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Yttrande över remiss om Skatteverkets promemoria 
Lönegaranti (A2022/01136)  
Er beteckning: A2022/01136 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen tillstyrker att ansvaret för utbetalning av garantibelopp och 
de sammanhängande uppgifterna enligt lönegarantilagen och 
lönegarantiförordningen överförs från länsstyrelserna till Skatteverket. 
Länsstyrelsen avstyrker att myndigheten ska fortsätta handlägga ärenden 
som är påbörjade innan den 1 januari 2024. 

Länsstyrelsen har deltagit i delar av det arbete som ligger till grund för 
Skatteverkets promemoria om lönegaranti. Länsstyrelsens har tidigare 
lämnat förslag till ändringar inom ramen för Riksrevisionens granskning 
av lagstiftningen på området. Länsstyrelsens noterar att de förslag som 
lämnats till Riksrevisionen också finns med i Skatteverkets promemoria, 
bland annat förslag om förenklade regler vid återkrav av utbetald 
lönegaranti. 

Länsstyrelsen ser med fördel att verksamhetsövergången till fullo sker 
till Skatteverket för en tydligare och kostnadseffektivare verksamhet i 
staten. Om ansvaret för verksamheten ska delas mellan länsstyrelserna 
och Skatteverket enligt förslaget så behöver eventuella övergångsregler 
klargöras och länsstyrelsernas finansiering av kvarstående 
verksamhetskostnader måste vidare utredas. 

Inför svaret på denna remiss har viss samordning skett mellan 
länsstyrelserna varför vissa svar utgår från samtliga länsstyrelsers 
situation. 

Behov av ytterligare utredning 
Länsstyrelsens instämmer i promemorian slutsatser om behov av 
ytterligare utredning. 

Trots att Länsstyrelsen ansluter i bedömningen om behovet av ytterligare 
utredning anser Länsstyrelsen att arbetsuppgiften kan överlämnas till 
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Skatteverket under tiden som eventuellt arbete med ytterligare utredning 
pågår. 

Beslutanderätten 

Promemorians ger förslag på en utökad utredningsskyldighet för 
konkursförvaltare och rekonstruktörer tillsammans med ändringar i 
sekretesslagstiftningen och skyldigheter att lämna uppgifter.  

Förslagen innebär enligt Länsstyrelsens mening att Skatteverket kommer 
att behöva tillhandahålla uppgifter till konkursförvaltare och 
rekonstruktörer i högre utsträckning än idag. Länsstyrelsen anser att 
detta i praktiken kommer att leda till att Skatteverket vid 
informationsöverlämnandet redan har utfört större delen av den 
utredning som kan vara aktuell inför ett beslut i ett lönegarantiärende. 
Det är därför enligt Länsstyrelsens mening mer ändamålsenligt och 
effektivt att Skatteverket får ett övergripande ansvar över frågan på så 
sätt som promemorian föreslår.  

4.15 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Länsstyrelsen avstyrker att länsstyrelserna ska fortsätta handlägga 
ärenden som är påbörjade innan 1 januari 2024. Länsstyrelsen anser att 
verksamheten till fullo ska övergå till Skatteverket. Om så inte blir fallet 
så förespråkar Länsstyrelsen att eventuella övergångsregler förtydligas 
under den tid som verksamheten delas mellan Skatteverket och 
länsstyrelserna. Detta för att minimera kostnaderna och för att undvika 
att Länsstyrelsen förlorar personal som ska arbeta med uppgifterna vid 
en längre övergångsperiod.  

Ekonomi och IT-lösningar 
Skatteverkets förslag om att myndigheten övertar alla nya ärenden, 
medför att länsstyrelserna har kvar de gamla ärendena innan 
verksamhetsövergången. Detta innebär att länsstyrelserna kommer ha 
kvar både kostnader för personal och systemstöd ytterligare en tid 
framöver. Länsstyrelsen räknar med att ha kvar systemstödet i upp till 15 
års tid på grund av gällande arkivregler och att befintlig personal till viss 
del behöver kvarstå under ett års tid efter övergången. 

Länsstyrelserna uppskattar att ytterligare kostnader för systemstöd upp 
emot 20 mnkr kvarstår. Systemkostnaderna består av en årlig kostnad för 
nuvarande systemstöd på cirka 1,2 mkr och en uppskattad 
uppgraderingskostnad. Kostnaderna kommer bli lägre om systemet 
enbart ska hantera arkivering och ingen mer handläggning av ärenden. 
Utöver kostnader för system kvarstår även personalkostnader till viss del 
som ska fortsätta handläggningen av befintliga ärenden. 
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Den ersättning länsstyrelserna idag får från Kammarkollegiet för 
lönegarantihandläggningen uppgår till 550 kronor per nytt ärende. Då 
länsstyrelserna inte längre kommer få några nya ärenden, behöver 
länsstyrelsernas finansiering ersättas på annat sätt för att täcka våra 
verksamhetskostnader. 

Deltagande i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med jurist Magnus 
Österholm som föredragande. I den slutliga handläggningen har även t.f. 
rättsdirektör Helene Munkner och enhetschef Adli Assali medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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