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Ordlista
Borgenär
En person eller ett företag som har en
fordran hos en annan person eller företag
(gäldenären).
Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.
Förmyndare
Den som förvaltar en underårigs egendom
och företräder denne i ekonomiska
angelägenheter, normalt den underåriges
föräldrar (jämför vårdnadshavare).
Inkasso
Indrivning av egen eller annans fordran
genom inkassoåtgärd.
Inkassoombud
Den som driver inkassoverksamhet som
är tillståndspliktig enligt inkassolagen
eller som åtar sig att driva in fordringar för
annans räkning.
Inkassoåtgärd
Åtgärd som innebär annan påtryckning
på gäldenären än angivande av tid för
betalning eller uppgift om att fordringen,
om den inte betalas, kommer att
överlämnas till någon annan för inkasso.

Preskription
Det förhållandet att fordran inte kan
utkrävas på grund av att borgenären har
försummat att göra fordringen gällande
inom viss tid.
Rättslig handlingsförmåga
Persons förmåga att med rättsligt bindande
verkan själv träffa avtal, sätta sig i skuld
osv.
Underårig
Person som inte har fyllt 18 år och alltså
inte är myndig.
Vårdnadshavare
Den som sörjer för underårigs personliga
angelägenheter, normalt den underåriges
föräldrar (jämför förmyndare).
Verkställighet
När Kronofogdemyndigheten verkställer
ett beslut eller en dom, till exempel genom
utmätning av egendom.
Överförmyndare/
Överförmyndarnämnd
Person eller nämnd som tillsatts av
kommunen för att utöva tillsyn över
förmyndares förvaltning.

Målsman
Se Förmyndare.
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Förord
Under de senaste åren har frågan om skuldsättning av barn uppmärksammats mer och mer. Barn riskerar att få börja sina vuxna liv med
betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsbolagen, vilket medför att
de har mycket små chanser att kunna ta banklån eller teckna kontrakt på
hyreslägenheter.
Vissa lagändringar för att minska risken för att barn skuldsätts har
redan införts och fler kommer att införas. Också i en arbetsgrupp som
i huvudsak består av representanter för branschorganisationen Svensk
Inkasso, Datainspektionen, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten
och Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
pågår arbete med att försöka hitta vägar för att komma till rätta med
skuldsättningen av barn. Ingen vet dock hur stort problemet egentligen
är.
Under 2008 har Datainspektionen, för första gången, genomfört ett
tillsynsprojekt för att kartlägga och kontrollera omfattningen av barns
skulder, vilka typer av skulder barn drabbas av och om hanteringen av
skulderna hos inkassoombuden sker i enlighet med god inkassosed.
En enkätundersökning sändes till 60 bolag och föreningar som har
Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och där det
var troligt att inkasso mot barn förekom. Enkätundersökningen följdes av
fältinspektioner hos sex av de inkassobolag som hade redovisat att man
hade pågående ärenden mot underåriga gäldenärer eller mot gäldenärer
som var underåriga då fordran uppkom.
Stockholm i november 2008
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Sammanfattning
Då Datainspektionen genomförde enkätundersökningen hade de
deltagande inkassoombuden drygt 79 500 pågående kravärenden mot
gäldenärer som var underåriga då skulden uppkom. Av dessa avsåg cirka
63 000 ärenden gäldenärer som fortfarande var underåriga.
Fordringarna avsåg bland annat skolfoton, prenumerationer,
postordervaror, bredband och telefoni samt fritidsaktiviteter, såsom
ridning, tennis och kurser hos studieförbund. Andra fordringar avsåg
sjukvård, tilläggsavgifter inom kollektivtrafiken, parkeringsböter, el- och
renhållningsavgifter, bostadshyror, ej återlämnade biblioteksböcker,
hundskatt samt skadestånd på grund av brott.
Datainspektionen konstaterar att det finns brister när det gäller
kontrollen av gäldenärsidentiteten och grunden för fordran samt
kunskaperna för att genomföra dessa kontroller på ett korrekt och
effektivt sätt. Dessa brister får också till följd att bolagen ibland närmar
sig fel person vid till exempel krav eller uppgörelser om avbetalning.
Mot denna bakgrund anser Datainspektionen att det är en brist att
inkassoombud inte har någon policy eller vägledning för handläggningen av ärendena mot underåriga. Vi rekommenderar därför att
inkassoombud, som åtar sig uppdrag mot underåriga gäldenärer, har en
särskild policy eller vägledning för handläggningen av ärendena mot
underåriga. I övrigt har vi funnit att inkassoombuden i de flesta fall följer
god inkassosed då de hanterar inkassoärenden mot underåriga.
Datainspektionen drar slutsatsen att föräldrabalkens bestämmelser i
vart fall behöver förtydligas, vilket till viss del sker redan vid årsskiftet
2008/09. Behovet av förändring, eller förtydligande, består dock när det
gäller offentligrättsliga fordringar.
Datainspektionen tycker sig se en tendens som innebär att antalet
inkassoärenden mot gäldenärer som var underåriga då fordran uppkom
nu minskar, vilket troligen är en effekt av den uppmärksamhet som
frågan om skuldsättning av barn har fått den senaste tiden.
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Lagar och regler som styr
inkassoverksamheten
Inkassolagen
Inkassolagen (1974:182) innehåller regler om hur inkassoverksamhet
ska bedrivas i Sverige. Lagen omfattar all inkassoverksamhet utom
kronofogdemyndighetens verksamhet och enskilda personers indrivning
av egna eller närståendes fordringar (1 § inkassolagen).
Grundregeln i all inkassoverksamhet uttrycks i 4 § inkassolagen där det
står ”Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Därvid ska
iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts
för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd”.
I förarbetena* till inkassolagen uttalas bland annat att ”Grundprincipen
att inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed fylls ut
med mer konkreta föreskrifter i 5–11 §§. Ytterligare regler hur sådan
verksamhet skall bedrivas för att stå i överensstämmelse med kravet
på god inkassosed torde få utbildas i praxis, främst genom Datainspektionens verksamhet”.

