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En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) berörs främst av förslaget om sekretess
hos domstol för kontaktuppgifter till målsäganden och yttrar sig därför endast i
denna del.
Kronofogden tillstyrker förslaget och lämnar följande synpunkter.
Som utredningen har konstaterat (s. 397–398) kommer förslaget i vissa fall att medföra svårigheter för den som frivilligt vill göra rätt för sig vad gäller ett utdömt
skadestånd. Kronofogden instämmer i utredningens bedömning att detta i sig inte
är ett sådant skäl som ensamt talar emot den föreslagna regleringen. Samtidigt bör
det påpekas att den som vill göra rätt för sig i regel inte kommer att ha några andra
alternativ än att förhålla sig passiv. Det innebär i sin tur att fler dömda än hittills
behöver bli föremål för verkställighet via Kronofogden. Förslaget bedöms därför
medföra en viss kostnadsökning för Kronofogdens verksamhet.
De svårigheter som redan i dag finns för den dömde som vill göra rätt för sig beskrivs närmare i betänkandet Lätt att göra rätt – om förmedling av brottsskadestånd
(SOU 2010:1). Svårigheter att som skadeståndsskyldig göra rätt för sig leder inte
sällan till att krav om betalning kommer först genom Kronofogden sedan målsäganden ansökt om verkställighet av domen. Detta resulterar i tillkommande kostnader och att den dömde i vissa situationer kan få en betalningsanmärkning. Dessa
faktorer kan i sin tur leda till minskad betalningsvilja och fortsatt skuldsättning,
vilket i förlängningen är negativt för såväl den enskilda individen och samhället i
stort.
Kronofogden bedrev mot bakgrund av ovanstående en försöksverksamhet under
2020 tillsammans med Helsingborgs tingsrätt och Domstolsverket. Under några
månaders tid fick den dömde en möjlighet att frivilligt betala in det utdömda skadeståndet till målsäganden genom Kronofogden. Försöksverksamheten syftade till
att identifiera vilka författningsändringar och andra förutsättningar som krävs för
att på permanent basis kunna ge dömda möjligheter att betala skadeståndet frivilligt.
Kronofogden arbetar f.n. med att analysera dessa förutsättningar och ta fram förslag
till en möjlighet för den dömde att, genom Kronofogdens försorg, kunna betala skadeståndet utan att behöva kontakta målsäganden. Skulle det arbetet ge avsedda effekter, kommer den dömde kunna frivilligt göra rätt för sig utan att ha tillgång till
målsägandens kontaktuppgifter. De negativa effekterna av förslaget när det gäller
den dömdes möjlighet att göra rätt för sig, skulle då på sikt utebli.
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Det här beslutet har fattats av undertecknad rikskronofogde. Verksjurist Kinotha
Asmar har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även biträdande
rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika Lindén, utvecklingsdirektör Tomas Höglund, produktionsdirektör Eva Carlquist, kommunikationsdirektör Anna Bergqvist, it-direktör Johan Acharius och verksamhetsstödsdirektör
Arwid Dahlberg deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya coronaviruset undertecknas beslutet inte.
Christina Gellerbrant Hagberg
Kinotha Asmar

