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Justitiedepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Angående Ds 2013:57 "Åtgärder mot missbruk av reglerna för 
arbetskraftsinvandring" (Remissnr Ju2013/6287/L7) 

Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter 

över ovan angivna departementsskrivelse och får med anledning av det ange 

följande. 

KFM tillstyrker att Migrationsverket får tillgång till uppgifter i KFM:s 

utsöknings- och indrivningsdatabas för att kunna fullgöra sin verksamhet i nu 

aktuella delar. På vilket sätt verket ska få tillgång till dessa uppgifter bör dock 

utredas ytterligare. 

En vittgående möjlighet till direktåtkomst kan dock öka riskerna för intrång i den 

personliga integriteten. En direktåtkomst enligt förslaget innebär för den enskilde 

att känsliga uppgifter blir tillgängliga för fler personer och att KFM:s möjligheter 

att kontrollera användningen av uppgifterna minskar. KFM ifrågasätter om direkt-

åtkomst är det mest ändamålsenliga, effektiva och minst integritetsinträngande 

alternativet. Ett annat alternativ kan vara att Migrationsverket genom annan 

åtkomst (exempelvis batchkörningar) ska få ta del av uppgifter i utsöknings- och 

indrivningsdatabasen. 

Om Migrationsverket ska få direktåtkomst så bör den sekretessbrytande regeln 

kompletteras med bestämmelser i verkets registerförfattning, arbetsordning eller 

motsvarande dokument som anger vilka personer som för Migrationsverkets 

räkning ska ha rätt att ta del av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen 

för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 

När det sedan gäller de uppgifter som Migrationsverket enligt förslaget ska kunna 

ta del av, är innebörden av den sekretessbrytande regeln oklar. I förslaget anges i 

förordningstexten att Migrationsverket ska få ta del av uppgifter om ”enskilds 

skatteskulder”. KFM anser att ett förtydligande bör ske så att det står klart vilka 

uppgifter som Migrationsverket specifikt behöver få ta del av för att kunna 

bedöma ”en arbetsgivares seriositet”, hur denne sköter sina åtaganden och om det 

finns ekonomiska förutsättningar att ha en utländsk arbetstagare anställd.  KFM 

bedömer att det kan vara fråga om uppgifter om förfallna obetalade skatter, 

avgifter och räntor. Det är också nödvändigt att i den här delen klargöra 

gränsdragningen mot de uppgifter som Migrationsverket enligt förslaget ska få 

direktåtkomst till hos Skatteverket. 

Enligt förslaget ska Migrationsverket även få ta del av uppgifter om ”påbörjat 

konkursförfarande”. Det finns dock inte specifikt angivet i den sekretessbrytande 

regeln i förslaget utan nämns bara i texten (s. 72 i förslaget). ”Påbörjat 
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konkursförfarande” är inte ett vedertaget begrepp utan behöver förtydligas. 
Om det är fråga om uppgift om att en arbetsgivare försatts i konkurs, bör det 

uttryckligen framgå av förordningstexten. Vidare förs uppgifter om konkurs in i 
KFM:s utsöknings- och indrivningsdatabas manuellt när uppgiften är aktuell. 
Det är således inte ändamålsenligt att Migrationsverket förlitar sig på KFM:s 
uppgifter om konkurs i databasen för utsökning och indrivning. Sådana 
uppgifter hämtas lämpligen från registerförande myndighet, Bolagsverket.  

I förslaget anges inte närmare de eventuella kostnader som förslaget kan innebära 

för KFM. Det behöver utredas ytterligare vilka kostnader för t.ex. IT-utveckling 

som kan uppkomma, samt hur dessa ska fördelas.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga 

beredningen av ärendet har också deltagit verksjuristerna Bengt Ståhl, före-

dragande, och Farid Rezapoor Mazendarani. 
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