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Budgetunderlag för Kronofogdemyndigheten
för åren 2022 – 2024
I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
överlämnar Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) budgetunderlag för åren
2022 – 2024.
Budgetunderlaget omfattar anslag 1:3, Kronofogdemyndigheten (ramanslag),
inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.
Kronofogden lämnar samtidigt i enlighet med 18c § författningssamlingsförordningen (1976:725) förteckningar över gällande författningar och allmänna
råd som beslutats av Kronofogden samt anmälningsfrågor (se bilaga 1 och 2).
Kronofogden föreslår





att myndigheten tilldelas de tidsbegränsade anslagsmedel som regeringen
aviserade i budgetpropositionen för 2020 för 2022 och 2023 med anledning av
den ökade ärendehandläggningen till följd av utbrottet av covid-19,
att myndigheten tilldelas de tidsbegränsade anslagsmedel som regeringen
aviserade i budgetpropositionen för 2020 för 2022 och 2023 för digitalisering
och automatisering,
att myndigheten tilldelas de tidsbegränsade anslagsmedel som regeringen
aviserade i budgetpropositionen för 2019 för 2022 för att förhindra och
motverka ekonomisk brottslighet samt
att myndighetens låneram fastställs till 520 mnkr 2022, 500 mnkr 2023 och
500 mnkr 2024.

Ärendets handläggning
I detta ärende har rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg beslutat.
Utredare Anna Hultin har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har
även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, it-direktör Johan
Acharius, kommunikationsdirektör Anna Bergqvist, produktionsdirektör Eva
Carlquist, utvecklingsdirektör Tomas Höglund, hr-direktör Maria Johansson,
rättschef Ulrika Lindén och avdelningsdirektör för verksamhetsstödsavdelningen
Arwid Dahlberg deltagit.
Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det
nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.
Christina Gellerbrant Hagberg

Anna Hultin

www.kronofogden.se

E-postadress: kontakt@kronofogden.se

Postadress
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172 21 SUNDBYBERG
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1
1.1

Kronofogdens finansiella läge
Förslag till verksamhetens finansiering

Kronofogden arbetar målmedvetet med att sänka anslagsbelastningen och kan
med tillgängliga medel bedriva en väl fungerande verksamhet under 2022 och
2023. 2024 kommer myndigheten att ha ett mer ansträngt läge, bland annat till
följd av fördröjda effekter av pandemin. De estimerade kostnaderna är dock lägre
2024 än 2023, främst tack vare effekterna av den planerade digitaliseringen.
Pandemins effekter bedöms medföra ett högre inflöde av ärenden under hela
prognosperioden. Jämfört med de prognoser myndigheten lämnade under förra
året bedömer vi nu att det ökade ärendeinflödet kommer något senare och med en
planare kurva än vad vi tidigare beräknat. Det är dock svårt att prognostisera hur
ärendeinflödet kommer att utvecklas fram till 2024. Givet de förväntade
effekterna av pandemin de kommande åren är vår bedömning att vi med stöd av
de sedan tidigare aviserade tidsbegränsade tillskotten av anslaget kan hantera de
ökade kostnaderna fram till 2023 inom föreslagen ram, inklusive utnyttjande av
anslagskrediten, utan att det får allt för stora negativa konsekvenser för våra
kunder.
I tabellen nedan redovisas prognos för anslagsbehov åren 2022 – 2024 utifrån de
behov som lyfts fram i avsnitt 3-5.
Kronofogden föreslår en anslagsnivå på 2 122 miljoner kronor 2022, 2 114
miljoner kronor 2023 och 2 044 miljoner kronor för 2024 avseende myndighetens
förvaltningsanslag.
Den föreslagna anslagsnivån innebär en viss ökning för åren 2023 och 2024
jämfört med vad som anges i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1).
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Tabell 1: Verksamhetens finansiering (tkr), 2021 års prisnivå
2021
Prognos

2022
Beräknat

2023
Beräknat

2024
Beräknat

2 122 000

2 169 619

2 102 947

2 068 735

-12 028

-47 331

11 129

-24 659

12 395

367

-46 964

-35 835

-60 495

2 009 009

2 109 972

2 122 288

2 114 076

2 044 076

2 009 009

2 109 972

2 122 288

2 114 076

2 044 076

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

2 014 059

2 115 022

2 127 338

2 119 126

2 049 126

Administration av ålderspension

9 795

12 399

7 957

10 192

10 192

Övriga avgifter som disponeras (tjänsteexport,
bidrag, fin. Intäkter, övr.)

