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Upphävande av ställningstagande 20/08/IND
Ställningstagandet 20/08/IND rörande beloppsgränser, överskott m.m.,
(diarienummer saknas), upphör att gälla. Sedan 2018-04-24 finns ny handbok för
medelshantering.
Nedan anges ställningstagandet i strecksatser med motivering till varför de kan
upphävas.
-

Kronofogden ska endast betala ut medel som överstiger 25 kr.

Kommentar: Detta framgår av 13 kap. 20 a § utsökningsbalken och det finns även
i avsnitt 6.5 i handbok Medelshantering. Det råder inte någon oklarhet om
rättsläget.
-

Överskott, som uppkommer vid inbetalning som avser löneutmätning och
där det endast finns mål där avitiden inte passerats vid avdragstillfället, ska
återbetalas till gäldenären

Kommentar: Av 10.5 handbok Medelshantering framgår att om det kvarstår
överskott efter löneutmätning finns det möjlighet att utmäta överskottet för de
nytillkomna mål där avitiden gått ut och medlen ska betalas tillbaka till
gäldenären. Det råder inte oklarhet om rättsläget.
-

Överskott, som uppkommit i samband med egen inbetalning och som
avser betalning i visst mål, kan krediteras i andra mål där avitiden
passerats.

Kommentar: Ställningstagandet är i denna del inte förenligt med handboken,
avsnitt 3.1. Där framgår att utmätning måste ske om gäldenären villkorat sin
betalning. Ställningstagandet bör upphävas då handbokens ståndpunkt bättre
återspeglar rättsläget.
-

Belopp som inte kan antas utbetalas inom två veckor ska göras
räntebärande om beloppet överstiger 3000 kronor.

Kommentar: 13:1 UF säger att medel ska göras räntebärande. Detta framgår även
av handbok Medelshantering avsnitt 1.1: ”Myndigheten handlägger i praktiken
frågan så att medlen hanteras i statskassan. Vid utbetalning måste man därför
räkna fram en kompensationsränta, som motsvarar den ränta beloppet skulle ha
fått, om myndigheten satt in dem på ett bankkonto.” I handboken finns inte
angivet någon nedre gräns för när belopp ska göras räntebärande. Rättsläget är
inte oklart och handboken ger tillräckligt stöd för handläggningen.
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Frågan om upphävande av ställningstagande har skickats på remiss till
Produktionsavdelningen.
Beslut i detta ärende har fattats av rättschefen Ulrika Lindén efter föredragning av
verksjuristen Daniel Dalenbring. I den slutliga handläggningen har även tf.
enhetschefen Christina Sundblad deltagit.

Ulrika Lindén
Daniel Dalenbring

