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När din
arbetsgivare går i konkurs
När du får reda på att din arbetsgivare håller på att gå i konkurs, eller redan
har satts i konkurs, uppstår många frågor. I den här broschyren ger vi dig svar
på den vanligaste frågorna om vad som händer vid en konkurs. Har du frågor
kring just ditt fall är du välkommen att kontakta Byggnads Stockholm-Gotland.

Varför och hur
företag sätts i konkurs
När ett företag inte har pengar för att betala sina skulder säger man att företaget är på obestånd. Företagsledningen, eller någon av dem som företaget har
skulder till, kan då begära att företaget sätts i konkurs. Ibland är det facket
som begär att företaget ska sättas i konkurs för att de har löneskulder till en
eller flera medlemmar i facket.
En konkursbegäran lämnas till tingsrätten och det är de som bestämmer om
företaget ska sättas i konkurs eller inte. Om tingsrätten sätter företaget i konkurs utser de också en konkursförvaltare.
Som anställd märker du att en konkurs är på gång genom att du inte får din
lön i rätt tid. Företag går ofta i konkurs några dagar före eller efter avlöningsdagen. Du får sedan information från konkursförvaltaren, eller ibland från
facket, att arbetsgivaren satts i konkurs.

Det här gör
en konkursförvaltare
Konkursförvaltarens uppgift är att gå igenom företaget och se om det finns
några ekonomiska tillgångar som kan säljas, så att pengarna kan användas för
att betala dem som företaget är skyldiga pengar. Konkursförvaltaren undersöker också om det går att rekonstruera företaget och få det att gå med vinst igen,
så att skulderna kan betalas.
Konkursförvaltaren är en advokat som representerar staten och dem som företaget har skulder till. Tingsrätten utser aldrig en konkursförvaltare som är
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jävig. Att vara jävig innebär att man av något skäl inte är opartisk i en fråga, en
konkursförvaltare som är personlig vän till någon i företagsledningen skulle exempelvis vara jävig.
Om företaget har haft en bokföring och det finns ansvariga personer kvar
i bolaget har konkursförvaltaren ett lättare arbete. Ibland kan de som varit
ansvariga för bolaget vara försvunna och det finns få, eller inga, papper kvar
som kan lämna information om vilka som varit anställda, vilken lön de haft,
om de fått semesterersättningar och andra viktiga uppgifter.
Om det är ett välskött företag som går i konkurs brukar konkursförvaltaren driva verksamheten vidare en tid och försöka sälja hela företaget. De
anställda får då arbeta kvar hos konkursförvaltaren under sin uppsägningstid och konkursförvaltaren brukar kräva att köparen tar över personalen.
Om köparen övertar personalen arbetar man kvar med en ny arbetsgivare.
I byggbranscen är det däremot vanligt att konkursförvaltaren bestämmer sig
för att lägga ned verksamheten.

Uppsägning från konkursförvaltaren
I och med att företaget går i konkurs har konkursförvaltaren laglig rätt att
säga upp alla anställda på grund av arbetsbrist. Det brukar vara bland det första en konkursförvaltare gör.
Om du får reda på att arbetsgivaren försatts i konkurs men inte får någon
uppsägning, beror det vanligtvis på att konkursförvaltaren inte fått information om vilka som är anställda. Du kan då själv, eller med hjälp av facket, kontakta konkursförvaltaren så att han tar med dig på listan över de anställda.

Uppsägningstider
I beskedet om uppsägning brukar det stå från vilken dag uppsägningen börjar
gälla. Anställningen i konkursbolaget upphör sedan när uppsägningstiden tar
slut. Hur lång uppsägningstid du har bestäms i LAS, lagen om anställningsskydd. Se faktaruta på nästa sida.
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Uppsägningstider

				

