
Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 1 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Anders Andersson i konkurs.  
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till Anders Anderssons anställda med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut.  
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 
 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot enskild näringsidkare. 
Konkurs utan utdelning. 
 

Exempel 1 
 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 2 (28) 
  

 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 3 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Anders Andersson i konkurs.  
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till Anders Anderssons anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut. Från konkursboet har staten mottagit utdelning med 30 000 kr jämte 
ränta enligt ett utdelningsförslag den 28 februari 2012. 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 
 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot enskild näringsidkare. 
Konkurs med utdelning  

 
Exempel 2 

 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 4 (28) 
  

 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 5 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Anders Andersson, 670101-1234, med registrerad firma Söders skrot & korn 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i hans företagsrekonstrukt-
ion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Anders 
Andersson. Inom rekonstruktionen fastställdes ett offentligt ackord den 1 augusti 
2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Anders Anderssons näringsverksamhet. Medel 
som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av offentligt ackord. Medel som 
utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med belopp och utbetalnings-
tidpunkter ovan under beslut.  
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot enskild näringsidkare. 
Företagsrekonstruktion. 

 
Exempel 3 

 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 6 (28) 
  

 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 7 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons 
Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25, och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i bolaget. 
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till anställda i bolagets näringsverksamhet med belopp och vid tidpunkter som 
framgår ovan under beslut.  
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 

Välj alternativ 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsman i HB eller 
komplementär i KB. 
Konkurs utan utdelning  

Exempel 4 
 

Välj alternativ 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 8 (28) 
  

 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 9 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar med stöd av 28 § lönegarantilagen 
(1992:497) att Anders Andersson till staten ska återbetala garantibelopp om 
472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i bolaget. 
I konkursen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) ut lönegarantimedel 
till bolagets anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår ovan under be-
slut. Från konkursboet har staten mottagit utdelning med 30 000 kr jämte ränta en-
ligt ett utdelningsförslag den 28 februari 2012. 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsman i HB eller 
komplementär i KB. 
Konkurs med utdelning  

Exempel 5 
 

Välj alternativ! 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 10 (28) 
  

 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 11 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldiga  
1. Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Lugnets industriområde, 116 98 Stockholm 
2. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Bröderna Anderssons Svets HB och 
Anders Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 kr 
som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Bröder-
na Anderssons Svets HB. Anders Andersson var bolagsman (alt. komplementär) i 
bolaget. Inom rekonstruktionen fastställdes ett offentligt ackord den 1 juli 2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Bröderna Anderssons Svets HB:s näringsverk-
samhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juni 2011 omfattas av offentligt 
ackord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med be-
lopp och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsman i HB eller 
komplementär i KB. Solidariskt 
Företagsrekonstruktion. 

Exempel 6 
 

Välj alternativ! 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 12 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet mot bolaget att överlämnas till Kronofogde-
myndigheten för verkställighet samt kravet mot bolagsman att överlämnas till Skat-
teverket för rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 13 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldiga  
1. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
2. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
3. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson, Olle Andersson 
och Bengt Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 
kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25, och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson var bolagsmän (alt. 
komplementärer) i bolaget. 
I konkursen har Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) utbetalat lönegarantimedel 
till anställda i bolagets näringsverksamhet med belopp och vid tidpunkter som 
framgår ovan under beslut. 

Välj alternativ 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsmän i HB eller 
komplementärer i KB. Solidariskt. 
Konkurs utan utdelning  

Exempel 7 
 

Välj alternativ 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 14 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 15 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldiga  
4. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
5. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
6. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson, Olle Andersson 
och Bengt Andersson solidariskt till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 
kr som utbetalats i Bröderna Anderssons Svets HB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt försatte den 3 mars 2011 Bröderna Anderssons Svets HB i kon-
kurs. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson var bolagsmän (alt. 
komplementärer) i bolaget. 
I konkursen har Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) utbetalat lönegarantimedel 
till bolagets anställda med 502 000 kr vid tidpunkter som framgår av beslutet. Sta-
ten erhöll utdelning med 30 000 kr jämte ränta enligt ett utdelningsförslag den 28 
februari 2012. 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsmän i HB eller 
komplementärer i KB. Solidariskt. 
Konkurs med utdelning  

