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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lönegarantilagen (1992:497)2
dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18 och 24–26 §§ ska ha följande lydelse.
6 a §3 Den myndighet som regeringen bestämmer betalar ut garantibelopp
(utbetalande myndighet).
11 §4 Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten om sådana fordringar som omfattas av
garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.
Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas
utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.
12 § Om förvaltaren, efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § första
stycket, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om
något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran
på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten.
14 § Den förvaltare som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 §
avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, ska underrätta den utbetalande myndigheten innan betalningen görs.
15 § Förvaltaren ska för arbetstagarens räkning bevaka fordringar som
enligt förvaltarens bedömning är klara.
Bevakningen får ske genom att förvaltaren till rätten lämnar två kopior av
en sådan underrättelse som han eller hon har lämnat till den utbetalande
myndigheten enligt 11 § och anger att den avser bevakning.
Förvaltaren ska genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.
17 §5 Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas
enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända
en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten.
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18 §6 Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat beslut om
betalning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får
kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt
garantin, ska han eller hon snarast ompröva sitt beslut avseende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.
Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin ska ske med ett
annat belopp än tidigare, ska förvaltaren eller rekonstruktören samma dag
sända en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten.
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24 §7 Innan garantibelopp betalas ut ska den utbetalande myndigheten
verkställa skatteavdrag samt avdrag med belopp som ska innehållas på grund
av beslut om utmätning av lön. Dessutom ska avräkning göras för förskottsbetalning som har skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) och som
avser fordringar som omfattas av garantin.
25 §8 Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut ska
arbetstagaren till den utbetalande myndigheten lämna en försäkran på heder
och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.
Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkursgäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller någon annan och
inte heller driver egen rörelse, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid
fordran avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
26 §9 Om den utbetalande myndigheten anser att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken
del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning
enligt garantin, ska den utbetalande myndigheten skyndsamt sända en kopia
av försäkran till förvaltaren eller rekonstruktören.
I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte betalas
ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har omprövat sitt tidigare ställningstagande i frågan om lönegaranti eller underrättat den utbetalande
myndigheten om att uppgifterna i försäkran inte ger anledning till en ny
bedömning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnar
IBRAHIM BAYLAN
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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