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Domar från Arbetsdomstolen mars 2018 

1. AD 2018 nr 13 
 
Fallet, som handlar om lönefordran och brott mot semesterlagen, 
refereras ingående på vita blad. 
 
2. AD 2018 nr 14 
 
Fallet, som handlar om olovlig stridsåtgärd och skadestånd för enskilda 
arbetstagare vid deltagande i olovlig stridsåtgärd, refereras ingående på 
vita blad. 
 
3. AD 2018 nr 15 
 
Fallet, som handlar om avskedande på grund av förtroendeförbrukande 
handlingar, refereras ingående på vita blad. 
 
4. AD 2018 nr 16 
 
Fallet, som handlar om rätt till sjuklön, refereras ingående på vita blad. 
 
 
5. AD 2018 nr 17 

 
Förlikning 
 
6. AD 2018 nr 18 
 
Fallet, som handlar om avskedande vid förtroendeförbrukande handling, 
refereras ingående på vita blad. 
 
 

 
 

  

  



 



 

 
 

ARBETSDOMSTOLEN Dom Dom nr 13/18 
 2018-03-07 Mål nr B 75/17 
 Stockholm  

 
 
 
 
 

KLAGANDE 
Komhem AB, 556958-8840, c/o Årsta Park Kontorshotell, Byängsgränd 14, 
120 40 Årsta 
Ombud: jur. kand. Dan-Louis Schneider, Företagsjuristerna, Sankt 
Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm 

 
MOTPART 
Farideh Nikbakhsh, 580302-1707, Fårtickegången 55, 135 33 Tyresö 
Ombud och rättshjälpsbiträde: jur.kand. Fredrik Larsson, Vernia Juridik, 
Sveavägen 116, 113 50 Stockholm 

 
SAKEN 
lönefordran m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Nacka tingsrätts dom den 23 maj 2017 i mål T 1268-16 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga. 
 

Bakgrund 
 

Följande är ostridigt. Farideh Nikbakhsh började den 14 december 2015 en 
anställning som socialkonsulent hos Komhem AB (bolaget). Anställningen, 
som var på deltid om 30 timmar per helgfri vecka, inleddes med sex månaders 
prövotid. Enligt anställningsavtalet var Farideh Nikbakhshs normala arbetstider 
måndag–onsdag samt fredag kl. 9.00–16.30 och lönen uppgick till 35 000 kr 
per månad. Den 20 december 2015 sade bolaget upp Farideh Nikbakhsh med 
en månads uppsägningstid. Hennes anställning upphörde den 20 januari 2016. 

 
Farideh Nikbakhsh yrkade vid tingsrätten att bolaget skulle betala henne 
vissa belopp, med ränta, för lön, semesterersättning, ersättning för utlägg 
och allmänt skadestånd för dels brott mot semesterlagen, dels otillåten 
kvittning av lön. Bolaget medgav att betala yrkat belopp för ersättning för 
utlägg, men bestred yrkandena i övrigt. Tingsrätten biföll bara yrkandet om 
ersättning för utlägg (med 2 091 kr) och viss del av yrkandena om lön (med 
26 750 kr), semesterersättning (med 4 410 kr) och allmänt skadestånd för 
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brott mot semesterlagen (med 5 000 kr) och förpliktade bolaget att betala 
Farideh Nikbakhsh sammanlagt 38 251 kr med ränta samt ersätta viss del av 
Farideh Nikbakhshs rättshjälpskostnad. 

 

Yrkanden i Arbetsdomstolen 
 

Bolaget har överklagat tingsrättens dom och i överklagandet yrkat att 
Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska avslå Farideh 
Nikbakhshs vid tingsrätten framställda yrkanden, förutom yrkandet om 
ersättning för utlägg med 2 091 kr, vilket har medgivits av bolaget. Bolaget 
har i överklagandet även yrkat att Arbetsdomstolen ska befria bolaget från 
skyldigheten att betala Farideh Nikbakhshs rättshjälpskostnad vid 
tingsrätten. 

 
Farideh Nikbakhsh har anslutningsvis överklagat tingsrättens dom och yrkat 
att Arbetsdomstolen ska bifalla hennes vid tingsrätten förda talan och 
förplikta bolaget att fullt ut betala hennes rättshjälpskostnad vid tingsrätten. 

 
Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet bara såvitt avser 
bolagets överklagande, dvs. frågorna om bolagets skyldighet att betala 
Farideh Nikbakhsh lön, semestersättning och allmänt skadestånd för brott 
mot semesterlagen samt om rättshjälpskostnader vid tingsrätten. 

 
I en senare skrift, som kom in till Arbetsdomstolen efter att prövnings- 
tillstånd meddelats och överklagandetiden löpt ut, har bolaget dessutom 
yrkat den ändringen av tingsrättens dom att Farideh Nikbakhsh ska ersätta 
bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
Farideh Nikbakhsh har medgett den ändringen av tingsrättens dom att 
utdömda belopp för lön och semesterersättning sätts ned till 21 850 kr 
respektive 4 200 kr, men bestritt ändring i övrigt. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 

Domskäl 
 

Fordran på lön 
 

Som tingsrätten funnit måste Farideh Nikbakhsh ha stått till bolagets 
förfogande för arbete för att ha rätt till lön. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att bolaget har visat att 
Farideh Nikbakhsh inte efterkommit de regler som följde av hennes anställ- 
ning. Dessa regler, som bolaget visat att Farideh Nikbakhsh fått del av inför 
anställningens början och följt den första arbetsveckan, innebar bl.a. att 
Farideh Nikbakhsh skulle inställa sig senast kl. 10 på bolagets kontor om hon 
inte i förväg hade anmält att hon skulle ha möte någon annanstans, att Farideh 
Nikbakhsh skulle vara tillgänglig via telefon och mejl under kontorstid 
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kl. 9.00–16.30 och att hon till bolaget i förväg skulle redovisa de externa 
möten hon skulle närvara vid. Det är sålunda visat att Farideh Nikbakhsh inte 
efter den första arbetsveckan, som slutade den 18 december 2015, inställt sig 
på bolagets kontor på morgnarna, att hon inte i förväg rapporterat till bolaget 
vilka externa möten hon skulle närvara vid och att bolagets samordningschef 
Xhara Myrsten trots upprepade försök inte kunnat nå henne på telefon under 
kontorstid. 

 
Vid sådana förhållanden kan Farideh Nikbakhsh inte anses ha stått till 
bolagets förfogande för arbete efter den första arbetsveckan annat än vid de 
två tillfällen hon och bolaget hade möten i januari 2016. Att Farideh 
Nikbakhsh på egen hand och utan att som hon bort i förväg rapportera det 
till bolaget i viss utsträckning kan ha utfört arbetsuppgifter som faller inom 
bolagets verksamhetsområde innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, inte 
att hon stått till bolagets förfogande och utfört arbete för bolagets räkning, 
med rätt till lön. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att Farideh Nikbakhsh inte 
har visat att hon från och med den 7 januari 2016 varit arbetsbefriad. Det är, 
genom den bevisning tingsrätten hänvisat till, också utrett att hon inte hade 
fog för att anse att bolaget arbetsbefriat henne från den tidpunkten. 

 
När det gäller frågan om bolaget arbetsbefriat Farideh Nikbakhsh genom 
vad som förekom vid mötet den 15 januari 2016 gör Arbetsdomstolen 
följande bedömning. 

 
Läget inför mötet den 15 januari 2016 var att Farideh Nikbakhsh inte sedan 
den 18 december 2015 hade inställt sig på bolagets kontor om morgnarna 
och att bolaget haft svårigheter att över huvud taget komma i kontakt med 
henne. Enligt Farideh Nikbakhshs egna uppgifter hade bolaget redan vid ett 
möte den 5 januari 2016 förklarat att hon inte skulle ha några externa 
kontakter. Av utredningen framgår att bolaget i anslutning till det mötet, 
som enligt bolaget ägde rum den 6 januari 2016, hade förberett interna 
arbetsuppgifter som Farideh Nikbakhsh skulle utföra på kontoret och att 
mötet den 15 januari 2016 kom till stånd bl.a. för att Farideh Nikbakhsh, 
som enligt egna uppgifter trots instruktioner om motsatsen haft externa 
kontakter, skulle lämna sin arbetsdator på kontoret. Vid mötet den 
15 januari 2016 lämnade Farideh Nikbakhsh tillbaka bl.a. arbetsdatorn och, 
på bolagets begäran, sin inpasseringsbricka till kontoret. Genom Xhara 
Myrstens och Tamrat Micheals i stort sett samstämmiga uppgifter är det 
styrkt att Farideh Nikbakhsh vid mötet, som blev kort, var upprörd och hög- 
ljudd och kom med hotelser om att hon skulle skada, bränna ned, företaget. 
Enligt Xhara Myrsten var det Farideh Nikbakhshs hotelser som gjorde att 
bolaget bad henne lämna tillbaka inpasseringsbrickan så att hon inte skulle 
ha tillgång till bolagets lokaler annat än under kontorstid, då hon kunde bli 
insläppt via en reception. Av Farideh Nikbakhshs uppgifter framgår inte att 
bolagets företrädare vid mötet sade något om arbetsbefrielse eller liknande 
eller att hon, som redan ansåg sig arbetsbefriad och såvitt utrett bara vid ett 
par tillfällen hade kommit till kontoret efter den 18 december 2015, i och för 
sig uppfattade det som förekom vid mötet som en arbetsbefrielse. 
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Det är Arbetsdomstolens bedömning att bolaget inte genom vad som före- 
kom vid mötet den 15 januari 2016 gett Farideh Nikbakhsh, som då under 
lång tid inte stått till arbetsgivarens förfogande för arbete, fog för att anse att 
bolaget arbetsbefriade henne. Bolaget har alltså inte arbetsbefriat Farideh 
Nikbakhsh. 

 
De gjorda bedömningarna innebär att Farideh Nikbakhsh inte har rätt till 
mer lön än vad bolaget redan betalat henne. Tingsrättens dom ska alltså 
ändras så att bolaget slipper betala henne ytterligare lön. 

 
Semesterersättning och skadestånd för brott mot semesterlagen 

 
Av ett lönebesked, som bolaget åberopat som skriftlig bevisning, framgår att 
bolaget den 23 februari 2016 betalat Farideh Nikbakhsh lön för 7,5 dagar 
med (7,5 x 1 750 ≈) 13 130 kr och semesterersättning med (0,12 x 13 130 =) 
1 576 kr samt gjort preliminärskatteavdrag med 4 706 kr. Av lönebeskedet 
framgår också att utbetalningen till Farideh Nikbakhsh efter skatteavdrag 
uppgick till (13 130 + 1 576 – 4 706 =) 10 000 kr. Av Farideh Nikbakhshs 
egna uppgifter och ett åberopat utdrag från bank framgår att Farideh 
Nikbakhsh fått 10 000 kr av bolaget. Av bankutdraget verkar framgå att 
mottagarkontot kan ha fått meddelandet ”Lön farida”. Enligt Farideh 
Nikbakhsh har hon inte fått lönebeskedet. 

 
Arbetsdomstolen godtar bolagets uppgift om att bolaget betalat Farideh 
Nikbakhsh i enlighet med lönebeskedet, dvs. både lön och semesterersätt- 
ning på lönen. Farideh Nikbakhsh har alltså redan fått semesterersättning på 
den lön hon fått från bolaget. 

 
Eftersom parterna är överens om att Farideh Nikbakhshs anställning hos 
bolaget upphörde den 20 januari 2016 och då utbetalningen av semester- 
ersättningen skedde först den 23 februari 2016, har bolaget brutit mot 30 § 
semesterlagen, varför bolaget ska betala det skäliga allmänna skadestånd 
som tingsrätten bestämt. 

 
Slutsats 

 
Till följd av Arbetsdomstolens bedömningar ska tingsrättens domslut ändras 
så att bolaget bara ska betala Farideh Nikbakhsh den vid tingsrätten med- 
givna ersättningen för utlägg om 2 091 kr och 5 000 kr i allmänt skadestånd 
för brott mot semesterlagen, dvs. sammanlagt 7 091 kr. 

 
Rättegångs- och rättshjälpskostnader 

 
Bolaget har i överklagandet i fråga om tingsrättens dom yrkat ändring i sak 
och bara befrielse från skyldigheten att betala Farideh Nikbakhshs rätts- 
hjälpskostnad vid tingsrätten. Yrkandena i överklagandet kan inte anses 
innefatta ett yrkande om att Farideh Nikbakhsh ska ersätta bolagets rätte- 
gångskostnader vid tingsrätten (NJA 1981 s. 683). Därför och eftersom 
yrkandet om detta framställts i Arbetsdomstolen först efter att överklagande- 
tiden löpt ut, får det yrkandet inte prövas utan ska avvisas. 
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Utgången i Arbetsdomstolen är – med hänsyn till såväl det allmänna skade- 
ståndets storlek i förhållande till vad parterna tvistat om här som det ringa 
arbete som den delen av målet inneburit – sådan att bolaget bör få full 
ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen och befrias från 
skyldigheten att ersätta Farideh Nikbakhshs rättshjälpskostnad vid tings- 
rätten. 

 
Bolaget har för ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen yrkat 
100 000 kr för ombudsarvode och 4 500 kr för ställföreträdaren Tamrat 
Micheals inställelse vid huvudförhandlingen. Farideh Nikbakhsh har vits- 
ordat beloppet för Tamrat Micheals inställelse och det begärda ombuds- 
arvodet avseende tiden före huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen, 
81 000 kr. För ombudsarvode för huvudförhandlingsdagen i Arbetsdom- 
stolen har Farideh Nikbakhsh vitsordat ersättning motsvarande 8 timmars 
arbete, medan bolaget begärt ersättning motsvarande 9,5 timmars arbete. 
Arbetsdomstolen finner att det begärda ombudsarvodet är skäligt. 

 
Det rättshjälpsbiträdet Fredrik Larsson begärt i Arbetsdomstolen är i och för 
sig skäligt. Fredrik Larsson har dock redan fått ersättning för 63 timmars 
arbete vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen begärt ersättning för bl.a. 
ytterligare 38 timmars arbete, dvs. sammanlagt 101 timmars arbete. Enligt 
en huvudregel i 34 § rättshjälpslagen ska rättshjälp upphöra när det arbete 
som biträdet har rätt till ersättning för enligt 27 § uppgår till 100 timmar. 
Rättshjälpsbiträdet ska anmäla till rätten när det arbete som biträdet lagt ned 
på uppdraget uppgår till eller närmar sig 100 timmar. Det har Fredrik 
Larsson inte gjort. Ett rättshjälpsbiträde som utan kontakter med rätten 
överstiger 100-timmarstaket har inte rätt till ersättning för det överstigande 
arbetet (AD 2006 nr 103 och NJA 2007 s. 752). 

 
Arbetsdomstolen finner att rättshjälpen ska upphöra och att Fredrik Larsson 
i fråga om arbete inte har rätt till ersättning för mer än 37 timmars arbete i 
Arbetsdomstolen. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avvisar Komhem AB:s yrkande om att Farideh 
Nikbakhsh ska ersätta Komhem AB:s rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
2. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens dom ska Komhem AB betala 
Farideh Nikbakhsh 7 091 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
19 mars 2016 till dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen upphäver punkten 3 i tingsrättens dom. 

 
4. Farideh Nikbakhsh ska ersätta Komhem AB för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen med 104 500 kr, varav 100 000 kr avser ombudsarvode, 
med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 
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5. Arbetsdomstolen fastställer enligt rättshjälpslagen ersättning för det 
biträde Fredrik Larsson lämnat Farideh Nikbakhsh i Arbetsdomstolen till 
65 528 kr, varav 50 283 kr avser arbete, 1 867 kr 50 öre tidsspillan och 
13 377 kr 50 öre mervärdesskatt. 