Exempel 8 
 

Välj alternativ! 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 16 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Skatteverket för rättsliga åt-
gärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 17 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 
 
Återbetalningsskyldiga  
1. Bröderna Anderssons Svets HB, 969410-4589 

Lugnets industriområde, 116 98 Stockholm 
2. Anders Andersson, 670101-1234 

Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
3. Olle Andersson, 651231-1234  

Västerlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
4. Bengt Andersson, 630701-1234 

Mårten Trotzigs gränd 128, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Bröderna Anderssons Svets HB, 
Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson solidariskt till staten ska 
återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i Bröderna Anderssons 
Svets HB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. För bolagets förpliktelser 
svarar bolagsmannen solidariskt, 2 kap 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag 
och enkla bolag. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Bröder-
na Anderssons Svets HB. Anders Andersson, Olle Andersson och Bengt Andersson 
var bolagsmän (alt. komplementärer) i bolaget. Inom rekonstruktionen fastställdes 
ett offentligt ackord den 1 augusti 2011. 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot bolagsmän i HB eller 
komplementärer i KB. Solidariskt. 
Företagsrekonstruktion. 

Exempel 9 
 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 18 (28) 
  

 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Bröderna Anderssons Svets HB:s näringsverk-
samhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av offentligt 
ackord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges med be-
lopp och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
dig. Om du vill diskutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammar-
kollegiet. 
Sker inte betalning kommer kravet mot bolaget att överlämnas till Kronofogde-
myndigheten för verkställighet samt kravet mot bolagsman att överlämnas till Skat-
teverket för rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 19 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
 
Återbetalningsskyldiga  
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
Storgatan 28, 151 72 Södertälje 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Västra Kanalgatans Frukt och 
Grönt AB till staten ska återbetala garantibelopp om 472 000 kr som utbetalats i 
bolagets företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle tills betalning sker på 

− 135 000 kr från 2011-03-25, 
− 124 000 kr från 2011-04-25, 
− 110 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 103 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 28 § lönegarantilagen (1992:497) anges att staten i fråga om utbetalat garantibe-
lopp inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären.. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB. Inom rekonstruktionen fastställdes ett of-
fentligt ackord den 1 augusti 2011. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till anställda i Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB:s nä-
ringsverksamhet. Medel som utbetalades fram till den 25 juli 2011 omfattas av of-
fentligt ackord. Medel som utbetalats senare omfattas inte av ackordet och anges 
med belopp och utbetalningstidpunkter ovan under beslut.  
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från det att beslutet 
vunnit laga kraft, enligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till 
er. Om ni vill diskutera sättet för betalning av kravet ska ni kontakta Kammarkol-
legiet. 

Regressrätt enligt 28 § 
Krav mot AB. 
Företagsrekonstruktion. 

 
Exempel 10 

 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 20 (28) 
  

 
Sker inte betalning kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för 
verkställighet. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 21 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 34 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om någon genom oriktiga uppgifter el-
ler på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för 
högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats för mycket. Sådan åter-
betalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehö-
rigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att försätta Västra Kanalgatans Frukt 
och Grönt AB i konkurs.  
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till den anställde Anders Andersson. Konkursförvaltaren har senare upplyst att An-
ders Andersson uppgett för hög inkomst och att han därför felaktigt mottagit löne-
garantimedel med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan under beslut. 
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 

Välj alternativ! 

