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Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) motsätter sig avskaffande av 
pakettjänster och avstyrker Domstolsverkets hemställan om avskaffande av 
möjlighet till tillgodoräknande av juridisk arbetslivserfarenhet. Skälen för detta 
har Kronofogden redovisat i remissyttrande den 14 september 2020, KFM 15143-
2020. För Kronofogdens verksamhet är det av avgörande betydelse att antalet 
notarieplatser upprätthålls så att myndigheten har en tillräcklig rekryteringsbas. 
Paketanställningarna hos Kronofogden ökar vidare förutsättningarna för att 
marknadsföra Kronofogden som en attraktiv arbetsgivare för jurister och tydliggör 
den starka koppling verksamheten har till rättsväsendet. Åtminstone för de 
myndigheter där notariemeritering är ett krav för anställning bör pakettjänster 
erbjudas.  

Kronofogden har fått mycket positiv återkoppling från notarier och Sveriges 
Domstolar beträffande notarieutbildningens innehåll och de kunskaper som den 
ger notarierna. Kronofogden har vidare sedan förra yttrandet ytterligare sett över 
sin notarieutbildning och har koncentrerat pakettjänsterna för att underlätta 
domstolarnas planering av pakettjänsterna. Kronofogdens notarieutbildning har 
primärt fokus på tingsrätter som handlägger utsökningsärenden. I det särskilt 
utformade programmet ingår även praktik vid Kronofogdens konkurstillsyn. 
Domstolarna får därmed notarier med betydande erfarenhet av både konkursrätt 
och utsökningsrätt, kunskaper som är relevanta för notarierna i deras fortsatta 
utbildning på domstolarna.   

Om det är av avgörande betydelse för Domstolsverket har Kronofogden inget att 
invända mot att pakettjänsterna utformas med ett halvt år hos Kronofogden och 
två år på domstol.  

Det här beslutet har fattats av vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegethorn 
Mogensen. Verksjurist Daniel Dalenbring har föredragit ärendet. I den slutliga 
handläggningen har även vikarierande biträdande rikskronofogde Tomas 
Höglund, produktionsdirektör Eva Carlquist samt rättschef Ulrika Lindén deltagit. 
Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.  
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