 
6. Farideh Nikbakhshs rättshjälp ska upphöra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Anu Rintala, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, 
Nikki Vagnér, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Lotta Bodelius 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 14/18 
 2018-03-07 Mål nr A 94/17 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Box 5384, 102 49 Stockholm 
Ombud: chefsjuristen Jan Bergman och arbetsrättsjuristen Tina 
Nordenbrink, Transportföretagen TF AB, Box 5384, 102 49 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33 Stockholm 
2. 49 arbetstagare vid RenoNorden AB, se domsbilaga 1 
Ombud för 1 och 38 arbetstagare enligt domsbilaga 1: förbundsjuristerna 
Sussanne Lundberg och Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SAKEN 
olovlig stridsåtgärd 

 

 

Bakgrund 
 

Mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska 
Transportarbetareförbundet (Transport) gäller kollektivavtal, miljöarbetare- 
avtalet. RenoNorden AB (RenoNorden) är medlem i BA. De 49 arbetsta- 
garna var i juli 2017 anställda hos RenoNorden. De flesta av dem är med- 
lemmar i Transport. 

 
Parterna är överens om att de 49 arbetstagarna inte utförde några arbetsupp- 
gifter den 5 juli 2017. Den 5 och 6 juli hölls överläggningar mellan arbetsgi- 
varsidan och arbetstagarsidan, varefter det antecknades att anställd personal 
genomförde en strejk och att arbetsgivaren krävde att samtliga omgående 
skulle återgå i arbete. Det antecknades också att parterna inte hade kommit 
fram till någon lösning på den uppkomna situationen. 

 
Enligt BA har arbetstagarna deltagit i en olovlig stridsåtgärd med start den 
5 juli 2017. Enligt Transport och de arbetstagare som förbundets ombud 
företräder (Transport och medparter) är det RenoNorden som har förhindrat 
arbetstagarna från att utföra sitt arbete. 

 
BA väckte den 7 juli 2017 talan mot Transport och arbetstagarna och gjorde 
gällande att arbetstagarna deltog i en olovlig stridsåtgärd enligt 41 och 42 §§ 
medbestämmandelagen. 
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Efter yrkande om interimistiskt beslut från BA ålade Arbetsdomstolen den 
14 juli 2017 de arbetstagare som då hade delgetts stämning och som inte 
hade kommit in med läkarintyg efter sjukanmälan att återgå till arbetet. 

 
Samtliga arbetstagare, vars anställningar inte upphört, har numera återgått i 
arbete. 

 
Tvisten gäller om arbetstagare vid RenoNorden med start den 5 juli 2017 
vidtagit en olovlig strejk samt om de 49 arbetstagarna i så fall deltagit i den 
och därför ska betala skadestånd till RenoNorden. 

 

Yrkanden m.m. 
 

BA har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
 

1. förklara att strejken vid RenoNordens anläggning i Älvsjö med start den 
5 juli 2017 var otillåten och i strid med 41 och 42 §§ medbestämmandela- 
gen, samt 

 
2. förplikta var och en av arbetstagarna som anges i domsbilaga 1 att till 
RenoNorden betala allmänt skadestånd med 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § 
räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. 

 
Transport och medparter har bestritt talan i dess helhet. För det fall 
Arbetsdomstolen skulle finna att arbetstagarna har deltagit i en olovlig 
stridsåtgärd har de yrkat att skadeståndet ska jämkas, i första hand till noll. 
Sättet att beräkna räntan har vitsordats. 

 
Mikael Bladh och Richard Rozsafi har bestritt skadeståndsyrkandet. 

Övriga arbetstagare har inte avgett någon inställning. 

BA och Transport har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Av 41 § medbestämmandelagen framgår – såvitt här är av intresse – att 
arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte får vidta 
eller delta i en stridsåtgärd, om åtgärden inte i behörig ordning har beslutats 
av organisation som träffat kollektivavtalet. En stridsåtgärd som vidtagits i 
strid med 41 § medbestämmandelagen betecknas som olovlig. Om någon 
har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen annan delta i den (42 § tredje 
stycket medbestämmandelagen). 

 
I målet är för det första tvistigt om arbetstagare vid RenoNorden med början 
den 5 juli 2017 har vidtagit en stridsåtgärd. 
 
 
 
 
 

mars 18 s 8

AD 2018 nr 14



 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att arbetstagare som är medlemmar i 
Transport har vidtagit en stridsåtgärd, är denna olovlig eftersom 
RenoNorden, genom medlemskap i BA, är bundet av kollektivavtal med 
Transport och Transport inte i behörig ordning beslutat om stridsåtgärden. 
Arbetstagare som deltar i en olovlig stridsåtgärd bryter mot medbestämman- 
delagen. Medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen bryter 
mot 41 § och övriga arbetstagare mot 42 § tredje stycket. Den som bryter 
mot medbestämmandelagen kan åläggas att betala allmänt skadestånd. 

 
Arbetsdomstolen prövar först om arbetstagare vid RenoNorden vidtagit en 
olovlig stridsåtgärd. För det fall Arbetsdomstolen kommer fram till att så är 
fallet, kommer domstolen att pröva om och i vilken utsträckning arbetsta- 
garna deltagit i stridsåtgärden samt vilket skadestånd de som deltagit ska 
betala till RenoNorden. 

 

Har arbetstagarna vidtagit en olovlig stridsåtgärd? 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Någon närmare definition av vad som avses med en stridsåtgärd finns inte i 
medbestämmandelagen eller dess förarbeten (se prop. 1975/76:105 bil. 1 
s. 403). I 41 § medbestämmandelagen talas om arbetsinställelse (lockout 
eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd. 
Som en allmän utgångspunkt brukar framhållas att en stridsåtgärd förutsätter 
att en åtgärd vidtas, att denna har ett påtryckningssyfte (fackligt syfte) och 
att åtgärden vidtas i kollektiva former. I princip varje handling eller underlå- 
tenhet, som en part vidtar och som är av en sådan beskaffenhet att den fak- 
tiskt kan inverka på motparten, kan vara en stridsåtgärd. Det avgörande för 
om en åtgärd ska betecknas som en stridsåtgärd eller inte är oftast i vilket 
syfte åtgärden har vidtagits. Om åtgärden t.ex. syftar till att utöva påtryck- 
ning i en rättstvist, att åstadkomma ändring i gällande avtal eller påverka 
innehållet i avtal som ännu inte träffats, är det fråga om en stridsåtgärd (jfr 
41 § medbestämmandelagen). En stridsåtgärd behöver inte beslutas av en 
organisation. Det kan även vara fråga om t.ex. ett gemensamt agerande av 
en grupp av arbetstagare vilket föregåtts av ett visst mått av samråd, under 
förutsättning att det finns ett sådant gemensamt syfte som nyss beskrivits (se 
t.ex. AD 1993 nr 3). Eftersom det är mycket lättare för en part att visa att 
motparten vidtagit en viss åtgärd än att bevisa vad denne har åsyftat med 
åtgärden i fråga, är kraven på den bevisning som behövs för att visa vilket 
syfte som legat bakom en åtgärd inte lika höga som när det är fråga om 
bevisning om att en viss åtgärd faktiskt har vidtagits (se AD 2005 nr 88 och 
AD 1978 nr 93). 

 
Om en grupp arbetstagare gemensamt beslutar att lägga ner arbetet utgör 
detta i princip en stridsåtgärd, om det sker i ett gemensamt syfte att utöva 
påtryckning på arbetsgivaren. I förarbetena till medbestämmandelagen upp- 
märksammades att bedömningen av om en vägran att utföra visst arbete 
utgör en stridsåtgärd kan påverkas av regeln om s.k. tolkningsföreträde i 
34 § medbestämmandelagen. Om en kollektivavtalsbunden arbetstagarorga- 
nisation beslutar att utnyttja tolkningsföreträdet är en arbetsvägran i enlighet  
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med detta beslut inte en stridsåtgärd, om det inte finns något lag- eller 
avtalsstridigt syfte bakom beslutet eller arbetsvägran. Om däremot en grupp 
arbetstagare gemensamt vägrar att utföra arbete utan sin organisations stöd 
därför att de anser sig inte vara arbetsskyldiga, är detta i princip att bedöma 
som ett brott mot 41 § första stycket första punkten. Se prop. 1975/76:105 
bil. 1 s. 404. 

 
Frågan om det förhållandet att en grupp arbetstagare gemensamt bestämmer 
sig för att säga upp sig kan anses utgöra en stridsåtgärd har berörts både i 
förarbeten och rättspraxis. Av rättspraxis framgår att det inte är fråga om en 
stridsåtgärd när en grupp arbetstagare efter samråd beslutar sig för att sluta 
sina anställningar t.ex. för att de är missnöjda med lönen eller arbetsförhål- 
landena i övrigt. I t.ex. AD 1935 nr 107 hade en grupp murare lämnat sina 
anställningar sedan de inte fått igenom sina avtalsstridiga lönekrav. 
Arbetsdomstolen fann att själva åtgärden att sluta arbetet inte vidtagits i 
påtryckningssyfte, utan för att murarna skulle skaffa sig annat arbete. Däre- 
mot är det fråga om en stridsåtgärd om en grupp arbetstagare efter tyst eller 
uttrycklig överenskommelse säger upp sig i syfte att t.ex. framtvinga högre 
lön (AD 1949 nr 2). Frågan om uppsägningar vidtagits i syfte att påverka 
arbetsgivaren eller att lämna anställningen får bedömas mot bakgrund av 
förhållandena i enskilda fallet. Se t.ex. AD 1946 nr 1. Jfr t.ex. AD 1976 nr 
130. Se även prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 404. 

 
Händelseförloppet fram till konflikten 

 
För att Arbetsdomstolen ska kunna ta ställning till om arbetstagarna vid 
RenoNorden vidtagit en stridsåtgärd finns det skäl att beröra delar av vad 
som av utredningen framkommit om bakgrunden till konflikten. 

 
Vid RenoNorden tillämpas premielön, dvs. ett sorts ackordssystem, som är 
möjligt enligt miljöarbetareavtalet. Premielönen bestäms väsentligen genom 
bilaga C i avtalet, som, såvitt framkommit, anger poäng för olika arbetsmo- 
ment, vilka i sin tur bestämmer lönens storlek. Som en följd härav har sop- 
hämtningen vid RenoNorden haft karaktären av beting där arbetstagarna har 
kunnat gå hem när de varit klara med hämtningen i sina respektive trakter 
(sophämtningsområden). 

 
RenoNorden ville frångå premielönesystemet och under 2017 fördes dis- 
kussioner mellan RenoNorden, Transport och företrädare för arbetstagarna 
om ett nytt lönesystem. Transport och arbetstagarna har starkt motsatt sig att 
premielönesystemet överges och framhållit att förändringen syftar till att 
sänka arbetstagarnas löner, skapa större trakter och förlänga arbetstiden. 

 
Vid sophämtning använder arbetstagarna ett stort antal nycklar som går till 
fastigheter och utrymmen där sopor ska hämtas. Nycklarna som hör till 
varje trakt sitter samlade på en eller flera nyckelknippor som förvaras i ett 
låst skåp på RenoNordens depå. Arbetstagarna, som ofta har arbetat med 
sophämtning i samma trakter under många år, har skaffat sig en ingående 
kunskap om vilken nyckel som går till vilket utrymme. 
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Mellan RenoNorden, Transport och arbetstagarna har under lång tid förts 
diskussioner om att genomföra en inventering av nycklar där dessa märks 
upp med brickor och registreras. RenoNorden har framhållit att dess upp- 
dragsgivare, Stockholm Vatten, har begärt att alla nycklar ska inventeras 
och gett bolaget instruktioner om hur en inventering ska gå till. Transport 
och arbetstagarna har hela tiden motsatt sig att utföra nyckelinventering. 
Arbetstagarna menar att deras kunskap om nycklarna är en upparbetad 
yrkeskunskap som de inte frivilligt vill dela med sig av, eftersom detta 
skulle göra dem mer utbytbara. 

 

Den 27 september 2016 hölls en MBL-förhandling mellan RenoNorden och 
Transport vid vilken de bl.a. diskuterade nyckelinventeringen. Av förhand- 
lingsprotokollet framgår att RenoNorden uppgav att Stockholm Vatten 
begärt att företag som har tillgång till nycklar ska göra en inventering av 
dessa och sedan återrapportera till staden, som ska upprätta ett digitalt nyck- 
elregister för utrymmen där avfall hämtas. Det framgår även att det diskute- 
rades om nyckelinventering omfattas av arbetstagarnas arbetsskyldighet. 
Bakgrunden till diskussionen är att arbetstagarna arbetar på premielön och 
att miljöarbetareavtalet innehåller regler om vad som gäller om arbetsgiva- 
ren ändrar arbetsmetoder eller liknande som påverkar arbetstagarnas pro- 
duktionskapacitet. Om det införs metoder som minskar produktionska- 
paciteten, tar arbetet längre tid att utföra, utan att lönen ökar i motsvarande 
mån. 

 
Det framgår av protokollet att RenoNorden ansåg att arbetstagarna enligt en 
viss bestämmelse i avtalet var skyldiga att utföra eller i vart fall vara 
behjälpliga med inventeringen, medan Transport ansåg att nyckelinvente- 
ring var fråga om nya arbetsuppgifter, som inte omfattades av gällande avtal 
och därför inte kunde anses ingå i arbetstagarnas arbetsuppgifter enligt pre- 
mielöneöverenskommelsen. Förhandlingen avslutades i oenighet beträf- 
fande denna fråga. 

 
Parterna är oense om det som förevarit vid förhandlingen innebär att 
Transport lagt ett tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen, och 
vad tolkningsföreträdet i så fall skulle avse. Av skäl som framgår nedan 
behöver Arbetsdomstolen inte närmare ta ställning till frågan. Flera av dem 
som deltog vid förhandlingen har hörts i målet. Förhören ger sammantaget 
det bestämda intrycket att man vid förhandlingen inte närmare gjorde klart 
för sig hur nyckelinventeringen skulle gå till. Skulle uppmärkningen göras 
av arbetstagarna parallellt med att de hämtade soporna? Eller skulle det t.ex. 
gå till så att arbetstagarna skulle märka upp nycklarna efter att ordinarie 
arbete var utfört och mot särskild ersättning? Det sätt som respektive sida 
motiverat sin ståndpunkt tyder på att de tänkt sig att uppmärkningen skulle 
göras av arbetstagarna parallellt med att de hämtade soporna och alltså 
under tid de avlönades med premielön. Det finns i vart fall inga uppgifter i 
målet om att det vid förhandlingen sades något om hur frågan skulle bedö- 
mas om inventeringen genomfördes på det sätt som kom att ske i juli 2017, 
dvs. genom att inhyrd personal följde med arbetstagarna i bilarna när de 
hämtade sopor och att den inhyrda personalen successivt märkte upp nyck- 
larna allteftersom de användes. 
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Av förhören med avdelningschefen på RenoNorden, Jörgen Krestalica, och 
Tommy Stenqvist, som företrädde Transport lokalt på bolaget, framgår att 
dessa i tiden efter förhandlingen har samtalat om nyckelinventering. Tommy 
Stenqvist har berättat att han var tydlig med att han ansåg att arbetstagarna 
varken var skyldiga eller ville märka upp eller vara behjälpliga med att 
märka upp några nycklar, men att arbetsgivaren själv kunde märka upp 
nycklarna. Jörgen Krestalica har berättat att de pratade om olika alternativ 
och att han förstod Tommy Stenqvist som att inventeringen kunde godtas så 
länge inte arbetstagarna själva gjorde dokumentationen, eftersom detta 
enligt honom var ett tjänstemannaarbete. Enligt Arbetsdomstolens mening 
finns det varken skäl att ifrågasätta att Tommy Stenqvist utryckt sig i 
huvudsak som han berättat eller att Jörgen Krestalica av detta drog slutsat- 
sen att det skulle gå att genomföra en nyckelinventering så länge inte arbets- 
tagarna var de som märkte upp nycklarna. 

 
Nyckelinventeringen påbörjades morgonen måndagen den 3 juli 2017 och 
inventeringen skulle inledningsvis göras i tre trakter. Tanken var – som 
redan berörts – att inhyrd personal skulle följa med i sopbilarna och att den 
inhyrda personalen skulle märka upp nycklarna allteftersom de användes. 
För att detta skulle gå att genomföra krävdes att arbetstagarna på olika sätt 
anpassade sitt sätt att arbeta, bl.a. genom att låta nycklarna sitta kvar i låset 
medan de tömde soporna. 