Datainspektionens allmänna råd
Datainspektionen har i skriften ”Tillämpning av inkassolagen – Datainspektionens allmänna råd” försökt att ge begreppet ”god inkassosed”
ett mer konkret innehåll. De allmänna råden är inte uttömmande och
får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet. De
allmänna råden har fastställts efter ett omfattande remissförfarande.
I de allmänna råden behandlas bland annat ”Kontroll av gäldenärens
identitet m.m.”. Det är av största vikt att ta reda på vem den utpekade
gäldenären är. Det kan vara svårt att se om det är ett barn eller barnets
förmyndare som skuldsätts. I de allmänna råden sägs att inkassoombudet
ska kontrollera gäldenärens identitet innan inkassoåtgärder vidtas, om
det är påkallat. En sådan utredning måste bedrivas mycket skyndsamt.
För att förhindra att gäldenärer förväxlas bör det finnas fasta rutiner för
identitetskontroll. Kontrollen bör vara noggrann och endast utföras av
personal som har upplysts om kontrollens betydelse.
Vidare ska den namn- och adressuppgift som man får fram när man
efterforskar en gäldenärs person- eller organisationsnummer jämföras
med de uppgifter som borgenären har lämnat. Om uppgifterna inte
* Se prop. 1974:42 s. 109.
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stämmer överens bör inkassoombudet vända sig till borgenären för
vidare utredning.
Vid tveksamhet om gäldenärens identitet ska ärendet inte fullföljas.
Kronofogdemyndigheten och domstol bör omedelbart underrättas om att
man utreder om ansökan i ett mål avser fel person. Om det visar sig att
ansökan gäller fel person ska den omedelbart återkallas.
I de allmänna råden behandlas också ”Kontroll av fordran”. När det gäller
underåriga gäldenärer, det vill säga gäldenärer som är yngre än 18 år, sägs
att man bör tänka på följande.
Föräldrabalken innehåller regler som ger den som är underårig rätt att
under vissa förutsättningar utföra rättshandlingar med bindande verkan.
Bland annat får en underårig som fyllt 16 år själv råda över vad han eller
hon har förvärvat genom eget arbete. Det förekommer ofta att underåriga
köper varor kontant för mindre belopp. Säljaren bör i sådana fall kunna
utgå från att den underårige betalar med egna pengar eller att han eller
hon har förmyndarens samtycke.
När en vara beställs och ska betalas i efterhand är situationen en annan.
Säljaren kan då inte utgå från att den underåriga blir bunden av avtalet.
Inkassoåtgärder ska därför inte vidtas när det framgår att en beställare
av varor är yngre än 18 år, såvida det inte finns anledning anta att beställningen är lagligen bindande, till exempel genom att förmyndaren har
godkänt eller undertecknat beställningen.

Pågående lagstiftningsarbete
I proposition 2007/08:150, ”Förmynderskapsrättsliga frågor”, har
regeringen föreslagit vissa ändringar rörande barns skuldsättning.
Regeringen konstaterar att det är angeläget att motverka att barn
skuldsätts. Skulder leder till problem när barnet blir myndigt och ger
därigenom en dålig start på vuxenlivet. För att skydda barn mot risken
att behöva gå in i vuxenlivet med skulder föreslår regeringen att föräldrar
inte ska kunna handla så att barn sätts i skuld, om inte överförmyndaren
har lämnat sitt samtycke till det.
Starka skäl talar alltså för en tydlig ordning som innebär att förmyndare,
utan att inhämta överförmyndarens samtycke, enbart kan genomföra
kontanttransaktioner för sina barns räkning. Det avgörande för om en
rättshandling ska kräva överförmyndarens samtycke bör vara om den
innebär att barnet sätts i skuld.
Regeringen anser att det undantag som utredningen har föreslagit – att
föräldrar, utan överförmyndarens tillstånd, bör få ingå avtal som rör
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mindre värden och som innebär ett kortare betalningsanstånd – inte är
lämpligt. Det är tveksamt om lagen då skulle ge ett tillräckligt skydd för
barnet mot skuldsättning – tvärtom kunde det innebära en försämring av
skyddet. Även om varje enskild transaktion rör ett mindre belopp skulle
illojala föräldrar kunna ådra barn betydande skulder genom att i stor
utsträckning utnyttja ett sådant undantag för att i barnets namn ägna sig
åt konsumtion på kredit. Till detta kommer att betalningsanmärkningar,
med de problem som sådana innebär, många gånger uppkommer även på
grund av fordringar på mindre belopp.
Riksdagen biföll regeringens proposition av den 22 oktober 2008 och
lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2009.
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Redovisning av enkätsvaren
I april 2008 genomförde Datainspektionen en enkätundersökning bland
60 av de bolag och föreningar som bedriver inkassoverksamhet med
tillstånd från Datainspektionen.

