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VIKTIG INFORMATION TILL ARBETSTAGARE VID 

KONKURS 

Som du känner till har din arbetsgivare försatts i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs 

advokat Bengt Jonasson från Advokatfirman Hammar i Uddevalla. Här följer en kort 

sammanställning med viktig information till arbetstagare vid konkurs. Om du vill ställa 

specifika frågor, vänligen ring eller maila dessa till konkursförvaltaren eller 

konkurshandläggaren. Kontaktuppgifter finns nedan.  

________________________________________________________________ 

Din anställning  

Din arbetsgivares konkurs innebär inte att du automatiskt är uppsagd eller att din anställning 

upphört. Fortsätt jobba som vanligt tills du får annat besked.  

Du kommer att erhålla uppsägningshandlingar från konkursförvaltaren. Det sker genom att 

du får ett skriftligt uppsägningsbesked. Anställningen upphör inte förrän den uppsägningstid 

som följer av ditt anställningsavtal löpt ut.  

Även efter att du blivit uppsagd har du tillsvidare arbetsskyldighet som vanligt.  

Vid en konkurs har du rätt till ersättning avseende din lönefordran via s k lönegaranti. 

Konkursförvaltaren har redan börjat samla in all information som behövs för att 

Länsstyrelsen ska kunna betala ut lönegaranti till alla. 

Lönegaranti täcker: 

o Uppsägningslön beräknad enligt lagen om anställningsskydd (LAS); 

o Obetald innestående lön för dagar fram till Din uppsägningsdag och som tjänats in senast 

tre månader för konkursansökan; 

o Intjänad semester från nuvarande och föregående semesterår + fem ytterligare dagar; 

o OBS! Maximalt belopp uppgår till 189 200 kronor år 2020. 

 

Om du arbetar efter din uppsägningsdag kan detta ske under en tid om en månad. Därefter 

måste konkursförvaltaren ta ställning till om arbetet skall fortgå eller inte. Du kommer för 

sådant fall få besked om detta. Skulle konkursförvaltaren besluta att arbetet skall fortgå 
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kommer anställningen gå över till att betalas direkt från konkursboet istället för från 

Länsstyrelsen. Det innebär att de begränsningar som finns för lönegarantin inte längre gäller 

från och med denna tidpunkt.  

Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, får du lön genom lönegarantin under den 

uppsägningstid som följer av lag.  

Om du inte får full ersättning från lönegarantin för dina lönefordringar, ska du anmäla din 

fordran till konkursförvaltaren för att du ska ha möjlighet att få ersättning i samband med att 

konkursen avslutas. 

När tiden för lönegarantin går ut, kan du få arbetslöshetsersättning från Arbetslöshetskassan 

tills du får ett nytt jobb.  

Intyg, kontrolluppgifter m m 

Arbetsgivaren befrias inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot arbetstagaren 

för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig 

att, i förekommande fall på begäran, utfärda bl a 

- Arbetsgivarintyg för tid före konkursen 

- Betyg eller intyg över anställning 

 

I sådana liknande frågor skall Du alltså vända Dig till Din arbetsgivare eller dennes 

företrädare och inte till konkursförvaltaren. 

Det är viktigt att Du tar tillvara Din rätt i nämnda avseenden så fort som möjligt, eftersom 

det senare kan vara svårt att få kontakt med någon ansvarig. 

Blanketter från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kommer så småningom skicka ut information kring att arbetstagare ska 

försäkra, på heder och samvete, hur din sysselsättning ser ut under uppsägningstiden. Du ska 

uppge om du erhållit ny anställning eller om får ersättning på annat håll. Det är mycket 

viktigt att du skickar in dessa uppgifter till Länsstyrelsen då uppsägningslönen inte kan 

betalas ut förrän uppgifterna kommit in. Länsstyrelsen ser helst att detta sker digitalt, via 

deras e-tjänst, för att minska handläggningstiden i möjligaste mån. Information kring 

rapportering av försäkran kommer från Länsstyrelsen.  
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Anmälan till offentlig arbetsförmedling 

Arbetstagare kan inte få utdelning på sin lönefordran som inte täckts av lönegarantin om han 

eller hon inte kan visa att man anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande, 

undantag för tid under vilken arbetstagaren utfört arbete hos konkursgäldenären eller annan 

eller driver egen rörelse. Detta för att visa att man varit aktiv arbetssökande.  

Det är därför av yttersta vikt att Du genast - innan uppsägningstiden börjar löpa - anmäler 

Dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och skaffar intyg på Din anmälan. Intyget 

skall omgående insändas till konkursförvaltaren. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Advokat Bengt Jonasson, konkursförvaltare 

Emma Weyhing, konkurshandläggare 

Tel: 0522-653307  

Adress: Advokatfirman Hammar KB, Box 154, 451 16 Uddevalla 

Mejl: bengt@advokatfirmanhammar.se 

          emma@advokatfirmanhammar.se, konkurshandläggare 
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