 
Av förhören med Jörgen Krestalica, Transports ombudsman Christer Norfall 
och arbetstagaren Jan Spanedal framgår att arbetstagarna i vart fall veckan 
innan visste att inventeringen skulle påbörjas inom kort, även om de inte 
visste exakt tidpunkt eller vilka trakter som skulle omfattas. Av förhören 
med Christer Norfall och Jan Spanedal framgår att Jan Spanedal i slutet av 
den veckan kontaktade Christer Norfall och berättade att RenoNorden tänkte 
inleda nyckelinventeringen. Christer Norfall skickade då protokollet från 
förhandlingen den 27 september 2016 där han menade att tolkningsföreträ- 
det framgick. Jan Spanedal kopierade protokollet och lade det i postfacken 
för alla trakter för att informera övriga arbetstagare om att de inte var 
tvungna att medverka vid inventeringen. 

 
Utredningen visar att de berörda arbetstagarna inte informerades om att 
inventeringen skulle börja förrän på måndag morgon. Jörgen Krestalica och 
regionchefen Mackis Tiflidis har lämnat svårförenliga uppgifter om hur de 
tre trakterna valdes ut. Av förhören med bl.a. Jan Spanedal framgår att de 
arbetstagare som skulle medverka i inventeringen ombads att stanna kvar på 
depån när övriga arbetstagare åkte ut för att påbörja arbetet, och att de först 
därefter informerades om inventeringen. Enligt Arbetsdomstolens mening 
finns det bl.a. med beaktande härav skäl att utgå från att RenoNorden med- 
vetet genomförde starten av inventeringen på ett sätt som skulle undvika att 
arbetstagarna mobiliserade motstånd mot inventeringen. 

 
Parterna är ense om att flera av de berörda arbetstagarna initialt motsatte sig 
att medverka vid inventeringen och att det fördes diskussioner mellan chefer 
och arbetstagare under morgonen och förmiddagen den 3 juli innan alla bilar  
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som skulle inventera kom iväg. Av förhören framgår att Jan Spanedal hade 
kontakt per telefon med Christer Norfall flera gånger under förmiddagen. 
Christer Norfall har berättat följande. Han blev informerad om vad som 
hände och han var noggrann med att påpeka för Jan Spanedal att de skulle 
fortsätta att hämta sopor enligt poänglistan. Jan Spanedal berättade för 
honom att en extern person var med i bilen och att det fördröjde arbetet. 

 

Christer Norfall uppfattade inte att den externa personen var ett säkerhets- 
problem ur ett arbetsmiljöperspektiv och han sade till Jan Spanedal att de 
skulle fortsätta att arbeta. Christer Norfall har inför Arbetsdomstolen förkla- 
rat att han inte sade till Jan Spanedal att det sätt som inventeringen genom- 
fördes på omfattades av det lagda tolkningsföreträdet, utan att han kände att 
han var tvungen att tänka efter innan han för Transports räkning kunde 
komma med ett sådant påstående. 

 
Inventeringen fortsatte under tisdagen den 4 juli. 

 
Av det nu redovisade framgår, enligt Arbetsdomstolens mening, att 
Transport den 3 juli inte hävdade något tolkningsföreträde i förhållande till 
att arbetstagarna medverkade i nyckelinventeringen på det sätt som då var 
aktuellt. 

 
Händelserna den 5 och 6 juli 2017 

 
I Arbetsdomstolen har hållits förhör med ett stort antal personer som var 
närvarande på RenoNorden i Älvsjö under onsdagen och torsdagen den 5 
och 6 juli 2017. Av förhören och utredningen i övrigt framgår att under 
stora delar av de två dagarna befann sig ungefär 50 arbetstagare i och utan- 
för RenoNordens lokaler. Där befann sig även arbetsledning och administra- 
tiv personal samt, så småningom, representanter för BA, Transport och 
massmedia. En mängd samtal fördes i större och mindre grupper. Stäm- 
ningen var spänd och ofta upprörd. En inledande anmärkning är att det, 
enligt Arbetsdomstolens mening, inte är något anmärkningsvärt att personer 
som iakttagit olika delar av ett så rörigt och oroligt skeende kan ha uppfattat 
vad som förevarit på olika sätt. 

 
Frågan som Arbetsdomstolen i första hand har att ta ställning till är om 
arbetstagarna vid RenoNorden, som BA har gjort gällande, gemensamt 
bestämt att de inte skulle åka ut och hämta sopor om inte RenoNorden upp- 
hörde med den pågående nyckelinventeringen. Eller om arbetstagarna, som 
bl.a. Transport har gjort gällande, ansåg att de till följd av Transports tolk- 
ningsföreträde inte var skyldiga att medverka i nyckelinventeringen och att 
de därför gemensamt förklarade för arbetsledningen att de inte avsåg att 
medverka i inventeringen, varefter arbetsledningen förhindrade arbetsta- 
garna från att hämta sopor genom att låsa in nycklarna till bilar och trakter. 

 
Av förhören med personer som var på arbetsplatsen på morgonen den 5 juli 
har det framkommit att stämningen var spänd och upprörd och att massme- 
dia tidigt var på plats och rapporterade. Jan Spanedal har berättat att när han 
kom till arbetsplatsen höll en grupp av arbetstagare en omröstning där de 
bestämde att de inte skulle medverka vid inventeringen. Enligt de hörda  
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arbetstagarna förklarade de därefter för cheferna att de inte gick med på att 
delta i nyckelinventeringen men att de däremot ville arbeta med sina vanliga 
arbetsuppgifter, vilket cheferna besvarade med att samla in och låsa in alla 
nycklar så att ingen kunde utföra något arbete. I vilken utsträckning dessa 
uppgifter baseras på egna iakttagelser eller annat, har inte klarlagts i förhö- 
ren. Enligt Mackis Tiflidis och Jörgen Krestalica, som tillhörde arbetsled- 
ningen, var arbetstagarnas budskap att de inte tänkte hämta sopor förrän 
man enats om en lösning på nyckelinventeringen och att arbetsgivarrepre- 
sentanterna låste in nycklarna i skåpen igen när det stod klart att arbetsta- 
garna inte tänkte åka ut och arbeta. Mot bakgrund av hur situationen beskri- 
vits av de inblandade ifrågasätter Arbetsdomstolen inte att enskilda arbetsta- 
gare kan ha uppfattat situationen som att skälet till att de inte kunde arbeta 
var att nycklarna var inlåsta. Ingen av arbetstagarna har dock ens påstått att 
de tog kontakt med arbetsledarna eller cheferna och anmälde att de var vil- 
liga att åka ut och hämta sopor. 

 
Genom arbetstagarnas och arbetsledningens uppgifter är det alltså klarlagt 
att företrädare för RenoNorden låste in nycklarna på morgonen den 5 juli. 
Det har dock lämnats olika uppgifter om vad som uttalades innan dess, var- 
för övrig bevisning i den delen får avgörande betydelse för domstolens 
bedömning. 

 
Av samstämmiga uppgifter och skriftlig bevisning är till en början följande 
klarlagt. En överläggning enligt 43 § medbestämmandelagen hölls den 5 och 
6 juli. Vid överläggningen deltog företrädare för BA, RenoNorden, 
Transport och arbetstagarna. Protokollet från överläggningen skrevs av 
Hans Johansson, som företrädde BA, och justerades av Christer Norfall, 
som företrädde Transport. I protokollet anges bl.a. att parterna är eniga om 
att fredsplikt råder och att det är fråga om en olovlig stridsåtgärd samt att 
arbetsgivaren kräver att samtliga omgående återgår i arbete och att arbetsgi- 
varparten kommer att kräva skadestånd, att ingen lön utgår under den olov- 
liga strejken och att de anställda dessutom riskerar att avskedas om den upp- 
komna situationen får en lösning. 

 
Hans Johansson har berättat bl.a. följande. På morgonen den 5 juli ringde 
han upp RenoNorden sedan bolaget hade kontaktat BA för hjälp med anled- 
ning av att arbetstagarna vägrade att utföra sitt arbete. Vid tolvtiden skick- 
ade han en överläggningsframställning till Christer Norfall och åkte därefter 
till RenoNorden. Under överläggningen klargjorde arbetstagarrepresentan- 
terna att det fanns två huvudsakliga anledningar till att arbetstagarna inte 
arbetade, nämligen nyckelinventeringen samt att de var oroliga för löne- 
sänkningar efter avslutade lönediskussioner. Det framgick att vägran hand- 
lade om att arbetstagarna ville behålla den makt som kunskapen om nyck- 
larna gav. Det sades ingenting om något tolkningsföreträde. Arbetsgivarsi- 
dan förklarade riskerna med att inte återgå i arbete och gav tre olika alterna- 
tiv som arbetstagarnas representanter ville diskutera med kollegorna. Mor- 
gonen efter svarade arbetstagarna att RenoNorden antingen skulle stoppa 
nyckelinventeringen eller hålla löneförhandlingar före inventeringen. 
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Christer Norfall har berättat bl.a. följande. På morgonen den 5 juli ringdes 
han upp av Hans Johansson som ville att han skulle åka till RenoNorden och 
se till att arbetstagarna återgick i arbete. När en kollega och han kom till 
RenoNorden sade han åt arbetstagarna att de måste återgå i arbete och att 
konflikten skulle lösas vid förhandlingsbordet. Vid överläggningen fram- 
gick det att inventeringsfrågan var den springande punkten. Arbetstagarnas 
och hans uppfattning var att det inte ingick i arbetsskyldigheten att inventera 
nycklar, vilket han minns att han uttryckte vid minst ett tillfälle, medan 
arbetsgivarsidan tyckte att inventeringen ingick i arbetsskyldigheten. 
Arbetstagarsidans krav var att arbetstagarna överhuvudtaget inte skulle vara 
inblandade i inventeringen, dvs. att ingen skulle åka med dem i bilen. Han 
har varken anteckningar om eller en tydlig minnesbild av att någon berättat 
för honom att nycklar hade låsts in. Hans uppfattning vid överläggningen 
var att det pågick en olovlig stridsåtgärd. Utifrån de fakta som låg på bordet 
där och då syntes det inte vara något annat än det som står i protokollet. 

 
Av protokollet från överläggningen samt Hans Johanssons och Christer 
Norfalls uppgifter måste det anses klarlagt att de som deltog vid överlägg- 
ningen ansåg att det pågick en olovlig stridsåtgärd från arbetstagarnas sida, 
att arbetsgivarrepresentanterna klargjorde att de ville att arbetstagarna skulle 
återgå i arbete och att även Christer Norfall hade sagt till arbetstagarna att 
de måste återgå i arbete. Det finns inget antecknat om att arbetstagarna 
skulle ha uppgett att anledningen till att de inte hämtade sopor var att nyck- 
larna var inlåsta. Christer Norfall har inte noterat eller kunnat minnas att 
något sådant framkom vid överläggningen. Inte heller av förhören med de 
arbetstagare som deltog i överläggningen har framkommit att de – när 
arbetsgivarsidan krävde att de skulle återgå i arbete – sagt något om att skä- 
let till att de inte hämtade sopor var att RenoNorden hindrade dem från att 
arbeta genom att låsa in nycklarna. Vidare har Jan Spanedal i en intervju i 
tidningen Transportarbetaren den 5 juli 2017 sagt att Transport inte stödde 
den vilda strejken och att han hade bett alla att gå tillbaka till arbetet men att 
de vägrade, ett uttalande som han vid förhör bekräftat är korrekt citerat. Inte 
heller i övrig nyhetsrapportering som åberopats i målet har nämnts att 
RenoNorden skulle ha hindrat arbetstagarna från att hämta sopor genom att 
låsa in nycklarna. 

 
Arbetsdomstolen kan alltså konstatera att det varken av överläggningsproto- 
koll, förhör eller artiklar och nyhetsinslag vid tidpunkten för händelsen, 
framkommit något som ger stöd för att det var arbetsgivaren som hindrade 
arbetstagarna att arbeta genom att låsa in nycklarna på morgonen den 5 juli. 
Arbetsdomstolens slutsats är därför att det är visat att en större grupp arbets- 
tagare, varav åtminstone en del måste ha varit medlemmar i Transport, den 
5 juli 2017 beslutade att helt lägga ner arbetet (dvs. att inte hämta sopor) i 
syfte att förmå RenoNorden att upphöra med nyckelinventeringen. Arbetsta- 
gare vid RenoNorden har alltså vidtagit en stridsåtgärd. Som tidigare kon- 
staterats var åtgärden inte behörigen beslutad av Transport och därför olov- 
lig. BA:s fastställelseyrkande ska därför bifallas på så sätt att 
Arbetsdomstolen förklarar att stridsåtgärden är olovlig enligt 41 § medbe- 
stämmandelagen. 
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Tolkningsföreträde? 
 

Av förhören med de arbetstagare som deltog vid överläggningen framgår att 
dessa ansåg att de inte var skyldiga att medverka i nyckelinventeringen i den 
form som den då genomfördes. De ansåg även att de hade stöd av Transport 
för denna uppfattning. Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inte skäl 
att ifrågasätta att arbetstagarna hyste denna uppfattning. Det är här tillräck- 
ligt att erinra om att det av förhören med Jan Spanedal och Christer Norfall 
framgått att Christer Norfall en knapp vecka tidigare skickat protokollet från 
den 27 september 2016 till Jan Spanedal som delat ut detta till övriga 
berörda arbetstagare. 

 
Av förhöret med Christer Norfall framgår att han måndagen den 3 juli inte 
var beredd att säga till Jan Spanedal att nyckelinventeringen såsom den då 
genomfördes omfattades av något tolkningsföreträde. Det har heller inte 
framkommit att Christer Norfall eller någon annan behörig företrädare för 
Transport under överläggningen gjort klart för företrädare för arbetsgivarsi- 
dan eller för arbetstagarna att dessa enligt avtal inte var skyldiga att med- 
verka i nyckelinventeringen på det sätt som den då genomfördes. Christer 
Norfall har också berättat att han uppmanade arbetstagare att återuppta arbe- 
tet onsdagen den 5 juli. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening visar utredningen att Transport inte lagt 
något tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen och arbetsta- 
garna har därför inte med hänvisning till ett tolkningsföreträde kunnat vägra 
att medverka vid nyckelinventeringen. Å andra sidan finns det inte skäl att 
ifrågasätta att arbetstagarna ansåg att de inte var skyldiga enligt avtal att 
medverka vid nyckelinventeringen och att de var av uppfattningen att 
Transport gjorde samma bedömning. Även med utgångspunkten att arbetsta- 
garna ansetts sig ha stöd av sin fackförening för uppfattningen att de inte var 
skyldiga att medverka vid inventeringen, har detta inte berättigat dem att 
vägra utföra annat arbete för att utöva påtryckning på arbetsgivaren i denna 
fråga. 

 
Diskussionen om avskedande 

 
I slutet av överläggningen torsdagen den 6 juli uppkom en diskussion om 
arbetstagarna var eller skulle avskedas till följd av konflikten. De arbetsta- 
gare som deltog vid överläggningen har berättat att stämningen under slutet 
av överläggningen var upprörd och att de uppfattade Hans Johansson som 
att bolaget bestämt sig för att avskeda dem till följd av att man inte kommit 
överens vid överläggningen. Även Christer Norfall uppfattade saken på 
detta sätt. Hans Johansson har berättat att han vid överläggningen var tydlig 
med att arbetstagarna riskerade att bli avskedade om de inte återgick i 
arbete, och att han, när han fick klart för sig att vissa ansåg sig ha blivit 
avskedade, dementerade detta. 
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Efter överläggningen berättade de arbetstagare som deltagit i denna för 
övriga arbetstagare att de hade blivit eller skulle bli avskedade. Flera arbets- 
tagare tömde därefter sina skåp och bilar på personliga tillhörigheter. 