Antalet ärenden mot underåriga och fordringarnas storlek
En tredjedel, det vill säga 20 stycken, av de tillfrågade bolagen och
föreningarna svarade att de hade pågående kravärenden mot personer
som var underåriga då fordran uppkom. Bland ärendena finns alltså
både sådana som avser gäldenärer som nu är underåriga och ärenden
som avser gäldenärer som var underåriga då fordran uppkom men som
nu är myndiga. Ingen förening, utan endast verksamheter som bedrivs i
bolagsform, hade pågående ärenden mot underåriga.
Av de resterande 40 bolagen och föreningarna svarade endast fem att de
skulle ta på sig inkassouppdrag avseende fordringar som uppstått innan
det att gäldenären fyllt 18 år.
Då enkätundersökningen genomfördes hade bolagen drygt 79 500
pågående kravärenden mot gäldenärer som var underåriga då skulden
uppkom. Av dessa avsåg cirka 63 000 ärenden gäldenärer som fortfarande
var underåriga.
76 procent av ärendena mot gäldenärer som var underåriga då skulden
uppkom hade ursprungligen ett kapitalbelopp som understeg 500 kr.
Endast cirka 0,5 procent av ärendena hade ursprungliga kapitalbelopp på
över 10 000 kr.
Datainspektionen ställde också frågan hur stora de totala skulderna i
ärenden mot gäldenärer som var underåriga då skulden uppkom är i
dagsläget. Med totala skulder menas kapitalbelopp tillsammans med
upplupen ränta och kostnader. I april 2008 var gäldenärerna i cirka
64 procent av ärendena skyldiga mindre än 500 kr, medan den totala
skulden i cirka 1,4 procent av ärendena uppgick till mer än 10 000 kr.

Typer av fordringar mot underåriga
På frågan vilka typer av fordringar som ärendena mot underåriga avser
räknade bolagen upp många olika typer.
Fordringarna mot underåriga avser bland annat skolfoton, prenumerationer, postordervaror, bredband och telefoni samt fritidsaktiviteter,
såsom ridning, tennis och kurser hos studieförbund. Andra fordringar
mot underåriga avser sjukvård, tilläggsavgifter inom kollektivtrafiken (straffavgifter för personer som åker utan giltigt färdbevis),
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parkeringsböter, el- och renhållningsavgifter, bostadshyror, ej
återlämnade biblioteksböcker, hundskatt samt skadestånd på grund av
brott.

Hur fordringarna har uppkommit
När det gäller frågan hur underåriga skuldsätts verkar det vanligaste
sättet vara att förmyndaren ingår det bakomliggande avtalet på den
underåriges vägnar.
Andra sätt på vilka underåriga skuldsätts är att en person som är mellan
16 och 18 år själv ingår det bakomliggande avtalet om sådant som denne
får råda över. Fordran kan också uppkomma på grund av bestämmelser
i lag eller förordning. Bolagen har också uppgett att det förekommer att
fordringar mot underåriga uppkommer genom att en person under 16 år
själv ingår avtal.

Kontroller av grunden för fordran
Datainspektionen ställde frågan vilka kontroller av grunden för fordran
som bolagen gör innan de vidtar inkassoåtgärder mot en gäldenär som
kan ha varit underårig när fordran uppkom.
En del bolag får med automatik ut listor över ärenden mot underåriga ur
sitt datorsystem i samband med att nya ärenden kommer in.
Några av de kontrollåtgärder som togs upp i svaren på enkäten var att
man samråder med uppdragsgivaren, säkerställer att förmyndare har
undertecknat eller på annat sätt godkänt beställningen och att man
ställer kravbrevet till den underåriges målsman.
Vissa bolag kontrollerar endast uppdragsgivarens rutiner i samband med
att denne blir kund hos inkassoombudet och/eller genomför stickprovs
kontroller.
Några av bolagen uppgav att de inte utförde några speciella kontroller i
just ärenden avseende underåriga, utan att det i många fall räcker med en
”rimlighetskontroll”.

Till vem kravbrev adresseras
På frågan till vem kravbreven adresseras redovisade bolagen flera olika
varianter.
Vissa bolag adresserar kravbreven direkt till den underårige, andra lägger
till ”till målsman för” eller ”till förmyndaren för”. En del bolag adresserar
kravbreven direkt till målsman, förmyndaren eller vårdnadshavaren
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för den underårige. Något bolag adresserar kravbreven till både den
underårige gäldenären och dennes förmyndare.
Flera av bolagen adresserar kravbreven på olika sätt beroende på vad
grunden för fordran är, till exempel om den är offentligrättslig eller
privaträttslig.

Uppgörelser om avbetalning
I cirka 5 procent av ärendena i vilka fordringarna har uppkommit då
gäldenären var underårig löpte avtal om avbetalningar i enlighet med en
överenskommen avbetalningsplan i april 2008.
En femtedel av de bolag som har ärenden mot underåriga svarade att de
inte ingår avtal om avbetalning i ärenden mot underåriga.