4 132

4 568

3 800

3 000

300

13 927

16 967

11 757

13 192

10 492

2 027 986

2 131 989

2 139 095

2 132 318

2 059 618

(tkr)

2020
Utfall

Utgiftsprognos
Årets resultat (Förvaltningsanslag - Utgifter)
Utgående anslagssparande/kredit
Anslag
Förvaltningsanslag BP
(UO3 1:2, ap. 2)
Förslag till anslag**
Trängselskatt i Stockholm
(UO22 1:11, ap. 4)
Trängselskatt i Göteborg
(UO22 1:14, ap. 5)
Totalt anslag***
Avgiftsinkomster som disponeras

Totalt avgiftsinkomster som disponeras

SUMMA ANSLAG OCH AVGIFTER

*Inkl. förvaltnings-, drift-, avskrivnings- samt räntekostnader
** Förslag till anslag inkluderar de yrkanden som beskrivs i avsnitt 3-5
*** Totalt anslag exkluderar myndighetetens yrkanden
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1.2

Investeringsplan – verksamhetsinvesteringar

För att säkerställa marginal till låneramen förslås en höjning under åren 20222024 med 10 miljoner per år. Totalt sett är det är fortfarande en nedtrappning som
görs.
Förslag till låneram:
Tabell 2: Kronofogdens låneram (tkr), 2021 års prisnivå
Låneram och räntor för
verksamhetsinvesteringar
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen låneram

2020
Utfall
527 108
102 925
-113 905
516 128

2021
Prognos
516 128
105 000
-115 951
505 177

2022
Beräknat
505 177
108 600
-115 062
498 715

2023
Beräknat
498 715
100 800
-127 624
471 891

2024
Beräknat
471 891
96 100
-133 616
434 375

545 000

530 000

520 000

500 000

500 000

23

511

502

485

453

113 928
113 928
113 928

116 462
116 462
116 462

115 564
115 564
115 564

128 109
128 109
128 109

134 069
134 069
134 069

Ränteutgifter
Finansiering av räntor och avskrivningar
Övrig finansiering
Summa finansiering
Summa amorteringar och ränteutgifter

Tabell 3: Kronofogdens verksamhetsinvesteringar (tkr), 2021 års prisnivå
Verksamhetsinvesteringar
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.

2020 Utfall

2021
Beräknat

2022
Beräknat

2023
2024
Beräknat Beräknat

90 675

90 000

90 000

85 000

80 000

Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar

12 250

15 000

18 600

15 800

16 100

102 925

105 000

108 600

100 800

96 100

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)

102 925

105 000

108 600

100 800

96 100

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering

102 925

105 000

108 600

100 800

96 100
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Tabell 4: Särskild information om verksamhetsinvesteringar (tkr), 2021 års
prisnivå
Särskild information om
verksamhetsinvesteringar
Verksamhetsinvesteringar per objekt
Nytt it-stöd för Mål- och gäldenärshantering
Nytt it-stöd för summarisk process
Informations- och stödtjänster
Digitala Tjänster
Summa utgifter för investeringar

Ack.
2021
2022
20232024utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat

321 942
128 945
199 159
106 066
756 112

321 942
128 945
134 842
40 180
625 909

0
0
32 317
32 885
65 202

0
0
32 000
33 000
65 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)

756 112

625 909

65 202

65 000

0

0

625 909

65 202

65 000

0

0

625 909

65 202

65 000

0

0

625 909

65 202

65 000

0

0

Totalt

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering

0
0
756 112

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar

756 112
0
0
0
756 112

*Dessa summor skiljer sig från dem i tabell 3 som även inkluderar investeringar som uppgår till
belopp under 20 miljoner kronor.

