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Rutiner vid beslut om återbetalning av lönegarantimedel 

Efter ett seminarium i november 2010 i Umeå med företrädare för länssty-
relserna i X, Y, Z, AC och BD län föreslog Kammarkollegiet rutiner för 
hantering av återbetalning av lönegarantimedel i insolvensförfaranden.  

Skilda rutiner finns för  

 regressrätt enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) mot arbetsgivare av-
seende utbetalat garantibelopp i konkurs respektive i företagsrekonstruk-
tion, och 

 återkrav enligt 34 och 35 §§ lönegarantilagen (1992:497) mot arbetstaga-
re som tagit emot garantibelopp obehörigt eller med för högt belopp eller 
om konkursen eller företagsrekonstruktionen upphävts. 

Rutinen innebär att länsstyrelsen överlämnar ett ärende till Kammarkollegiet 
så snart besluten om regress respektive återkrav har vunnit laga kraft. Kol-
legiet tar därmed över ansvaret för indrivningsåtgärderna. Rutinerna beaktar 
innehållet i promemorian 2009-11-03 Hantering av statens fordringar p.g.a. 
utgiven lönegaranti enligt lönegarantilagen av Skatteverkets expertgrupp 
Borgenär. 

Vissa frågor reds ut i avsnitt 3 och en anvisning för registrering av uppdrag i 
kollegiets internettjänst Kammarkollegiet Online lämnas i avsnitt 4. 

Förord till andra utgåvan (juni 2012) 

I denna andra utgåva har ett stort antal exempel tillkommit på hur förvalt-
ningsbeslut kan avfattas för att senare kunna verkställas av Kronofogde-
myndigheten eller ligga till grund för rättsliga åtgärder. Rutinbeskrivningar-
na har anpassats efter exemplen.
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Förkortningar
Lst .....................  Länsstyrelsen 
Kamk ................  Kammarkollegiet 
Kfm ...................  Kronofogdemyndigheten 
Skv ....................  Skatteverket 
AB .....................  aktiebolag 
HB .....................  handelsbolag 
KB .....................  kommanditbolag 
BorgL ................  lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa  

borgenärsuppgifter 
DelgL ................  delgivningslagen (1970:428) 
HantF ................  förordningen (1993:1138) om hantering av statliga ford-

ringar 
HBL ..................  lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
IndrL .................  indrivningslagen (1993:891)
LgL ...................  lönegarantilagen (1992:497)
LgF ...................  lönegrantiförordningen (1992:501) 
Kamk Online ....  internettjänsten Kammarkollegiet Online

Med bolagsman i handelsbolag avses även komplementär i kommanditbolag 
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1 Regressrätt enligt 28 § (allmänt mål) 
1.1 Konkurs 

Krav riktas mot enskild näringsidkare eller bolagsman i HB. 

− Lst fattar beslut om återbetalning av garantimedel. Om ersättning för 
lönebikostnader, se avsnitt 3.7. 

För att kunna verkställas av Kfm eller ligga till grund för rättsliga åtgär-
der bör beslutet innehålla de moment som framgår av bilagda exempel 1, 
2, 4, 5, 7 och 8. 

Sättet för betalning måste framgå av beslutet. Kamk föreslår som en ge-
nerell regel att betalning ska ske enligt en särskild betalningsuppmaning 
senast trettio (30) dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet ska delges motparten enligt reglerna i DelgL.  

− Om motparten före laga kraft begär eftergift eller anstånd med eller utan 
amortering överlämnas ärendet genast till KamK. 

− När beslutet vunnit laga kraft överlämnas det till Kamk tillsammans med 
delgivningsbevis, försättsblad (bilaga) och registreringsbevis för HB el-
ler KB. Om beslutet överklagats till förvaltningsdomstol inväntas laga-
kraftvunnen dom innan kravet lämnas till Kamk. Även domen överläm-
nas till Kamk. 

Det är viktigt att försättsbladet fylls i så tydligt som möjligt, men om be-
slutet innehåller alla de moment som framgår av bilagda exempel behö-
ver något försättsblad inte ges in. 

