
 

YTTRANDE 

 

 

 

 

 

Till 

Tjänstemännens Centralorganisation 

Magnus Lundberg 

114 94 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

Unionens yttrande över betänkandet SOU 2016:81 
Ett modernare utsökningsförfarande 
 

 

Bakgrund 

 

Regeringen beslutade i kommittédirektiv
1
 att tillsätta särskild utredare med uppdrag 

att göra en översyn av utsökningsbalken och därtill anslutande regler i syfte att 

modernisera utsökningsrätten. Det övergripande uppdraget som den särskilda 

utredaren ålades var att företa en allmän översyn av utsökningsbalken, utsöknings-

förordningen och andra anslutande regelverk i såväl materiellt som processuellt 

hänseende. Målsättningen med uppdraget var att lagstiftningen ska bli modern och 

ändamålsenligt samt att utsökningsförfarandet ska bli mer effektivt.  

 

Utredningen, som antagit namnet utsökningsutredningen, lämnade i november 

2016 betänkandet SOU 2016:41 som Unionen här avger yttrande över.  

 

Avgränsning 
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Unionens yttrande avgränsas till att avse de delar i betänkandet som kan antas 

påverka arbetstagare.  

 

Utsökningsutredningens betänkande 

 

En modernare utsökningsbalk 

 

Lagtekniska ändringar och utsökningsrättsliga begrepp 

 

Utsökningsutredningen föreslår ett flertal lagtekniska ändringar i syfte att göra 

regelverket modernt, tydligt och enkelt att tillämpa.  

 

Unionen har inget att erinra mot de lagtekniska ändringar som utredningen föreslår. 

Förbundet ställer sig positivt till att vissa utsökningsrättsliga begrepp ändras så att 

de tydligare återspeglar vad begreppen egentligen innebär. Enligt Unionens mening 

medför föreslagna ändringar att den bredare allmänheten får enklare att ta till sig 

den egentliga innebörden av begreppen, vilket torde öka förståelsen för utsöknings-

förfarandet.    

 

Regelverket görs könsneutralt 

 

Unionen delar utsökningsutredningens uppfattning att det är en självklarhet att 

författningar ska skrivas så att de är könsneutrala. Förbundet är sålunda positivt till 

att regelverket görs könsneutralt.  

 

Verkställighet av förlikning som är stadfäst av domstol 

 

Som utredningen anför får verkställighet ske på grund av förlikning som är stadfäst 

av domstol. Exekutionstiteln utgörs av själva förlikningen och inte stadfästelsedo-

men i sig. Utsökningsutredningen föreslår mot bakgrund av det föregående en 

ändring av gällande ordning som innebär att domar, genom vilka en förlikning har 

stadfästs, jämställs med övriga domar. Det föregående innebär att det är stadfästel-
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sedomen som sådan som skulle utgöra exekutionstitel och inte längre förlikningsö-

verenskommelsen. Unionen anser i likhet med utredningen att det i o f s saknas 

skäl att särbehandla stadfästelsedomar i förhållande till andra domar. Den nackdel 

som förslaget innebär är att även reglerna om laga kraft blir aktuella att tillämpa. 

Det kan skapa viss osäkerhet i de fall betalning uteblir, domen överklagas och hela 

det överenskomna beloppet skulle ha utbetalas i tiden innan lagakraftträdandet. 

Fördelen med att ha likadana regler för alla domar får det anses överväga den nyss 

beskrivna och förhållandevis ovanliga situationen som också i flertalet fall torde 

läkas av att prövningstillstånd inte torde bli aktuellt. 

  

Kronofogdens medverkan till frivilliga överenskommelser och processledning 

 

Unionen har inget att erinra mot utredningens förslag avseende Kronofogdens 

medverkan till frivilliga överenskommelser och processledning. I sammanhanget 

kan dock inskjutas att föreslaget enligt Unionens bedömning får begränsad inver-

kan på handläggningen avseende lönefordringar mot bakgrund av att verkställighet 

sällan används när exekutionstitel finns i ett visst ärende eftersom rätt till statlig 

lönegaranti förutsätter att konkursansökan inges inom snäva tidsramar.  

 

Löneutmätning 

 

Tvångsvis utmätning av lön, innebärandes att en gäldenärs arbetsgivare ska hålla 

inne och redovisa en del av lönen till Kronofogdemyndigheten istället för att betala 

den till gäldenären, kan beslutas av Kronofogdemyndigheten. Av gällande ordning 

följer att Kronofogdemyndigheten fastställer ett normalbelopp som inte får tas i 

anspråk för utmätning. Normalbeloppet fastställs utifrån vissa kriterier. 

 

Utredningen föreslår att normalbeloppet för en barnfamilj ska bli högre, vilket 

innebär att det utmätningsbara utrummet blir lägre. I den händelse normalbeloppet 

skulle höjas får det till följd borgenärskollektivet som grupp påverkas i negativt 

hänseende. Den negativa inverkan en höjning av normalbeloppet skulle ha för 

borgenärskollektivet får ställas mot de samhällsekonomiska kostnaderna för ett 



 

 

 4 (5) 
 

ekonomiskt utanförskap. Utredningen pekar på att individer som tvingas leva på 

ekonomiska nivåer som understiger skälig levnadsnivå riskerar att drabbas av 

ohälsa och andra problem och att det kan leda till positiva effekter för dessa indivi-

ders hälsa och sociala situation för det fall normalbeloppet höjs.  

 

Unionen ställer sig positivt till utredningens förslag att normalbeloppet för en 

barnfamilj ska höjas och är enigt med utredningen att en höjning kan medföra 

positiva effekter.   

 

Förbundet har i övrigt inget att erinra mot utredningens förslag.  

 

Utredning av tillgångar och myndighetssamverkan 

 

Unionen har inget att erinra mot utredningens förslag i såvitt avser utredning av 

tillgångar och myndighetssamverkan.  

 

Reglerna om beneficium vid utmätning 

 

Utredningen anför att behovet av att kunna ta hänsyn till den enskildes ekonomiska 

situation för att kunna undanta pengar m.m. från utmätning för längre tid än en 

månad har ökat. Av gällande ordning följer att det krävs synnerliga skäl för att 

undanta egendom från utmätning under längre tid än en månad. Utredningen före-

slår att rekvisitet synnerliga skäl ersätts av särskilda skäl i syfte att Kronofogde-

myndigheten ska kunna göra en mer nyanserad bedömning vid beneficieprövning-

en.  

 

Unionen är positivt till utredningens förslag skäl att beneficieprövningen ska bli 

mer nyanserad genom ändring av rekvisitet synnerliga skäl till särskilda skäl. För-

bundet har i övrigt inget att erinra mot utredningens förslag angående reglerna om 

beneficium vid utmätning.  
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Tvångsvis försäljning och redovisning av pengar samt överklagande- och delgiv-

ningsfrågor 

 

Unionen har inget att erinra mot utsökningsutredningens förslag.  

 

 

Unionen 

 

 
 

Peter Hellberg 

1:e vice ordförande 

 

 

 


