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Promemorian Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 
2017:67)  

A2017/02475/ARM  

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker förslagen i promemorian. Det 

är emellertid inte tillräckligt att utbetalningsfunktionen avseende lönegaranti 

centraliseras för att de brottsliga angrepp som lönegarantisystemet är utsatt för ska 

kunna stävjas, se Kronofogdens remissvar avseende (SOU 2017:37) Kvalificerad 

välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra, dnr 840 12516-

17/112 samt Skatteverkets promemoria (Fi2017/04041/S3) Några frågor om 

skattebrott, dnr 840 28668-17/112. Kronofogden vill därför även i detta 

sammanhang särskilt framhålla att det är angeläget att bl.a. följande ändringar i 

lagstiftningen genomförs. 

 

I sekretesslagstiftningen 
 

Den som beslutar om lönegaranti, vanligtvis konkursförvaltaren, måste i större 

utsträckning än vad som idag är möjligt få den information som behövs för att 

kunna fatta rätt beslut. Den sekretessbrytande bestämmelsen till förmån för en 

konkursförvaltare i 27 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som 

är begränsad till att gälla i ärende om revison, bör inte vara beroende av vilken 

kontrollform som Skatteverket använder. Vidare bör förvaltaren, om uppgifterna 

är av betydelse för handläggningen av ett lönegarantärende, ges rätt att ta del av 

inkomstuppgifter för de personer som är anställda i det företag som har gått i 

konkurs. 

 

I fråga om Skattebrottsenhetens uppgifter 

 

Under förutsättning att Skatteverket får utbetalningsansvaret för lönegarantin 

behöver den så kallade brottskatalogen i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets 

brottsbekämpande verksamhet utvidgas så att den kommer att omfatta också 

lönegarantibedrägerier. Med den utformning som lagen föreslås få i Skatteverkets 

promemoria ges skattebrottsenheten goda förutsättningar att åstadkomma ett 

effektivt underrättelsearbete också när det gäller denna typ av bedrägerier. 

 



     2(2) 

 Yttrande 

  Datum Dnr 

 2018-03-12 840 29601-17/112 

  

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde efter 

föredragning av verksjurist Ann-Marie Ahlqvist. I den slutliga handläggningen 

har också biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef 

Ulrika Lindén deltagit. 

 

 

 

 
Christina Gellerbrant Hagberg  

 Ann-Marie Ahlqvist 

 

 


