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Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället?  
(SOU 2013:78) 
Kronofogdemyndigheten avger härmed följande yttrande över betänkandet. 
Myndigheten yttrar sig i de delar som berör myndighetens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
Kronofogdemyndigheten ställer sig positiv till och välkomnar utredningens 
förslag. Utifrån den erfarenhet som myndigheten har skaffat sig inom ramen för 
den dagliga verksamheten är det angeläget att förslagen genomförs skyndsamt.  
   
Myndigheten håller med om att utgångspunkten för en strategi mot 
överskuldsättning bör vara fortsatt hög betalningsmoral samt att det krävs balans i 
ansvarsfördelningen mellan kreditgivare och kredittagare för att upprätthålla 
denna. Idag föreligger det en obalans mellan kreditgivare och kredittagare. Många 
överskuldsatta lever med utmätning under stora delar av sina liv utan att deras 
skuldbörda minskar.  Eftersom systemet är obalanserat upplever myndigheten viss 
oro för att regelverket över tid kan innebära en sämre betalningsvilja. De 
föreslagna ändringarna om t.ex. slutlig preskription och förändrade 
avräkningsregler skulle motverka detta. Samma sak gäller övriga förslag, bl.a. 
dem som syftar till att ge kredittagarna ökad information och kunskap. 
 
Myndighetens kommentarer rör främst eventuella konsekvenser av förslagen. 
Bl.a. krävs förändringar av den lagstiftning som reglerar utmätningsförfarandet 
(utsökningsbalken), för att förverkliga förslagen. Myndigheten har också 
synpunkter på hur utredningen förhåller sig till nuvarande regelverk och projekt, 
t.ex. i frågan om hur man bör utforma en informationsportal. Slutligen bemöter 
myndigheten det särskilda yttrandet lämnat av experter i utredningen från Svensk 
Inkasso och Svenska Bankföreningen. 
 
Kommentarer 
Betänkandet är disponerat så att kapitel 1-4 innehåller fakta och analyser som 
ligger till grund för den strategi mot överskuldsättning som framgår av kapitel 5. 

www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se 
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Kronofogdemyndigheten har valt att samla sina kommentarer till kapitel 5, istället 
för att kommentera varje del för sig. Därefter kommenteras betänkandets kapitel 6 
och det särskilda yttrandet från Svensk Inkasso och Svenska Bankföreningen. 
 
5.2 Hög betalningsmoral 
Kronofogdemyndigheten delar utredningens ståndpunkt att en bevarad hög 
betalningsmoral bör ses som en avgörande utgångspunkt för en strategi mot 
överskuldsättning. Myndigheten instämmer också i slutsatsen att det krävs balans 
i ansvarsfördelningen mellan kreditgivare och kredittagare för att upprätthålla 
betalningsmoralen samt att kredittagarna i dagsläget befinner sig i ett underläge 
gentemot kreditgivarna. 
 
5.2.1 En bättre fungerande kreditmarknad ur ett konsumentperspektiv 
 
Ökade resurser till Konsumentverket, samt eventuellt skärpt lagstiftning 
Kronofogdemyndigheten delar bedömningen att det finns behov av en bättre 
övervakning av kreditmarknaden ur ett konsumentperspektiv och att de fenomen 
som utredningen har lyft fram skulle behöva granskas mer ingående. Det gäller 
bl.a. förekomsten av otydliga priser på krediter, krediter som huvudalternativ vid 
betalning, vidlyftig marknadsföring där konsumenten kan ges sken av att krediter 
är lösningar på ekonomiska problem och eventuell oklar effekt av 
kreditprövningar. Dessa är faktorer som påverkar risken för överskuldsättning. 
Här kan noteras att regler om sanktionsavgift vid bristfällig kreditprövning 
kommer att träda i kraft den 1 april 2014 (se prop. 2013/14:34). 
 