Anställningstid

Uppsägningstid

Under 2 år

1 mån

Över 2 år men ej 4 år

2 mån

Över 4 år men ej 6 år

3 mån

Över 6 år men ej 8 år

4 mån

Över 8 år men ej 10 år

5 mån

Över 10 år

6 mån

Om företaget är skyldiga
de anställda lön
När ett företag går i konkurs är de ofta skyldiga de anställda lön. Det kan
vara den sista månadslönen och semesterersättning från föregående år. Den
anställde får ut pengarna via något som kallas lönegaranti.
En lag som heter förmånsrättslagen talar om vilka löneskulder som lönegarantin betalar vid konkurs. Om du har andra lönekrav än de i faktarutan på
nästa sida kan Byggnads upplysa dig om det finns möjlighet att få ut pengarna
genom lönegarantin, eller om pengarna är förlorade.
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Lönekrav
du kan få ut från lönegarantin
–

Lön för de dagar du arbetat, räknat tre månader bakåt från
den dag företaget begärts i konkurs. Till exempel lön för tiden
den 1 januari - 31 mars, om konkursbegäran sänts in den 31 mars.

–

Innestående semesterlön från pågående och föregående intjänandeår,
den 1 april - 31 mars.

–

Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstid.

När kommer pengarna?
Oftast behöver konkursförvaltaren några dagar på sig för att reda ut lönefrågorna. Vanligast är att konkursförvaltaren tar fram uppgifter på den sista
uteblivna lönen så fort han kan. Konkursförvaltaren fattar därefter ett lönegarantibeslut och sänder detta till Länsstyrelsen, som sedan sänder pengar
till dig.
Hur fort du får pengarna beror oftast på hur ordnad bokföringen var i det
företag som gått i konkurs. Med färdigräknade löner går det fortare än om
konkursförvaltaren själv måste räkna fram hur stor lönen ska vara. Om det
inte finns några uppgifter om vilken lön de anställda har, eller hur många
timmar de arbetar kan det ta ännu längre tid för konkursförvaltaren att få en
uppfattning av hur stor lön företaget är skyldig dig som anställd.
Det kan dröja två till tre veckor innan du får din lön, från det att konkursförvaltaren är klar över hur stor lön du ska ha. I undantagsfall kan du få
vänta ännu längre. Därefter kommer lönen en gång per månad, på vanligt
sätt under uppsägningstiden, om du i tid sänder in de papper som konkursförvaltaren kräver. Semesterersättningen betalas normalt ut med den sista
lönen, eller inom en månad efter att anställningen upphört.
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Tak
i lönegarantin
Enligt reglerna i förmånsrättslagen kan du inte få ut mer än fyra basbelopp
totalt. Du kan heller inte få ersättning för mer än åtta månader.
Har du mycket innestående semesterpengar kanske de fyra basbeloppen
inte räcker för att betala hela uppsägningslönen. Du får då sluta din anställning i förtid, innan den lagstadgade uppsägningstiden gått ut. Detsamma kan
hända om du slår i åttamånaderstaket.
I båda dessa fall kan du få a-kassa utan någon avstängningsperiod för egen
uppsägning (straffkarens), om du fyller de villkor som finns för att få a-kassa.

Krav på dig för att få
uppsägningslön från lönegarantin
Om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare kortare eller längre tid
måste du arbeta åt konkursförvaltaren under så lång tid som konkursförvaltaren bestämmer. Ibland under hela uppsägningstiden för att ha rätt att få din
lön via lönegarantin.
Om konkursförvaltaren inte fortsätter med verksamheten finns det inget
arbete att utföra under uppsägningstiden. Enligt förmånsrättslagen måste
du då anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och försöka hitta ett annat arbete. Om du inte får något annat arbete får man
sin vanliga lön från lönegarantin.
Kom ihåg att du aldrig kan få lönegaranti för dagar när du inte varit anmäld hos arbetsförmedlingen. Ta gärna med denna information och
visa på arbetsförmedlingen, ibland känner de inte till kravet att vara anmäld
som arbetssökande för att få lönegaranti och tror att det räcker om du anmäler
dig när uppsägningstiden gått ut.
Under uppsägningstiden är konkursförvaltaren din arbetsgivare. Sjukanmälan, frånvaro för vård av barn och liknande ska vanligtvis anmälas till någon, precis som du tidigare anmälde frånvaro till dina chefer. Om du är osäker
på hur du ska göra kan du fråga konkursförvaltaren.
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Du kommer att få papper som du ska fylla i och sända till Länsstyrelsen.
Blanketten kallas Försäkran enligt lönegarantilagen. En ifylld blankett ska
skickas in i slutet på varje månad under hela din uppsägningstid. Blanketten
är som en tidrapport där du fyller i all frånvaro. Om du har en längre uppsägningstid kan du få fylla i en blankett för varje månad.
Länsstyrelsen brukar också vilja ha ett intyg från arbetsförmedlingen om
att du är anmäld som arbetssökande. Be att få ett sådant intyg när du anmäler
dig på arbetsförmedlingen.

