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Yttrande över betänkandet Månadsuppgifter – Snabbt och 
enkelt (SOU 2011:40) 

(Fi2011/2588/S3) 
 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker förslaget att arbetsgivare m.fl. ska 
lämna kontrolluppgifter om lön m.m. varje månad (månadsuppgift) i stället för 
som idag en gång per år och att KFM ska få direktåtkomst till dessa uppgifter.  
 
Skälen för tillstyrkandet är desamma som utredningen anför. D.v.s. att det 
förenklar hanteringen både för arbetsgivare och för KFM i samband med 
löneutmätning, vilket är i linje med regeringens målsättning att minska den 
administrativa bördan för företagen. Vidare kan månadsuppgifterna leda till att det 
blir ett färre antal återkrav avseende t.ex. bostadsbidrag och arbetslöshets-
ersättning genom att beslutande instans har tillgång till korrekta inkomstuppgifter. 
Det kan i sin tur medföra att antalet restförda skulder av de kategorierna minskar. 
 
KFM vill emellertid lämna en synpunkt på utredningens förslag (sid 230 i 
betänkandet) att i vissa fall stärka sekretesskyddet hos KFM för uppgifter som 
Skatteverket har lämnat i ett löneutmätningsärende. Syftet med förslaget riskerar 
att urholkas eftersom inkomstuppgiften enligt KFM:s bedömning är en del av 
löneutmätningsbeslutet och därmed offentligt enligt 34 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen. I 2 kap 18 § utsökningsbalken kan det utläsas att beslutet även 
omfattar skälen för beslutet och inte bara beslutsraden. När löneutmätnings-
beslutet expedieras till parterna (sökanden och gäldenär) samt till berörd 
arbetsgivare är det bara parterna som får den bakomliggande beräkningen. Denna 
beräkning redovisar i detalj vilka poster, däribland månadsuppgiften, som KFM 
har beaktat då man räknat fram vilket belopp av lönen som gäldenären får behålla 
efter löneutmätningsavdraget, det s.k. förbehållsbeloppet. Tredje man kan 
emellertid begära att få del av månadsuppgiften med hänvisning till att KFM:s 
beslut är offentliga enligt nämnda lagrum. 
 
Det blir enligt KFM:s uppfattning bara i de fall där löneutmätningsärendet inte 
resulterar i ett löneutmätningsbeslutet som sekretesskyddet för månadsuppgifterna 
hos KFM kommer att motsvara skattesekretessen. Gäldenären och sökanden har 
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emellertid rätt enligt partsinsynen att få ta del av de omständigheter, inklusive 
månadsuppgiften, som ligger till grund för att KFM har avstått ifrån att fatta 
beslut om löneutmätning. Tredje man har däremot ingen rätt att få ta del av 
månadsuppgiften i dessa fall enligt KFM:s bedömning. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I 
handläggningen har också deltagit verksjuristen Stefan Berglund, föredragande. 
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