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Justitiedepartementet 
Kriminalpolitiska enheten  
103 33 Stockholm  
 
 
 
 

Remiss av promemorian Höjning av avgifterna till 
brottsofferfonden (Ju2014/3225/KRIM)  

 
Kronofogdemyndigheten anser att förslaget att höja avgifterna enligt lagen 
(1994:419) om brottsofferfond och avgiften enligt lagen (1994:451) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver analyseras ytterligare, 
framförallt vad gäller vilka effekter avgiftshöjningarna ger.  

Avsnitt i promemorian  

3.2 Brottofferfondens ekonomi 
 
Kronofogdemyndigheten instämmer i vad promemorian anför avseende 
betydelsen och vikten av en brottsofferfond och det arbete den finansierar. Likaså 
att det kan vara motiverat att höja avgifterna till en nivå som motsvarar dagens 
penningvärde.  
 
Av avgörande betydelse är att öka brottsofferfondens intäkter. Såsom framgår av 
promemorian är det inte en försumbar del avgifterna som varken betalas frivilligt, 
efter betalningsanmaning eller som drivs in av Kronofogdemyndigheten. Det är 
därför Kronofogdemyndighetens uppfattning att det primära bör vara att få ner 
antalet avgifter som inte inbetalas till brottsofferfonden.  
 

4.4  Avgiftshöjningens storlek 
 
Kronofogdemyndigheten saknar ett mer utvecklat resonemang kring de 
bakomliggande orsakerna till att inte fler av brottsofferavgifterna betalas. En 
närmare utredning av orsakerna skulle kunna visa vilken betydelse t ex 
betalningsförmågan har. Saknas betalningsförmåga uteblir sannolikt effekterna av 
en avgiftshöjning. Myndigheten anser därför att en närmare analys av de 
bakomliggande orsakerna till uteblivna betalningar krävs för att de föreslagna 
höjningarna, utöver en indexreglering, ska kunna värderas på ett vederhäftigt sätt.  
 
Kronofogdemyndigheten ser dock en betydande risk i att de föreslagna beloppen, 
en höjning av avgiften enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond med 300 kr och 
med 30 kr av avgiften enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll, kommer att innebära att fler inte kan betala avgiften och 
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därmed ett ökat inflöde av ärenden hos myndigheten. De som ska betala 
avgifterna till brottsofferfonden och således stå för den ökade finansieringen är en 
redan utsatt grupp, ofta med ingen eller begränsad inkomst och små ekonomiska 
tillgångar i övrigt.  
 
Det kan konstateras att betalningsfrekvensen för frivillig betalning av avgifterna 
till brottsofferfonden är förhållandevis låg och uppgår till mindre än 50 procent. 
Många avgifter överförs därmed till Kronofogdemyndigheten för indrivning och 
antalet ärenden som avslutas med att skulden är betald     följer en minskande 
trend. Avgifter till brottsofferfonden preskriberas efter fem år och antalet 
preskriberade ärenden har under de senaste åren legat på ca 18 000 per år. 
Oaktat de kriminalpolitiska utgångspunkter som anförs och behovet av en reell 
förstärkning av brottsofferfondens intäkter menar Kronofogdemyndigheten att en 
avgiftshöjning blir verkningslös om det likväl saknas betalningsvilja och 
betalningsförmåga.  
 

5   Konsekvenser  
 
Det hänvisas också i promemorian till att den föreslagna höjningen, för bland 
annat ungdomar och andra utan inkomst, kan komma att bli kännbar och inkräkta 
på deras möjlighet att betala avgiften. Kronofogdemyndigheten anser inte att 
denna grupp är försumbar och att det således kommer att påverka både intäkterna 
till fonden och de ådömdas enskilda förutsättningar att betala. Obetalda avgifter 
till brottsofferfonden utgör jämte böter en av de vanligast förekommande 
skuldtyperna hos barn och unga vuxna (15-25  år) i Kronofogdemyndighetens 
databas. Kronofogdemyndigheten ser således en överhängande risk för ökad 
skuldsättning i denna ålderskategori med alla de negativa konsekvenser som det 
medför samt att antalet indrivningsärenden av avgifter till brottsofferfonden 
kommer att öka betydligt för denna grupp om avgiften höjs med 60 procent.     
 
I Utredningen om Brottsoffermyndigheten (SOU 2004:61) föreslogs en extern 
utvärdering av Brottsoffermyndigheten och brottsofferfonden då man såg ett 
behov av en översyn av handläggningen av ansökningar och på bidrag från 
fonden. Man föreslog heller ingen höjning av avgiften till fonden. Som framgår av 
promemorian har ännu ingen sådan översyn gjorts. Kronofogdemyndigheten 
efterlyser en sådan översyn då den sannolikt skulle kunna visa på vilka effekter 
avgiftshöjningar ger och vilka konsekvenserna blir samt vilka åtgärder man 
utifrån det bör vidta. 
--- 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I handläggningen 
har också deltagit verksamhetschefen Lena Bäcker och verksjuristen Anna Burstedt, 
föredragande. 
 
 
Eva Liedström Adler  
 
    Anna Burstedt 
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