Blankett: Försäkran enligt lönegarantilagen
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Om du får annat arbete
under uppsägningstiden
Om du får ett annat arbete under uppsägningstiden måste du tala om det på
blanketten (se föregående sida) till Länsstyrelsen. Om du på det nya arbetet
får mer betalt än du hade tidigare får du inga pengar från lönegarantin. Om
du får mindre betalt betalar lönegarantin det som fattas för att du ska få lika
mycket som din tidigare lön, under uppsägningstiden.
Om du till exempel tjänade 25 000 kr/månad i konkursbolaget och får en
anställning med 20 000 kr/månad i lön får du 5 000 kr från lönegarantin för en
månad. Skicka gärna med anställningsavtal för den nya anställningen där det
framgår hur stor lönen är per månad.

Lönegarantibeslut
Konkursförvaltaren kontrollerar vilka löneskulder företaget har till sina anställda. Därefter får du ett lönegarantibeslut, och på sidan 11 kan du se hur ett
sådant beslut kan se ut. I beslutet redogör konkursförvaltaren för exempelvis:
u Hur mycket outtagen semester och semesterersättning du har.
u Vilken uppsägningslön du har rätt till per månad.
u Hur många månaders uppsägningstid du har.
u Hur mycket semesterersättning du tjänar in under uppsägningstiden.
Det brukar också stå om man fått förskott och hur mycket. Förskottet handlar
oftast om den månadslön du skulle haft just när företaget går i konkurs, och
som konkursförvaltaren skickar till dig innan han hunnit räkna fram allt annat som ska redovisas i lönegarantibeslutet.
Slutligen brukar beslutet innehålla besked om du ”slagit i något av taken”,
basbeloppstaket eller åttamånaderstaket. I beslutet finns det uppgifter om hur
mycket pengar du skulle haft om du fått all lön företaget var skyldig dig och
betalt för hela uppsägningstiden. I beslutet står sedan vilka pengar du inte får,
för att du slagit i något av taken och/eller om du har lönekrav som inte betalas
via lönegarantin.
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Om du tycker att siffrorna verkar rimliga och stämmer med dina beräkningar behöver du inte göra något. Om du däremot tror att det är något fel kan
du vända dig till Byggnads som hjälper dig om det visar sig vara ett felaktigt
beslut. Vår erfarenhet visar att konkursförvaltare sällan räknar fel, men att de
ibland haft bristfälliga underlag eller felaktiga papper som ger dem fel underlag för beräkningarna och det blir ett felaktigt resultat.
Exempel: En medlem blev anställd för att arbeta fyra timmar per dag. Efter
fyra månader steg arbetstiden till åtta timmar per dag. Medlemmen fick ett
nytt anställningsbevis. När företaget gick i konkurs fick konkursförvaltaren
bara tag i en flera år gammal pärm. I den fanns anställningsavtalet med fyra
timmar. Konkursförvaltaren räknade hela fordran på fyra timmars lön per
dag. När konkursförvaltaren fick se de bevis som medlemmen hade på heltidsanställning ändrade han sitt beslut.