− Överlämning sker enklast genom att ärendet registreras i Kamk Online
(se avsnitt 4). Välj klient med namnet Länsstyrelsen i ~ (scr). Handling-
ar bifogas som pdf-dokument. 

Grunden för fordran anges som ”länsstyrelsens beslut 2012-06-28 om 
återbetalning av lönegarantibelopp”. 

− Kamk sänder en betalningsuppmaning till motparten. 

− Om motparten begär anstånd eller ansöker om eftergift kontaktar Kamk 
Lst (se avsnitt 3.6 under rubriken Eftergift, ackord eller anstånd).

− Om motparten ansöker om ackord överlämnar Kamk ärendet till SkV. 

− Kamk redovisar betalningar en gång per månad, men Lst har under pro-
cessen full inblick i sina ärenden genom Kamk Online. 

− Riktar sig kravet mot en bolagsman i HB och betalning inte sker måste 
betalningsskyldigheten först fastställas för att indrivning ska kunna ske. 
Kamk överlämnar då ärendet till SkV för rättsliga åtgärder, 8 § BorgL. 

− Om en enskild näringsidkare inte betalar överlämnas uppdraget inom två 
månader från förfallodagen till Kfm för indrivning.
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1.2 Företagsrekonstruktion 

Krav riktas mot enskild näringsidkare eller rekonstruerat bolag.

I en företagsrekonstruktion 

− överlämnar Lst ett beslut om offentligt ackord till Kamk (gå vidare till 
strecksatsen  nedan). 

− fattar Lst beslut om återbetalning av den del av utbetald lönegaranti som 
inte omfattas av det offentliga ackordet. Om ersättning för lönebikostna-
der, se avsnitt 3.7. 

För att kunna verkställas av Kfm bör beslutet innehålla de moment som 
framgår av bilagda exempel 3, 6, 9 och 10. 

Sättet för betalning måste framgå av beslutet. Kamk föreslår som en ge-
nerell regel att betalning ska ske enligt en särskild betalningsuppmaning 
senast trettio (30) dagar från det att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet ska delges motparten enligt reglerna i DelgL. 

− Om motparten före laga kraft begär anstånd med eller utan amorterings-
plan överlämnas ärendet genast till KamK. 

− När beslutet vunnit laga kraft överlämnas det tillsammans med delgiv-
ningsbevis och försättsblad (bilaga) till Kamk. Om beslutet överklagats 
till förvaltningsdomstol inväntas lagakraftvunnen dom innan kravet 
lämnas till Kamk. 

Det är viktigt att försättsbladet fylls i så tydligt som möjligt, men om be-
slutet innehåller alla de moment som framgår av bilagda exempel behö-
ver något försättsblad inte ges in.  

− Överlämning sker enklast genom att ärendet registreras i Kamk Online 
(se avsnitt 4). Välj klient med namnet Länsstyrelsen i ~ (scr). Handling-
ar bifogas som pdf-dokument.  

Grunden för fordran anges som ”länsstyrelsens beslut 2012-06-28 om 
återbetalning av lönegarantibelopp”. 

− Kamk sänder en betalningsuppmaning till motparten. 

− Om motparten begär anstånd eller ansöker om eftergift kontaktar Kamk 
Lst (se avsnitt 3.6 under rubriken Eftergift, ackord eller anstånd).

− Kamk redovisar betalningar en gång per månad, men Lst har under pro-
cessen full inblick i sina ärenden genom Kamk Online. 

− Fordran som inte omfattas av offentligt ackord: om motparten inte beta-
lar överlämnas ärendet inom två månader från förfallodagen till Kfm för 
indrivning.  

− Fordran enligt offentligt ackord: om motparten inte betalar i enlighet 
med Lst:s beslut om återbetalning underrättar Kamk SkV som överväger 
om konkursansökan ska göras. 
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2 Återkrav enligt 34 och 35 §§ (enskilda mål) 

Krav riktas mot arbetstagare.

