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Yttrande över delbetänkandet Ett minskat och förenklat 
uppgiftslämnande för företagen (Dnr. 2013/4) 

 

Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar följande synpunkter. 

 

KFM bedömer att registret för samordnade uppgifter riskerar att bli stort och 

oöverskådligt och därmed svårt att använda. En liknande konstruktion med ett 

centralt register för adressuppgifter behandlades inom det s.k. TIFOS-projektet. 

Projektet fullföljdes inte bland annat på grund av, som KFM har uppfattat det, att 

den tänkta lösningen blev för komplex.  

 

En annan svårighet av att ha ett samordnat register är hur uppgifterna kan hållas 

uppdaterade. I delbetänkandet är det enligt KFM:s uppfattning otydligt hur 

uppgifternas aktualitet kan säkerställas. Vem ansvarar för att det är aktuella och 

korrekta uppgifter i registret när de en gång är inlämnade? KFM önskar att detta 

tydliggörs i slutbetänkandet. Om inte myndigheterna litar på att uppgifterna är 

aktuella finns det en risk att företagen belastas med förfrågningar. 

 

Utöver vad som ovan anförts har inte KFM några synpunkter på den tekniska 

infrastrukturen. 

 

Även om remissen avser den tekniska infrastrukturen vill KFM framföra att 

myndigheten är tveksam till förslaget att skapa en helt ny myndighet för att 

samordna uppgifterna. Detta borde kunna hanteras som en tillikauppgift av 

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 KFM vara överdrivna.  

 

Det är inte görligt att uppskatta kostnaden för KFM:s anpassningar i IT-stöden 

utifrån de övergripande beskrivningar som finns i delbetänkandet. KFM 

återkommer i den delen i samband med remissförfarandet för slutbetänkandet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde. Vid 

den slutliga handläggningen har också deltagit verksamhetschefen Lena Bäcker 

och verksjuristen Stefan Berglund, föredragande. 
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