Rättsliga åtgärder och verkställighet
60 procent av bolagen vidtar inte rättsliga åtgärder, det vill säga ansöker
om betalningsföreläggande eller stämning, mot underåriga gäldenärer.
Till de bolag som uppgav att de vidtar rättsliga åtgärder mot underåriga
ställde Datainspektionen frågan i vilka situationer man gjorde det.
Exempel på när bolagen vidtar rättsliga åtgärder mot underåriga är
då betalningsskyldigheten uppkommit genom bestämmelser i lag,
då uppdragsgivaren kunnat bevisa att förmyndaren har godkänt det
bakomliggande avtalet eller då fordran kvarstår som såväl oreglerad som
ostridig efter vidtagna inkassoåtgärder. I vissa fall har bolagen vidtagit
rättsliga åtgärder då fordran behöver säkras, till exempel då fordran
riskerar att preskriberas. Något bolag uppgav att man vidtog rättsliga
åtgärder om uppdragsgivaren ville det.
Fyra av de 20 bolagen, det vill säga 20 procent, begär ibland verkställighet
mot gäldenärer som är underåriga.
Ett par bolag uppger att man inte ser några hinder mot att begära
verkställighet mot underåriga gäldenärer om man skulle finna att det
fanns möjlighet att få skulden reglerad på det sättet. Andra bolag uppger
att man begär verkställighet mot underåriga till exempel då fordran avser
hundskatt och för vissa uppdragsgivares räkning då fordran mot den
underårige har slagits fast i en brottmålsdom.

Preskription
När det gäller frågan om hur preskriptionsavbrott sker i ärenden där
gäldenären är underårig verkar svaret vara att det vanligen sker genom
lösbrev ställt till förmyndaren eller gäldenären.
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Andra sätt som inkassobolagen använder för att bryta preskriptionen
i ärenden där gäldenären är underårig är att skicka svarskort till
förmyndaren eller gäldenären.
Några bolag har uppgett att man normalt inte gör några försök att bryta
preskriptionen i dessa ärenden eller att det inte har varit aktuellt att
försöka bryta preskriptionen innan det att gäldenären har blivit myndig.

Gäldenärsbyte
I december 2007 skickade branschorganisationen Svensk Inkasso ut en
skrivelse om barns skuldsättning till alla som har Datainspektionens
tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Skrivelsen hade tagits fram
i samarbete med Datainspektionen, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten och Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i
kommunal tjänst.
Skrivelsen innehöll en uppmaning att försöka få till stånd gäldenärsbyten
i redan pågående ärenden mot underåriga. Ett gäldenärsbyte skulle
alltså innebära att en skuld övergår från den underårige till förmyndaren
genom att borgenären accepterar förmyndaren som gäldenär i stället för
den underårige och att förmyndaren frivilligt övertar skulden från den
underårige.
I enkätundersökningen framkom att 75 procent av bolagen som har
pågående ärenden i vilka gäldenären var underårig när fordran uppkom
medverkar till sådana gäldenärsbyten. Ett par av bolagen har svarat att så
har skett i alla ärenden där gäldenären var underårig, medan andra bolag
har uppgett att deras försök att genomföra gäldenärsbyten hittills har
varit resultatlösa.

Synpunkter kring skuldsättning av barn
Den sista frågan som Datainspektionen ställde var om bolagen hade
några synpunkter när det gäller skuldsättning av barn.
Många gav uttryck för att skuldsättning av barn inte ger rätt start i livet
och att det ligger i allas intresse att minska barns skuldsättning. Förslag
framfördes om att en minskning av antalet skuldsatta barn kan ske
genom upplysning, förändrad lagstiftning, gäldenärsbyte från underårig
till förmyndare eller att skulden skrivs av i de fall den uppstått utan att
den underårige själv har kunnat påverka situationen.
Flera tyckte att man inte bör ingå kreditavtal med underåriga och att
det kan undvikas genom att borgenären ändrar sina rutiner. Andra gick
längre och sa att det inte alls borde gå att kräva barn på betalning och att
det måste förhindras genom lagstiftning. Någon tyckte dock att det var
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viktigt att underåriga även framöver har möjlighet att ikläda sig förpliktelser om det kan antas vara till nytta för den underårige.
Några framförde synpunkter som gick ut på att det är ett oskick att
föräldrar utnyttjar sina barn för att ta krediter som rätteligen skulle
tagits av föräldern eller aldrig tagits alls. Någon påpekade att barn ofta
skuldsätts på grund av okunskap hos borgenären.
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Iakttagelser vid fältinspektionerna
Efter att ha tagit del av samtliga svar på enkäten valde Datainspektionen att besöka sex av de inkassobolag som hade redovisat att man
hade pågående ärenden mot underåriga gäldenärer eller mot gäldenärer
som var underåriga då fordran uppkom. Urvalet gjordes främst med
beaktande av hur många ärenden som bolagen angett att man drev och
vilka typer av fordringar dessa ärenden avsåg.

Antalet ärenden och antalet gäldenärer
Inget av bolagen redovisade ett högre antal ärenden av den aktuella
typen vid fältinspektionen än vad man hade redovisat vid enkätundersökningen några månader tidigare. Flera inkassobolags erfarenhet är att
antalet ärenden normalt varierar kraftigt över tiden.
De flesta bolagen har uppgett att antalet ärenden inte är många fler än
antalet underåriga gäldenärer, det vill säga att det är ganska ovanligt att
samma gäldenär har flera ärenden mot sig (i vart fall hos ett och samma
inkassobolag). När det gäller fordringar som avser tilläggsavgifter inom
kollektivtrafiken eller skadestånd på grund av brott är det dock inte helt
ovanligt att en och samma gäldenär har flera sådana fordringar mot sig.