Om du inte får
något lönegarantibeslut
Vid en del konkurser finns inget underlag som bokföring, listor över anställda
eller annat material om företaget. I sådana fall har konkursförvaltaren inte en
aning om ifall företaget är skyldig dig pengar eller ej. I det fallet får du bara en
uppsägning från konkursförvaltaren.
Ibland kanske konkursförvaltaren inte ens vet att du är anställd, du kan ha
fått informationen från facket därför att facket registrerat dig som anställd hos
just den arbetsgivaren. I ett sådant fall får du leta fram alla bevis du kan hitta
på att du varit anställd i företaget, såsom anställningsbevis, bevis på löneutbetalningar, kontrolluppgifter, brev eller andra papper som kan bevisa att du varit
anställd.
Byggnads kan sedan hjälpa dig att se till att konkursförvaltaren får de bevis
han behöver på att du varit anställd. Facket kan även hjälpa dig att framställa
lönekrav till konkursförvaltaren.
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Blankett: Beslut enligt 16 § lönegarantilagen
Lönegarantibeslut, sidan 1
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Lönegarantibeslut, sidan 2
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Lönegarantibeslut, sidan 3
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Arbetslös efter
uppsägningstidens slut
Om du blir arbetslös när uppsägningstiden tar slut måste du tala om för arbetsförmedlingen att du nu behöver handlingar för att söka a-kassa.
Du kommer att få två blanketter av arbetsförmedlingen: Ansökan om arbetslöshetsersättning samt Arbetsgivarintyg.
Ansökan om arbetslöshetsersättning ska du fylla i själv. Arbetsgivarintyget
återkommer vi till nedan. Tänk på att a-kassan vill veta hur mycket du arbetat
under de 12 senaste månaderna du faktiskt arbetat. Om du varit långtidssjukskriven, föräldraledig eller frånvarande av annan orsak det senaste året/åren
vill a-kassan ha intyg på varför du inte arbetat under den tiden. Du kan därför
behöva papper från försäkringskassan på att de betalat dig under en period
och varför, intyg från CSN att du studerat och fått studiestöd eller liknande.
Arbetsgivarintyget måste då visa hur mycket du arbetade innan din ledighet.
När det gäller regler om vilka krav man måste fylla för att få a-kassa hänvisar vi till broschyren: Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsgivarintyg
Många konkursförvaltare utfärdar arbetsgivarintyg, om det material de har
tillgång till innehåller så mycket uppgifter att de sanningsenligt kan fylla i intyget. Konkursförvaltaren är dock inte tvungen att fylla i intyget. Finns ingen
bokföring med mera så kan han inte på heder och samvete intyga hur mycket
du arbetat.
Om du inte får något arbetsgivarintyg från konkursförvaltaren så måste du
själv styrka hur mycket du arbetat, och hur stor din anställning var (timmar
per vecka) och hur mycket lön du haft. Vi hoppas att du har kvar lönespecifikationer och anställningsbevis, tillsammans med uppsägningen och lönegarantibeslutet kan det räcka för att a-kassan ska kunna fatta beslut om utbetalning av ersättning.
Om du inte har så mycket papper, tag med det du har och vänd dig till akassan för att se om det går att få fram ett arbetsgivarintyg.
Av rubrikerna på de olika rutorna i arbetsgivarintyget kan du se vilka uppgifter a-kassan är intresserad av. Hur blanketten ser ut ser du på nästa sida.
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Blankett: Arbetsgivarintyg, sidan 1
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Blankett: Arbetsgivarintyg, sidan 2
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Om det företag som du arbetat hos tillhör dem som inte lämnat efter sig information till konkursförvaltaren kan du utifrån rubrikerna på blanketten se
vilka papper som kan behövas för att styrka de uppgifter som behövs till akassan. Anställningsbeviset ger till exempel datum när du började, men även
lönespecifikationer är bevis på att du varit anställd.
Här kan du hämta blanketten Arbetsgivarintyg:
www.samorg.org/so/Index.aspx?id=620

