
 

Information till anställda samt tidigare anställda i ett konkursbolag 
  
Om du är eller har varit anställd har du vid din arbetsgivares konkurs möjlighet att yrka ersättning från 
den statliga lönegarantin för löne- och semesterfordringar. Om du själv eller tillsammans med närstå-
ende äger eller har ägt en väsentlig andel av företaget, och har eller har haft betydande inflytande i 
företaget, har du däremot inte rätt att erhålla lönegarantiersättning.  
  
Med lönefordran avses exempelvis månads- eller timlön, provision, ackordsersättning, ob-tillägg, re-
seersättning, traktamente och övertidsersättning. Semesterfordran gäller intjänad men inte uttagen le-
dighet som ska ersättas med pengar. Även löneförmåner som exempelvis fri bil och rikskuponger kan 
ersättas.   
  
Som begränsning gäller att lönefordran inte får vara intjänad mer än tre månader före den dag konkur-
sansökan kom in till tingsrätten. Semesterfordran får inte heller vara äldre än att den är intjänad under 
löpande och närmast föregående semesterår. För uppsägningstid utgår ersättning för lön och semeste-
rersättning, som längst för uppsägningstid som beräknas enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Har 
du längre uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal kan du således dessvärre inte erhålla ersättning 
för denna tid genom lönegarantin. Maximalt kan ersättning om fyra basbelopp utbetalas, och maximalt 
för en sammanlagd anställningstid om åtta månader.  
  
Konkursförvaltaren utreder löneanspråket och beslutar huruvida din fordran i konkursen ska utbetalas 
med lönegarantimedel eller inte. Du erhåller ett exemplar av beslutet samtidigt som detta tillställs lö-
negarantienheten vid Länsstyrelsen för utbetalning. När du erhållit ditt exemplar av beslutet kan Läns-
styrelsen upplysa om när utbetalning kommer att ske. Normalt tar detta mellan en till tre veckor. För-
valtarens lönegarantibeslut kan överklagas.  
  
Den intjänade lönen och semesterersättningen enligt beslutet utbetalas till dig omgående i enlighet 
med ovanstående handläggningstid. Innan Länsstyrelsen betalar ut din uppsägningslön skickas ett 
formulär till dig som du behöver fylla i, underteckna och skicka tillbaka till Länsstyrelsen innan upp-
sägningslön kan utbetalas.  

Under uppsägningstiden är du, om du blivit arbetsbefriad, skyldig att stå till arbetsmarknadens förfo-
gande, d.v.s. söka nya jobb. Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning eller inte står till ar-
betsmarknadens förfogande påverkar detta rätten att erhålla lönegaranti under uppsägningstiden. Får 
du en ny anställning med lägre lön än i konkursbolaget under uppsägningstiden utbetalas mellanskill-
naden från lönegarantin. 

Observera att din rätt till lönegarantiersättning således kan vara beroende av att du kan visa att 
du stått till arbetsmarknadens förfogande under uppsägningstiden. Du bör därför omgående 
skriva in dig hos offentlig arbetsförmedling.  
  
Är du fortfarande anställd vid konkursutbrottet har du tjänstgörandeplikt om konkursförvaltaren behö-
ver din arbetskraft. I rimlig omfattning medges frånvaro utan löneavdrag för att söka nytt arbete.  