2

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Tabell 5: Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året
Minsta behållning på räntekontot under året
Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen räntekontokredit

2020
Utfall
0
72 680
223 717
0
190 000

2021
2022
Beräknat Beräknat
0
0
76 333
234 960
0
115 000

76 778
236 332
0
115 000
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3

Höga inflöden av ärenden under kommande år till
följd av utbrottet av covid-19

I spåren av covid-19 bedömer Kronofogden att fler personer och företag kommer
att få betalningsproblem under de kommande åren. Konjunkturinstitutets
bedömning är att Sverige kommer att befinna sig i en djup lågkonjunktur under
2021 med en fortsatt hög arbetslöshet som följd. Hur snabbt återhämtningen sedan
kommer att ske är fortsatt osäkert i dagsläget, då omfattningen av
smittspridningen och tillgången till vaccin är avgörande faktorer som i dagsläget
är svåra att prognostisera.
Hittills har vidtagna stödåtgärder lindrat effekterna för privatpersoner och företag.
Stödåtgärder har getts både i form av direkta som omställningsstöd och
korttidsarbete men även indirekta som möjligheten till anstånd med
skatteinbetalningar. Stödåtgärderna kommer på sikt att fasas ut, och då bedömer
vi att detta kommer få en effekt på ärendeinflödet, framför allt om återhämtningen
i konjunkturen inte blir omedelbar och kraftfull. Parallellt med pandemin
fortsätter hushållens lån utan säkerhet att öka, vilket också kommer att påverka
inflödet framöver då vi kan se att obetalda lån och krediter utgör en allt större
andel av skulderna hos Kronofogden.
Kronofogden bedömer att det ökade ärendeinflödet kommer något senare och med
en planare kurva än vad vi tidigare beräknat. Vi ser framför oss en ökning under
åren 2021 till 2023 för att först år 2024 börja plana ut på en fortsatt hög nivå.
I budgetunderlaget för 2021-2023 äskade myndigheten om tidsbegränsade medel
för digitalisering och automatisering, bland annat för att kunna hantera den då
prognostiserade ökningen av ärendeinflöde till Kronofogden. Därefter kom
pandemin med de effekter den för med sig på ärendeinflödet. De nyttor
myndigheten får av digitaliseringen är tillräckliga för att möta de
kostnadsökningar och ett visst ökat ärendeinflöde som vi beräknade i vårt
budgetunderlag för 2021-2023, men det räcker inte fullt ut för den ökning som
pandemin förväntas innebära.
De merkostnaderna som pandemin förväntas medföra för myndigheten täcks till
stora delar av de tidsbegränsade anslagsmedel för utbrottet av covid-19 som
regeringen aviserat för 2022 och 2023 i budgetpropositionen för 2020 samt de
nyttorealiseringar vi kan genomföra med hjälp av digitalisering och
automatisering. Gapet i figur 1 illustrerar de förväntade merkostnaderna för ökat
ärendeinflöde som vi har svårt att hantera med tillgängliga medel. Osäkerheter
kvarstår kring hur ärendeinflödet kommer att utvecklas fram till 2024. Vi ber att
få återkomma i kommande budgetunderlag angående eventuella behov för 2024.
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Figur 1: Beräknade merkostnader med anledning av ökat ärendeinflöde 2021-2024
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4

Digitalisering och automatisering för ökad kundnytta
och effektivisering

Kronofogden arbetar målmedvetet och systematiskt för att öka effektiviten i
verksamheten. Myndigheten har under 2020 fokuserat särskilt på att effektivisera
och standardisera arbetssätten, öka användningen av kunskapen om kundernas
behov och utvecklat förmågan att driva förbättringsarbete.
De tidsbegränsade medlen för digitalisering och automatisering som aviserades i
budgetpropositionen för 2020 är avgörande för att myndigheten ska kunna öka
digitaliseringstakten. Nyttan av insatserna kommer över tid att överstiga
kostnaderna. Det minskar skillnaden mellan behovet av medel och tillgängliga
medel 2023 och 2024. Trots det överstiger sannolikt behovet av medel tillgängliga
medel, inklusive ianspråktagande av anslagskredit, 2024 med 60 miljoner kronor.
Det främst på grund av ett ökat ärendeflöde till följd av covid-19. Det är därför
avgörande att Kronofogden tilldelas de medel för digitalisering som avviserades i
budgetpropositionen 2020.
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För perioden 2022-2024 bedöms behovet av lånefinansierad utveckling minska,
eftersom de största ersättningarna av föråldrade it-stöd är genomförda. Vi begär
därför en låneram på 520 mnkr 2022, 500 mnkr 2023 och 500 mnkr 2024.
4.1

