

Malmö, Göteborg, Norrköping, Örebro, Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Umeå.
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