 
Sedan RenoNorden fått klart för sig att många arbetstagare ansåg sig ha bli- 
vit avskedade skickade bolaget på eftermiddagen samma dag ett sms till de 
anställda i vilket det bl.a. förtydligades att ingen var avskedad samt att bola- 
gets önskan och förhoppning var att arbetstagarna skulle avbryta strejken 
och återgå i arbete. Där angavs också att arbetstagarna riskerade att bli 
avskedade. Av allt att döma avsåg bolaget med detta att arbetstagarna skulle 
kunna komma att avskedas om de inte återgick i arbete. Flera arbetstagare 
har berättat att de valde att säga upp sig själva, eftersom de räknade med att 
annars bli avskedade. 

 
Sjukanmälningar och s.k. förstadagsintyg 

 
BA har anfört att drygt 30 arbetstagare sjukanmälde sig fr.o.m. fredagen den 
7 juli och att ytterligare några sjukanmälde sig i början av den påföljande 
veckan. Denna uppgift har inte ifrågasatts av Transport och medparter. 

 
BA har gjort gällande att arbetstagarnas sjukanmälningar den 7 juli och 
dagarna däromkring varit ett led i stridsåtgärden och att samtliga arbetsta- 
gare som inte kunnat uppvisa läkarintyg från första sjukdagen ska anses ha 
deltagit i strejken samtliga dagar som inte styrkts med läkarintyg. 

 
Transport och medparter har anfört att sjukanmälningarna föranletts av sjuk- 
dom hos arbetstagarna och att de som sjukanmält sig inte kan anses ha delta- 
git i strejken fr.o.m. sjukanmälan, oavsett om läkarintyg kunnat uppvisas 
eller inte, samt att RenoNorden inte haft rätt att begära förstadagsintyg. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning i frågan om sjukanmälningarna 
varit ett led i stridsåtgärden. 

 
Mot bakgrund av det mycket stora antalet sjukanmälningar, både procentu- 
ellt sett och i jämförelse med sjukfrånvaron samma period tidigare år, får det 
antas att sjukanmälningarna har föregåtts av samråd bland arbetstagarna och 
att det var fråga om en åtgärd som vidtagits i kollektiva former. Som tidi- 
gare konstaterats hade arbetstagarna redan lagt ner arbetet den 5 juli och de 
kollektivt beslutade sjukanmälningarna får ses som ett led i denna stridsåt- 
gärd. 

 
Enligt domstolens mening utesluter denna bedömning dock inte att det 
bland arbetstagarna funnits personer vars arbetsförmåga på grund av sjuk- 
dom varit så nedsatt att de helt eller delvis varit förhindrade att utföra sitt 
vanliga eller därmed jämförligt arbete, jfr 4 § sjuklönelagen (1991:1047). 

 
RenoNorden begärde att de arbetstagare som sjukanmälde sig den 7 juli och 
följande dagar skulle styrka sin nedsättning av arbetsförmågan med läkarin- 
tyg. 
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BA, som anser att RenoNorden haft rätt att begära förstadagsintyg, har god- 
tagit att arbetstagare som uppvisat läkarintyg varit frånvarande på grund av 
sjukdom som satt ner arbetsförmågan. Däremot har BA inte godtagit att 
arbetstagare, som sjukanmält sig men inte efterkommit begäran om läkarin- 
tyg, varit frånvarande på grund av sjukdom som satt ner arbetsförmågan. 

 
Transport och medparter har anfört att RenoNorden inte haft rätt att kräva 
förstadagsintyg och att arbetstagare som sjukanmält sig därför ska anses ha 
varit frånvarande på grund av sjukdom, oavsett om de ingivit förstadagsin- 
tyg eller inte. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning i frågan om rätt att kräva första- 
dagsintyg. 

 
Enligt 10 a § första stycket sjuklönelagen får en arbetsgivare begära läkarin- 
tyg från en tidigare dag än sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen 
i en pågående sjukperiod, om det finns särskilda skäl för det. Detta brukar 
kallas för förstadagsintyg. En begäran om förstadagsintyg kan antingen avse 
tiden från och med en tidigare dag i en pågående sjukperiod eller tiden från 
och med den första dagen av varje kommande sjukperiod. Enligt förarbetena 
kan särskilda skäl finnas såväl när det finns speciella rehabiliteringssyn- 
punkter att beakta som när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av 
kravet på intyg, se prop. 2006/07:117 s. 82. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening råder det ingen tvekan om att det finns sär- 
skilda skäl att kräva läkarintyg i en situation där en större del av arbetsstyr- 
kan sjukanmäler sig under pågående olovliga stridsåtgärder. 

 
Avvikelser från 10 a § första stycket sjuklönelagen kan göras genom kollek- 
tivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central 
arbetstagarorganisation. I miljöarbetareavtalet anges att arbetsgivaren kan 
begära förstadagsintyg ”då skäl härtill föreligger”. BA och Transport är 
oense om under vilka närmare omständigheter arbetsgivaren kan begära 
sådant intyg. Enligt BA ger miljöarbetareavtalet arbetsgivare en vidare möj- 
lighet att begära förstadagsintyg än som följer av sjuklönelagen, vilket 
Transport bestritt. Som redan framgått har Arbetsdomstolen funnit att situat- 
ionen varit sådan att RenoNorden vid en tillämpning av 10 § a sjuklönela- 
gen haft rätt att kräva förstadagsintyg. Det har inte från Transports sida 
gjorts gällande – eller har i vart fall inte genom utredningen framkommit – 
att arbetsgivarens möjlighet att begära förstadagsintyg skulle vara mer 
begränsad enligt miljöarbetareavtalet än enligt sjuklönelagen. 
Arbetsdomstolen finner därmed att RenoNorden haft rätt att begära första- 
dagsintyg. 

 
Frågan om arbetstagarna i rätt tid lämnat läkarintyg har dock begränsad 
betydelse för den prövning som Arbetsdomstolen har att göra här. Som 
Arbetsdomstolen återkommer till saknar det som utgångspunkt betydelse 
vid bestämmande av skadestånd för deltagande i en olovlig stridsåtgärd att 
en arbetstagare som deltagit i en strejk under denna blir sjuk. 
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Uppsägningarna 
 

BA har anfört att mer än 33 av arbetstagarna sade upp sig från sina anställ- 
ningar onsdagen den 12 juli eller dagarna precis före eller efter. Uppgiften 
har inte ifrågasatts av Transport och medparter. 

 
BA har påstått att uppsägningarna beslutats gemensamt i syfte att skada 
RenoNorden och att de varit ett led i den pågående stridsåtgärden. Transport 
och medparter har bestritt detta. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Flera av arbetstagarna har berättat att ett stort antal av dem samlades på 
morgonen den 12 juli och sedan gick gemensamt och lämnade in uppsäg- 
ningarna till RenoNorden. Det var således fråga om en kollektivt beslutad 
åtgärd. Det har dock inte framkommit någonting om att uppsägningarna 
skulle ha varit villkorade t.ex. av att RenoNorden skulle upphöra med nyck- 
elinventeringen eller att de arbetstagare som sade upp sig återtog uppsäg- 
ningarna när de insåg att RenoNorden inte skulle ge efter för några krav. Av 
förhören framgår att flera av arbetstagarna var så besvikna på RenoNordens 
agerande under sommaren att de helt enkelt ville lämna sina anställningar. 
Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen därmed inte stöd för att 
uppsägningarna haft ett sådant syfte att de kan anses ha varit ett led i strids- 
åtgärden. En annan sak är att uppsägningarna tyder på att arbetstagarna inte 
hade för avsikt att komma tillbaka till arbetet eller ta avstånd från konflik- 
ten. 

 
Stridsåtgärdens omfattning 

 
När det gäller stridsåtgärdens längd och omfattning gör domstolen följande 
överväganden. 

 
Strejken inleddes den 5 juli. I mitten av augusti hade alla de 38 instämda 
arbetstagare som sagt upp sig avslutat sina anställningar. Ett fåtal av dem 
hade innan dess återgått i arbete under några dagar upp till ett par veckor. 
Övriga var frånvarande under uppsägningstiden på grund av semester, för- 
äldraledighet, sjukskrivning med eller utan läkarintyg eller frånvaro utan 
uppgiven anledning. Av de elva arbetstagare som inte sade upp sig återgick 
åtta i arbete mellan den 6 och 13 juli medan två återgick i arbete direkt efter 
semesterledighet och en var sjukskriven med läkarintyg t.o.m. den 
20 augusti. BA har inte gjort gällande att någon har deltagit i en olovlig kon- 
flikt efter den 11 augusti. 

 
Längden på en stridsåtgärd kan vanligtvis mätas mer eller mindre exakt 
genom uppgifter om när arbetet lagts ner respektive återupptagits. I detta 
mål är det klarlagt när arbetet lades ner. Någon exakt tid för när stridsåtgär- 
den upphörde kan emellertid inte slås fast, eftersom de arbetstagare som 
återgick i arbete gjorde det vid olika tillfällen och de arbetstagare som sade 
upp sig till stor del var frånvarande under uppsägningstiden på grund av 
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beviljad semester och/eller sjukfrånvaro styrkt med läkarintyg, vilket godta- 
gits av BA som giltig frånvaro. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har strejken visserligen inte helt upphört 
förrän efter den 11 augusti då samtliga arbetstagare antingen slutat sin 
anställning, återgått i arbete eller haft giltig frånvaro. Det kan dock konstate- 
ras att bara ett fåtal av arbetstagarna påstås ha deltagit efter 
Arbetsdomstolens intermistiska beslut fredagen den 14 juli. 

 
Arbetstagarnas deltagande och skadestånd 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Reglerna om skadestånd för enskilda arbetstagares deltagande i olovliga 
stridsåtgärder har ändrats flera gånger under årens lopp. Enligt 1928 års kol- 
lektivavtalslag fick enskilda arbetstagare inte ådömas högre skadestånd än 
200 kr, vilket då motsvarande ungefär en månadslön för en industriarbetare. 
Vid medbestämmandelagens tillkomst 1977 togs den tidigare 200-kronors- 
regeln bort, men tanken var då att skadeståndsnivån även fortsättningsvis 
skulle hållas på en måttlig nivå (InU 1975/76:45 s. 51). År 1985 återinfördes 
en 200-kronorsregel i 60 § medbestämmandelagen, men regeln avskaffades 
åter 1992. 

 
Sedan 1992 framgår av 60 § medbestämmandelagen endast att skadestånd 
kan sättas ned eller helt falla bort om det är skäligt samt att det vid bedö- 
mande av om det är skäligt att sätta ner arbetstagares skadeståndsskyldighet 
för deltagande i olovlig stridsåtgärd ska tas särskild hänsyn till omständig- 
heter, som har framkommit vid överläggning enligt 43 § medbestämmande- 
lagen, och verkningarna av överläggningen. 

 
Av förarbetena till 1992 års lagändring framgår bl.a. följande. Syftet med 
ändringen var att åstadkomma en väsentlig höjning av den generella skade- 
ståndsnivån. Nivån bör vara så hög att den får en avhållande effekt. Skade- 
ståndet bör medföra en uppoffring för den enskilde arbetstagaren och får 
inte vara rent symboliskt. Det bör kunna differentieras med hänsyn till 
fredspliktsbrottets svårighetsgrad. Samtidigt bör skadeståndet inte ligga på 
en sådan nivå att det får socialt oacceptabla konsekvenser. Det framhölls 
också att skadeståndets funktion vid enskilda arbetstagares deltagande i 
olovliga stridsåtgärder i första hand är preventiv, dvs. skadeståndet ska upp- 
rätthålla respekten för ingångna kollektivavtal och inte utgöra ersättning för 
liden skada. Med beaktande härav framhölls att skadeståndet för en olovlig 
konflikt som varken innehåller försvårande eller förmildrande omständig- 
heter bör ligga på nivån 2 000 kr i 1992 års penningvärde. När det finns för- 
svårande omständigheter bör domstolen utdöma ett högre eller t.o.m. 
väsentligen högre skadestånd än vad som annars skulle ha utgått. Sådana 
omständigheter kan t.ex. vara en vägran att följa Arbetsdomstolens beslut 
om återgång i arbete, långvariga konflikter, uppkomsten av betydande för- 
mögenhetsskador eller att stridsåtgärden har medfört allvarliga störningar 

mars 18 s 20

AD 2018 nr 14



 

 

för tredje man. Rör det sig om ett fall där det med hänsyn till omständighet- 
erna kan anses skäligt bör skadeståndet sättas ner eller helt falla bort. Se till 
det föregående prop. 1991/92:155 s. 6 ff. 

 
I AD 1996 nr 22, som är det hittills enda rättsfallet där Arbetsdomstolen har 
tillämpat regeln, uttalade domstolen att 1992 års lagstiftning ska tillämpas 
på det sättet att det i förarbetena angivna beloppet bör tillämpas som rikt- 
punkt och inte som ett maximibelopp samt att beloppet i rättstillämpningen 
ska kunna överskridas eller underskridas allt efter omständigheterna i det 
enskilda fallet. Domstolen konstaterade att det som låg närmast till hands att 
se som en ”normalkonflikt” var arbetsnedläggelse som sker som ett påtryck- 
ningsmedel i en lokal löneförhandling som bedrivs under fredsplikt, om den 
pågår under högst någon eller några dagar efter det att överläggning enligt 
43 § medbestämmandelagen hållits. Detta gäller dock under förutsättning att 
strejken inte i något annat avseende än som avser längden innehåller försvå- 
rande eller förmildrande omständigheter. 

 
Den strejk som prövades i AD 1996 nr 22 var redan från början avsedd att 
vara kortvarig och avbröts efter mindre än ett dygn. Strejken var främst en 
protestaktion mot ett av arbetsgivaren framlagt besparingsförslag. Dessa 
omständigheter var enligt domstolen sådana omständigheter som föranledde 
att skadeståndet skulle bestämmas till ett lägre belopp än riktpunkten. Sär- 
skilt med hänsyn till att strejken fick allvarliga följder i form av två dygns 
produktionsbortfall fann domstolen dock att ett betydande skadestånd var 
motiverat och bestämde skadeståndets storlek till 1 700 kr för var och en av 
de strejkande arbetstagarna. 

 
Av Arbetsdomstolens praxis från medbestämmandelagens införande fram 
till lagändringen 1985 – då skadeståndsregleringen till stora delar var lik- 
artad den som nu gäller – framkommer bl.a. följande när det gäller individu- 
ella hänsyn med anledning av omfattningen av enskilda arbetstagares delta- 
gande i en olovlig stridsåtgärd. Utgångspunkten bör vara att alla arbetsta- 
gare ska bedömas lika i skadeståndshänseende när de har deltagit i en 
gemensamt genomförd aktion, även om de har deltagit i varierande omfatt- 
ning. I AD 1978 nr 70 och AD 1978 nr 116 ansåg Arbetsdomstolen således 
att arbetstagare i skadeståndshänseende skulle bedömas lika trots att de del- 
tagit i varierande utsträckning till följd av schemaläggning, på förhand 
beviljad ledighet eller att de under strejken blivit sjukskrivna. Att en arbets- 
tagare under pågående stridsåtgärd t.ex. påbörjar semester har inte ansetts 
som att denne avbryter sitt deltagande i stridsåtgärden. Ett undantag från 
denna utgångspunkt är att arbetstagare som bara deltagit ringa i mån kan 
åläggas betala att betala lägre skadestånd än övriga arbetstagare. I AD 1978 
nr 147 ansåg således domstolen att arbetstagare som på grund av semester, 
beviljad ledighet, sjukskrivning eller vård av barn deltagit endast i ringa 
mån skulle betala lägre skadestånd än övriga arbetstagare, som deltagit i 
drygt en vecka. Se även AD 1980 nr 138. En omständighet som kan föran- 
leda högre skadestånd är att arbetstagarna trotsar Arbetsdomstolens beslut 
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att återgå i arbete. Om vissa arbetstagare t.ex. är sjukskrivna eller har semes- 
ter när Arbetsdomstolen meddelar beslut, har det förhållandet att arbetsta- 
garna inte omedelbart återupptar arbetet, inte ansetts vara en försvårande 
omständighet, eftersom det inte går att veta om arbetstagarna skulle ha åter- 
upptagit arbetet om de inte varit sjuka eller inte haft semester (se AD 1978 
nr 142 och AD 1979 nr 99). 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening finns det alltjämt skäl att beakta de bedöm- 
ningsgrunder som framgår av denna rättspraxis. Utgångspunkten att alla 
arbetstagare ska bedömas lika i skadeståndshänseende skulle visserligen 
kunna tyckas strida mot uttalandena i förarbetena till 1992 års lagändring 
om att det ska göras nyanserad bedömning i det enskilda fallet. Emellertid 
framgår av de exempel som nämns såväl i förarbetena som i AD 1996 nr 22 
att bedömningen av förhållandena i det enskilda fallet tar sikte på stridsåt- 
gärden som sådan. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att de 49 arbetstagarna lade ner arbe- 
tet den 5 juli 2017 och de har således deltagit i strejken. Detta gäller även de 
arbetstagare som deltog i överläggningen den 5 och 6 juli. Dessa hade lagt 
ner arbetet redan på morgonen den 5 juli och överläggningen kom inte i 
gång förrän efter lunch. Det har inte framkommit att de tog avstånd från 
stridsåtgärden under överläggningen. 

