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Näringsdepartementet 
Entreprenörskap 
 
103 33 Stockholm 
 

 
Yttrande över betänkandet Ett minskat och förenklat 
uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) 

(N2013/5588/ENT) 
 
 
 
Kronofogdemyndigheten avstyrker förslagen att det skapas en servicetjänst och en 
ny myndighet som ska ansvara för den.  
 
Istället borde myndigheterna få större möjligheter att utbyta information med 
varandra i syfte att minska den administrativa bördan för företag.  
 
Kronofogdemyndigheten vill i sammanhanget poängtera att myndigheten är 
positiv till att minska och förenkla företagens arbete med uppgiftslämnande.    
 
Skälen till Kronofogdemyndighetens inställning är följande. 
 

• Kronofogdemyndigheten bedömer att det allmänna företagsregistret 
riskerar att bli stort och oöverskådligt och därmed svårt att använda.  
 

• Kronofogdemyndigheten anser att det inte är nödvändigt att skapa en helt 
ny myndighet för att samordna uppgifterna om servicetjänsten införs. 
Detta borde kunna hanteras som en tillikauppgift av en myndighet som 
redan idag registerhåller företagsuppgifter. De farhågor som utredningen 
har att de nya registren utformas med utgångspunkt i myndigheternas egna 
behov och intressen framför företagens bedömer Kronofogdemyndigheten 
vara överdrivna. 

 
• Kronofogdemyndigheten ifrågasätter om det föreslagna 

uppgiftskravsregistret medför ett mervärde i förhållande till de 
arbetsinsatser som krävs.  

 
• Kronofogdemyndigheten har förståelse för behovet av en samlad hantering 

av företagens uppgiftslämnande. Dock saknas tillräckliga analyser av hur 
en utvidgning av, eller koppling till, redan befintliga tjänster, t ex 
Verksamt.se, skulle kunna vara ett sätt att hantera det identifierade 
behovet.  
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• En annan svårighet med ett samordnat register är hur uppgifterna kan 
hållas uppdaterade. Vem ansvarar för att det är aktuella och korrekta 
uppgifter i registret när de en gång är inlämnade? 

 
• Den föreslagna servicetjänsten är en e-tjänst för företag, med de 

komplikationer som det innebär med auktorisering av att det är rätt person 
som agerar för företagets räkning. Vidare är det Kronofogdemyndighetens 
erfarenhet (bl.a. från informationsinhämtning i samband med lönexekution 
och tillgångsundersökning) att denna typ av webbaserad e-tjänst har 
begränsad efterfrågan när det gäller mängduppgifter från företag. Där 
föredrar företagen i de flesta fall inlämnande på fil (maskin till maskin-
lösningar). 

 
• Kronofogdemyndigheten anser att det är oroande att sekretessfrågan inte 

är analyserad trots att det i direktivet står att det ska göras. Det bör enligt 
myndigheten göras innan ett beslut om genomförande av förslagen fattas. 
Om inte det görs kan hela genomförandet stoppas eller försenas om det 
skulle visa sig att den gällande sekretesslagstiftningen omöjliggör den 
tänkta lösningen. 

 
• Av betänkandets konsekvensanalys framgår att det är förknippat med stora 

osäkerhetsfaktorer att beräkna nyttan med förslagen. Bara mot denna 
bakgrund är det tveksamt om förslagen ska genomföras. 

 
• Kronofogdemyndigheten har redan i dagsläget ett omfattande 

informationsutbyte med olika myndigheter avseende uppgifter från 
företag. Myndigheten önskar att detta informationsutbyte underlättas t.ex. 
genom att medel anslås som kan möjliggöra tekniska lösningar (dator till 
dator). Idag händer det att finansieringsfrågan hindrar informationsutbyte 
mellan myndigheter. Konsekvensen av det blir att företagen istället 
belastas med förfrågningar. Vidare kunde författningsändringar möjliggöra 
ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att minska 
företagens arbete med uppgiftslämnande. 
 
 

Det är inte görligt att uppskatta kostnaden för Kronofogdemyndighetens 
anpassningar i IT-stöden med någon precision utifrån de beskrivningar som finns i 
betänkandet. I den delen avser Kronofogdemyndigheten att återkomma när det 
finns ett mer konkret förslag. Det står dock klart att en teknisk utveckling för 
anslutning till det planerade systemet, i första hand den webbaserade 
servicetjänsten, inte ryms inom myndighetens befintliga ramar utan 
omprioriteringar av redan planerade och för den egna verksamheten angelägna IT-
investeringar de närmaste åren. Skulle myndigheten tvingas till sådan 
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omplanering får detta påverkan på redan beräknade effektiviseringar som därmed 
skjuts på framtiden.  
 
Avslutningsvis vill Kronofogdemyndigheten påpeka att den finner det 
anmärkningsvärt att Uppgiftslämnarutredningen, under pågående 
remissförfarande avseende SOU 2013:80, drivs vidare med de uppdrag den ålagts 
i tilläggsdirektiv 2013:111, utan att hänsyn kan tas till de synpunkter som kan 
förväntas i remissförfarandet och i avsaknad av annan med myndigheterna 
gemensam beredning. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga 
handläggningen har också deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 
verksamhetschefen Lena Bäcker och verksjuristen Stefan Berglund, föredragande. 
 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
 
 

Stefan Berglund 