Gäldenärens identitet
Datainspektionen kan se att inkassobolagen tolkar föräldrabalken på
olika sätt, vilket leder till olika slutsatser kring vem som anses vara
gäldenär – den underårige eller dennes förmyndare/vårdnadshavare –
i ett visst ärende.
Ett par bolag har närmare analyserat vem som är att se som gäldenär
enligt föräldrabalkens bestämmelser. Någon menar att krav som har sin
grund i omvårdnaden av barn, till exempel fordringar avseende sjukvård,
ska riktas mot barnets förmyndare/vårdnadshavare eftersom fordran
omfattar sådant som ingår i dennes vårdnadsplikt gentemot sina barn.
Någon annan anser att det finns stöd i föräldrabalken för att behandla
förmyndarna/vårdnadshavarna som solidariskt betalningsskyldiga
tillsammans med den underårige, oavsett vilken typ av fordran det
handlar om.

Kontroll av grunden för fordran
De flesta inkassoärendena kommer in till inkassobolagen från uppdragsgivarna via datafiler. Ofta innehåller filerna endast de nödvändigaste
uppgifterna och själva underlagen för fordringarna ingår inte.
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Många bolag gör ingen kontroll alls av grunden för fordran. Ofta hänvisar
man till sitt avtal med uppdragsgivaren där det står att uppdragsgivaren
svarar för att fordran är lagligen grundad. Något bolag informerar
också särskilt sina uppdragsgivare om att det krävs att vårdnadshavare/
förmyndare har ingått avtal på den underåriges vägnar. Först om
gäldenären invänder mot kravet rekvireras ytterligare underlag från
uppdragsgivaren och grunden för fordran kontrolleras.
En del inkassobolag kontrollerar att förmyndaren/vårdnadshavaren
har godkänt avtalet med den underårige i varje enskilt ärende. Något
inkassobolag gör en noggrannare kontroll av grunden för fordran i de fall
gäldenären är under 16 år.

Särskilt om grunden för offentligrättsliga fordringar
Många av de bolag som Datainspektionen besökte handlägger inkasso
ärenden där fordran har offentligrättslig grund, till exempel fordringar
avseende sjukvård, tilläggsavgift inom kollektivtrafiken och hundskatt.
Bolagen som handlägger ärenden rörande offentligrättsliga fordringar
hade svårt att ange grunden för dessa fordringar. Samtliga bolag behövde
återkomma till Datainspektionen för att kunna lämna besked om
grunden för dessa fordringar. Även efter att bolagen fått möjlighet att
komplettera med dessa uppgifter fanns tveksamheter kring de grunder
som bolagen presenterade.
Eftersom sjukvård för barn i de flesta fall är kostnadsfri avsåg de flesta
sjukvårdsfordringarna mot underåriga avgifter för uteblivna besök inom
sjukvården. Grunden för att debitera vårdavgifter finns i hälso- och
sjukvårdslag (1982:763). I lagens 26 § står bland annat ”Av patienter får
vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen
bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet”. Beslut om
avgifternas storlek fattas därefter av landstings- eller kommunfullmäktige.
Inkassobolagen har hänvisat till olika landstingsfullmäktiges beslut,
landstingens avgiftshandböcker och liknande för att redovisa grunden
för att debitera underåriga avgifter för uteblivna besök inom sjukvården.
Den rättsliga grunden för att debitera tilläggsavgift inom kollektivtrafiken framgår av lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
Vägverket fattar, efter ansökan från respektive kollektivtrafikbolag,
beslut om storleken på den tilläggsavgift som just det bolaget har rätt att
ta ut. Inget av de besökta inkassobolagen hade tillgång till Vägverkets
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beslut som avser storleken på tilläggsavgiften för just det eller de kollektivtrafikbolag som inkassobolaget agerar ombud för.
Grunden för hundskatt finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar
och katter, förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar och Statens
jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av hundar
(numera SJVFS 2008:41).
Även när det gäller fordringar avseende kommunala avgifter, till exempel
då biblioteksböcker inte återlämnats i tid, råder osäkerhet kring den
rättliga grunden för fordringarna hos inkassobolagen.

Köp av fordringar mot underåriga
De flesta inkassobolag som Datainspektionen besökte köper inte
fordringar mot underåriga. Det kan dock hända att man av misstag
får med någon sådan fordran vid köp av en stock. Vissa av bolagen
återlämnar dessa fordringar till säljaren i enlighet med köpeavtalet.
Andra avstår i många fall från att driva just dessa ärenden.

Till vem kravbrev adresseras
De flesta av inkassobolagen ställer kravbreven ”till målsman för...” eller
”till vårdnadshavaren för...”, ofta utan att kontrollera vem eller vilka som
är vårdnadshavare/förmyndare.
Då föräldrarna har delad vårdnad, men inte bor tillsammans, ställs
kravet ofta till den av dessa som är folkbokförd på samma adress som den
underårige. Ibland är båda vårdnadshavarna/förmyndarna adressater för
kravet.
Några inkassobolag har rutinen att ställa kravbreven direkt till den
underårige när betalningsskyldigheten framgår av författning, till
exempel tilläggsavgift i kollektivtrafiken eller skadestånd (i vissa fall
under förutsättning att den underårige är minst 15 år gammal).
Ett par inkassobolag riktar alltid kravet direkt mot vårdnadshavarna/
förmyndarna oavsett vad som angetts i det bakomliggande avtalet.
I dessa fall kräver inkassobolagen vårdnadshavarna/förmyndarna
solidariskt.
Förslag om avbetalning och bevakningsbrev med mera adresseras på
liknande sätt.

