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Yttrande över betänkandet Snabbare betalningar SOU 2012:11 
(Ju2012/2869/L2) 

 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) får lämna följande synpunkter och kommentarer 
avseende förslagen i betänkandet. 
 
• I förslaget till 2 a §  i räntelagen borde den sista meningen som börjar ”Om 

borgenären uttryckligen har godkänt en betalningsplan,” utgöra  ett eget 
stycke eftersom det annars kan vara otydligt om skrivningen även avser ett 
förhållande mellan näringsidkare. 

 
• Föreslagna ändringar kräver utveckling av KFM:s IT-stöd för hantering av 

betalningsföreläggande (SUPRO) och hantering av utsökningsmål (REX och 
Init). Utvecklingen omfattar bl.a. nytt fält för registrering och lagring av det 
belopp som ska tas ut som förseningsersättning, uppdatering av 
presentationsbilder i systemen, uppdatering av blanketter samt förändringar i 
de layouter som används vid elektronisk överföring av ansökningar från 
sökande/borgenärer till KFM. Det krävs även en utveckling/anpassning av 
KFM:s system för hantering av de medel som inflyter i utsökningsmål, för att 
säkerställa att de olika delbeloppen i ett utsökningsmål (kapital, ränta osv.) 
krediteras i rätt ordning. Omfattningen av det sistnämnda är emellertid svårt 
att uppskatta. En av anledningarna är att det pågår ett arbete med att utveckla 
ett nytt system för hantering av medel (MEDEA) samtidigt som delar av 
medelshanteringen fortfarande sker i ett befintligt system (REX). Den totala 
utvecklingskostnaden kan uppskattas till mellan 2-3 miljoner kr. Denna 
kostnadsberäkning är gjord utifrån antagandena: 
- att dröjsmålsränta kan utgå på förseningsersättningen.  
- att förseningsersättningen ska särredovisas till borgenären. 
 
Om inte förseningsersättningen behöver särredovisas beräknar KFM att 
utvecklingskostnaden blir c:a 1 miljon kr lägre jämfört med uppskattningen 
ovan. 
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Vidare gör KFM bedömningen att det kan bli svårt att hinna göra nödvändiga 
förändringar i IT-systemen till den 1 mars 2013. 

 
• Även om problematiken med sena betalningar naturligtvis också finns i 

Sverige, och är av väsentligt slag för KFM, kan det ifrågasättas om syftet med 
direktivet och införandet av föreslagna ändringar verkligen får avsedd effekt. 
Därutöver står de inte i proportion till de utvecklingskostnader som det medför 
för bl.a. KFM. Den lösning som föreslås innebär i praktiken att en borgenär 
får en totalt marginellt högre ersättning, i snitt 50 kr. KFM har därför tidigare 
vid samråd med utredningen föreslaget (vilket vi nu vidhåller) att man låter 
förseningsersättningen ersätta inkassokostnader helt och möjligtvis höjer 
beloppet för situationer rörande näringsidkare och myndigheter. Det skulle 
troligen reducera utvecklingskostnaderna för KFM med 1 miljon kr. 
Alternativt kunde förseningsersättningen i nämnda situationer få tas ut utöver 
inkassokostnader, vilket ger en mer likartad hantering oavsett 
gäldenärskategori. Det förslaget innebär dock inte någon kostnadsbesparing 
för KFM i förhållande till den ovan gjorda uppskattningen om 2-3 miljoner kr. 

 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde. Vid 
den slutliga handläggningen har också deltagit verksamhetschefen Lena Bäcker, 
kanslichefen Margaretha Björnmyren och verksjuristen Stefan Berglund, 
föredragande. 
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