
 
 

 

 
 
Till dig som har varit anställd hos konkursbolagen  
 
Lystra Assistans Väst AB, Lystra Personlig Assistans AB eller  
Melius Assistans AB (nedan kallade för ”Konkursbolagen”) 
 
 
 
 
 
Anmälan arbetsförmedlingen 
 
En påminnelse till er som har en uppsägningstid som fortfarande löper och som inte 
har något nytt arbete:  
 
Senat på måndag den 19 september 2022 bör ni anmäla er som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen för att kunna uppvisa att ni står till arbetsmarknaders förfogande. 
 
 
Vad avser nästa utbetalning?  
 
Nästa utbetalning kommer att avse perioden 

- 1-18 september 2022 för tjänstemännen.  
- 1-30 augusti 2022 för assistenterna. 

 
Ackordscentralen har fått underlag från Konkursbolagen och arbetar med att fatta 
beslut.  
 
Utbetalningen omfattar förutom lön också intjänad semesterersättning (i den mån 
intjänad semester täcks av den statliga lönegarantin). 
 
Lönespecifikationer avseende ovan nämnda perioder har upprättats av 
Konkursbolagen och kommer att skickas ut till er anställda via Kivra så snart 
Ackordscentralen har fattat beslut om att lönen täcks av den statliga lönegarantin. 
 
 
När kommer nästa utbetalning? 
 
Räkna med att det kan ta upp till tre veckor.  
 
Länsstyrelserna gör utbetalningar löpande så snart Ackordscentralen fattar besluten.  
 
De olika länsstyrelserna har olika lång handläggningstid.  
 
 
Garantiportalen  
 
Så snart Ackordscentralen fattat beslut om lönegaranti ser ni det i Garantiportalen.  
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Ytterligare utbetalning 
 
För er som har en uppsägningstid som löper efter ovan nämnda datum, d.v.s. 

- From den 19 september och framåt för tjänstemännen 
- From den 1 september och framåt för assistenterna 

gäller följande:  
 
Ytterligare lönegarantibeslut kommer att fattas. Detta beslut planeras att omfatta er 
resterande uppsägningstid jämte semesterersättning.  
 
 
Försäkran / rapport till Länsstyrelsen  
 
Innan Länsstyrelsen betalar ut eventuell uppsägningslön behöver ni skicka in en 
rapport till Länsstyrelsen. Rapporteringen görs lättast via Länsstyrelsens hemsida. 
För länk till Länsstyrelse – se tidigare upplagd information på vår hemsida. 
 
Assistenter 
 
Innan Länsstyrelsen utbetalar uppsägningslön avseende perioden 1 september och 
framåt kommer ni behöva lämna en rapport på Länsstyrelsen hemsida. Denna 
rapport går ännu inte att lämna då Ackordscentralen ännu inte hunnit fatta beslut om 
dessa löner. 
 
Tjänstemän  
 
Innan Länsstyrelsen utbetalar uppsägningslön avseende perioden 19 september och 
framåt behöver ni lämna en rapport på Länsstyrelsen hemsida. Denna rapport går 
ännu inte att lämna då Ackordscentralen ännu inte hunnit fatta beslut om dessa 
löner. 
 
 
Arbetsgivarintyg  
 
Bolaget jobbar hårt med att skriva arbetsgivarintyg till samtliga.  
 
Skulle det vara fel på ett arbetsgivarintyg hänvisas ni till 
kundcenter@lystraassistans.se  
 
 
Vad innebär det att ha en fordra i konkurs? 
 
De lönefordringar som inte täcks av den statliga lönegarantin blir en fordran som ni 
har kvar gentemot konkursbolaget. Det kan t.ex. vara semesterdagar som är för 
gamla eller fordran på uppsägningslön som enligt ert anställningsavtal med 
Konkursbolagen är längre än vad reglerna i LAS anger.  
 
Om Ackordscentralen fått kännedom om att ni har en sådan kvarstående fordran, 
kommer den redan nu att noteras i konkursbouppteckningen. 
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När det blir dags att avsluta konkurserna, vilket kan vara ett par år bort i tiden, och 
det finns pengar att dela ut till de som har fordringar på Konkursbolagen kommer de 
som finns noterade i konkursbouppteckningen samt övriga som tillkommit och som vi 
fått kännedom om, att få en underrättelse om det. Det kommer även att kungöras i 
Post och Inrikes tidningen.   
 
 
Felaktigt datum i uppsägningshandling 
 
Tjänstemän i Lystra Personlig Assistans AB 
 
Vissa har felaktigt fått datum för sista dag angivet med samma datum som 
uppsägningsdag.  
 
Vi har nu hunnit dubbelkolla samtliga uppsägningshandlingar och uppdaterat dem till 
rätt datum. Logga in i Garantiportalen för en uppdaterad version av 
uppsägningshandling.  
  
Alla tjänstemän sades upp per den 2 september 2022 vilket också är det datum som 
vi kan se står som uppsägningsdag i era uppsägningshandlingar. 
  
Alla assistenter sades upp per den 4 september 2022.  
  
Personer som har andra datum i sina handlingar avser de som slutat/sagts upp innan 
konkursen och som vi fått kännedom om samt provanställda.  
  
Respektive anställds sista dag är beräknad enlig LAS och utifrån anställningstid hos 
Konkursbolagen.  