Utred om kreditupplysningsföretag ska få tillgång till uppgifter om 
inkassobolagens fordringar, snabblåneföretagens utlåning m.m. 
Kronofogdemyndigheten ställer sig bakom utredningens förslag, men anser att 
integritets- och kostnadsaspekterna bör utredas närmare. 
 
5.2.2 Bättre hantering av offentligrättsliga fordringar 
Kronofogdemyndigheten välkomnar förslag som syftar till att ge myndigheter i 
uppdrag att samverka. Som framgår av betänkandet har myndigheten redan idag 
bl.a. positiva erfarenheter från samarbete med Centrala studiestödsnämnden och 
det finns en upparbetad struktur inom myndighetens förebyggande verksamhet för 
att hantera samarbetsprojekt. Förslaget skulle gå att genomföra utan lagändring.  
 
I dagsläget finns ett allmänt krav på samverkan mellan myndigheter, men 
tydliggörande genom regleringsbrev om att samarbeta för att motverka 
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överskuldsättning skulle ytterligare öka förutsättningarna för en lyckad strategi. 
Kronofogdemyndigheten har erfarenhet av arbete med och data som rör 
överskuldsättning och skulle kunna ha en samordnande funktion i sådana 
samarbeten, givetvis under förutsättning att nödvändig finansiering finns. 
 
5.3.2 Utvidga den nya upplysningstjänsten för konsumenter med en Ekonomiakut 
Som framgår av betänkandet har tidigare utredningar föreslagit olika portaler med 
information om privatekonomi. Kronofogdemyndigheten har i tidigare remissvar 
bl.a. kommenterat vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en 
portal med information om skuldsanering ska bli framgångsrik (se remissvar 
avseende SOU 2013:72). Det är särskilt viktigt att portalen blir enkel att hantera 
för användarna, med en gemensam ingång och uppdaterad information. Om flera 
olika informationsprojekt genomförs är det också viktigt att de samordnas så att 
eventuella synergieffekter kan tas tillvara. Dessutom krävs tydlighet kring vem 
som äger och lämnar informationen. 
 
5.3.3 Finansiell folkbildning 
Kronofogdemyndigheten håller med om att folkbildning inom privatekonomi är 
mycket viktigt för att öka kunskapsnivån bland konsumenterna och därmed 
förstärka deras ställning. Det är dock även viktigt att rikta information till större 
aktörer för att hjälpa dem att undvika att deras fordringar leder till 
överskuldsättning. Här kan nämnas att myndigheten bl.a. har genomfört ett lyckat 
samarbetsprojekt med mobiloperatörer. Myndigheten skulle välkomna tydligare 
mål och uppdrag med uppsökande verksamhet gentemot institutionella aktörer 
som kan påverka överskuldsättningen, som t.ex. intresseorganisationer och 
kommuner. Det vore då angeläget att särskilda medel tilldelades och öronmärktes 
för detta. Nyttan av verksamheten bör givetvis utvärderas efter hand. 
 
5.3.5 Ökat stöd för gäldenärer att kontrollera fordringars giltighet 
Kronofogdemyndigheten ställer sig positiv till förslaget att minska 
informationsunderläget för dem som är svarande i mål om 
betalningsföreläggande. Detta är en förutsättning för att öka förtroendet för 
förfarandet och för att på sikt upprätthålla betalningsviljan. 
 
I enlighet med särskilt uppdrag i regleringsbrevet för år 2012 har 
Kronofogdemyndigheten utrett möjligheten att kvalitetssäkra vissa ingivare av 
betalningsförelägganden och verkställighetsärenden. Tanken är att ansökningar 
från kvalitetssäkrade ingivare inte ska granskas i samma utsträckning som 
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ansökningar från vanliga ingivare. Däremot planeras löpande kontroller för att 
upprätthålla kvalitetssäkringen. Systemet med kvalitetssäkrade ingivare kan 
förväntas medföra att ytterligare formella krav i samband med ansökningar om 
betalningsföreläggande inte kommer att kräva särskilt mycket resurser från 
myndighetens sida.  
 
