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Uppdrag att leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att för Utbetalningsmyndighetens 

räkning utarbeta förslag till och påbörja leverans av it-tjänster och det 

tekniska och administrativa stöd som är nödvändigt för att Utbetalnings-

myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.  

Uppdraget ska utföras under 2023 i samverkan med Utredningen om 

inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01). Kostnaderna för 

planering, förberedelse samt leverans av vissa nödvändiga it-tjänster och 

tekniskt och administrativt stöd får uppgå till 8 000 000 kronor under 2023. 

Principen om full kostnadstäckning ska gälla. 

Bakgrund 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 aviserat att en ny myndighet 

för systemövergripande kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen 

bör bildas (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, avsnitt 6). 

Regeringen beslutade den 3 mars 2022 kommittédirektiv om Inrättande av 

Utbetalningsmyndigheten (Dir 2022:8). Enligt direktivet ska en särskild 

utredare lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förbereda 

och genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. 

Utredaren ska senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Finans-

departementet) bl.a. lämna förslag till tids- och genomförandeplan för 

införande och drift av nödvändiga it-system. Utredningen ska slutredovisas 

senast den 31 december 2023. 
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Skäl till regeringens beslut 

Utbetalningsmyndigheten kommer vara beroende av säkra och robusta it-

tjänster för att utföra sina uppgifter. Organisationskommittén har analyserat 

Utbetalningsmyndighetens behov av en tillförlitlig, säker och robust it-drift 

samt om det finns behov av viss teknisk utrustning och administrativt stöd 

(t.ex. inköp och telefoni). Organisationskommittén ser också ett behov av att 

it-lösningar utvecklas för myndighetens räkning. Slutsatsen av analysen är att 

möjligheten att använda befintliga kostnadseffektiva och säkra lösningar i 

statsförvaltningen möjliggör ett snabbare och säkrare genomförande av 

reformen. Utbetalningsmyndigheten ska inleda verksamheten den 1 januari 

2024 varför samverkan med en annan statlig myndighet som kan leverera it-

tjänster behöver inledas under 2023 för att säkerställa genomförandet.  

Skatteverket har en omfattande it-verksamhet som stödjer en stor bredd av 

verksamheter inom den egna myndigheten. Skatteverket levererar dessutom 

it-tjänster till bl.a. Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten och har 

således kunskap om och erfarenhet av de krav som ställs på en leverantör av 

säkra, verksamhetskritiska och kostnadseffektiva it-tjänster i staten. Mot 

denna bakgrund bedömer regeringen att Skatteverket är en lämplig 

leverantör av it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten. 

På regeringens vägnar 

  

Elisabeth Svantesson  

 Cecilia Eriksson 
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