Göteborg den 8 februari 2012

Information angående slutlöner, arbetsgivarintyg m.m.
Löner tjänstemän
Merparten av tjänstemännens slutlöner är nu klara och beslut är distribuerade för utbetalning. I besluten
ingår bland annat korrigeringar av felaktigheter avseende t ex semesterdagar. I beslutet ingår också
semestersättning från och med den 1 april 2011 samt lön till dess att takbeloppet om 171 200kr uppnås. Vår
förhoppning är att samtliga slutlöner ska vara expedierade under vecka 6.
SAAB:s lönekontor, som upprättar arbetsgivarintygen, kommer att få information om slutdatum för den
anställde. Härefter skickas arbetsgivarintygen hem till er.
Löner kollektivanställda
På grund av förseningar av löneutbetalningarna har separat beslut om utbetalning avseende semester
intjänad 1/4 - 31/12 2011 fattats. Länsstyrelsen arbetar just nu med utbetalning av den.
Uppsägningslön för perioden 21/1 – 20/2 2012 kommer att skickas till länsstyrelsen för utbetalning under
vecka 6. Du kommer därefter att få hem en försäkran för nämnda period. Den ska fyllas i och skickas tillbaka
till Länsstyrelsen tillsammans med intyget som visar att du är/varit inskriven som arbetssökande.
Lönen avser ”vanlig” månadslön, som grundar sig på uppgift lämnad av SAAB:s lönekontor. Det utgår också
semesterersättning under samma period.
Därefter kommer slutlöner att börja beräknas och du kommer att få ett ”slutbeslut” (B1-beslut) som visar
när du nått takbeloppet om 171 200 kr. Vi kan ännu inte ge besked om när dessa beräknas klara men de
skickas ut efterhand så snart de är färdiga. Även här meddelas SAAB:s lönekontor om slutdatum så att de kan
utfärda ditt arbetsgivarintyg.
Nytt arbete
Om du under uppsägningstiden fått nytt arbete med lägre lön kommer mellanskillnaden att betalas till dig
efter det att du fyllt i och skickat ovan nämnda försäkran till länsstyrelsen.
Detsamma gäller för dig som arbetar för konkursboet. Din lönegarantiersättning upphör under tiden du
arbetar för konkursboet men du går tillbaka på lönegarantin när du har arbetat klart. Din uppsägningstid
förlängs däremot inte.
”Paketare” (Uppsagda före konkursen)

De flesta som ska ha fortsatt lön är hanterade, vissa fullt ut. Genomgång av innestående semesterdagar
pågår. Även här upprättas B1-beslut som visar slutlön. SAAB:s lönekontor kommer att få information om
slutdatum och därefter skickas arbetsgivarintygen hem till er.