− Lst beslutar om återbetalning.  

För att kunna ligga till grund för rättsliga åtgärder bör innehålla de mo-
ment som framgår av bilagda exempel 11-14. 

Sättet för betalning måste framgå av beslutet. Kamk föreslår som en ge-
nerell regel att betalning ska ske inom trettio (30) dagar och enligt en 
särskild betalningsuppmaning. 

Beslutet ska delges motparten enligt reglerna i DelgL.  

Lst överlämnar beslutet tillsammans med försättsblad (bilaga) till Kamk.  

Beslutet behöver inte ha vunnit laga kraft. Om beslutet överklagas till 
förvaltningsdomstol sänder Lst en kopia av överklagandet till Kamk. 
När senare dom meddelas sänds även denna till Kamk.

Det är viktigt att försättsbladet fylls i så tydligt som möjligt, men om be-
slutet innehåller alla de moment som framgår av bilagda exempel behö-
ver något försättsblad inte ges in.  

− Överlämning sker enklast genom att ärendet registreras i Kamk Online
(se avsnitt 4). Välj klient med namnet Länsstyrelsen i ~ (scr). Handling-
ar bifogas som pdf-dokument.  

Grunden för fordran anges som ”länsstyrelsens beslut 2012-06-28 om 
återbetalning av lönegarantibelopp”. 

− Kamk sänder en betalningsuppmaning till motparten. 

− Om motparten begär anstånd eller ansöker om eftergift kontaktar Kamk 
Lst (se avsnitt 3.6 under rubriken Eftergift, ackord eller anstånd).

− Sker ingen betalning sänder Kamk ett inkassokrav.  

− Sker ändå ingen betalning ansöker Kamk om betalningsföreläggande. 

− Om motparten bestritt kravet på saklig grund bör kravet prövas i allmän 
domstol. Kamk kontaktar Lst för instruktion och rättegångsfullmakt. 

− Sedan fordran fastställts i ett utslag eller dom från allmän domstol gör 
Kamk en kontroll av motpartens solvens och ansöker i förekommande 
fall om verkställighet.  

− Om motparten bedöms vara insolvent läggs ärendet i stället på efterbe-
vakning. Kamk gör återkommande kontroller av solvens och påminner 
gäldenären om hans betalningsskyldighet (en eller två gånger per år). 

− Kamk redovisar betalningar en gång per månad, men Lst har under pro-
cessen full inblick i sina ärenden genom Kamk Online. 
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3 Förutsättningar 
3.1 Beslut eller faktura till grund för kravet? 

En myndighets krav på betalning bör normalt stödja sig på ett förvaltnings-
beslut.  
Om ett krav grundar sig på avtal, t.ex. för levererad vara eller tjänst eller gäller avgift för 
kopior av allmänna handlingar, kan myndigheten som en första åtgärd skicka faktura.  

Innan Lst fattar sitt beslut ska motparten beredas möjlighet till yttrande. 
Därefter meddelas ett förvaltningsbeslut som både kan omprövas och över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. 

3.2 Handelsbolag i konkurs 

Lst kan även rikta sitt krav mot en solidariskt betalningsansvarig, t.ex. bo-
lagsman i HB, med stöd av 2 kap. 20 § HBL. Redan Lst:s beslut torde räcka 
som grund för betalningskrav till motparten och uppgörelse om avbetalning.  

För att kravet ska kunna verkställas krävs dock att fordran fastställs genom 
Kfm:s utslag eller dom i allmän domstol. Lst:s talan förs av SkV men kravet 
bevakas av Kamk som redovisar indrivna medel till Lst. 

3.3 Beslut krävs för verkställighet av Kfm 

Kfm kräver för verkställighet en exekutionstitel, normalt ett förvaltningsbe-
slut, domstols dom eller beslut eller utslag i mål om betalningsföreläggande.  

Vid verkställighet handläggs mål som allmänt mål eller enskilt mål. 

