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Skatteverkets promemoria Lönegaranti, A2022/01200 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen tillstyrker att ansvaret för utbetalning av garantibelopp och de 

sammanhängande uppgifterna enligt lönegarantilagen och lönegaranti-

förordningen överförs från länsstyrelserna till Skatteverket. Länsstyrelsen 

ställer sig också bakom Skatteverkets förslag på ytterligare utredningar inom 

ett antal områden kopplat till lönegarantihanteringen.  

Länsstyrelsen föreslår dock att verksamhetsövergången till fullo sker till 

Skatteverket för en tydligare och mer kostnadseffektiv verksamhet i staten. 

Om ansvaret för verksamheten ska delas mellan länsstyrelserna och 

Skatteverket i enlighet med förslaget så behöver eventuella övergångsregler 

klargöras och länsstyrelsernas finansiering av kvarstående 

verksamhetskostnader måste också vidare utredas. 

Allmänna synpunkter 

Ekonomi och IT 

Skatteverkets förslag gällande att myndigheten övertar alla nya ärenden, 

medför att länsstyrelserna har kvar de gamla ärendena innan 

verksamhetsövergången. Detta innebär att länsstyrelserna kommer att ha 

kvar både kostnader för personal och systemstöd ytterligare en tid framöver. 

Vi räknar med att vi kommer ha kvar systemstödet i upp till 15 års tid på 

grund av gällande arkivregler och att befintlig personal till viss del behöver 

vara kvar på länsstyrelserna under ett års tid efter övergången. 

Länsstyrelsen uppskattar att ytterligare kostnader för systemstöd upp emot 

20 mnkr kvarstår för länsstyrelserna. Systemkostnaderna består av en årlig 

kostnad för nuvarande systemstöd på cirka 1,2 mnkr och en uppskattad 

uppgraderingskostnad. Kostnaderna kommer att bli lägre om systemet 

enbart ska hantera arkivering och ingen mer handläggning av ärenden. 

Utöver kostnader för system kvarstår även till viss del personal som ska 

fortsätta med 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. 

Återkrav mot företag 

Länsstyrelsen saknar i Skatteverkets promemoria den avslutande delen av 

lönegarantiverksamheten som handlar om återkrav mot arbetsgivaren. 

Avsnitt 4.13 handlar enbart om återkrav mot den enskilde. Om staten inte får 

full utdelning/återbetalning i en konkurs/rekonstruktion ska länsstyrelsen, 

beroende på juridisk bolagsform återkräva det utbetalda garantibeloppet från 

arbetsgivaren och bevaka statens fordran. Länsstyrelsen förutsätter att även 

denna del ingår i verksamhetsövergången. 

Avsnitt 4.14 Ytterligare utredning av 
lönegarantisystemet 

Länsstyrelsen bedömer att ytterligare åtgärder kan vara positivt för att 

motverka problemen med missbruk av lönegaranti och felaktiga 

utbetalningar. Vi ställer oss därför bakom de föreslagna fortsatta 

utredningarna som Skatteverket lyfter fram. 

Avsnitt 4.15 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Länsstyrelsen uppfattar att Skatteverkets förslag utgår ifrån att Skatteverket 

övertar lönegarantiverksamheten per 1 januari 2024 och att Skatteverket ska 

handlägga alla nya ärenden efter detta datum. Ärenden före 1 januari 2024 

ska länsstyrelserna fortsatt handlägga.  

Länsstyrelsen anser att tidsramen är snäv för en verksamhetsövergång då 

inga beslut och lagändringar ännu har genomförts. För att ge Skatteverket 

förutsättningar för tillräcklig planering inför övergången och för att 

Länsstyrelserna ska få tydliga förutsättningar inför deras roll fram till 

övergången, behöver ett beslut om övergång fattas snarast och tidsplanen för 

densamma fastställas. 

Länsstyrelsen avstyrker att länsstyrelserna ska fortsätta att handlägga 

ärenden som är påbörjade före 1 januari 2024, utan anser att verksamheten 

till fullo ska övergå till Skatteverket. Om så inte blir fallet förespråkar 

Länsstyrelsen att eventuella övergångsregler förtydligas under den tid som 

verksamheten delas mellan Skatteverket och länsstyrelserna. 
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Beslutet 

Detta yttrande har beslutats av länsråd Daniel Gustafsson efter föredragning 

av ekonomichef Niklas Marklund. Godkännandet har skett digitalt och 

saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Daniel Gustafsson 

Länsråd 

   Niklas Marklund 

   Ekonomichef 