I sammanhanget bör beaktas att de krav som ställs på s.k. europeiska 
betalningsförelägganden regleras uttömmande i artikel 7, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av 
ett europeiskt betalningsföreläggande (se Iwona Szyrocka mot SiGer Technoligie 
GmbH av den 13 december 2012, C-215/11). 
 
5.3.6 Bättre statistik och forskning som underlag för att möta nya risker 
Kronofogdemyndigheten är den enda myndigheten som har ett uttryckligt uppdrag 
att motverka överskuldsättning. Som framgår av utredningen är kunskaperna på 
området bristfälliga. Det är bl.a. därför som myndigheten idag finansierar 
forskning. Myndigheten skulle givetvis välkomna om fältet utvecklades 
ytterligare genom statistik och forskningsinsatser från andra aktörer. 
 
Myndighetens forskning bedrivs i samarbete med Lunds universitet där det har 
inrättats ett institut för ekonomisk trygghet (EconSec). Fyra av myndighetens 
medarbetare har under 2013 påbörjat forskarutbildning på deltid som 
industridoktorander. Dessutom har tio planeringsbidrag på vardera 150 000 kr 
delats ut för att utforma forskningsansökningar hos forskningsfinansiärer som 
FAS, Vetenskapsrådet och liknande. Under våren 2014 har myndigheten även 
delat ut 400 000 kr för utformning av kunskapsöversikt kring nya 
konsumtionsmönster i det digitala samhället och hur dessa påverkar 
överskuldsättning.  
 
5.4.1 Slutlig preskription efter många år hos Kronofogdemyndigheten 
Kronofogdemyndigheten ställer sig positiv till förslaget om slutlig preskription 
och ser gärna att det utreds vidare. Förslaget berörs ytterligare i samband med 
kommentaren av det särskilda yttrandet från Svensk Inkasso och Svenska 
Bankföreningen.  
 
Kallelse på okända borgenärer 
Kronofogdemyndigheten ställer sig positiv till förslaget om att införa ett nytt 
förfarande för kallelse på okända borgenärer. Det skulle medföra en tydlig 
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startpunkt för den slutliga preskriptionsfristen. Den föreslagna lösningen har en 
viktig fördel gentemot andra preskriptionslösningar, eftersom den bara riktar sig 
till de gäldenärer som anser sig vara i en situation där de inte klarar av sin 
skuldbörda och aktivt väljer att använda institutet. Vanliga fordringsförhållanden 
torde därför falla utanför det praktiska tillämpningsområdet. 
 
Förhållandet till skuldsaneringslagen 
För att beviljas skuldsanering krävs bl.a. att man är kvalificerat insolvent. I 
betänkandet Ut ur Skuldfällan (SOU 2013:72) diskuteras vad detta krav ska anses 
innebära i praktiken. Till följd av denna utredning och efterföljande 
utskottsbehandling kan innebörden av begreppet komma att förändras. Om inte 
några ändringar genomförs finns risk för att vissa gäldenärer som har möjlighet att 
bli av med sina skulder genom slutlig preskription, inte kommer att kunna få 
skuldsanering.  
 
Avräkning av utmätta belopp 
Kronofogdemyndigheten delar utredningens bedömning att det inte finns några 
principiella hinder mot att utmätningslagstiftningen avviker från de civilrättsliga 
överenskommelser som den syftar till att skydda. Utmätning är en ingripande 
åtgärd som ytterst utförs med statligt tvång. Mot den bakgrunden menar 
Kronofogdemyndigheten att det är motiverat att åtgärden också leder till en 
förbättrad situation för den som är föremål för den. I dessa fall handlar det om att 
skulden minskar och till slut blir betald.     
 