 
BA har yrkat att skadeståndet ska bestämmas till 5 000 kr för var och en av 
arbetstagarna. Transport och medparter har gjort gällande att skadeståndet 
ska jämkas, i första hand till noll. 

 
I förarbetena anges att skadeståndet för en olovlig konflikt som varken inne- 
håller försvårande eller förmildrande omständigheter bör ligga på nivån 
2 000 kr i 1992 års penningvärde och att Arbetsdomstolen i sin praxis förut- 
sätts beakta den fortgående penningvärdesförändringen (prop. 1991/92:155 
s. 8). Med beaktande av de penningvärdesförändringar som skett sedan 1992 
ska riktmärket numera vara 3 000 kr. 

 
Den aktuella stridsåtgärden innehåller flera försvårande omständigheter. Det 
har varit fråga om en strejk som pågått med full kraft någon vecka och sedan 
ebbat ut. En majoritet av arbetstagarna har bara deltagit ett par dagar upp till 
någon vecka. Orsaken till detta har dock för nästan samtliga arbets- tagare 
varit att de haft sedan tidigare beviljad semester och lämnat in läkar- intyg 
för övriga dagar. Strejken har således pågått längre än någon till några dagar 
efter överläggningen enligt 43 § medbestämmandelagen. Den upp- hörde 
inte efter Arbetsdomstolens beslut, låt vara att få arbetstagare deltog efter 
beslutet. Stridsåtgärden har riktat sig mot en verksamhet som är käns- lig för 
störningar och som fyller en viktig samhällsfunktion. Många av Stockholms 
invånare drabbades genom utebliven sophämtning. Utan att när- mare ta 
ställning till den beräkning av RenoNordens skada som presenterats 
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i målet, framstår det som uppenbart att stridsåtgärden medfört avsevärda 
kostnader för RenoNorden. 

 
Vid bedömningen av skadeståndets storlek finns det skäl att i någon mån 
beakta vad som förekommit före och i samband med arbetsnedläggelsen 
samt överläggningarna. Som tidigare redogjorts för ger utredningen stöd för 
att bolaget medvetet dröjt med att lämna detaljerad information till arbetsta- 
garna om när och hur inventeringen skulle genomföras, vilket överraskade 
arbetstagarna på måndagen den 3 juli. Utredningen visar vidare att en utlö- 
sande faktor till strejken var att arbetstagarna ansåg att RenoNordens krav 
på att de skulle medverka i nyckelinventeringen var avtalsstridigt och att det 
vid överläggningen inte klargjordes för arbetstagarna hur den frågan skulle 
bedömas. Utredningen visar också att företrädare för arbetsgivarsidan vid 
överläggningen den 6 juli uttryckt sig på ett sätt som gett arbetstagarna 
intrycket att RenoNorden bestämt sig för att avskeda de strejkande arbetsta- 
garna och att bolaget inte heller agerade tillräckligt tydligt för att undanröja 
missförståndet när de insåg att många av arbetstagarna trodde de var eller 
skulle bli uppsagda eller avskedade. En annan källa till missnöje var att 
RenoNorden anvisade arbetstagare som sjukanmält sig att begära läkarintyg 
hos företagshälsovården, vilken dock vägrade att ta emot arbetstagarna för 
att ta ställning till om läkarintyg skulle utfärdas. Enligt domstolens mening 
framstår det som att många arbetstagares deltagande i strejken efter över- 
läggningen den 5 och 6 juli samt efterföljande uppsägningar delvis varit 
uttryck för missnöje med arbetsgivarens agerande i den uppstådda konflikt- 
situationen. Det sagda visar att arbetsgivarsidans agerande i viss mån bidra- 
git till att skärpa motsättningarna på arbetsplatsen. 

 
Vid en sammantagen bedömning av de nu redovisade försvårande och 
förmildrande omständigheterna, anser Arbetsdomstolen att stridsåtgärden 
varit sådan att skadeståndet bör sättas något högre än riktmärket och att det 
ska bestämmas till 3 500 kr för var och en av de arbetstagare som deltagit i 
stridsåtgärden, i den mån det inte finns skäl kopplade till enskilda arbetsta- 
gare att frångå detta belopp. 

 
Utgångspunkten är att alla arbetstagare som deltagit ska bedömas lika i ska- 
deståndshänseende, men det finns som redan nämnts ett visst utrymme att ta 
hänsyn till förhållandena avseende enskilda arbetstagare. I en situation med 
så många arbetstagare som det här är fråga om blir bedömningen med nöd- 
vändighet starkt schabloniserad. 

 
Arbetstagarna som anges som 1–29 i domsbilaga 3 har initialt deltagit i 
strejken, men har under pågående strejk haft redan beviljad semester, varit 
föräldralediga eller sjukfrånvarande. Som redan anförts medför sådan från- 
varo normalt inte skäl att sänka skadeståndet för enskilda arbetstagare. Det 
är här alltså fråga om en grupp av arbetstagare som initialt deltagit i strejken 
men som under större eller mindre del av stridsåtgärden varit frånvarande 
från arbetet av andra orsaker. Det har inte framkommit eller gjorts gällande 
att någon av dessa arbetstagare har återgått i arbete eller på annat sätt tagit 

mars 18 s 23

AD 2018 nr 14



 

 

avstånd från strejken. Med hänsyn till det nu anförda bör skadeståndet 
bestämmas till 3 500 kr för var och en av dessa arbetstagare. 

 
Arbetstagarna som anges som 30–42 i domsbilaga 3 har tagit avstånd från 
strejken genom att återgå i arbete efter semester eller sjukskrivning och har 
inte deltagit i strejken efter Arbetsdomstolens interimistiska beslut den 14 
juli. Till denna grupp hänför Arbetsdomstolen även arbetstagare som träffat 
en överenskommelse med arbetsgivaren om att anställningen skulle upphöra 
samma vecka som Arbetsdomstolens interimistiska beslut. Domstolen anser 
att det föreligger skäl att utdöma ett något lägre skadestånd för denna grupp 
och bestämmer skadeståndet till 3 000 kr. 

 
Slutligen gör domstolen bedömningen att skadeståndet för var och en av de 
arbetstagare som anges som 43–49 i domsbilaga 3, vilka återgått i arbete i 
nära anslutning till överläggningen, bör bestämmas till 2 500 kr. Till denna 
grupp får även Mikael Bladh räknas som hade sagt upp sig innan stridsåt- 
gärden inleddes och som enbart deltog en dag. Detsamma gäller för Peter 
Nord som bara deltagit en dag och som varken sjukskrivit eller sagt upp sig 
gemensamt med övriga. 

 
Sammanfattning och rättegångskostnader 

 
Utgången i målet innebär att BA i allt väsentligt har fått framgång med sin 
talan. Transport och arbetstagarna ska därför ersätta BA:s rättegångskostna- 
der i målet. Det yrkade beloppet är skäligt. 

 
Enligt 5 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen ska skyldigheten att ersätta 
rättegångskostnad fördelas mellan Transport och arbetstagarna efter vad 
som är skäligt med hänsyn till deras förhållande till saken och rättegången. I 
mål om skadestånd för arbetstagares deltagande i olovliga stridsåtgärder där 
den instämda arbetstagarorganisationen varken stött åtgärden eller i målet 
bestritt att åtgärden var olovlig, har arbetstagarorganisationen inte ålagts att 
betala rättegångskostnader. Rättegångskostnaderna har i stället fördelats lika 
mellan arbetstagarna efter huvudtalet (se t.ex. AD 1996 nr 22, AD 1982 nr 
129 och AD 1981 nr 5). I detta fall – där Transport inte stött den olovliga 
stridsåtgärden men i målet bestritt att det var fråga om en olovlig stridsåt- 
gärd – finner Arbetsdomstolen skäligt att Transport ska svara för hälften av 
BA:s rättegångskostnader och att resterande del ska fördelas mellan arbets- 
tagarna (se AD 1977 nr 62). En viss avrundning bör ske för att åstadkomma 
jämna belopp. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förklarar att strejken vid RenoNorden AB med start den 
5 juli 2017 varit olovlig enligt 41 § medbestämmandelagen. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar var och en av arbetstagarna att till 
RenoNorden AB betala ett allmänt skadestånd enligt följande: 
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a) 3 500 kr såvitt avser arbetstagarna 1–29 i domsbilaga 3, 
 

b) 3 000 kr såvitt avser arbetstagarna 30–42 i domsbilaga 3 och 
 

c) 2 500 kr såvitt avser arbetstagarna 43–49 i domsbilaga 3. 
 

På beloppen i punkterna a–c) utgår ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 
delgivning av stämning till dess betalning sker. Respektive 
delgivningsdatum framgår av domsbilaga 3. 

 
3. Svenska Transportarbetareförbundet och arbetstagarna ska ersätta 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kr, 
varav 528 000 kr avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska 
Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kr samt var och en av 
arbetstagarna i domsbilaga 1 betala 5 693 kr. På beloppen utgår ränta enligt 
6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Anna Heinstedt, Åsa Kjellberg 
Kahn, Gösta Rehnstam, Staffan Holmertz och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 1 
i mål A 94/17 

 
 
 

Instämda arbetstagare Företräds av 
Transport 

 
 

Francisco Acosta, 770414-0339 
Läggestavägen 11 
124 31 Bandhagen 

ja 

Joaquin Ansoleaga, 740414-9259 
Svedviksvägen 117 
149 43 Nynäshamn 

ja 

Erik Axelsson, 610117-0154 
Solstigen 1 
142 52 Skogås 

ja 

Robert Baran, 720412-8016 
Hovslagargatan 48 
194 31 Upplands-Väsby 

ja 

Tomas Bergman, 670304-3635 
Djuprännilen 307 
137 67 Jordbro 

ja 

Mikael Bladh, 740116-0135 
Vardövägen 32 
136 49 Vega 

nej 

Peter Börjesson, 691118-0310 
Lidköpingsvägen 25 
121 39 Johanneshov 

ja 

Nicolae Ciurezu, 520328-3493 
Havrevägen 7 
145 67 Norsborg 

nej 

Selcuk Cömlek, 830630-0073 
Ekholmsvägen 303 
127 51 Skärholmen 

ja 

Michael Edwall, 770201-0153 
Dalagatan 16 
113 24 Stockholm 

ja 
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Christian Egerup, 801204-0435 
Renlavsgången 79 
135 35 Tyresö 

ja 

Peter Elfstig, 590114-1431 
Åsögatan 151 
116 32 Stockholm 

nej 

Ronny Elvin, 640820-1090 
Bollmoravägen 130 
135 47 Tyresö 

nej 

Martin Fellenius, 841101-0310 
Sjöviksbacken 4 
117 58 Stockholm 

ja 

Thomas Gleisner, 690905-0111 
Bollmoravägen 74 
135 40 Tyresö 

ja 

Stefan Gullberg, 670630-1212 
Staffans väg 19 
192 78 Sollentuna 

ja 

Bengt Hirvonen, 631124-0011 
Skråmsta 321 
193 91 Sigtuna 

ja 

Peter Hjelmkvist, 760927-3318 
Fogdevägen 43 
128 41 Bagarmossen 

ja 

Patrik Johansson, 610921-1216 
Sadelgatan 191 
194 72 Upplands Väsby 

nej 

Peter Johansson, 610129-6959 
Egilsväg 82 
723 55 Västerås 

nej 

Joakim Jonsson, 730307-1695 
c/o Thylander 
Finnholmsvägen 2 
141 42 Huddinge 

ja 
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Dejan Jovanovski, 830425-0171 
Finnboda Kajväg 8 
131 72 Nacka 

ja 

Henryk Kalita, 640404-0237 
Borensvägen 1 
120 52 Årsta 

ja 

Andrew Kemp, 820201-2095 
Skäcklingevägen 39 
147 55 Tumba 

ja 

Fredrik Korn, 760802-0157 
Dahliavägen 17 
137 36 Västerhaninge 

ja 

Sven Landberg, 600926-0271 
c/o Johansson 
Vikstensvägen 47 
121 56 Johanneshov 

ja 

Linus Lindqvist, 860511-0033 
Lupinstigen 25 A 
136 73 Vendelsö 

ja 

Kenneth Lindström, 780123-0272 
Brotorpsvägen 2 
170 62 Solna 

ja 

Carlos Luna, 670118-0272 
c/o Carla Maestri 
Hjärtegränd 8 
192 75 Sollentuna 

nej 

Benny Lundgren, 580422-1173 
Söderberga gårdsväg 31 
162 52 Vällingby 

ja 

Johnny Melmblom, 900116-1992 
Nynäsvägen 7 
149 30 Nynäshamn 

ja 

Kristofer Naeslund, 860117-0510 
Gåsängsvägen 1E 
141 45 Huddinge 

ja 
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Peter Nord, 721014-7539 
Edeby Allé 7 
153 92 Hölö 

ja 

Ante Nordstrand, 730620-0036 
Myrängsvägen 27 
141 37 Huddinge 

ja 

Thomas Olsson, 641126-0133 
Timvinkelvägen 29, lgh 1304 
136 47 Haninge 

ja 

Rolf Persson, 590401-0294 
Legendvägen 29 
176 70 Järfälla 

ja 

Blas Ramon, 681106-1032 
Lindevägen 4 
120 48 Enskede Gård 

ja 

Juan Rios Espinoza, 640311-4173 
Hökmossevägen 51 
126 42 Hägersten 

nej 

Juan Rios Jr, 881215-0459 
Hökmossevägen 51 
126 42 Hägersten 

ja 

Julio Cesar Rios, 640821-7435 
c/o Bruzzone 
Äspholmsvägen 23 
127 45 Skärholmen 

nej 

Richard Rozsafi, 701016-5095 
Karlhovsvägen 7 
151 37 Södertälje 

nej 

Anders Schultz, 730925-0699 
Mällstensgränd 4 
124 51 Bandhagen 

ja 

Jan Selin, 770223-9273 
Johannesfredsvägen 60 A 
168 68 Bromma 

ja 

Edgar Sepulveda Munoz, 560825-2259 
Larsbodavägen 82 
123 41 Farsta 

ja 
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Jan Spanedal, 730728-5614 
Midgränd 3 
163 43 Spånga 

ja 

Ingemar Svahn, 531015-0072 
Alphyddevägen 7 
171 51 Solna 

nej 

Robin Wahlbeck, 860527-0274 
Diamantgången 215 
135 49 Tyresö 

ja 

Thomas Vikander, 651123-0275 
Stövelvägen 19 
126 40 Hägersten 

ja 

Tony Zemitis, 550803-0250 
Förvaltarvägen 17 
169 69 Solna 

ja 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 2 
i mål nr A 94/17 

 
 
 

De enskilda arbetstagarnas deltagande för det fall det har förekommit 
en olovlig stridsåtgärd 

 
1. Francisco Acosta 

 
BA. Francisco Acosta deltog i strejken den 5–21 juli och den 8–11 augusti. 
Han sjukanmälde sig den 7 juli, men har bara uppvisat läkarintyg för 
perioden 24 juli–7 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Francisco Acosta deltog inte i strejken. Den 5–6 juli satt han med 
i överläggningen och verkade för att lösa konflikten. Han var på arbetet 
båda dagarna. Den 7 juli sjukanmälde han sig och kontaktade Previa, men 
fick inte träffa någon som kunde sjukskriva honom på grund av att 
RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. Han har läkarintyg för 
perioden den 24 juli–7 augusti. Den 8–11 augusti iakttog han inte sin 
uppsägningstid. 