Goda förutsättningar för att öka digitaliseringstakten

Under 2020 avslutade Kronofogden ett mångårigt och omfattande arbete med att
ersätta sin föråldrade stordatormiljö. Kronofogden kan därför äntligen fokusera
utvecklingsverksamheten på att möta kundernas förväntningar och behov av
moderna e-tjänster samt att öka effektiviteten i handläggning. Detta är en
avgörande förutsättning för att möta det förväntade ökade inflödet av ärenden
under kommande år.
Under de år myndigheten har fokuserat på att ersätta stordatormiljön har vi inte
kunnat underhålla övriga verksamhetssystem fullt ut, varför vi inom vissa
områden byggt upp en teknisk skuld. Under 2020 har vi lagt resurser på att arbeta
ner vår tekniska skuld och vi befinner oss nu i ett bra utgångsläge.
Vi har också ställt om vårt sätt att arbeta med utveckling från en traditionell
projektstyrningsmodell till en utvecklingsmodell som bygger på tvärfunktionella
arbetssätt och agila principer. Med all verksamhet införlivad i samma
utvecklingsmodell underlättar och effektiviserar vi styrningen och uppföljningen
av utvecklingsarbetet. Vi har också höjt ambitionen i vårt arbete med
nyttorealisering.
Kronofogden har tagit de första stegen mot att bli en mer digital myndighet, men
mycket arbete återstår innan vi lever upp till kundernas förväntningar. Det
tidsbegränsade anslaget skapar utrymme att fortsätta och intensifiera
digitaliseringen och skapar förutsättningar att automatisera arbetsuppgifter. Figur
2 illustrerar det samlade värdet av de nyttorealiseringar som är möjliga att göra de
kommande åren tack vare det tidsbegränsade anslaget. På sikt kan vi koncentrera
det manuella arbetet till komplexa uppgifter som kräver en mänsklig bedömning
eller kontakt. Digitaliseringen leder i förlängningen till att vi blir färre men kräver
stora investeringar i det inledande skedet.
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Figur 2: Värdet av de nyttorealiseringar som är möjliga att göra med de tidsbegränsade anslag
som Kronofogden beviljats för 2021-2023.
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4.2

Planerad utveckling 2022 – 2024

Under perioden 2022-2024 kommer huvuddelen av utvecklingsverksamheten
handla om att utveckla nya digitala tjänster för våra kunder samt att digitalisera
information och automatisera arbetsuppgifter.
Utveckling av digitala tjänster gör att våra kunder enklare kan följa och utföra
sina ärenden på egen hand när det passar dem. Fram till 2024 kommer
Kronofogden att utveckla nya sätt att betala genom att erbjuda flera betalsätt för
gäldenärer att betala sin skuld och borgenärer att betala avgift. Vi utvecklar och
fyller på med tjänster i Mina meddelanden och på Mina sidor i syfte att ge
kunderna bättre överblick över och möjlighet att agera i sina ärenden digitalt. Vi
utvecklar också informationstjänster som förenklar för våra kunder.
Under perioden 2022-2024 är målet att sluta skicka papper externt i alla
situationer där myndigheten inte har en rättslig skyldighet att skicka papper eller
det finns tekniska hinder. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att
kunderna inte ska behöva lämna information till oss som vi kan få på annat sätt,
samt att bättre återanvända och tillgängliggöra information internt, bland annat
genom att digitalisera den.
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Automatisering är nästa stora tekniska kliv för myndigheten. För att klara det
kommer vi att kartlägga, optimera och anpassa våra processer och arbetssätt så att
de blir mer enhetliga och effektiva. Processutvecklingen är en förutsättning för
effektiv automatisering. Under 2021 börjar vi automatisera några huvudprocesser
inom verkställighet – först ut är att automatisera registerforskning, sen följer
automatisering av den manuella sorteringen av gäldenär i olika katergorier och av
utredningsstrategier i regelstyrda situationer. Fram till 2024 kommer vi att
automatisera fler delar av verkställighetsprocessen, hanteringen av
betalningsförelägganden och skuldsaneringsprocessen. Automatiseringen kommer
att leda till kortare väntetider och högre kvalitet i handläggningen, möjlighet att
möta ett ökat inflödet samt möjlighet att omfördela resurser till det förebyggande
arbetet och till ett aktiverande stöd för kunder med skulder hos Kronofogden.
Effekterna av den planerade digitaliseringen kommer inte kunna möta hela det
prognostiserade ökade inflödet, eftersom den inleds nu och de stora effekterna
dröjer några år. Däremot kommer vi att kunna kapa toppen på kurvorna och
minska gapet genom att investera i åtgärder som automatiserar
ärendehandläggningen och minskar vårt resursbehov.
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5