Avgångsbidrag – AGB
Om det företag du varit anställd av haft kollektivavtal med facket finns en speciell försäkring som kan ge lite extra pengar när du blir uppsagd på grund av
arbetsbrist, i samband med en konkurs.
För att du ska vara berättigad till avgångsbidrag, AGB, krävs att du fyllt 40
år och arbetat mer än 50 månader hos arbetsgivare, en eller flera olika, som
har haft kollektivavtal med facket.
Förutom detta finns en del detaljregler som inskränker rätten till AGB, till
exempel om man får nytt arbete i samma koncern eller liknande. Om du uppfyller kraven på ålder och anställningstid föreslår vi att du söker AGB för säkerhets skull. Skulle det sedan visa sig att detaljreglerna gör att just du inte är
berättigad till ersättning kommer du att få besked om detta av försäkringsbolaget.
AGB betalar ett engångsbelopp då anställningen upphör. Det finns en särskild blankett som du ska använda för att söka AGB. Blanketten kan du få
från Byggnads, eller genom att ringa AFA (försäkringsbolaget) och be dem
skicka dig en blankett. På blanketten finns det uppgifter som arbetsgivaren
(eventuellt konkursförvaltaren) ska fylla i, uppgifter som du själv ska fylla i
och slutligen uppgifter som facket ska fylla i.
När det gäller arbetsgivarens del kan samma problem uppstå som när det gäller
arbetsgivarintyg, att konkursförvaltaren inte har tillräckligt med underlag för att
fylla i blanketten. De uppgifter som du fått fram för att styrka din anställning till
a-kassan kan också användas till försäkringsbolaget AFA.
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Omställningsstöd
Genom Trygghetsfonden TSL finansieras omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt jobb. Det kan handla om jobbcoachning, kortare utbildningar eller hjälp med meritförteckning och ansökningar.
Stödet beviljas för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och varit
anställd minst 16 timmar per vecka i snitt under ett år.
Företag och lokal facklig organisation ska komma överens om att ansöka om
stöd samt tecknar uppdragsavtal med en leverantör. Omställningsstödet gäller endast företag med kollektivavtal.

Skatter
En del företag som går i konkurs har dragit skatt för sina anställda, men inte
betalat in den dragna skatten till skattemyndigheten.
Om din arbetsgivare hört till de som haft bokföring kan du få en kontrolluppgift (som du behöver till din deklaration) från konkursförvaltaren. Om
konkursförvaltaren inte kan ordna kontrolluppgifter kan du ändå få ett intyg
på vad du tjänat och vad din arbetsgivare dragit i skatt. Även denna blankett
kallas kontrolluppgift.
Om du arbetat på ett företag som inte haft någon bokföring måste du kunna
bevisa att arbetsgivaren dragit skatt, annars riskerar du att få betala all skatt
en gång till. Det bästa sättet att bevisa att arbetsgivaren dragit skatt är att ha
kvar lönespecifikationer som visar skatteavdraget varje månad.
Om du arbetat hos ett företag som inte lämnat lönespecifikationer kan du
kanske bevisa att arbetsgivaren gjort skatteavdrag, genom att du kan få fram
bevis på vad din lön före skatt varit och sedan utbetalningskvitton från banken som visar att utbetalningen rimligen är lön efter att skatt dragits.
Ta kontakt med din lokala skattemyndighet och berätta vad som hänt, och
vilka bevis du har för att din arbetsgivare dragit skatt, så kan du få råd av dem
på vilka bevis du kan behöva.
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Om du inte har några
skriftliga bevis alls på att du varit anställd
Om du tillhör det lilla fåtal som inte har ett enda papper från arbetsgivaren
och fått alla löner utbetalda kontant i handen så blir situationen besvärlig.
Ta kontakt med Byggnads så försöker vi hjälpa dig att få fram alternativa
bevis på att du varit anställd och att skatt dragits. Tyvärr kan vi inte alltid lova
dig att lyckas med detta!
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Byggnads Stockholm-Gotland information/if,
september 2012.

Kontakta Byggnads
Byggnads Stockholm-Gotland
besök: Skytteholmsvägen 2
Box 1288, 171 25 Solna
tel: 010-601 10 08
fax: 08-734 66 60
e-post: stockholm-gotland@byggnads.se
www.byggnads.se/stockholm-gotland
Lokalkontor Gotland
besök: Arbetarrörelsens Hus,
Stenhuggarvägen 6, Visby
tel: 010-601 10 08
fax: 08-734 66 12
Byggnads Nu!
tel: 010-601 10 08
Byggnads a-kassa
tel: 010-601 18 00
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