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Migrationsverket är positiv till samtliga delar i förslaget.  

 

 

Samverkan och informationsutbyte 

När det gäller samverkan och informationsutbyte mellan myndigheterna vill 

Migrationsverket särskilt lyfta följande behov:   

 

Ökade möjlighet till digitalisering och effektivisering 

Om det blir möjligt att samköra myndigheternas system ökar också 

möjligheten för flera myndigheter att digitalisera genom att införa 

automatiska kontroller inför eventuella beslut om att bevilja bistånd. 

Därmed blir handläggningen effektivare och mer rättssäker med kortare 

handläggningstider.  

 

Uppgifter om bosättning 

Migrationsverket och Skatteverket har tillgång till uppgifter som är 

väsentliga för många myndigheter och som utnyttjas vid bidragsbrott. Det är 

därför väsentligt att öka samarbetet och informationsutbytet mot andra 

myndigheter.  

 

De flesta bidrag och förmåner som omfattas av förslaget är 

bosättningsbaserade. Det är då av största vikt att beslutande myndigheter får 

tillgång till korrekta uppgifter om bosättning och uppehållstillstånd av 

Skatteverket och Migrationsverket. Om informationen i dessa delar saknas 

finns en stor risk för att de bosättningsbaserade förmånerna utgår på felaktig 

grund (se t.ex. 5 kap 12 § socialförsäkringsbalken (2010:110).  

 

Uppgifter som påverkar rätten att vistas i Sverige 

Skatteverkets uppgifter om identitet och bosättning är relevanta såväl för 

bedömningen av rätten att vistas i Sverige som i ärenden om 
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medborgarskap. När en folkbokförd utländsk medborgare anmäler 

utvandring eller begär ändring av sina identitetsuppgifter, såsom ålder, 

namn och medborgarskap hos Skatteverket bör Migrationsverket alltid 

informeras för att kunna utreda om detta påverkar rätten till 

uppehållstillstånd och medborgarskap. 

 

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter  

föredragning av verksjuristen Helene Hedebris. I den slutliga  

handläggningen har även rättschefen Carl Bexelius deltagit. 

 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 

 