Förhindra och motverka ekonomisk brottslighet – en
angelägen satsning

Under 2020 har vi stärkt och utvecklat Kronofogdens arbete med att bekämpa
välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet. Vi har bland annat deltagit i fler
koordinerade insatser mot personer och företag som verkar inom den grova
organiserade brottsligheten tillsammans med Polisen, Tullverket,
Åklagarmyndigheten och andra myndigheter jämfört med tidigare år.
Med det extra anslaget för att förhindra och motverka ekonomiska brottslighet har
Kronofogden också kunnat avsätta mer tid, utveckla nya metoder och arbetssätt
samt genomföra fördjupade granskningar och utredningar i syfte att upptäcka och
förhindra försök till brottslig verksamhet. Genom insatserna har vi bland annat
kunnat identifiera fler fall av systematiska missbruk av den statliga lönegarantin.
5.1

Vi utvecklar vår förmåga att motverka välfärdsbrott

Under 2021 börjar vi utveckla verktyg för avancerad nätverks- och dataanalys för
att göra våra insatser mot ekonomisk brottslighet än mer träffsäkra. Med hjälp av
dataanalys kan vi identifiera samband mellan gäldenärer och på så sätt få en bild
av nätverk och möjliga kluster som är intressanta för vidare utredningar. Det kan
till exempel handla om kluster där vissa gäldenärer har stora skulder men inga
tillgångar, medan personer med nära koppling har stora tillgångar, vilket är ett
vanligt scenario i nätverk där man ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Detta är en
långsiktig satsning som ökar vår förmåga att motverka brott mot välfärdssystemet.
5.2

Vi stärker arbetet med att bekämpa ekonomisk
brottslighet i utsatta områden

De kommande åren stärker vi vårt arbete med att motverka brottslighet i utsatta
områden tillsammans med våra samverkansmyndigheter. Det gör vi genom att
ytterligare skala upp samverkansinsatserna och fördjupa samarbetena, till exempel
genom utvecklad informationsdelning mellan myndigheterna, fortsatt arbete med
att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet och
samverkan för att förebygga och motverka brott relaterade till näringsverksamhet.
Som ett led i att bekämpa den organiserade brottsligheten i de särskilt utsatta
områdena i Södertälje och Botkyrka deltar vi i ett långsiktigt och strukturerat
samarbete med polisen. Det innebär bland annat att vi medverkar vid
husrannsakan, trafikkontroller och gemensamma planerade insatser. Vid
insatserna utmäter vi tillgångar direkt på plats. Genom denna samverkan stärker vi
myndigheternas förmåga att identifiera och utmäta dolda tillgångar som vi annars
inte skulle kommit åt.
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Både samverkansinsatserna och vårt interna arbete med att förhindra och
motverka brott blir mer verkningsfullt ju mer vi investerar i det. Vi bedömer
därför att arbetet behöver fortsätta med full kraft under flera år framöver för att nå
sin fulla potential. I samverkansinsatserna arbetar vi successivt och långsiktigt
med att etablera effektiva arbetssätt och myndighetsgemensam kunskap om
arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Internt på Kronofogden
behöver vi skala upp och sprida de utredningsmetoder vi just nu utvecklar till hela
vår organisation för att arbetet med att förhindra och motverka ekonomisk
brottslighet på sikt ska genomsyra all vår handläggning och få fullt genomslag.
Utan fortsatt finansiering kommer vi bland annat att bli tvungna att dra ner på vår
medverkan i samverkansinsatser tillsammans med andra myndigheter, genomföra
färre eller minska omfattningen av de fördjupade granskningarna och på
utvecklingen av nya verktyg för att identifiera tillgångar i kriminella nätverk.
Kronofogden avser att återkomma med eventuella behov i kommande
budgetunderlag.
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Bilaga 1

Förteckning över gällande författningar och allmänna
råd beslutade av Kronofogdemyndigheten

Föreskrifter

2007

Kronofogdemyndighetens föreskrifter (KFMFS 2007:1) om vid vilka
tillfällen
särskilt
tjänstekort
får
användas
av
Kronofogdemyndighetens fältpersonal
Bemyndigande: 4 § andra stycket förordningen (1958:272) om
tjänstekort.

