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Statskontorets förslag 

Kronofogdemyndigheten ställer sig positiv till Statskontorets förslag till regeringen att CSN får 
utökade möjligheter att avräkna utbetalningar mot återkravsfordringar samt att fatta interimistiska 
beslut. Sådana regeländringar borde medföra att skulderna inte hinner bli så stora och att de som 
uppstår kan återbetalas snabbare, vilket förhoppningsvis leder till att färre ärenden behöver gå till 
Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten anser vidare det bör ges utökade incitament till 
Försäkringskassan, CSN och andra myndigheter att arbeta med förebyggande åtgärder för att 
förhindra skuldsättning. Övriga förslag till regeringen har Kronofogdemyndigheten inga synpunkter 
på. 

Statskontorets förslag till CSN och Försäkringskassan har Kronofogdemyndigheten inga andra 
synpunkter på än att myndigheten välkomnar åtgärder som leder till en mer enhetlig 
handläggning. Det vore önskvärt ur Kronofogdemyndighetens perspektiv att handläggningen blir så 
enhetlig som möjlig avseende Försäkringskassans och CSN:s rutiner för ansökan om 
betalningsföreläggande respektive ansökan om verkställighet. 

Kronofogdemyndigheten vill även i sammanhanget påpeka det önskvärda i att samtliga 
myndigheter som handhar statens fordringar har så enhetliga rutiner som möjligt i förhållande till 
varandra. Det ger förutsägbarhet och bättre möjlighet till insyn för medborgaren och andra 
intressenter. 
  

Allmänt 
  
Att finna lösningar som gynnar samhället som helhet ser Kronofogdemyndigheten som mycket 
positivt. Det är angeläget att inte ensidigt öka effektiviteten vad gäller en tänkbar åtgärd. Det är 
inte att föredra en lösning som ger en snabbare återkravsprocess genom att enbart fler 
ansökningar om betalningsföreläggande ges in, som i sin tur leder till fler ansökningar om 
verkställighet. En prövning bör göras om ansökan om betalningsföreläggande, med eller utan 
begäran om verkställighet, kan antas vara bästa sättet att framkalla betalning, på motsvarande 
sätt som privata aktörer gör. Samtidigt är det självklart att återkraven inte ska nedprioriteras på så 
sätt att respekten för välfärdssystemet urholkas. 
  
Statskontoret återkommer flera gånger i sin rapport till att det har varit svårt att hitta relevant 
statistik för att mäta CSN:s och Försäkringskassan effektivitet vid handläggningen av återkraven. 
Har statistik funnits har den ibland inte gått att analysera på ett tillfredsställande sätt. Det har 
därför varit svårt att konstatera hur effektiv dessa myndigheters återkravsverksamhet är. 
Kronofogdemyndigheten ser på grund av detta gärna att en förnyad utvärdering görs när 
uppföljningsmöjligheterna har förbättrats. En sådan utvärdering kunde ha fokus på vilka åtgärder 
som effektivast leder till betalning av återkraven.  

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I handläggningen har också 
deltagit verksjuristen Stefan Berglund, föredragande.  

  
Eva Liedström Adler  

Stefan Berglund 
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