I utsökningsbalken definieras allmänt mål som mål om uttagande av bl.a. 
böter, viten, skatt, tull, avgift och andra medel som 1) staten har rätt till och 
som får utsökas 2) utan föregående dom. Annat mål är enskilt. 

Bestämmelsen i 13 § LgF innebär att Lst:s förvaltningsbeslut får verkställas 
som allmänt mål (med undantag för beslut mot bolagsman efter handelsbo-
lagets konkurs). Lst:s beslut måste ha vunnit laga kraft innan det kan verk-
ställas, 3 kap. 23 § andra stycket utsökningsbalken.

Om regresskrav enligt 28 § riktar sig mot bolagsmän eller i fråga om åter-
krav enligt 34 eller 35 §§ kan Lst:s förvaltningsbeslut inte läggas till grund 
för verkställighet. En särskild exekutionstitel måste då utverkas efter ansö-
kan om betalningsföreläggande eller om stämning.  
Frågan om verkställighet av betalningskrav mot bolagsmän har prövats i NJA 1976 s. 230, 
som gällde utmätning för handelsbolags mervärdeskatteskuld hos bolagsman. HD ansåg att 
detta inte kunde ske utan att särskild exekutionstitel förelåg mot bolagsmannen. Uppfatt-
ningen bekräftades i NJA 1989 s. 519, där domstolen bl.a. angav att det för verkställighet 
mot bolagsman krävs att särskild exekutionstitel föreligger mot honom. Något hinder mot 
att en sådan exekutionstitel när det gäller skatter och allmänna avgifter tillskapas genom att 
saken som i förevarande fall tas upp vid allmän domstol föreligger inte. 
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3.4 När krävs särskild exekutionstitel? 

    
      

  Lst = ex.titel    
  Lst = ex.titel Lst + ex.titel 1)   
  Lst = ex.titel Lst + ex.titel 1)   
  Lst = ex.titel Lst = ex.titel   
     Lst + ex.titel 2)

1) Lst:s beslut riktar sig mot bolagsmännen. För verkställighet krävs en särskild exekutions-
titel i form av utslag från Kfm eller dom från allmän domstol. Talan förs av SkV. Kravet 
handläggs vid indrivning av Kfm som allmänt mål. 
2) Lst:s beslut riktar sig mot arbetstagaren. För verkställighet krävs en särskild exekutionsti-
tel i form av utslag från Kfm eller dom från allmän domstol. Lst:s talan kan föras av Kamk. 
Kravet handläggs vid indrivning av Kfm som enskilt mål. 

3.5 Ränta på garantimedel? 

Eftersom staten har rätt till ränta enligt vad som gäller för en arbetstagares 
fordran på lön ska dröjsmålsränta utgå från respektive utbetalningsdag, med 
avräkning för vad staten kan ha erhållit genom utdelning i konkurs, tills be-
talning sker. 
NJA 1998 s. 219 gällde rätt till ränta på lönegarantimedel vid utdelning i konkurs. Högsta 
domstolen ansåg att staten har rätt till ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas ford-
ringar, dvs. enligt räntelagen med tillägg av åtta procentenheter för tiden från utbetalnings-
tillfället till dagen för upprättandet av utdelningsförslaget.  

Staten har i konkurs rätt till ränta på utbetalade lönegarantibelopp från utbe-
talningsdagen till dagen för upprättande av utdelningsförslaget (eller den 
tidigare dag då staten erhållit förskottsutdelning). 
Beräkning av ränta på fordringar under konkurs regleras bl.a. i 5 kap. 11 § konkurslagen. I 
NJA 2008 s. 1004 beslutade Högsta domstolen att ränta vid efterutdelning i konkurs bör 
beräknas för hela tidsperioden från och med datumet då det ursprungliga utdelningsförsla-
get upprättades.

I företagsrekonstruktion utgår ränta på medel som omfattas av offentligt 
ackord från respektive utbetalningstillfälle till dagen för ansökan om före-
tagsrekonstruktion, 3 kap. 14 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. 

