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Yttrande över Skatteverkets promemoria lönegaranti  
Er beteckning: A2022/01200 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen tillstyrker att ansvaret för utbetalning av garantibelopp och 
de sammanhängande uppgifter enligt lönegarantilagen och 
lönegarantiförordningen överförs från länsstyrelserna till Skatteverket. 
Ytterligare förslag som Skatteverket tar upp i promemorian kommer 
vara till fördel för att förhindra missbruk av den statliga lönegarantin. 

Länsstyrelsen ser med fördel att verksamhetsövergången sker till fullo 
till Skatteverket och även tillämpas på ärenden som är påbörjade före 
tidpunkten för verksamhetsövergången. Om ansvaret för lönegarantin 
delas upp mellan länsstyrelserna och Skatteverket enligt förslaget 
behöver eventuella övergångsregler samt hur länsstyrelserna ska 
finansieras under övergångsperioden för kvarstående 
verksamhetskostnader vidare utredas.  

Avsnitt 4.14 Ytterligare utredning av lönegarantisystemet 
Länsstyrelsen ställer sig bakom de av Skatteverket föreslagna fortsatta 
utredningarna.  

Avsnitt 4.15 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 
Länsstyrelsen uppfattar att Skatteverkets förslag utgår från att 
Skatteverket övertar lönegarantiverksamheten per 1 januari 2024 och att 
Skatteverket ska handlägga alla nya ärenden som rör lönegaranti från 
och med detta datum. Ärenden före 1 januari 2024 ska länsstyrelserna 
fortsatt handlägga. 

Länsstyrelsen avstyrker att länsstyrelserna ska fortsätta handlägga 
ärenden som är påbörjade före tidpunkten för verksamhetsövergången 
utan anser att verksamheten till fullo övergår till Skatteverket den 1 
januari 2024. Om så inte är fallet förespråkar Länsstyrelsen att 
eventuella övergångsregler tydliggöras under perioden som 
verksamheten finns hos både Skatteverket och länsstyrelserna.  
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Allmänna synpunkter 
Ekonomi och IT-lösningar 
Skatteverkets förslag att myndigheten övertar alla nya ärenden medför 
att länsstyrelserna kvarstår med de äldre ärendena innan 
verksamhetsövergången. Detta innebär att länsstyrelserna kommer ha 
kvar kostnader för både personal och systemstöd ytterligare ett antal år 
framöver. Bedömningen är att systemstödet kommer vara kvar i upp till 
15 år på grund av gällande arkivregler samt att befintlig personal till viss 
del kommer behövas under några års tid i anslutning till övergången. 

Den årliga kostnaden för samtliga koncentrationslänsstyrelsernas 
systemstöd är cirka 1,2 mnkr och en uppskattad uppgraderingskostnad. 
Länsstyrelserna uppskattar de framtida kostnaderna för systemstöd till 
totalt ca 20 mnkr. Kostnaderna kommer bli lägre om systemet enbart ska 
hantera arkivering och ingen mer handläggning av ärenden. Utöver 
kostnader för system kvarstår även personalkostnader som till viss del 
ska fortsätta handläggningen av befintliga ärenden.  

Idag erhåller länsstyrelserna en lönegarantiersättning från 
Kammarkollegiet om 550 kronor per nytt ärende. Då länsstyrelserna inte 
kommer få några nya ärenden efter verksamhetsövergången behöver 
länsstyrelsernas kompenseras på annat sätt för att finansiera kvarvarande 
verksamhetskostnader 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med enhetschef Lena 
Lövgren som föredragande och avdelningschef Susanne Nilsson som 
medverkande. 
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