 
2. Joaquin Ansoleaga 

 
BA. Joaquin Ansoleaga deltog i strejken den 5–12 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli, men har bara uppvisat läkarintyg för perioden 13 juli–11 augusti. 
Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Joaquin Ansoleaga deltog inte i strejken. Den 5–6 juli satt han 
med i överläggningen och verkade för att lösa konflikten (i protokollet står 
han felaktigt antecknad som Joaquin Ensoleda). Han var på arbetet 
kl. 06.00–15.00 båda dagarna. Den 7 juli sjukanmälde han sig på grund av 
ångesttillstånd och kontaktade Previa, men fick inte träffa någon som kunde 
sjukskriva honom på grund av att RenoNorden inte hade beställt någon 
sådan tjänst. Han informerade RenoNordens avdelningschef Jörgen 
Krestalica om beskedet, men trots detta gjorde bolaget ingen beställning hos 
Previa. Han har läkarintyg från den 13 juli. 

 
3. Erik Axelsson 

 
BA. Erik Axelsson deltog i strejken den 5–6 juli. Han var sjukanmäld och 
har läkarintyg för perioden 7–23 juli. Han hade semester fr.o.m. den 24 juli. 
Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Erik Axelsson deltog i strejken den 5–6 juli. 
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4. Robert Baran 
 

BA. Robert Baran deltog i strejken den 5–28 juli. Han hade semester fr.o.m. 
den 31 juli. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Robert Baran deltog i strejken den 5–7 juli. Han hade semester 
den 10–28 juli. Han sade upp sig från sin anställning som en reaktion på 
arbetsgivarens agerande. Anställningen upphörde den 11 augusti. Den 
31 juli–11 augusti iakttog han inte sin uppsägningstid. 

 
5. Tomas Bergman 

 
BA. Tomas Bergman deltog i strejken den 5–10 juli och den 5–9 augusti. 
Han var sjukanmäld och har läkarintyg för perioden 11–25 juli. Han hade 
semester den 17 juli–4 augusti. Hans sista anställningsdag var den 9 augusti. 

 
Transport. Tomas Bergman deltog den 5–10 juli. Han sjukanmälde sig och 
har läkarintyg från den 11 juli. Han hade semester till den 4 augusti och 
skulle ha återgått i arbete den 7 augusti, men var sjuk på grund av en 
axelskada den 7–9 augusti. 

 
6. Mikael Bladh 

 
BA. Mikael Bladh deltog i strejken den 5 juli. Hans sista anställningsdag var 
den 21 juli. 

 
Mikael Bladh. Han deltog inte i strejken. Han hade börjat på den aktuella 
avdelningen 2–3 veckor tidigare och hade sagt upp sig den 30 juni med sista 
anställningsdag den 21 juli. När han kom till arbetet den 5 juli var alla 
samlade. Han kunde inte utföra något arbete eftersom skåpen till 
bilnycklarna var låsta av arbetsledarna. Han stannade kvar några timmar och 
gick sedan hem. Han var sedan sjuk den 6–25 juli och återkom alltså inte till 
arbetet innan anställningen upphörde den 21 juli. 

 
7. Peter Börjesson 

 
BA. Peter Börjesson deltog i strejken den 5–12 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har läkarintyg för perioden 13 juli–11 augusti. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Peter Börjesson deltog inte i strejken. Den 5–6 juli satt han med i 
överläggningen och verkade för att lösa konflikten. Den 7 juli sjukanmälde 
han sig. Han fick veta att andra att Previa inte kunde skriva intyg på grund 
av att RenoNorden inte beställt någon sådan tjänst och insåg att det inte var 
någon idé att kontakta Previa. Han kontaktade istället annan läkare och har 
läkarintyg från den 13 juli. 
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8. Nicolae Ciurezu 
 

BA. Nicolae Ciurezu deltog i strejken den 5–12 juli. Han återgick i arbete 
den 13 juli. 

 
Nicolae Ciurezu. Har inte hörts av. 

 
9. Selcuk Cömlek 

 
BA. Selcuk Cömlek deltog i strejken den 5–14 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli, men har inte givit in något läkarintyg. Han återgick i arbete den 
17 juli. Hans anställning upphörde den 11 augusti. 

 
Transport. Selcuk Cömlek deltog i strejken den 5–6 juli. Den 7 juli 
sjukanmälde han sig. Han kontaktade Previa som meddelade att de inte 
kunde skriva förstadagsintyg för att RenoNorden inte hade beställt någon 
sådan tjänst. Han var sjuk t.o.m. den 12 juli och återgick i arbete den 13 juli. 

 
10. Michael Edwall 

 
BA. Michael Edwall deltog i strejken den 5–9 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli och har givit in läkarintyg för tiden fr.o.m. 10 juli. Hans anställning 
upphörde den 11 augusti. 

 
Transport. Michael Edwall deltog i strejken den 5 juli. Han sjukanmälde sig 
den 6 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han behövde 
förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund av att 
RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. Michael Edwall vände sig 
till annan läkare och har intyg fr.o.m. den 10 juli. Han sade upp sig den 
11 juli som en reaktion på arbetsgivarens agerande. 

 
11. Christian Egerup 

 
BA. Christian Egerup deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit läkarintyg för perioderna 7–20 juli samt 27 juli– 
13 augusti. Han återgick i arbete den 21 juli. Under perioden 24–26 juli var 
han ledig för vård av barn. Hans anställning upphörde den 11 augusti. 

 
Transport. Christian Egerup deltog den 5–6 juli. 

 
12. Peter Elfstig 

 
BA. Peter Elfstig deltog i strejken den 5–11 juli. Han återgick i arbete den 
12 juli. 

 
Peter Elfstig har inte hörts av. 
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13. Ronny Elvin 
 

BA. Ronny Elvin deltog i strejken den 5–7 juli. Han återgick i arbete den 
10 juli. 

 
Ronny Elvin har inte hörts av. 

 
14. Martin Fellenius 

 
BA. Martin Fellenius deltog i strejken den 5–14 juli. Hans sista 
anställningsdag var den 16 juli. 

 
Transport. Martin Fellenius deltog i strejken den 5–6 juli. Han ringde till 
arbetsledaren Maurin Bjurvall och sjukanmälde sig den 7 juli. Han fick då 
besked av arbetsledningen att han behövde förstadagsintyg men Previa 
kunde inte skriva sådant intyg på grund av att RenoNorden inte hade beställt 
någon sådan tjänst. Han försökte få tid hos sin läkare som på grund av 
semestertider inte hade några besökstider på flera veckor. Han var 
frånvarande på grund av sjukdom t.o.m. den 14 juli. Han hade därefter 
semester tills anställningen upphörde den 4 augusti. 

 
15. Thomas Gleisner 

 
BA. Thomas Gleisner deltog i strejken den 5–14 juli. Han sista 
anställningsdag var den 14 juli. 

 
Transport. Thomas Gleisner deltog i strejken den 5–7 och 10–13 juli. Den 
14 juli var han kallad till och närvarade vid sammanträde i 
Arbetsdomstolen. 

 
16. Stefan Gullberg 

 
BA. Stefan Gullberg deltog i strejken den 5–7 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli. Han hade semester den 10–28 juli och återgick i arbete den 31 juli. 
Han har ingivit läkarintyg för perioden 1–20 augusti. 

 
Transport. Stefan Gullberg deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han behövde 
förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund av att 
RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. 
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17. Bengt Hirvonen 
 

BA. Bengt Hirvonen deltog i strejken den 5 juli–4 augusti. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli, men har inte givit in något läkarintyg. Han hade semester den 
7–11 augusti, då hans anställning upphörde. 

 
Transport. Bengt Hirvonen deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han behövde 
förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund av att 
RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. 

 
18. Peter Hjelmkvist 

 
BA. Peter Hjelmkvist deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för perioden den 7–21 juli. Han hade 
semester den 10 juli–4 augusti. Han återgick i arbete den 7 augusti. 

 
Transport. Peter Hjelmkvist deltog i strejken den 5–6 juli. Han var 
sjukskriven den 7–21 juli och hade därefter semester till den 7 augusti, då 
han återgick i arbete. 

 
19. Patrik Johansson 

 
BA. Patrik Johansson deltog i strejken den 5–10 juli. Han återgick i arbete 
den 11 juli. 

 
Patrik Johansson har inte hörts av. 

 
20. Peter Johansson 

 
BA. Peter Johansson deltog i strejken den 5–6 juli. Han återgick i arbete den 
7 juli. 

 
Peter Johansson har inte hörts av. 

 
21. Joakim Jonsson 

 
BA. Joakim Jonsson deltog i strejken den 5–14 juli och den 31 juli– 
11 augusti. Han sjukanmälde sig den 7 juli, men har inte givit något 
läkarintyg. Han hade semester den 17–28 juli. Hans sista anställningsdag 
var den 11 augusti. 

 
Transport. Joakim Jonsson satt med i överläggningen den 5–6 juli och 
verkade för att lösa konflikten. Den 7 juli sjukanmälde han sig. Han sa upp 
sig och kontaktade RenoNorden i samband med att han skulle återgå i tjänst 
efter semester för att få godkänt att han tog ut semester resten av 
uppsägningstiden. Han uppfattade att han fick godkänt på detta. 
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22. Dejan Jovanovski 
 

BA. Dejan Jovanovski deltog i strejken den 5 juli. Han återgick i arbete på 
kvällen den 6 juli. 

 
Transport. Dejan Jovanovski deltog den 5 juli. Den 6 juli återgick han i 
arbete och arbetade då kl. 22–05. 

 
23. Henryk Kalita 

 
BA. Henryk Kalita deltog i strejken den 5–7 juli. Han sjukanmälde sig den 
13 juli och har givit in läkarintyg för perioden den 7–15 augusti. Han hade 
semester den 10 juli–4 augusti. Hans sista anställningsdag var den 
12 augusti. 

 
Transport. Henryk Kalita deltog i strejken den 5–7 juli. 

 
24. Andrew Kemp 

 
BA. Andrew Kemp deltog i strejken den 5–11 juli. Han sjukanmälde sig den 
11 juli och har givit in läkarintyg för perioden den 12 juli–17 augusti. Han 
hade semester den 24 juli–4 augusti. Hans sista anställningsdag var den 
11 augusti. 

 
Transport. Andrew Kemp deltog i strejken den 5–10 juli. Han sjukanmälde 
sig den 11 juli via sms. Han fick ett svar som inte kan uppfattas på annat sätt 
än att RenoNorden accepterade hans sjukanmälan. 

 
25. Fredrik Korn 

 
BA. Fredrik Korn deltog i strejken den 5 juli. Han hade anmält den 4 juli att 
han skulle vara ledig för vård av barn den 6 juli och han var sedan hemma 
för vård av barn även den 7 juli. Han var föräldraledig den 10–28 juli. Han 
sjukanmälde sig den 28 juli och har givit in läkarintyg för perioden den 
28 juli–18 augusti. Han hade semester den 24 juli–4 augusti. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Fredrik Korn deltog i strejken den 5 juli. 

 
26. Sven Landberg 

 
BA. Sven Landberg deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli och har givit in läkarintyg för perioden fr.o.m. den 7 juli. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Sven Landberg deltog i strejken den 5–6 juli. 

mars 18 s 36

AD 2018 nr 14



 

 

27. Linus Lindqvist 
 

BA. Linus Lindqvist deltog i strejken den 5–17 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och återgick i arbete den 18 juli. Han hade semester den 24 juli– 
11 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Linus Lindqvist deltog i strejken den 5–6 och 17 juli. Han 
sjukanmälde sig den 7 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han 
behövde förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund 
av att RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. Den 14 juli var han 
kallad till och närvarade vid sammanträde i Arbetsdomstolen. Den 18 juli 
återgick han i arbete. 

 
28. Kenneth Lindström 

 
BA. Kenneth Lindström deltog i strejken den 5–10 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli och har givit in läkarintyg för perioden den 11 juli–18 augusti. 
Han var ledig för vård av barn den 19–21 juli, föräldraledig den 22 juli– 
4 augusti och hade semester den 7–11 augusti. Hans sista anställningsdag 
var den 11 augusti. 

 
Transport. Kenneth Lindström deltog i strejken den 5–6 juli. Han 
sjukanmälde sig den 7 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han 
behövde förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund 
av att RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. 

 
29. Carlos Luna 

 
BA. Carlos Luna deltog i strejken den 5–7 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli men har inte givit in läkarintyg. Han återgick i arbete lördagen den 
8 juli. Han var föräldraledig den 17 juli–12 augusti. 

 
Carlos Luna har inte hörts av. 

 
30. Benny Lundgren 

 
BA. Benny Lundgren deltog i strejken den 5–13 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för perioden 14 juli–20 augusti. Hans 
sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Benny Lundgren deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli och har inte fått något besked om förstadagsintyg från 
RenoNorden. Han fick besked från arbetskamrater att man inte kunde vända 
sig till Previa för att skaffa läkarintyg eftersom bolaget inte hade gjort någon 
beställning där. Han skaffade intyg från vårdcentralen och är fortfarande 
sjukskriven. 
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31. Johnny Melmblom 
 

BA. Johnny Melmblom deltog i strejken den 5–7 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för perioderna 11 juli–1 augusti och 7– 
13 augusti. Han hade semester den 10–14 juli och den 31 juli–4 augusti. 
Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Johnny Melmblom deltog i strejken den 5–6 juli. Han 
sjukanmälde sig den 7 juli. Han fick besked från arbetskamrater att man inte 
kunde vända sig till Previa för att skaffa läkarintyg eftersom bolaget inte 
hade gjort någon beställning där. 

 
32. Kristofer Naeslund 

 
BA. Kristofer Naeslund deltog i strejken den 5–7 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för perioderna 21 juli–10 augusti. Han 
hade semester den 10–21 juli. Hans sista anställningsdag var den 10 augusti. 

 
Transport. Kristofer Naeslund deltog i strejken den 5–6 juli. Han 
sjukanmälde sig den 7 juli. På något sätt fick han klart för sig att 
RenoNorden krävde förstadagsintyg. Han kontaktade vårdcentralen som gav 
beskedet att den inte behövdes något sådant intyg. 

 
33. Peter Nord 

 
BA. Peter Nord deltog i strejken den 5 juli. Han sjukanmälde sig den 6 juli 
och har givit in läkarintyg för perioden 7 juli–20 augusti. 

 
Transport. Peter Nord deltog i strejken den 5 juli. 

 
34. Ante Nordstrand 

 
BA. Ante Nordstrand deltog i strejken den 5–11 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för tiden fr.o.m. 12 juli. Hans sista 
anställningsdag var den 10 augusti. 

 
Transport. Ante Nordstrand deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli. Han fick då besked av arbetsledningen att han behövde 
förstadagsintyg men Previa kunde inte skriva sådant intyg på grund av att 
RenoNorden inte hade beställt någon sådan tjänst. Han var frånvarande på 
grund av sjukdom till dess anställningen upphörde och är fortfarande 
sjukskriven. 
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35. Thomas Olsson 
 

BA. Thomas Olsson deltog i strejken den 5–12 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för tiden fr.o.m. 13 juli. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Thomas Olsson deltog i strejken den 5–6 juli. Han har inte 
uppmanats att komma in med förstadagsintyg. 

 
36. Rolf Persson 

 
BA. Rolf Persson deltog i strejken den 5–7 juli och den 7 augusti. Han hade 
semester den 10 juli–4 augusti och har givit in läkarintyg för tiden 8– 
11 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Rolf Persson deltog i strejken den 5–7 juli. Han lämnade 
läkarintyg till Mackis Tiflidis den 7 augusti. 

 
37. Blas Ramon 

 
BA. Blas Ramon deltog i strejken den 5–14 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli och har givit in läkarintyg för tiden 17–23 juli. Han hade semester den 
24 juli–18 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Blas Ramon deltog i strejken den 5–6 juli. 

