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Fi2022_01831-1 Lönegaranti promemoria 
 

Sammanfattning 
 

Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen och ser positivt på att 
utbetalningsansvaret för lönegaranti flyttas till Skatteverket och att 
konkursförvaltaren eller annan som fattar beslut om lönegaranti får en 
förtydligad och utökad utredningsskyldighet, liksom att Skatteverket får 
en kontrollfunktion.   

 

Allmänna synpunkter 

 

I promemorian föreslås att Försäkringskassan får en skyldighet att lämna 
uppgifter till konkursförvaltaren (eller annan som fattar 
lönegarantibeslut) genom att införa en skyldighet i 22 a § 
lönegarantilagen (1992:479) och sekretessbrytande bestämmelser i 28 
kap 6 § OSL.  

Som bakgrund till förslaget att ge Försäkringskassan en 
uppgiftsskyldighet nämns bland annat Riksrevisionens rapport ”Den 
statliga lönegarantin – förekomst av missbruk och myndigheternas 
kontrollarbete” (RIR 2022:4). I denna påtalas på flera ställen att även 
Arbetsförmedlingen har uppgifter som kan vara viktiga inför beslutet om 
lönegaranti, exempelvis på s. 58: 

”Förvaltaren kan också behöva uppgifter från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen inför sitt beslut om lönegaranti. [………] För de 
anställda som har någon form av bidrag från Arbetsförmedlingen kan 
förvaltare behöva tillgång till exempel anställningskontraktet och 
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information om nivån på bidraget. I dagsläget blir konkursförvaltare ofta 
nekade att ta del av uppgifter från Arbetsförmedlingen.”  

Arbetsförmedlingen anser därför att det kan övervägas att införa en 
liknande uppgiftsskyldighet för Arbetsförmedlingen. Det skulle kunna 
ske genom att även Arbetsförmedlingen nämns i lönegarantilagen 22 a § 
och att det införs en sekretessbrytande bestämmelse liknande den som 
för Försäkringskassan i OSL (jämför OSL 28 kap 12 a §, som ger 
Arbetsförmedlingen möjlighet att lämna uppgifter till leverantör).  

Likaså kan det övervägas om det ska finnas en skyldighet för 
Arbetsförmedlingen att lämna uppgifter till Skatteverket i den föreslagna 
22 e § lönegarantilagen.  

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

Maria Mindhammar  
  
 

Peter Thornberg 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. 
Ärendet har föredragits av verksamhetssamordnare Peter Thornberg. I 
den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschef Eva-Lena 
Edberg deltagit.  
 
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 