5.5.1 Försvåra möjligheten att skuldsätta barn och ungdomar 
Förslag som ytterligare begränsar möjligheterna att skuldsätta barn och unga är 
ständigt angelägna, bland annat mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt FN:s 
barnkonvention. Därför är det positivt att detta perspektiv lyfts fram som särskilt 
beaktansvärt. 
 
Som framgår av betänkandet uppstår vissa frågor om hur omfattande prövningen i 
den summariska processen bör vara. Som också framförts i betänkandet finns det 
dock i dessa fall särskilt starka skäl som motiverar en mer omfattande prövning än 
i andra mål om betalningsföreläggande. Eftersom sökanden alltid har möjlighet att 
föra talan i domstol skulle inte heller den mer omfattande prövningen leda till att 
Kronofogdemyndigheten slutligt ogillade yrkanden som sökanden framställt.   
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5.5.2 Ändrade förbehållsbelopp vid löneutmätning 
Kronofogdemyndigheten instämmer i slutsatsen att förbehållsbeloppen bör höjas, 
särskilt för barnfamiljer. När det gäller personer som har utmätning under en 
längre period är det viktigt att upprätthålla betalningsviljan och att undvika 
passivisering. Som framgår av betänkandet har tidigare undersökningar på 
myndigheten pekat på att skillnaderna mellan normalbeloppet och riksnormen för 
försörjningsstöd har varit mycket små och att det undantagsvis har varit så att 
normalbeloppet blir någon procent lägre. Detta riskerar förtroendet för 
utmätningsförfarandet och i förlängningen betalningsviljan i samhället. 
 
Som framgår av utredningen har myndigheten tidigare föreslagit förändringar av 
principerna för att fastställa förbehållsbelopp (se Rapport 2009:3 – Förenklad 
löneutmätning). Förutom höjda förbehållsbelopp föreslår rapporten att 
förbehållsbeloppet fastställs till viss procent av gäldenärens inkomst. På så vis 
skulle man motivera skuldsatta att förbättra sin ekonomi samtidigt som de 
betalade mer på sina skulder. 
 
6 Finansiering och konsekvensanalys  
 
6.1 Finansiella konsekvenser 
Redan nu kan sägas att förändringar av förfarandena för betalningsföreläggande 
och utmätning som tillför moment och/eller gör bedömningar mer komplicerade 
kan förväntas leda till ökade kostnader för Kronofogdemyndigheten. Samma sak 
gäller den utvidgning som har föreslagits av institutet kallelse på okända 
borgenärer.  
 
Förslagen om slutlig preskription, förändrade avräkningsregler vid utmätning och 
höjda förbehållsbelopp kan leda till minskade intäkter för bolag som bedriver 
inkassoverksamhet. Minskad användning av konsumentkrediter kan tänkas få 
konsekvenser för handeln. 
 
6.2 Ny lagstiftning 
Överskuldsättning är ett problem som Kronofogdemyndigheten hanterar dagligen. 
Huvuddelen av myndighetens verksamhet styrs av utsökningsbalken. Där finns 
flera av de regler som utredningen föreslår förändringar av, bl.a., hur stor del av 
den skuldsattes lön som ska tas i anspråk samt hur utmätta belopp ska räknas av 
mot kapitalbelopp, räntor och förrättningskostnader. Preskriptionsfrågor kan sägas 
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ligga nära utsökningsbalken eftersom de bl.a. styr vilka skulder som kan leda till 
utmätning.  
 
I och med att utsökningsbalken är mer än 40 år gammal kom den till i ett samhälle 
som fungerade på ett annat sätt än dagens kreditsamhälle. Myndigheten har sedan 
lång tid påtalat behovet av att modernisera reglerna. Betänkandet visar att behovet 
av modernisering nu är påfallande stort, särskilt för att hantera problemen med 
överskuldsättning och för att upprätthålla betalningsviljan i samhället. 
 
Andra förslag som berör myndighetens verksamhet och som kräver lagändringar 
är förändringarna av processen för betalningsföreläggande och instiftandet av ett 
nytt institut för kallelse på okända borgenärer. 
 
