
 

 

 

SÅ FUNGERAR LÖNEGARANTIN 

Vad är lönegaranti? 
Lönegarantin är ett skydd för dig när din arbetsgivare går igenom en rekonstruktion och din lön inte 
kan betalas ut som vanligt. Lönegarantin innebär då att du får ut din inarbetade lön och 
uppsägningslön under den uppsägningstid som gäller enligt lag (som kan vara kortare än den som 
gäller enligt kollektivavtalet) och det är Länsstyrelsen som betalar ut din lön. På grund av 
rekonstruktionen blir i princip alla av BRAs medarbetare uppsagda. Den statliga lönegarantin 
omfattar lön som inte betalats ut, alltså lön från och med 1 april, 2020. Det är viktigt att du som blivit 
uppsagd anmäler dig som arbetssökande till arbetsförmedlingen. Där får du stöd med A-kassa och 
andra stödåtgärder. 

Hur mycket får jag ut på lönegarantin? 
Taket för hur mycket du kan få utbetalt är fyra prisbasbelopp, vilket innebär 189 200 kronor. Enligt 
lönegarantin kan du få pengar under din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS), 
men hur länge du får lönegaranti beror alltså främst på hur mycket du tjänar. Du kan i vissa fall få 
tillägg betalda på lönegarantin, om det är tillägg som vanligtvis betalas ut under arbetsbefrielse. 
Vissa av våra anställda har löner som gör att de slår i taket och kommer därför inte få pengar för hela 
sin uppsägningsperiod.  

Utöver lön och uppsägningslön omfattar lönegarantin pensionspremier som även det tar av det 
totala utrymmet i lönegarantin, vilket alltså innebär att du inte kan få mer än 189 200 kronor totalt.  

Vad händer med min semester? 
Semesterersättning ingår i lönegarantin. Detta innebär att du kan få betalt för de dagar som du har 
tjänat in under intjänandeåret som började 1 april 2020, kvarvarande dagar från förra året (eftersom 
semesteråret 2020 precis börjat innebär det alla 25 dagarna för intjänandeåret 2019) samt de dagar 
du enligt semesterlagen hade rätt att spara från förrförra året. Hade du till exempel 25 
semesterdagar 31 mars 2018 och valde att spara fem kan du alltså få betalt för de fem sparade 
semesterdagarna. Det är dock viktigt att tänka på att semesterersättningen tar av det totala 
utrymmet i lönegarantin, vilket alltså innebär att du inte kan få mer än 189 200 kronor totalt.  

Vad händer med mina utlägg? 
Har du gjort utlägg, under exempelvis resor, kan du få betalt för dessa. Utläggen ska då ha gjorts 
inom tre månader innan det datum BRA lämnade in sin ansökan om rekonstruktion, det vill säga 
utläggen ska ha gjorts från 6 januari, 2020. Du kan dessvärre inte få ersättning för äldre utlägg än så. 
Det är också viktigt att veta att även utlägg tar av det totala utrymmet i lönegarantin. Har du gjort 
utlägg på 10 000 kronor innebär det alltså att du har kvar 179 200 kronor av din totala lönegaranti.  

När får jag pengarna? 
Rekonstruktören har fattat ett beslut att du ska få lönegaranti, detta beslut kommer att skickas både 
till dig och till Länsstyrelsen. Från det att Länsstyrelsen mottagit beslutet är det normalt en 
handläggningstid på cirka 1–2 veckor innan utbetalning av innestående lön och semesterersättning 
görs. På grund av rådande situation med coronaviruset så går många företag i konkurs eller igenom 
rekonstruktion, vilket innebär att allt fler personer ansöker om lönegaranti. Detta påverkar tyvärr 
handläggningstiderna och det kan därför ta längre tid för Länsstyrelsen att handlägga ärenden. 

Länsstyrelsens utbetalningsperiod sträcker sig från den 21 till den 20 varje månad. Den första 
uppsägningslönen kan därför bli mindre än en månadslön. 