Uppgörelser om avbetalning
De flesta bolagen accepterar att den underårige gäldenären själv ingår
uppgörelse om avbetalning, och kräver alltså inte att förmyndaren ingår
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en uppgörelse på den underåriges vägnar eller godkänner den uppgörelse
som den underårige har ingått. Om en invändning mot uppgörelsen görs
frångås dock oftast uppgörelsen om den har ingåtts av den underårige
själv.
Något av bolagen avstår från att ta ut de uppläggnings- och aviserings
avgifter som man har rätt till i samband med uppgörelser om avbetalning
när det handlar om ärenden mot underåriga.

Rättsliga åtgärder mot underåriga
Det är ovanligt att inkassobolagen vidtar rättsliga åtgärder mot
underåriga. Flera inkassobolag uppger att de i princip inte vidtar sådana
åtgärder förrän gäldenären är myndig och har ekonomiska förutsättningar att betala fordran.
Några bolag uppger att de ibland vidtar rättsliga åtgärder mot en
underårig när fordran har uppstått på grund av författning.
Ett par bolag uppger att vissa typer av ärenden mot underåriga avslutas
och återlämnas till uppdragsgivaren redan när fordran inte har betalats i
samband med att kravbrevet har skickats ut.

Policy i ärenden mot underåriga
Endast några få inkassobolag har en uttalad policy när det gäller
hanteringen av ärenden mot underåriga.
Ett bolag presenterade en omfattande och informativ vägledning för
handläggningen av ärenden mot underåriga.

Information till underåriga och förmyndare
Det verkar inte förekomma att underåriga gäldenärer eller deras
förmyndare får någon särskild information till exempel om fordran, hur
handläggning går till eller vad som händer när man blir myndig.
Inga utskick av saldobesked eller liknande skickas till gäldenären i
samband med att denna fyller 18 år och blir myndig.

Gäldenärsbyte
De flesta av de inkassobolag som Datainspektionen besökte är positiva
till att medverka till gäldenärsbyte, det vill säga att en skuld övergår från
den underårige till förmyndaren. Hur aktiv man har varit för att driva
igenom gäldenärsbyten varierar dock.
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Ett par av bolagen uppger att man alltid, eller när det gäller vissa typer
av fordringar, sätter förmyndarna som gäldenärer i den underåriges
ställe redan då man får in ärendet. Detta gör man även om uppdragsgivaren tidigare vänt sig mot den underårige själv. Man gör ingen kontroll
av förmyndarnas kreditvärdighet innan bytet sker, utan förmyndarna
accepteras som gäldenärer oavsett ekonomiska förutsättningar.
Ett bolag planerar att aktivt medverka till gäldenärsbyten, men har
ännu inte kommit igång med detta arbete. Ett annat bolag har skickat
vidare branschorganisationens blankett för gäldenärsbyte till sina största
uppdragsgivare men har inte fått någon respons.
Ett bolag uppger att man inte alls medverkar till gäldenärsbyte. Ett annat
uppger att man inte ens accepterar att förslag från förmyndaren själv om
att denna vill sätta sig själv som gäldenär i stället för den underårige,
utan anser att en sådan ändring bör komma lagstiftningsvägen.
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Datainspektionens synpunkter
Antalet ärenden mot underåriga
Datainspektionen tycker sig se en tendens som innebär att antalet
inkassoärenden mot gäldenärer som var underåriga då fordran uppkom
nu minskar. Flera av de bolag som vi besökte är idag mer restriktiva med
att ta sig an ärenden mot underåriga än förut. Detta är troligen en effekt
av den uppmärksamhet som frågan om skuldsättning av barn har fått den
senaste tiden.

Gäldenärens identitet
Datainspektionen kan se att inkassobolagen tolkar föräldrabalken på
olika sätt, vilket leder till olika slutsatser kring vem som anses vara
gäldenär i ett visst ärende.
I Datainspektionens allmänna råd sägs att inkassoombudet ska
kontrollera gäldenärens identitet innan inkassoåtgärder vidtas, om det är
påkallat.
Eftersom det kan vara svårt att avgöra om det är ett barn eller barnets
förmyndare som har skuldsatts bör identiteten hos den person som
uppdragsgivaren anger som gäldenär alltid kontrolleras, om den
utpekade gäldenären är underårig eller var underårig då fordran uppkom.
För att en sådan utredning ska kunna ske skyndsamt bör det finnas
fasta rutiner för identitetskontroll. Utredningen bör utföras av personal
som har upplysts om innehållet i föräldrabalkens bestämmelser och
kontrollens betydelse. Vid tveksamhet om gäldenärens identitet ska
ärendet inte fullföljas.