Särskilt yttrande från Svensk Inkasso och Svenska Bankföreningen 
Som framgår av detta yttrande delar Kronofogdemyndigheten åsikten att 
betänkandet saknar fullständiga konsekvensanalyser, något som till stor del 
förklaras av att syftet inte har varit att komma med färdiga författningsförslag. 
Myndigheten kan dock inte instämma i den allmänna kritiken från Svensk 
Inkassos och Svenska Bankföreningens experter, som förefaller utesluta vidare 
utredning av lämnade förslag. Med anledning av detta vill myndigheten bemöta 
några av de argument som experterna har framfört. 
 
Utgångspunkten att lagstiftning bör vara genomtänkt samt att dess ändamål och 
effekter bör vara väl belysta torde gälla oavsett man väljer att kategorisera den 
som civilrättslig, insolvensrättslig, näringsrättslig eller som hänförlig till något 
annat rättsområde. Det skulle framstå som märkligt att undvika ny lagstiftning av 
den anledningen att den kategoriseras som civilrättslig eller insolvensrättslig. 
 
Även om andelen personer som inte har förmåga att på egen hand betala sina 
skulder utgör en liten del av befolkningen anser myndigheten att det är viktigt att 
vidta nödvändiga åtgärder för att minska deras lidande, inte minst för att barn med 
överskuldsatta föräldrar ska kunna få en bra uppväxt. De som efter 15-20 år inte 
har lyckats betala sina skulder kan inte förväntas ha förmåga att någonsin göra rätt 
för sig. En så lång tid med utmätning innebär dessutom mycket allvarliga 
påfrestningar som människor i hög utsträckning kan förväntas vilja undvika. 
Därför delar myndigheten utredningens bedömning att förslaget om slutlig 
preskription är nödvändigt för att komma tillrätta med överskuldsättning och att 
det inte skulle ha någon avgörande inverkan på betalningsviljan i samhället. 
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Myndigheten delar inte Svensk Inkassos och Svenska Bankföreningens 
uppfattning att ”konkurrens” mellan olika metoder för att motverka 
överskuldsättning skulle vara negativt. Det finns  ingen given hierarki mellan de 
insolvensrättsliga verktyg som överskuldsatta behöver för att lösa sin situation. 
Skuldsanering är ett sätt för överskuldsatta att hantera sin situation. Erfarenheten 
visar dock att många överskuldsatta aldrig ansöker om skuldsanering, vilket 
innebär att förfarandet inte utgör en heltäckande lösning. Ytterligare vägar ur 
överskuldsättning skulle ge överskuldsatta möjlighet att välja det verktyg som 
passade dem bäst.  
 
Det förefaller rimligt att aktörerna på kreditmarknaden förhåller sig till 
insolvensrättsliga regler och det är möjligt att vissa utlåningsföretag skulle bli mer 
restriktiva om de konsumenträttsliga förutsättningarna förändrades. Eftersom 
utgångspunkten för betänkandet är att balansera ansvaret för att upprätthålla en 
god betalningsmoral mellan kreditgivarna och kredittagarna, är inte detta något 
negativt. 
 
I betänkandet har diskuterats vissa idéer kring hur implementering av slutlig 
preskription skulle kunna gå till. De förslag som har lagts fram gör dock inte 
anspråk på att vara färdiga lagförslag. Myndigheten anser därför att det är för 
tidigt att ta ställning till mer detaljerade frågor, som exempelvis slutlig 
preskription av fordringar som är förenade med säkerheter. Samma sak gäller 
frågan om vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för fordringar som härrör 
från tiden före ett eventuellt ikraftträdande, dvs. eventuell retroaktiv verkan. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I 
handläggningen har också deltagit biträdande rikskronofogden Erika Wass, 
verksamhetschefen Lena Bäcker och verksjuristen Love Wilén Örnulf, 
föredragande. 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
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