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Skatteverkets promemoria Lönegaranti (A2022/01136) 

(A2022/01200) 
 
Försäkringskassan välkomnar promemorians förslag som ett led i att begränsa felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemet. Försäkringskassan delar Skatteverkets bedömning 
att förutsättningarna för ytterligare ändringar i lönegarantisystemet bör utredas vidare. 
 
Försäkringskassan begränsar remissvaret i övrigt till de delar som berör myndighetens 
verksamhet. 
 

4.7 Skyldighet att lämna uppgifter som behövs för att utreda eller rätta 
beslut om lönegaranti, och 4.8.1 Uppgifter från förvaltare, rekonstruktör, 
Kronofogdemyndigheten Försäkringskassan samt Skatteverkets 
beskattningsverksamhet 

Enligt 3 § förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter 
(uppgiftslämnarförordningen) ska Försäkringskassan på begäran lämna uppgifter om 
enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska 
förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning avser till bland annat Skatteverket 
och Kronofogdemyndigheten om uppgifterna behövs i ärenden där. 
 
Försäkringskassan har alltså redan idag en skyldighet att på begäran lämna ut bland 
annat uppgifter om vilka ersättningar som utgått, med vilket belopp, för vilka perioder 
och med vilken sjukpenninggrundande inkomst till bland annat Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten. Det saknas däremot möjlighet att lämna ut ytterligare 
uppgifter, exempelvis om den enskildes hälsa, eller underlag i ärendet som legat till 
grund för beslut om ersättning. 
 
Bestämmelserna i 3 § uppgiftslämnarförordningen gäller inte gentemot enskilda. Det har 
i promemorian inte i tillräcklig grad belysts vilken typ av uppgifter, med undantag för 
sjukperiod och föräldrapenningperiod, som kan vara relevanta för de tänkta mottagarna 
att ta del av. 
 
De nu föreslagna bestämmelserna är inte begränsade på samma sätt som 3 § 
uppgiftslämnarförordningen. Skyldigheten att lämna uppgifter till förvaltare, rekonstruktör 
och Kronofogdemyndigheten med stöd av 22 a § lönegarantilagen har begränsats 
genom intresseavvägningen i 22 c § lönegarantilagen. Detta främst av hänsyn till att 
uppgifter som lämnas till konkursförvaltare eller rekonstruktör, lämnas till en verksamhet 
som inte alls omfattas av sekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Någon 
motsvarande begränsning föreslås inte när Försäkringskassan ska lämna uppgifter till 
Skatteverket, utöver att uppgifterna ska behövas för att fullgöra kontrollen enligt 22 d § 
lönegarantilagen. Det har i promemorian inte belysts varför någon intresseavvägning likt 
den i 22 c och 22 f §§ lönegarantilagen inte har ansetts behövas mellan 
Försäkringskassan och Skatteverket. 
 

W
im

i 
F

K
1

4
0

0
7

_
0
0

9
_

W
 



 

 

REMISSVAR 
 
2 (2) 

 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-02 FK 2022/016112 

 

4.9.4 Personuppgiftsbehandlingen i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet, hos Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan 

Som konstateras i promemorian medför de föreslagna skyldigheterna att lämna 
uppgifter en personuppgiftsbehandling inte enbart hos mottagaren utan även hos 
utlämnande myndighet. Försäkringskassan föreslås vara skyldiga att lämna uppgifter till 
såväl myndigheter som enskilda. 
 
Försäkringskassan uppmärksammar att den bestämmelse i Försäkringskassans 
registerlagstiftning som tas upp i promemorian, 114 kap. 9 § 1 socialförsäkringsbalken, 
tar sikte på personuppgiftsbehandling i samband med uppgiftslämnande med stöd av 
uppgiftsskyldighet enligt 10 kap 28 § offentlighets- och sekretesslagen mellan 
myndigheter. När Försäkringskassan lämnar ut uppgifter till enskilda är alltså 114 kap. 
9 § 1 socialförsäkringsbalken inte tillämplig. Det saknas en redogörelse för 
Försäkringskassans personuppgiftsbehandling när uppgifter lämnas till enskilda. 
 
Försäkringskassan uppmärksammar även att 114 kap. socialförsäkringsbalken är under 
omarbetning. Detta bör beaktas vid det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 

4.15 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, och 5.8 Effekter för 
myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Försäkringskassan använder sig idag av IT-tjänsten Leverera Förmånsinformation, LEFI 
Online. Tjänsten består av en onlinetjänst innehållande stödjande funktionalitet för att 
externa partner, däribland Skatteverket, ska kunna hämta elektronisk information ur 
socialförsäkringssystemet. Försäkringskassan anser att denna tjänst också bör 
användas för att lämna uppgifter vid utredning av lönegaranti. 
 
Att lämna uppgifterna digitalt via LEFI Online innebär att nya användarkategorier måste 
registreras, såsom förvaltare och rekonstruktörer. Försäkringskassan kommer även 
behöva utveckla ny tjänst eller anpassa befintliga tjänster för att kunna ta emot 
information från Skatteverket, avseende den information som idag lämnas till 
Försäkringskassan från Länsstyrelsen. Att genomföra dessa anpassningar innebär 
utvecklingskostnader för myndigheten. Kostnaden för sådana åtgärder uppskattas till 
åtminstone fem miljoner kronor. 
 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av tf. rättschef Marie Axelsson i närvaro av 
avdelningschef Alexandra Wallin, verksamhetsområdeschef Eva Unger samt rättslig 
expert Marcus Lundén, den senare som föredragande. 

Marie Axelsson 

Marcus Lundén 
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