Regressrätt enligt 34 § 
Krav mot anställd. 
Konkurs  

 
Exempel 11 

 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 22 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 23 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 34 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om någon genom oriktiga uppgifter el-
ler på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för 
högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats för mycket. Sådan åter-
betalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehö-
rigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta. 
Attunda tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 om företagsrekonstruktion för Västra 
Kanalgatans Frukt och Grönt AB.  
Under företagsrekonstruktionen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
lönegarantimedel till den anställde Anders Andersson. Konkursförvaltaren har se-
nare upplyst att Anders Andersson uppgett för hög inkomst och att han därför fel-
aktigt mottagit lönegarantimedel med belopp och vid tidpunkter som framgår ovan 
under beslut. 
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
 

Välj alternativ! 

Regressrätt enligt 34 § 
Krav mot anställd. 
Företagsrekonstruktion 
 

Exempel 12 
 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 24 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 25 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Konkursgäldenär 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s konkurs. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 35 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om betalning enligt garantin har skett 
och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs ge-
nom ett beslut som vinner laga kraft, ska den som tagit emot betalningen betala 
tillbaka beloppet. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att försätta Västra Kanalgatans Frukt 
och Grönt AB i konkurs. Konkursen upphävdes den 3 juli 2011 av Svea hovrätt ge-
nom beslut som vunnit laga kraft. 
I konkursen utbetalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) lönegarantimedel 
till den anställde Anders Andersson med belopp och vid tidpunkter som framgår 
ovan under beslut.  
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 

Välj alternativ! 

Regressrätt enligt 35 § 
Krav mot anställd. 
Konkurs  
 

Exempel 13 
 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 26 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 27 (28) 
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
Gäldenär vid företagsrekonstruktion 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB, 556421-1234 
 
Återbetalningsskyldig  
Anders Andersson, 670101-1234 
Österlånggatan 4, 111 30 Stockholm 
 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Östra Svealands län beslutar att Anders Andersson till staten ska 
återbetala garantibelopp om 22 000 kr som utbetalats till honom i Västra Kanalga-
tans Frukt och Grönt AB:s företagsrekonstruktion. 
Till beloppet kommer ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från respektive utbe-
talningstillfälle till och med den 28 juli 2012 och därefter enligt 6 § räntelagen tills 
betalning sker på 

− 5 000 kr från 2011-03-25, 
− 4 000 kr från 2011-04-25, 
− 10 000 kr från 2011-05-25 och på 
− 3 000 kr från 2011-06-26. 
 
Skäl 
I 35 § lönegarantilagen (1992:497) anges att om betalning enligt garantin har skett 
och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs ge-
nom ett beslut som vinner laga kraft, ska den som tagit emot betalningen betala 
tillbaka beloppet. 
Södertälje tingsrätt beslutade den 3 mars 2011 att om företagsrekonstruktion för 
Västra Kanalgatans Frukt och Grönt AB. Rekonstruktionsbeslutet upphävdes den 
3 juli 2011 av Svea hovrätt genom beslut som vunnit laga kraft. 
Under företagsrekonstruktionen betalade Länsstyrelsen (alt. i Östermanlands län) 
ut lönegarantimedel till den anställde Anders Andersson med belopp och vid tid-
punkter som framgår ovan under beslut.  
Länsstyrelsen har inte ansett att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis ef-
terskänka återbetalningsskyldigheten. 
 

Regressrätt enligt 35 § 
Krav mot anställd. 
Företagsrekonstruktion 
 

Exempel 14 
 

Välj alternativ! 



Länsstyrelsen 
Östra Svealands län 

BESLUT   
2012-06-28 28 (28) 
  

 
 
Betalning 
Betalning ska ske till Kammarkollegiet inom trettio (30) dagar från denna dag, en-
ligt särskild betalningsuppmaning som kommer att sändas till dig. Om du vill dis-
kutera sättet för betalning av kravet ska du kontakta Kammarkollegiet. 
Sker inte betalning kan Länsstyrelsen komma att vidta rättsliga åtgärder. 
 
Överklagande 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten men ges 
in till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Gunvor Svenson 
enhetschef   Sven Gunnarsson 
   lönegarantihandläggare 