För övriga fordringar vid företagsrekonstruktion samt vid återkrav enligt 34 
eller 35 § LgL utgår ränta från respektive utbetalningstillfälle tills betalning 
sker. Vid återkrav enligt 34 eller 35 § LgL är räntesatsen enligt 2 § RänteL 
något lägre fram till och med förfallodagen enligt Lst:s beslut. 
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3.6 Eftergift, ackord eller anstånd 

Om en betalningsskyldig fysisk person begär eftergift enligt bestämmelsen i 
17 § HantF bereder Kamk ärendet och överlämnar det, tillsammans med ett 
förslag till beslut, till Lst för avgörande.  

Om en betalningsskyldig begär anstånd enligt bestämmelsen i 14 § HantF 
med eller utan villkor om amortering bereder kollegiet ärendet och över-
lämnar det, tillsammans med ett förslag till beslut, till Lst för avgörande.  

Om en betalningsskyldig ansöker om ackord överlämnar Kamk ärendet till 
SkV för fortsatt handläggning enligt 4 § BorgL. 

3.7 Krav på ersättning för sociala avgifter 

I denna upplaga av promemorian föreslås inte hur Lst ska hantera frågan om 
ersättning för de arbetsgivaravgifter som utgått på utbetalat garantibelopp i 
konkurs eller företagsrekonstruktion eller vid återkrav enligt 34 eller 35 § 
LgL. 

Kamk:s rekommendation är att ett sådant krav i förekommande fall hanteras 
särskild. 

3.8 Skatteverkets borgenärsuppgifter 

SkV:s borgenärsgrupp kommer att ha tillgång till uppgifter i samtliga ären-
den genom Kamk Online. På detta sätt effektiviseras statens indrivnings-
verksamhet. 

Även om SkV:s borgenärsgrupp företräder fordringsägaren svarar Kamk 
fortfarande för ärendet och för redovisning av betalda medel. 

3.9 Preskription 

Eftersom särskild preskriptionsregel saknas i LgL följer att lagen (1982:188) 
om preskription av skattefordringar m.m. är tillämplig. Enligt huvudregeln i 
3 § denna lag preskriberas en fordran fem år efter utgången av det kalender-
år då den förföll till betalning. Förfallodag är den dag Lst, enligt 13 § LgF, 
föreskriver att återbetalning av lönegarantimedel ska ske. 
Den nya preskriptionsregeln gäller även äldre krav som hanterats enligt de 
tidigare bestämmelserna.  

3.10 Övergångsbestämmelser saknas 

Ändringarna i lönegarantiförordningen den 1 januari 2008 saknar över-
gångsbestämmelser. Detta får till följd att en stor del av de fordringar som 
tidigare hanterades som enskilda mål hos Kfm (inte sällan med enskilda 
inkassobolag som ombud för Lst) nu ska drivas in som allmänna mål.  
Vidare ersätts den tidigare tioåriga preskriptionstiden beträffande äldre krav 
med skattepreskriptionslagens femårsperiod, räknat från utgången av det 
kalenderår då kravet förföll till betalning enligt Lst:s betalningskrav. 
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4 Så registreras ärendet i Kammarkollegiet Online 
Efter inloggning via hemsidan www.kammarkollegiet.se klicka Inkasso > 
Registrera ärende. 
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Bilaga Försättsblad till ärende om regress- och återkrav av 
lönegarantimedel 

Beslutande myndighet (borgenär) 
Länsstyrelsen i   

Regional kod enligt SCB 

Gäldenär i konkurs eller företagsrekonstruktion 
(om annan än ovanstående)

 Firma  

 Organisationsnummer

 Postadress  

 Beslut om konkurs,  eller 

 Beslut om företagsrekonstruktion

 meddelat av ___________________________ den _______________ 
   

Registreringsbevis, gällande vid konkursutbrottet eller beslutet om företags-
rekonstruktion, bifogas. 

