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Remiss av betänkande Kvalificerad väldfärdsbrottlighet –
förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
Tullverket välkomnar och är positiv till de förslag som lämnats i betänkandet
och det fortsatta arbetet som kommer. Tullverket berörs inte nämnvärt av
utredningen och de förslag som lämnats men vill framföra följande.
De förslag som berör Tullverket innebär följande. Tullverket kommer att
omfattas av den underrättelseskyldighet om felaktiga uppgifter om
folkbokföring som föreslås i 2 § folkbokföringsförordningen och utökat
informationsutbyte till den särskilda bidragsbrottsenhet för utredning av
bidragsbrott som föreslås inrättas inom Försäkringskassan. Förslagen kan
också innebära att Tullverket kan komma att lämna fler uppgifter till
Transportstyrelsen än vad som görs idag. Detta behöver dock utredas närmare.
Tullverket kan idag både inom ramen för underrättelsearbete och
förundersökningar komma i kontakt med uppgifter som har relevans för
kvalificerade välfärdsbrott. Det är därför av vikt att det blir tydligt om de nya
informationsflödena ska gå någon annan väg än de gör idag samt vilka
uppgifter som ska lämnas ut.
Tullverket noterar att utredningen, i samband med överväganden gällande en
ny bidragsenhet på Försäkringskassan, refererar till att Tullverket idag arbetar
med en enhet med egna förundersökningsledare och tullåklagare som har
befogenhet att leda förundersökningar och föra talan om brott av enkel
beskaffenhet. Tullverket vill i detta sammanhang, vad gäller fortsatt arbete,
peka på vikten av att det blir tydliga gränssnitt mellan den nya bidragsenheten,
Polisen och Ekobrottsmyndigheten samt att de ärenden som inte anses vara av
enkel beskaffenhet också regleras i föreskrift så som har gjorts för Polisen och
Tullverket.
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Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen
Charlotte Zackari och juristen Pernilla Jäderberg (föredragande).
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