Kontroll av grunden för fordran
Datainspektionen noterar att inkassobolagen i många fall kontrollerar
grunden för fordran först då gäldenären, eller dennes ombud, bestrider
eller ifrågasätter kravet.
Vid ett stort inflöde av kravärenden gällande en viss typ av fordringar
kan en förenklad granskning ske av kravunderlaget. Vi anser dock att
nya uppdragsgivare bör kontrolleras mer noggrant. Uppdragsgivare som
man erfarenhetsmässigt vet har en redovisning som kan vara mindre
noggrann ska också kontrolleras mer regelmässigt. Inkassoombudet bör
aldrig nöja sig med ett avtalsvillkor i förhållande till sin uppdragsgivare
som säger att uppdragsgivaren svarar för att fordran är lagligen grundad.
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Vid Datainspektionens granskning har inkassobolagen genomgående
haft svårt att ange grunden för fordran vid direkt fråga, inte minst när
det gäller de offentligrättsliga fordringarna.
Enligt god inkassosed måste en gäldenärs fråga om till exempel grunden
för fordran kunna besvaras omgående. Datainspektionen anser att
handläggarna hos inkassobolagen ska kunna redogöra för lagstödet för
olika typerna av fordringar. Vi förutsätter att inkassobolagen kommer att
genomföra utbildningsinsatser bland sina handläggare i denna fråga.

Till vem kravbrev adresseras
Den underårige ska anses som gäldenär om denne till exempel har
skuldsatts av en förälder som i kraft av sin ställning som förmyndare för
den underårige ingått ett avtal.
Den underårige ska emellertid normalt sett inte vara den som man
närmar sig vid till exempel krav. Det är Datainspektionen uppfattning
att kravbrev med mera ska adresseras till den underåriges legala ombud,
det vill säga förmyndaren. Samtidigt ska det med tydlighet framgå av
kravbrevet vem kravet riktas mot, det vill säga vem som anses vara
gäldenär.

Uppgörelser om avbetalning
En uppgörelse om avbetalning i ett ärende mot en underårig, som saknar
egen rättslig handlingsförmåga, är bindande endast om det har ingåtts av
eller godkänts den underåriges legala ombud, det vill säga förmyndaren.
Datainspektionen anser därför att inkassobolagen ska ingå sådana
uppgörelser med förmyndaren. Att ingå en uppgörelse med den
underårige själv och sedan frångå uppgörelsen efter invändning kan
åsamka gäldenären onödiga kostnader.

Rättsliga åtgärder mot underåriga
Det är inte förenligt med god inkassosed att vidta rättsliga åtgärder
när man på förhand vet att de är utsiktslösa. Eftersom sådana åtgärder
mot underåriga är sällsynta verkar det som om inkassobranschen är av
samma uppfattning.
Om inkassobolaget har fått kännedom om att den underåriga har
tillgångar, kan det däremot motivera att rättsliga åtgärder vidtas.

20

Skuldsatta barn – Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden
Datainspektionens rapport 2008:2

Policy i ärenden mot underåriga
Mot bakgrund av de konstaterade bristerna när det gäller gäldenärens
identitet och kontroll av grunden för fordran anser Datainspektionen
att det också är en brist att inkassoombud inte har någon policy
eller vägledning för handläggningen av ärendena mot underåriga.
Vi rekommenderar därför att inkassoombud som åtar sig uppdrag
mot underåriga gäldenärer har en särskild policy eller vägledning för
handläggningen av ärendena mot underåriga. Vid utarbetande av en
sådan policy eller vägledning måste ombuden naturligtvis också ta
hänsyn till de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2008/09.

Information till underåriga och förmyndare
Datainspektionen anser att inkassobolagen bör överväga om de ska
lämna särskild information om fordran, hur handläggning går till
och vad som händer när man blir myndig till den underårige och dess
förmyndare.

