
Göteborg den 24 februari 2012

Information om utbetalning av lönegaranti för tjänstemän (för januari månad 2012)

Konkurserna i Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB är till antalet anställda de mest 

omfattande i Sverige i modern tid. Konkursförvaltningen har alltsedan konkurserna valt att prioritera den 

skyddslagstiftning som gäller för de anställda, däribland utbetalning av den statliga lönegarantin. 

Konkursförvaltningen arbetar alltjämt intensivt med att färdigställa underlag till Länsstyrelsen för 

utbetalning av lönegarantimedel avseende lön för bl.a. januari månad 2012. Ett stort antal tjänstemän nådde 

under denna tidsperiod eller strax därefter maxbeloppet för lönegaranti. Då konkursförvaltningens 

målsättning varit att slutligen och utan felaktigheter fastställa lönegarantiersättningen för dessa personer 

har arbetet krävt stor noggrannhet. Denna noggrannhet har i sin tur fått till följd att arbetet tagit betydligt 

längre tid än förväntat. Till detta kommer att det funnits ett antal felkällor i det material som erhållits från 

konkursbolagen, bl.a. har viss information om semester och tjänstledigheter etc. registrerats felaktigt eller 

inte alls under de månader som närmast föregått konkurserna. 

För närvarande återstår för konkursboet att färdigställa underlag till Länsstyrelsen för ca 500 personer. Bland 

dessa finns med säkerhet ett stort antal personer som ännu inte nått maxbeloppet för lönegaranti och 

således ännu inte fått den lönegarantiersättning för januari månad 2012 som de är berättigade till. 

Konkursförvaltningen är synnerligen medvetet om att de personer som berörs befinner sig i en svår 

ekonomisk situation och prioriterar arbetet med att färdigställa underlaget, bl.a. har bemanningen 

fyrdubblats och övertid beordrats bland konkursboets personal som arbetar med underlaget. Enligt tidplan 

kommer, med några få undantag, samtliga underlag att vara färdigbehandlade till söndag kväll den 26 

februari 2012. Resterande kommer sedan att färdigställas under vecka 9, 2012. Så snart varje enskilt 

underlag färdigställts översänds det till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skickar därefter blanketten ”Försäkran” till respektive anställd som har att fylla i och återsända 

blanketten. Se mer information om detta i dokumentet ”Information angående slutlöner m.m.” från den 20 

februari 2012. Dokumentet återfinns under Information till anställda på konkursboets hemsida.