2008

Kronofogdemyndighetens föreskrifter
hantering av vissa borgenärsuppgifter

(KFMFS

2008:1)

om

Bemyndigande: 26 § indrivningsförordningen (1993:1229)
2016

Kronofogdemyndighetens föreskrifter (KFMS 2016:2) om skyddat
belopp vid arbetsgivares kvittning
Bemyndigande: 18 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981)

2017

Kronofogdemyndighetens föreskrifter
verkställigheten vid avräkning

(KFMS

2017:1)

om

Bemyndigande: 1 § förordningen (2016:1137) om bemyndigande för
Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter
2020
Kronofogdens föreskrifter (KFMFS 2020:1) om bestämmande av
förbehållsbeloppet vid löneutmätning under 2021
Bemyndigande: 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981)
Allmänna råd

2020
Kronofogdemyndighetens allmänna råd (KFM A 2020:1) om
bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 2021
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Bilaga 2

Anmälningsfrågor

Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

Utsökningsutredningen avslutade sitt arbete i november 2016 och betänkandet
remitterades i december 2016. Utredningen har gjort en översyn av
utsökningsbalken
och
ändringarna
kommer
att
påverka
hela
verkställighetsprocessen. Detta innebär behov av mycket omfattande förändringar
i it-stödet. Vidare kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser och
översyn av myndighetens blanketter, interna och externa webbsidor, handböcker
och styrande dokument. Utredningen diskuterar verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut vilket kan innebära en påverkan på antalet mål som kommer
in till betalningsföreläggande. Utredningen ser även över hur gäldenärers
förbehållsbelopp vid löneutmätning beräknas. I och med att skuldsaneringen
använder samma metod för beräkning av gäldenärens betalningsutrymme så
kommer förslaget även att påverka dem.
Myndigheten har gjort en preliminär beräkning av kostnaderna.
Införandekostnaden beräknas till mellan 82–86 miljoner kronor och de löpande
kostnaderna till mellan 1,6–8,3 miljoner kronor.
Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Konkursförfarandet, Ds 2019:31, remitterades den 19 december 2019. I
promemorian lämnas lagförslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt
konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras.
En del i översynen rör ansvarsfördelningen mellan domstolen, Kronofogden
(tillsynsmyndigheten i konkurser) och konkursförvaltaren. Domstolens verksamhet
renodlas och tillsynsmyndighetens och förvaltarens ansvar för hanteringen utökas.
Domstolens uppgift ska framför allt vara att hantera ingripande frågor, lösa tvister
och överpröva beslut av tillsynsmyndigheten och förvaltaren. Tillsynsmyndigheten
föreslås ta över uppgiften att i flertalet fall besluta om avslutande av konkursen och
om förvaltararvode. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Kronofogdens införandekostnader med anledning av nytt konkursförfarande har
av myndigheten numera beräknats till 30 miljoner kronor. Den löpande kostnaden
för de tillkommande arbetsuppgifterna beräknas till ca 22 miljoner kronor per år.
Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
överlämnade den 8 juni 2020 sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i
uppdrag att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval
och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för
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att säkerställa att utbetalningarna sker till rätt mottagare. Kontrollen över
utbetalningarna bör, enligt regeringens direktiv, samordnas och stärkas.
Utredningen föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för utbetalningskontroll,
inrättas den 1 juli 2022. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen.Utredningen bedömde att
förslagen kommer att leda till ett ökat antal återkravsärenden som överlämnas för
indrivning.
Kronofogdens införandekostnader med anledning av förlsagen har av myndigheten
numera beräknats till 3 miljoner kronor. Den löpande kostnaden för de
tillkommande arbetsuppgifterna beräknas till 1 miljon kronor per år.

