
Göteborg den 20 februari 2012

Information om löner m.m.

Tjänstemän

På grund av den mycket omfattande mängd information samt de många frågor som lönegarantikontoret haft 

att hantera återstår ännu ett antal beslut gällande tjänstemännens slutlöner. I besluten ingår bland annat 

korrigeringar av felaktigheter avseende t ex semesterdagar och semestersättning samt innestående lön och 

uppsägningslön till dess att takbeloppet om 171 200 kr uppnås.

Beslut skickas löpande till Länsstyrelsen för utbetalning och du erhåller samtidigt en kopia av beslutet. 

Innestående lön och semesterdagar utbetalas omgående. 

För att erhålla uppsägningslön är det viktigt att du snarast återsänder blanketten ”Försäkran” som du 

erhåller från Länsstyrelsen, se nedan.

Kollektivanställda

Beslut avseende lön samt semesterersättning för tiden 21 januari – 20 februari har sänts till Länsstyrelsen för 

utbetalning. Du kommer innan utbetalning sker att få blanketten ”Försäkran” hemskickad från Länsstyrelsen, 

se nedan.

Slutliga beslut med besked om när du når det s.k. takbeloppet, 171 200 kr, håller också på att upprättas  och 

kommer att skickas hem till dig. 

Försäkran 

För att erhålla uppsägningslön är det viktigt att du snarast återsänder blanketten ”Försäkran” som du 

erhåller per post från Länsstyrelsen. På Försäkran meddelar du om du fått ersättning från annan arbetsgivare 

under din uppsägningstid. Försäkran ska sedan skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentet du 

fått från arbetsförmedlingen benämnt ”Intyg om inskrivning hos arbetsförmedlingen”. Om du ännu inte har 

exakta uppgifter om hur mycket ersättning du erhållit från den andra arbetsgivaren ska du uppge de aktuella 

omständigheterna i din Försäkran. Denna kan senare behöva ändras och kompletteras.

Saabs lönekontor upprättar arbetsgivarintyg så snart du uppnått det s.k. takbeloppet alternativt vid din sista 

anställningsdag.

Om takbeloppet

I det s.k. takbeloppet ingår all ersättning såsom lön, semesterersättning och förmåner som avser tiden 

fr.o.m. november och utbetalats efter konkursutbrottet den 19 december.



Kontakt

Lönegarantikontoret arbetar intensivt med löneuträkning och lönebeslut och kan därför endast svara på 

frågor per telefon vardagar mellan kl. 13 – 14. Övrig tid går det bra att maila på nedanstående adress.

Tel: 031-771 21 00 (Kollektivanställda)

Tel: 031-10 72 00 (Tjänstemän)

e-post: lonegaranti@wistrand.se.

Svar på de vanligaste frågorna finner ni i dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt 

lönegaranti på www.konkursboet.se.
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