Betalningsskyldig/a om annan än ovanstående
1. Namn  

 Personnummer  

 Postadress  

 är bolagsman i HB eller komplementär i KB 

övriga bolagsmän finns angivna på s. 3 

Länsstyrelsens beslut om återbetalningsskyldighet 

meddelat den __________________________ (bifogas) 
  

med senaste dag för återbetalning den __________________________ 
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Grunden för beslutet 

 28 §, 

34 § eller 

35 § lönegarantilagen (1992:497) 

Fordran
Kapital _____________________ kr 

Uppgifter för beräkning av dröjsmålsränta
Kapitalet har utbetalats enligt följande. 

     

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

övriga utbetalningar antecknas på s. 3 

Utdelning i konkurs (företagsrekonstruktion) 

Utdelningsförslag i konkurs upprättades ____________________________ 
   

Länsstyrelsen erhöll _______________ utdelning med_______________ kr 
  

vilket (i enligt med utdelningsförslaget) avräknades 
mot kapital med  _______________ kr 

och mot dröjsmålsränta med  _______________ kr 

Ytterligare information i detta ärende kan lämnas av 

_______________________________________ _________________ 
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Betalningsskyldig/a (gäldenär/er) – forts. från s. 1
2. Namn  

 Personnummer  

 Postadress  

 bolagsman i HB eller komplementär i KB

3. Namn  

 Personnummer  

 Postadress  

 bolagsman i HB eller komplementär i KB 

4. Namn  

 Personnummer  

 Postadress  

 bolagsman i HB eller komplementär i KB

Uppgifter för beräkning av dröjsmålsränta – forts. från s. 2

     

13 19

14 20

15 21

16 22

17 23

18 24

Att skicka in till Kammarkollegiet!

1. Detta försättsblad 
2. Länsstyrelsens beslut om återbetalningsskyldighet, 
3. delgivningsbevis (för krav enligt 28 § lönegarantilagen), 
4. beträffande HB eller KB, registreringsbevis som gällde vid konkursut-

brottet eller beslutet om företagsrekonstruktion. 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Anders Andersson i konkurs.  
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till Anders Anderssons anställda med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut.  

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 













BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Anders Andersson i konkurs.  
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till Anders Anderssons anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut. Från konkursboet har staten mottagit utdelning med 30 000 kr jämte 
ränta enligt ett utdelningsförslag den 28 februari 2012. 

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans företagsrekonstruk-
tion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Anders 
Andersson. Inom rekonstruktionen fastställdes ett offentligt ackord den 1 augusti 
2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Anders Anderssons näringsverksamhet. Medel 
som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av offentligt ackord. Medel som 
utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med belopp och utbetalnings-
tidpunkter ovan under beslut.  

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons 
Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25, och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i bolaget. 
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till anställda i bolagets näringsverksamhet med belopp och vid tidpunkter som 
framgår ovan under beslut.  

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar med stöd av 28 § lönegarantilagen 
(1992:497) att Anders Andersson till staten ska återbetala garantibelopp om 
472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i bolaget. 
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till bolagets anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår ovan under be-
slut. Från konkursboet har staten mottagit utdelning med 30 000 kr jämte ränta en-
ligt ett utdelningsförslag den 28 februari 2012. 

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldiga  
1. Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Lugnets industriområde, 116 98 Stockholm 
2. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Bröderna Anderssons Svets HB och 
Anders Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 kr 
som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Bröder-
na Anderssons Svets HB. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i 
bolaget. Inom rekonstruktionen fastställdes ett offentligt ackord den 1 juli 2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Bröderna Anderssons Svets HB:s näringsverk-
samhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juni 2011 omfattas av offentligt 
ackord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med be-
lopp och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet mot bolaget att överlämnas till Kronofogde-
myndigheten för verkställighet samt kravet mot bolagsman att överlämnas till Skat-
teverket för rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldiga  
1. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
2. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
3. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson, Olle Andersson 
och Bengt Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 
kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25, och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson var bolagsmän (alt.
komplementärer) i bolaget. 
I konkursen har Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) utbetalat lönegarantimedel 
till anställda i bolagets näringsverksamhet med belopp och vid tidpunkter som 
framgår ovan under beslut. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldiga  
1. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
2. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
3. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson, Olle Andersson 
och Bengt Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 
kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson var bolagsmän (alt.
komplementärer) i bolaget. 
I konkursen har Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) utbetalat lönegarantimedel 
till bolagets anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår av beslutet. Sta-
ten erhöll utdelning med 30 000 kr jämte ränta enligt ett utdelningsförslag den 28 
februari 2012. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