Fortsatt arbete kring skuldsättning av underåriga
Datainspektionens granskning visar att inkassobolagen tolkar föräldrabalken på olika sätt, vilket leder till olika slutsatser kring vem som anses
vara gäldenär i ett visst ärende.
Vi drar slutsatsen att föräldrabalkens bestämmelser i vart fall behöver
förtydligas. De lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2008/09
kan komma att läka denna brist och leda till att underåriga skuldsätts i
mindre omfattning när det gäller privaträttsliga fordringar.
De offentligrättsliga fordringarna verkar dock utgöra en mycket stor del
av fordringarna mot underåriga. Behovet av förändring, eller förtydligande, är därför minst lika stort när det gäller den typen av fordringar.
Den arbetsgrupp som arbetar med att försöka hitta vägar för att komma
till rätta med skuldsättningen av underåriga är av den uppfattningen att
såväl tand- som sjukvård faller under den vårdplikt som vårdnadshavare
har enligt föräldrabalken och att det därför är vårdnadshavarna som är
rätt gäldenär vid utebliven betalning. Denna åsikt har arbetsgruppen
framfört till Sveriges kommuner och landsting.
När det gäller sådana offentligrättsliga fordringar som inte
anses omfattas av vårdnadshavarnas vårdplikt, eller om arbetsgruppens tolkning av föräldrabalken inte skulle få genomslag, anser
Datainspektionen att en lagändring eller ett förtydligande av föräldrabalkens bestämmelser bör övervägas för att förhindra att underåriga
skuldsätts.
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Bilaga 1: Deltagande bolag och föreningar
AB Svensk Direktinkasso
AB Svenska Eken corpusjuriscivilis
AK Inkassotjänst AB
Alektum Inkasso AB
Auktoritet Inkasso AB
BetalningsCentralen Dalarna AB
Collector Finance & Law AB
EFAB Inkassobolagen AB
EkoJur Inkasso KB
Euro Finans AB
Eurocredit AB
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Service AB
Fastighetsägarna Mellansverige AB
Fastighetsägarna Syd AB
Fastighetsägarna Öst Ekonomisk förening
FSBAB – Fastighetsägarnas Servicebyrå AB
Gothia Financial Group AB
GRIPEN Inkasso AB
Göteborgs Jurist och Inkasso AB
HSB Göteborg Ekonomisk förening
HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förening
HSB Sydost ekonomisk förening
HSB Södertälje ekonomisk förening
HSB Uppsala ekonomisk förening
Hyresinkasso i Växjö (Camilla Björklund m.u.f.)
Incassator AB
Inkasso AB Marginalen
Inkassoledarna I.L AB
Intrum Justitia Sverige AB
ISS Ekonomiförvaltning AB
Jonesto AB (med bifirma Pay Sthlm Inkasso)
Kreditbevakarna i Linköping HB
Kredit-Inkasso AB
Likviditetskontroll – Kreditfakta KB
Lindorff Sverige AB
Mfin Inkasso AB
Nybro kommun
PayEx Collection AB
PayEx Finance AB
PBK Inkasso AB
Prioritet Inkasso AB
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Profina AB
Pro Voice Sverige AB
Radiotjänst i Kiruna AB
Reda Inkasso AB
Riksbyggen ekonomisk förening
Robur Parkering AB
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Seger Ekonomi och Inkasso AB
SEKIN Inkasso AB
Sergel Kredittjänster AB
Smygehamn Bostäder AB (med bifirma Cedent Inkasso)
Svea Inkasso AB (med bifirma Hojab)
Svensk Betalningskontroll AB
Svensk Bostadsinkasso AB
Svenska Europainkasso AB
Swesum Inkasso AB
Transcom Credit Management Services AB
Upplands Boservice AB
Visma Collectors AB
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Bilaga 2: Enkätfrågor
Har ni pågående kravärenden mot gäldenärer som är underåriga (dvs.
som inte har fyllt 18 år) eller i vilka skulden uppstått när gäldenären var
underårig, men där gäldenären nu är myndig?
o Ja
o Nej
Om Nej: Skulle ni ta på er uppdrag avseende skulder som uppstått innan
det att gäldenären fyllt 18 år om ni fick in sådana uppdrag?
o Ja
o Nej
Om Nej på båda de tidigare frågorna kan enkäten avslutas.
Hur många pågående kravärenden mot gäldenärer som nu är underåriga
har ni?
Hur många pågående kravärenden mot gäldenärer som var underåriga då
skulden uppkom, men som nu är myndiga, har ni?
Hur stora är de ursprungliga kapitalbeloppen i ärendena mot gäldenärer
som nu är underåriga eller var underåriga då skulden uppkom?
Antal ärenden med kapitalbelopp under 500 kr
Antal ärenden med kapitalbelopp om 500 kr–2 000 kr
Antal ärenden med kapitalbelopp om 2 000 kr–10 000 kr
Antal ärenden med kapitalbelopp över 10 000 kr
Hur stora är de totala skulderna idag i ärendena mot gäldenärer som nu
är underåriga eller var underåriga då skulden uppkom?
Antal ärenden med total skuld under 500 kr
Antal ärenden med total skuld om 500 kr–2 000 kr
Antal ärenden med total skuld om 2 000 kr–10 000 kr
Antal ärenden med total skuld över 10 000 kr
Vilka typer av fordringar rör era kravärenden mot gäldenärer som nu är
underåriga eller var underåriga då skulden uppkom? Precisera vilken typ
av t.ex. prenumeration, hyra eller vård som fordringarna avser!
Hur har fordringarna mot de underåriga uppkommit?
Flera svarsalternativ kan väljas.
o Person under 16 år har själv ingått avtal.
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o Person som är 16–18 år har själv ingått avtal om sådant som denne får
råda över.
o Förmyndare har ingått avtal på den underåriges vägnar.
o På grund av lag eller förordning.
o På annat sätt.
Om på annat sätt: Hur?
Vilka kontroller av grunden för fordran gör ni innan ni vidtar inkassoåtgärder mot en gäldenär som kan ha varit underårig när fordran uppkom?
Till vem adresseras kravbrev i ärenden där gäldenären är underårig? (t.ex.
gäldenären eller förmyndaren).
Ingår ni amorteringsplaner i ärenden där gäldenären är underårig?
o Ja
o Nej
Om Ja: I hur många av dessa ärenden löper en amorteringsplan idag?
Vidtar ni rättsliga åtgärder, dvs. ansöker om betalningsföreläggande eller
stämning, mot en gäldenär som är underårig?
o Ja
o Nej
Om Ja: I vilka situationer vidtar ni sådana åtgärder?
Begär ni verkställighet mot en gäldenär som är underårig?
o Ja
o Nej
Om Ja: I vilka situationer gör ni det?
Hur sker preskriptionsavbrott i ärenden där gäldenären är underårig?
Flera svarsalternativ kan väljas.
o Lösbrev ställt till gäldenären
o Lösbrev ställt till förmyndare
o Svarskort ställt till gäldenären
o Svarskort ställt till förmyndare
o Med hjälp av delgivningsman gentemot gäldenären
o Med hjälp av delgivningsman gentemot förmyndare
o På annat sätt.
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Om på annat sätt: Hur?
Medverkar ni till gäldenärsbyte från underårig till förmyndare på det sätt
som föreslagits i tidigare skrivelse från bl.a. Datainspektionen?
o Ja
o Nej
Om Ja: Hur många sådana gäldenärsbyten har i så fall skett?
Har ni några synpunkter när det gäller skuldsättning av barn?
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