 
38. Juan Rios Espinoza 

 
BA. Juan Rios Espinoza deltog i strejken den 5–17 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli och har givit in läkarintyg för tiden 18–24 juli. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Juan Rios Espinoza har inte hörts av. 

 
39. Juan Rios Jr 

 
BA. Juan Rios Jr deltog i strejken den 5–14 juli. Han sjukanmälde sig via 
sms den 7 juli. Han återgick i arbete den 17 juli. Han hade semester den 
24 juli–11 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Juan Rios Jr deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli via sms. Han uppmanades att skaffa förstadagsintyg och ringde 
upp företagshälsovården, men av samma skäl som övriga fick han inte något 
sådant intyg. Han sade upp sig från sin anställning, återgick i arbete den 
17 juli och hade semester från den 24 juli till sista anställningsdagen den 
11 augusti. 
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40. Julio Cesar Rios 
 

BA. Julio Cesar Rios deltog i strejken den 5–6 juli. Han återgick i arbete 
den 7 juli. 

 
Julio Cesar Rios har inte hörts av. 

 
41. Richard Rozsafi 

 
BA. Richard Rozsafi deltog i strejken den 5–14 juli. Han hade semester den 
17 juli–4 augusti och har givit in läkarintyg från för den 7–11 augusti. Hans 
sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Richard Rozsafi. Han deltog inte i strejken. Den 5–7 juli stod han till 
förfogande för arbete kl. 05.30–15.00, men eftersom nycklarna var inlåsta så 
kunde han inte arbeta. Den 10–14 juli avvaktade han vad som skulle hända 
med anledning av RenoNordens avskedande och återtagande av 
avskedandet veckan innan. Han var beredd att arbeta men ansåg att 
RenoNorden skulle kontakta honom om de ville att han skulle komma 
tillbaka. Han var inte sjuk. Han vet inte hur frånvaron ska benämnas. 

 
42. Anders Schultz 

 
BA. Anders Schultz deltog i strejken den 5–10 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har ingivit läkarintyg för tiden 11–21 juli. Han hade semester 
den 24 juli–20 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Anders Schultz deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde 
sig den 7 juli. Då hade han arbetat några dagar med trasigt revben. Han fick 
besked av arbetsledningen att han behövde förstadagsintyg. Previa kunde 
inte skriva läkarintyg på grund av att RenoNorden inte hade beställt någon 
sådan tjänst. 

 
43. Jan Selin 

 
BA. Jan Selin deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig den 7 juli 
och har ingivit läkarintyg för tiden 7 juli–20 augusti. Hans sista 
anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Jan Selin deltog i strejken den 5–6 juli. 

 
44. Edgar Sepulveda Munoz 

 
BA. Edgar Sepulveda deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har ingivit läkarintyg för tiden 7–18 juli och 1–11 augusti. 
Han återgick i arbete den 19–31 juli. Hans sista anställningsdag var den 
11 augusti. 

 
Transport. Edgar Sepulveda deltog i strejken den 5 juli. Han sjukanmälde 
sig den 6 juli. 
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45. Jan Spanedal 
 

BA. Jan Spanedal deltog i strejken den 5–14 juli. Han sjukanmälde sig den 
7 juli, men har endast ingivit läkarintyg för tiden 17 juli–13 augusti. Hans 
sista anställningsdag var den 14 juli enligt överenskommelse med 
arbetsgivaren. 

 
Transport. Jan Spanedal deltog inte i strejken. Den 5–6 juli satt han med i 
överläggningen och verkade för att lösa konflikten. Den 7 juli sjukanmälde 
han sig. Han kontaktade företagshälsovården men fick inte träffa någon 
läkare som kunde sjukskriva honom på grund av att RenoNorden inte hade 
beställt någon sådan tjänst. Den 14 juli var han kallad och närvarade i 
sammanträde i Arbetsdomstolen. I övrigt var han frånvarande på grund av 
sjukdom. Han har läkarintyg fr.o.m. den 17 juli. 

 
46. Ingemar Svahn 

 
BA. Ingemar Svahn deltog i strejken den 5–14 juli och den 8–11 augusti. 
Han sjukanmälde sig den 7 juli och har ingivit läkarintyg för tiden 17 juli– 
7 augusti. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Ingemar Svahn har inte hörts av. 

 
47. Robin Wahlbeck 

 
BA. Robin Wahlbeck deltog i strejken den 5–6 juli. Han var föräldraledig 
och ledig för vård av barn den 7 juli–11 augusti. Hans sista anställningsdag 
var den 11 augusti. 

 
Transport. Robin Wahlbeck deltog i strejken den 5–6 juli. 

 
48. Thomas Vikander 

 
BA. Thomas Vikander deltog i strejken den 5–6 juli. Han sjukanmälde sig 
den 7 juli och har givit in läkarintyg för tiden 7–23 juli. Han hade semester 
fr.o.m. den 24 juli. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Thomas Vikander deltog i strejken den 5–6 juli. 
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49. Tony Zemitis 
 

BA. Tony Zemitis deltog i strejken den 5–7 juli, den 10–14 juli och den 
31 juli–11 augusti. Han var under perioden 10–16 juli sjukskriven på 
25 procent. Han återgick i arbete den 17 juli, men var åter frånvarande 
fr.o.m. den 31 juli. Hans sista anställningsdag var den 11 augusti. 

 
Transport. Tony Zemitis deltog i strejken den 5–7 juli, den 10–13 juli på 
75 procent (han var sjukskriven 25 procent) och den 31 juli–11 augusti. Den 
14 juli var han kallad till och närvarade i sammanträde i Arbetsdomstolen. 
Den 17 juli återgick han i arbete en tid och deltog därefter igen den 31 juli– 
11 augusti, när anställningen upphörde. 

 
Tony Zemitis. Han trodde att han hade läkarintyg t.o.m. den 16 juli. Att det 
stod 25 procent var kanske fel. Han fick sjukskrivning godkänd av 
arbetsledaren Therese den 17 juli. Han fick avslag på ledighetsansökan för 
första veckan i augusti, men arbetade ändå inte den veckan. 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 3 
i mål A 94/17 

 
 

Arbetstagare Skadestånd 
 

1. Francisco Acosta, 770414-0339 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

2. Joaquin Ansoleaga, 740414-9259 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

3. Erik Axelsson, 610117-0154 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

4. Robert Baran, 720412-8016 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

5. Tomas Bergman, 670304-3635 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

6. Peter Börjesson, 691118-0310 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 

7. Michael Edwall, 770201-0153 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

8. Bengt Hirvonen, 631124-0011 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

9. Joakim Jonsson, 730307-1695 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

10. Henryk Kalita, 640404-0237 3 500 kr, med ränta från 2017-07-13 

11. Andrew Kemp, 820201-2095 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

12. Fredrik Korn, 760802-0157 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

13. Sven Landberg, 600926-0271 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 

14. Kenneth Lindström, 780123-0272 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

15. Benny Lundgren, 580422-1173 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

16. Johnny Melmblom, 900116-1992 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

17. Kristofer Naeslund, 860117-0510 3 500 kr, med ränta från 2017-07-21 

18. Ante Nordstrand, 730620-0036 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

19. Thomas Olsson, 641126-0133 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

20. Rolf Persson, 590401-0294 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

21. Blas Ramon, 681106-1032 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 
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22. Juan Rios Espinoza, 640311-4173 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 

23. Richard Rozsafi, 701016-5095 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

24. Anders Schultz, 730925-0699 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

25. Jan Selin, 770223-9273 3 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

26. Ingemar Svahn, 531015-0072 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

27. Robin Wahlbeck, 860527-0274 3 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

28. Thomas Vikander, 651123-0275 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 

29. Tony Zemitis, 550803-0250 3 500 kr, med ränta från 2017-07-10 

30. Nicolae Ciurezu, 520328-3493 3 000 kr, med ränta från 2017-07-11 

31. Selcuk Cömlek, 830630-0073 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

32. Christian Egerup, 801204-0435 3 000 kr, med ränta från 2017-07-11 

33. Peter Elfstig, 590114-1431 3 000 kr, med ränta från 2017-07-13 

34. Martin Fellenius, 841101-0310 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

35. Thomas Gleisner, 690905-0111 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

36. Stefan Gullberg, 670630-1212 3 000 kr, med ränta från 2017-08-04 

37. Peter Hjelmkvist, 760927-3318 3 000 kr, med ränta från 2017-08-11 

38. Patrik Johansson, 610921-1216 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

39. Linus Lindqvist, 860511-0033 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

40. Juan Rios Jr, 881215-0459 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

41. Edgar Sepulveda Munoz, 560825-2259 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

42. Jan Spanedal, 730728-5614 3 000 kr, med ränta från 2017-07-12 

43. Mikael Bladh, 740116-0135 2 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

44. Ronny Elvin, 640820-1090 2 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

45. Peter Johansson, 610129-6959 2 500 kr, med ränta från 2017-07-11 
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46. Dejan Jovanovski, 830425-0171 2 500 kr, med ränta från 2017-08-02 

47. Carlos Luna, 670118-0272 2 500 kr, med ränta från 2017-07-12 

48. Peter Nord, 721014-7539 2 500 kr, med ränta från 2017-07-11 

49. Julio Cesar Rios, 640821-7435 2 500 kr, med ränta från 2017-09-21 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 15/18 
 2018-03-21 Mål nr A 59/17 
 Stockholm  

 
 
 

KÄRANDE 
Unionen, 105 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Lena Isenstam, samma adress 

 
SVARANDE 
1. Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, 103 26 Stockholm 
2. PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE, Box 1142, 221 05 Lund 
Ombud för 1 och 2: chefsjuristen Sven Rosqvist, Athene Arbetsgivarservice 
AB, Box 16355, 103 26 Stockholm 

 
SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande 

 
 

Bakgrund 
 

Mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Unionen gäller kollektivavtal. 
Mats Olson har varit anställd som personligt ombud hos PERSONLIGT 
OMBUD I SKÅNE (föreningen). Han är medlem i Unionen. Föreningen är 
medlem i KFO. 

 
Föreningen är en ideell förening som bedriver personlig ombudsverksamhet 
för personer med psykisk funktionsnedsättning i flera kommuner i Skåne. 
Föreningen riktar sig till personer som är 18 år eller äldre och som har 
betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Föreningen 
har inga egna verksamhetslokaler för de anställda personliga ombuden. De 
personliga ombuden arbetar med sina klienter från sina hem via telefon, sms 
och mejl samt på plats med klienterna. 

 
Mats Olson anställdes 2005 av föreningen som personligt ombud i Lunds 
kommun på heltid. Den 31 oktober 2016 fick han en skriftlig erinran av 
föreningen. Vid ett möte mellan Mats Olson, verksamhetschefen Camilla 
Bogarve och styrelseordföranden Lars-Olof Ljungberg den 15 november 
2016 diskuterades bemötandefrågor och Mats Olsons hälsa. Mats Olson var 
sjukskriven från och med dagen efter mötet. Föreningen avskedade Mats 
Olson den 20 december 2016. 

 
Parterna tvistar om avskedandet var lagligen grundat. 

 
Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna. 
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Yrkanden 
 

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
 

a) förklara avskedandet av Mats Olson ogiltigt, 
 

b) förplikta föreningen att till Mats Olson betala lön med 26 506 kr för 
tiden den 3–31 januari 2017, med 27 800 kr för februari 2017, med 
5 484 kr för tiden den 1–6 mars 2017, med 14 624 kr för tiden den 15– 
30 september 2017, med 27 800 kr per månad från och med oktober 
2017 till och med januari 2018 samt med 18 280 kr för tiden den 1– 
20 februari 2017, med ränta enligt 6 § räntelagen på de månatliga 
beloppen från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker, samt 

 
c) förplikta föreningen att till Mats Olson betala allmänt skadestånd med 

150 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av 
stämning (den 8 maj 2017) till dess betalning sker. 

 
För det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laga 
skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning, har Unionen i 
andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta föreningen att till Mats 
Olson betala 

 
a) ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 26 506 kr för 

tiden den 3–31 januari 2017, med 27 800 kr för februari 2017 samt med 
5 484 kr för tiden den 1–6 mars 2017, med ränta enligt 6 § räntelagen på 
de månatliga beloppen från den 25:e i respektive månad till dess 
betalning sker, 

 
b) ekonomiskt skadestånd avseende semesterersättning med 19 516 kr, med 

ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 juni 2017 till dess betalning sker, 
samt 

 
c) allmänt skadestånd med 50 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 

dagen för delgivning av stämning (den 8 maj 2017) till dess betalning 
sker. 

 
KFO och föreningen (arbetsgivarparterna) har bestritt yrkandena, men som 
skäligt i och för sig vitsordat storleken på yrkade belopp för lön och ekono- 
miskt skadestånd samt sättet att beräkna ränta. De har vidare vitsordat att 
Mats Olsons uppsägningstid skulle ha varit sex månader. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Domskäl 
 

Inledning 
 

Det som utlöste föreningens avskedande av Mats Olson var att föreningen 
ansåg sig ha upptäckt att han inte hade utfört sina arbetsuppgifter under full 
arbetstid men ändå gett sken av att han varit upptagen. Enligt Unionen har 
Mats Olson arbetat med sina arbetsuppgifter under heltid, 40 timmar per hel 
arbetsvecka. 

 
Arbetsgivarparterna har begränsat sig till att presentera utredning om Mats 
Olsons arbetsinsatser med klienter under 2016. 

 
Vart och ett av de tre personliga ombuden i Lund har en klientlista med de 
klienter de för tillfället arbetar med. Det arbete – uppdrag – som ska utföras 
eller uppnås för en klient ska på förhand dokumenteras i en skriftlig överens- 
kommelse, en uppdragsbeskrivning. När det konkreta uppdraget är slutfört 
ska klientärendet avslutas, eventuellt efter en avslutningsfas om ett antal 
månader om det krävs för klientens bästa, och klienten avföras från det 
personliga ombudets klientlista. Nya ärenden fördelas mellan de personliga 
ombuden i Lund i huvudsak vid ett gemensamt månatligt möte. En person i 
ett nytt ärende ska föras upp på klientlistan först om personen lämnar det 
personliga ombudet ett uppdrag. Under den tid det personliga ombudet efter- 
söker en person för att höra om personen vill ha ett personligt ombud kan 
personen vara registrerad som ”uppsök” i klientlistan. 

 

Det är utrett att Mats Olson under 2016 statistiskt sett hade vad föreningen 
anser är en normal arbetsbörda – med ungefär 15 klienter på klientlistan vid 
varje tillfälle och totalt 24 klienter på klientlistan under året, dvs. nio avslutade 
klientärenden – samt att han i ungefär samma utsträckning som de övriga 
personliga ombuden i Lund tagit på sig nya ärenden, tio stycken. 

 
Vad arbetsgivarsidan i huvudsak lägger Mats Olson till last är att han på sin 
klientlista haft personer som han inte haft något uppdrag för eller kontakt med 
under 2016 och att han i övrigt haft många s.k. lågaktiva klienter kvar på sin 
klientlista. Enligt arbetsgivarparterna borde Mats Olson ha avslutat klient- 
ärendena med lågaktiva klienter eller självmant tagit på sig nya ärenden för 
att fylla upp sin arbetstid. 

 
Arbetsgivarparterna har emellertid åberopat även vissa andra förhållanden. 
Arbetsdomstolen börjar med dessa andra förhållanden för att sedan gå över 
till Mats Olsons klientarbete. 

 
Andra förhållanden än Mats Olsons klientarbete 

 
Kontaktuppgifter till klienter 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson låtit bli att dokumen- 
tera kontaktuppgifter till en klient och inte lämnat korrekta kontaktuppgifter 
till två klienter. Enligt Unionen har Mats Olson dokumenterat de kontakt- 
uppgifter till klienterna som han haft tillgång till. 
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Enligt Arbetsdomstolens bedömning är det inte utrett att Mats Olson har haft 
tillgång till andra kontaktuppgifter än de han har dokumenterat. Arbetsgivar- 
parterna har nämligen inte presenterat någon utredning om vilka kontakt- 
uppgifter Mats Olson haft tillgång till. 

 
Arbetsgivarparterna verkar dock också göra gällande att Mats Olson borde 
ha tagit reda på kontaktuppgifter och dokumenterat dem. 

