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Kronofogdemyndigheten (KFM) ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas.  

Den största beröringspunkten som polisens verksamhet har med KFM är kriminalitet som får 
ekonomiska konsekvenser. Det kan gälla ekonomisk brottslighet i allmänhet, grov organiserad 
brottslighet eller annan brottslighet som leder till skadeståndsanspråk. 

I dessa sammanhang har samhället, genom bl.a. Polisen och Kronofogden, ett intresse av att dels 
förebygga brottsligheten, dels att begränsa de ekonomiska skadorna för samhälle och enskilda. 

För att kunna åstadkomma detta behövs kunskaper om hela processen. För Polisens del innebär 
det exempelvis kunskaper om förfarandet hos Kronofogden, vilket i sin tur kan ställa krav på det 
polisiära arbetet, t.ex. lämna information till Kronofogden om möjligheten till säkerställande av 
tillgångar. För att Kronofogden ska kunna agera behöver man vara nära pengarna. Genom att 
beakta möjligheterna till återvinning och förverkande redan under en polisutredning kan det 
åstadkommas. Behovet av sådana kunskaper bör återspeglas i en framtida polisutbildning, såväl i 
grundutbildning som i specialistutbildning. 

Statsmakten ställer vidare krav på att myndigheter ska samverka, vilket inte minst visas av det 
initiativ som tagits av justitieministern avseende förverkande av brottsvinster från den grova 
organiserade brottsligheten (Ju2007/11034/P). 

För ett väl fungerande samarbete räcker det emellertid inte med att någon säger att det ska ske. 
Hos enskilda medarbetare på olika myndigheter behövs också kunskaper om varandras 
verksamheter, olika myndighetskulturer, gruppdynamik m.m. Det vore därför en fördel om 
grundläggande kunskaper i sådana frågor finns från början. Frågor om samarbete och samverkan 
med andra myndigheter bör därför enligt KFM:s mening finnas med i den framtida 
polisutbildningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga handläggningen har 
även deltagit t.f. biträdande rikskronofogden Annika Stenberg, verksjuristen Peter von Wowern och 
biträdande processägaren Karin Berglöf Hedar, föredragande. 
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