BESLUT  
2012-06-28 1 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Återbetalningsskyldiga  
1. Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Lugnets industriområde, 116 98 Stockholm 
2. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
3. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
4. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Bröderna Anderssons Svets HB, 
Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson solidariskt till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons 
Svets HB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Bröder-
na Anderssons Svets HB. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson 
var bolagsmän (alt. komplementärer) i bolaget. Inom rekonstruktionen fastställdes 
ett offentligt ackord den 1 augusti 2011. 












BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Bröderna Anderssons Svets HB:s näringsverk-
samhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av offentligt ac-
kord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med belopp 
och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet mot bolaget att överlämnas till Kronofogde-
myndigheten för verkställighet samt kravet mot bolagsman att överlämnas till Skat-
teverket för rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 

Återbetalningsskyldiga  
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
Storgatan 28, 151 72 Södertälje 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Västra Kanalgatans Frukt och 
Grönt AB till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i 
bolagets företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären.. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Väst-
ra Kanalgatans Frukt och Grönt AB. Inom rekonstruktionen fastställdes ett offent-
ligt ackord den 1 augusti 2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB:s när-
ingsverksamhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av of-
fentligt ackord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges 
med belopp och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
er. Om ni vill diskutera sättet för betalning av kravet ska ni kontakta Kammarkol-
legiet. 














BESLUT  
2012-06-28 2 (2)

Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
verkställighet. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 34 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om någon genom oriktiga uppgifter el-
ler på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för 
högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats för mycket. Sådan åter-
betalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehö-
rigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att försätta Västra Kanalgatans Frukt 
och Grönt AB i konkurs.  
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till den anställde Anders Andersson. Konkursförvaltaren har senare upplyst att An-
ders Andersson uppgett för hög inkomst och att han därför felaktigt mottagit löne-
garantimedel med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan under beslut. 
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 34 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om någon genom oriktiga uppgifter el-
ler på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för 
högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats för mycket. Sådan åter-
betalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehö-
rigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Västra 
Kanalgatans Frukt och Grönt AB.  
Under företagsrekonstruktionen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
lönegarantimedel till den anställde Anders Andersson. Konkursförvaltaren har se-
nare upplyst att Anders Andersson uppgett för hög inkomst och att han därför fel-
aktigt mottagit lönegarantimedel med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut. 
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Konkursgäldenär 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 35 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om betalning enligt garantin har skett 
och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs ge-
nom ett beslut som vinner laga kraft, ska den som tagit emot betalningen betala 
tillbaka beloppet. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att försätta Västra Kanalgatans Frukt 
och Grönt AB i konkurs. Konkursen upphävdes den 3 juli 2011 av Svea hovrätt ge-
nom beslut som vunnit laga kraft. 
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till den anställde Anders Andersson med belopp och vid tidpunkter som framgår 
ovan under beslut.  
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

   

Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 

Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 

BESLUT
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 

Skäl 
I 35 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om betalning enligt garantin har skett 
och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs ge-
nom ett beslut som vinner laga kraft, ska den som tagit emot betalningen betala 
tillbaka beloppet. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att om företagsrekonstruktion för 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB. Rekonstruktionsbeslutet upphävdes den 
3 juli 2011 av Svea hovrätt genom beslut som vunnit laga kraft. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till den anställde Anders Andersson med belopp och vid tid-
punkter som framgår ovan under beslut.  
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
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Länsstyrelsen 
Östra Svealands län

Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 

Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 

Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 


