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Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 

2016:81) (Ju2016/08502/L2) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget, avsnitt 4.3.2, 

att det ska bli lättare för myndigheter att få beslut om återbetalning av 

felaktigt utbetalda bidrag verkställda. ISF vill dock påtala att förslaget 

ställer stora krav på att myndigheternas återkravsbeslut håller en hög 

kvalitet. Förslaget innebär en stor effektivitetsvinst men det får inte 

innebära att det görs avkall på rättssäkerheten.   

ISF tillstyrker förslaget, avsnitt 6.4.4, om en förstudie för att utreda 

behovet av och förutsättningarna för ökad samverkan genom systematiskt 

elektroniskt informationsutbyte. 

ISF tillstyrker förslaget, avsnitt 8.4.2, om att Kronofogdemyndigheten inte 

ska ändra ett beslut om utmätning av lön om resultatet av ändringen är 

obetydligt. ISF anser att detta är en bra ordning som innebär en ökad 

effektivitet. Det framgår dock inte helt klart av förslaget var gränsen ska gå 

för när ett belopp ska anses vara obetydligt. Detta innebär en otydlighet för 

såväl Kronofogdemyndigheten och andra berörda myndigheter, t.ex. 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, som för den enskilde. Det 

gäller inte minst när ändringar av normalbeloppet var och en för sig har 

ansetts vara obetydliga under flera år. När blir det då aktuellt att lägga 

samman dessa obetydliga ändringar och ändra ett beslut? ISF anser att det 

bör förtydligas var gränsen ska gå för när en ändring ska anses obetydlig 

och att det bör övervägas om Kronofogdemyndigheten ska få rätt att 

föreskriva om detta. 

ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-

Hemmingsson. Berit Hamrén har varit föredragande. I beredningen har 

också Catarina Eklundh Ahlgren, Maria Kain, Dan Ljungberg och Katarina 

Sjöberg deltagit. 
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