 
Annat har inte framkommit än att verksamhetschefen Camilla Bogarve hade 
tillgång till de kontaktuppgifter som Mats Olson hade noterat och att hon 
inte, medan Mats Olson var i tjänst, påtalat för Mats Olson att några sådana 
uppgifter saknats. 

 
Enligt Arbetsdomstolens bedömning är vad som framkommit om Mats 
Olsons sätt att dokumentera kontaktuppgifter inte något som bör tillmätas 
betydelse för bedömningen av om det funnits grund för att skilja Mats Olson 
från anställningen. 

 
Skriftliga överenskommelser 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson inte följt den rutin 
som innebär att en skriftlig överenskommelse ska upprättas för varje klient, 
vilket Unionen förnekat. 

 

Mats Olson har uppgett att han hade skriftliga överenskommelser för sina 
klienter och att han tagit med dem till en genomgång av klientlistan med 
verksamhetschefen Camilla Bogarve i september 2016. Camilla Bogarve har 
inte uttalat sig om vad som framkom vid den genomgången. 

 
Arbetsdomstolen finner att det inte är utrett att Mats Olson inte följt rutinen 
att upprätta en skriftlig överenskommelse för varje klient. 

 
Återrapportering av tilldelade ärenden 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson låtit bli att åter- 
rapportera ärenden som han tilldelats men som inte resulterat i något uppdrag. 

 
Enligt arbetsgivarparternas sammanställning av klienter verkar det vara bara 
tre av tio personer i tilldelade nya ärenden som inte funnits på Mats Olsons 
klientlista. Det har framkommit att återrapportering av tilldelade nya ärenden 
brukade ske på de månatliga mötena. Någon närmare utredning om när Mats 
Olson tilldelades de aktuella tre ärendena eller när återrapportering borde ha 
skett av dessa ärenden har inte lagts fram. Arbetsdomstolen anser att arbets- 
givarparterna inte har bevisat att Mats Olson brustit i återrapporteringen av 
nya ärenden. 
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Bristande bemötande 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson brustit i bemötande 
bl.a. i förhållande till en person som köade för ett personligt ombud. 

 
Den aktuella personen har berättat om ett telefonsamtal med Mats Olson där 
Mats Olson uttryckt sig på ett sätt som får betecknas som åtminstone 
okänsligt. Uppgifterna stöds av att det är utrett att personen, med hjälp av 
sin kurator, lämnade in ett klagomål till föreningen. Mats Olson, som ringt 
alla personer som köade, har sagt att han inte kommer ihåg det samtalet. 

 
Arbetsdomstolen anser att det den köande personen berättat om vad Mats 
Olson sagt vid ett telefonsamtal inte utgör ett sådant beteende från Mats 
Olsons sida som bör tillmätas betydelse för bedömningen av om det funnits 
grund för att skilja Mats Olson från anställningen. 

 
Det har vidare, enligt Arbetsdomstolens mening, inte styrkts att Mats Olson 
vid andra tillfällen skulle ha brustit i bemötandet i förhållande till personer 
som tillhörde föreningens målgrupp. I frågan om Mats Olson i samband 
med ett möte lämnat klienten Parvaneh Sefidgar trots att hon varit upprörd 
står hans ord mot hennes och det finns enligt Arbetsdomstolens mening inte 
anledning att sätta mer tilltro till Parvaneh Sefidgar än till Mats Olson. 

 
Planeringsdagarna 2016 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson obstruerat för att 
slippa vara med på föreningens planeringsdagar 2016. Enligt Unionen har 
Mats Olson, som var sjukskriven under planeringsdagarna, inte gjort något 
fel. 

 
Det är i och för sig utrett att Mats Olson haft en ganska omfattande diskus- 
sion med verksamhetschefen Camilla Bogarve om formerna för och omfatt- 
ningen av sitt deltagande under planeringsdagarna. Att en arbetstagare har 
sådana samtal med sin chef innebär inte att arbetstagaren bryter mot det som 
åligger honom eller henne i anställningen. Det är inte utrett att Mats Olsons 
sjukskrivning under planeringsdagarna varit obefogad. Arbetsdomstolens 
slutsats är att vad arbetsgivarparterna gjort gällande om Mats Olsons för- 
hållningssätt till att delta i planeringsdagarna inte inneburit att Mats Olson 
gjort något fel. 

 
Kritik mot föreningen 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Mats Olson offentligt kritiserat 
föreningen inför företrädare för Lunds kommun, som är föreningens 
uppdragsgivare. Unionen har förnekat att Mats Olson gjort det. 
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Verksamhetschefen Camilla Bogarve har berättat att Mats Olson vid ett möte 
med bl.a. företrädare för Lunds kommun sagt att de personliga ombuden inte 
hade tid att prata med sina klienter. Mats Olson har förnekat att han uttryckt 
sig så. Någon annan utredning om vad som förekom vid mötet har inte lagts 
fram. Ord står alltså mot ord. Det finns inte anledning att tro mera på den ena 
än den andra. Det är Arbetsdomstolens slutsats att arbetsgivarparterna inte har 
lyckats bevisa att Mats Olson uttalat kritik mot föreningen eller dess 
verksamhet vid mötet. 

 
Arbetsgivarparterna har också påtalat att Mats Olson inför företrädare för 
Lunds kommun ska ha framfört kritik mot föreningens styrelse. Den enda 
utredning som arbetsgivarparterna lagt fram om detta är att Camilla Bogarve 
berättat att Mats Olson på ett internt möte i föreningen själv ska ha sagt att 
han gjort detta. Enligt Mats Olson informerade han vid det interna mötet om 
det han hade hört en företrädare för Lunds kommun säga om föreningens 
nye ordförande. Mats Olson har förnekat att han själv skulle ha framfört 
någon kritik till företrädare för Lunds kommun. Enligt Arbetsdomstolens 
mening är det inte bevisat att Mats Olson kritiserat föreningens styrelse 
inför företrädare för Lunds kommun. 

Övriga förhållanden som tas upp i den skriftliga erinran 

Arbetsgivarparterna har åberopat en rad övriga förhållanden som anges i 
den skriftliga erinran, som citerats ovan, men inte lagt fram någon utredning 
om dessa övriga förhållanden. Enligt Arbetsdomstolens mening är det inte 
utrett att Mats Olson rörande de förhållanden som påtalats åsidosatt sina 
skyldigheter i anställningen. 

 

Sammanfattning 
 

Vad arbetsgivarparterna gjort gällande utöver Mats Olsons klientarbete kan 
enligt Arbetsdomstolens bedömning inte läggas Mats Olson till last vid 
prövningen av avskedandet. 

 
Mats Olsons klientarbete 

 
Har Mats Olson uttryckligen lämnat föreningen felaktiga uppgifter? 

 
Det har framkommit att verksamhetschefen Camilla Bogarve på föreningens 
intranät kan se grundläggande uppgifter om de personliga ombudens klienter, 
såsom när en klient förts upp på klientlistan och, i förekommande fall, när ett 
klientärende avslutats. Unionen har, utan invändning från arbetsgivarparterna, 
gjort gällande att Camilla Bogarve hade med Mats Olson årliga genomgångar 
av hans klientlista. Mats Olson har berättat att den sista genomgången med 
Camilla Bogarve skedde i september 2016 och varade i drygt en timme. Enligt 
Mats Olson hade han till den genomgången med sig, förutom klientlistan, de 
skriftliga uppdragen för respektive klient och talade de om varje klient utan att 
Camilla Bogarve bad honom att avsluta något klientärende. Camilla Bogarve 
har inte uttalat sig om vad som kom fram vid genomgångarna med Mats Olson. 
Såvitt framkommit har de personliga ombuden inte under i målet aktuell tid 
varit skyldiga att dokumentera de åtgärder de vidtagit i klientärenden eller sin 
arbetstid. 
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Av vad som nu sagts och utredningen i övrigt drar Arbetsdomstolen slut- 
satsen att det inte är utrett att Mats Olson uttryckligen skulle ha lämnat 
föreningen felaktiga uppgifter om vad han gjort i klientärendena eller den 
tid han lagt ned på dessa. 

 
Vilka uppgifter ska läggas till grund för bedömningen? 

 
Vissa av personerna på Mats Olsons klientlista under 2016 har lämnat upp- 
gifter som innebär att de inte ansett att Mats Olson varit deras personliga 
ombud under 2016 och att de inte heller under detta år haft någon kontakt 
med Mats Olson i hans egenskap av personligt ombud. Vissa har vidare 
lämnat uppgifter om kontakter, eller brist på kontakt, med Mats Olson som 
åtminstone delvis avviker från vad Mats Olson berättat. Vad respektive 
person på klientlistan sagt får i huvudsak stöd av vad verksamhetschefen 
Camilla Bogarve berättat – och nedtecknat – att de sagt när hon inlednings- 
vis tog kontakt med dem. Mats Olson å sin sida har berättat ganska detalje- 
rat om vilka kontakter han haft med respektive klient under 2016 och, när 
han tillfrågats om det, vilket eller vilka uppdrag han haft för klienten under 
detta år. 

 
Förutom dessa uppgifter har det inte lagts fram mycket övrig utredning om 
Mats Olsons uppdrag för och arbete med klienter under 2016; sms- 
konversation med en klient och mejlkonversation med en annan klient samt 
kollegan Anne Schildts uppgifter om att en person som redan fanns på Mats 
Olsons klientlista hade kontaktat föreningen för att få ett personligt ombud. 

 

Vid värderingen av berättelserna som personerna på Mats Olsons klientlista 
under 2016 lämnat måste, enligt Arbetsdomstolens mening, beaktas att de, 
såvitt framkommit, åtminstone när de fanns på klientlistan hade psykiska 
funktionsnedsättningar och betydande svårigheter att utföra aktiviteter på 
olika livsområden. Det har framkommit att flera personer varit inlagda för 
sluten vård, med eller utan tvång, under den tid de under 2016 varit registre- 
rade som Mats Olsons klienter. Det kan inte uteslutas att det uppkommit 
missförstånd. Camilla Bogarves uppgifter om vad personerna inledningsvis 
berättat för henne innebär bara att de i huvudsak berättat konsekvent över 
tid. Åtminstone i vissa fall stämmer vad personerna berättat inte helt över- 
ens med vad som kommit fram av övrig utredning, bl.a. de skriftliga 
konversationerna med två klienter. Åtminstone i ett par fall har redan de 
uppgifter personerna lämnat präglats av osäkerhet och viss inkonsekvens. I 
de fall personen förnekat kontakt under 2016 med Mats Olson i egenskap av 
personligt ombud står i vart fall Mats Olsons ord mot personens. 

 
Det är arbetsgivarsidan som har att bevisa sina påståenden i nu aktuella 
avseenden. 

 
Mot denna bakgrund är det enligt Arbetsdomstolens bedömning inte utrett 
annat än vad Mats Olson själv berättat om sitt klientarbete. Denna bedöm- 
ning innebär att arbetsgivarparterna inte har styrkt sina påståenden om att 
Mats Olson på sin klientlista under 2016 haft åtta personer som han inte haft 
något uppdrag för eller kontakt med under 2016 och att han undvikit att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
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Att flera personer som funnits på Mats Olsons klientlista under 2016 i efter- 
hand lämnat uppgifter som innebär att de inte uppfattat Mats Olson som sitt 
personliga ombud under detta år talar för att Mats Olson inte varit så tydlig i 
sitt arbete som krävts i förhållande till målgruppen. Detta är dock, enligt 
Arbetsdomstolens bedömning, inte i sig något som bör tillmätas någon 
avgörande betydelse för bedömningen av om det funnits grund för att skilja 
Mats Olson från anställningen. 

 
Den gjorda bedömningen innebär att Mats Olsons egna uppgifter om sina 
konkreta arbetsinsatser får läggas till grund för bedömningen av hur mycket 
han arbetat, med beaktande av att det är arbetsgivarparterna som har bevis- 
bördan för att han inte arbetat tillräckligt. 

 
Hur mycket har Mats Olson arbetat? 

 
Mats Olson har uppgett att han arbetat heltid, medan verksamhetschefen 
Camilla Bogarve mot bakgrund av vad hon nu anser sig veta om hans klient- 
arbete uppskattat att Mats Olson som mest kan ha arbetat motsvarande 
halvtid. 

 
Förutom arbetet med klienter har de personliga ombuden också lagt ned tid på 
bl.a. administrativa arbetsuppgifter, med t.ex. verksamhetsberättelse och kön 
för att få ett personligt ombud, interna möten, möten med Lunds kommun och 
handledning. Arbetsgivarparterna har, utan direkt invändning från Unionen, 
gjort gällande att omkring 65–75 procent av de personliga ombudens arbetstid 
bör ägnas åt arbete med klienter. Camilla Bograve har uppskattat den procent- 
satsen till 70 procent, och det har inte kommit fram att Mats Olson ägnat 
överdrivet med tid åt annat arbete än arbete med klienter, snarare tvärtom. 
Det förefaller enligt Arbetsdomstolens mening rimligt att anta att Mats Olson 
under 2016 ägnat ungefär 30 procent av sin arbetstid åt annat arbete än arbete 
med klienter. 

 
Arbetet med klienter består inte bara av kontakter med klienterna utan också 
av, inom ramen för de uppdrag klienterna lämnat, kontakter med andra för 
klienternas räkning och olika typer av undersökningar av rättigheter och 
möjligheter för klienterna. Det ligger i sakens natur att kontakter med 
klienter som avsett att ta reda på deras nuvarande situation och planer inför 
framtiden – när uppdraget, som Mats Olson uttryckt det, avsett ”återhämt- 
ning” – tagit väsentligt mindre tid än kontakter med klienter om ett mer 
konkret uppdrag som också föranlett externa kontakter och undersökningar. 

 
Arbetsdomstolen har gått igenom vad som kommit fram om arbetet med de 
24 klienter som funnits på Mats Olsons klientlista under 2016. Arbetsdom- 
stolen kan konstatera att det redan av Mats Olsons egna uppgifter framgår att 
hans arbete under 2016 med omkring hälften av dessa klienter inte varit 
särskilt omfattande. Därav kan man dock inte, enligt Arbetsdomstolens 
bedömning, dra slutsatsen att Mats Olson inte arbetat full tid under 2016. Det 
har nämligen framkommit att det är normalt att det på ett personligt ombuds 
klientlista finns både klienter som innebär mycket arbete och klienter som  
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innebär mindre arbete, t.ex. därför att de är i en avslutningsfas eller har blivit 
inlagda för vård men bedöms behöva det personliga ombudets hjälp i sam- 
band med utskrivningen. Arbetsdomstolens slutsats är att arbetsgivarparterna 
inte har bevisat att Mats Olson arbetat mindre än full tid. 

 
Sammanfattande slutsats 

 
De gjorda bedömningarna innebär att Arbetsdomstolen funnit att Mats Olson 
avskedats utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Därmed ska 
yrkandena om ogiltigförklaring av avskedandet och lön bifallas. Mats Olson 
har också rätt till allmänt skadestånd, som skäligen bör bestämmas till 
125 000 kr. 

 
Rättegångskostnader 

 
Arbetsgivarparterna har förlorat och ska därför ersätta Unionens rättegångs- 
kostnader. De bör skäligen få betala hälften vardera. Arbetsgivarparterna har 
vitsordat som skäligt i och för sig det som Unionen begärt för rättegångs- 
kostnader. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet av Mats Olson. 
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2. Arbetsdomstolen förpliktar PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE att till 
Mats Olson betala lön med 26 506 kr för tiden den 3–31 januari 2017, med 
27 800 kr för februari 2017, med 5 484 kr för tiden den 1–6 mars 2017, med 
14 624 kr för tiden den 15–30 september 2017, med 27 800 kr per månad 
från och med oktober 2017 till och med januari 2018 samt med 18 280 kr 
för tiden den 1–20 februari 2017, med ränta enligt 6 § räntelagen på de 
månatliga beloppen från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen förpliktar PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE att till 
Mats Olson betala allmänt skadestånd med 125 000 kr, med ränta enligt 6 § 
räntelagen från den 8 maj 2017 till dess betalning sker. 

 
4. Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE ska 
med hälften vardera ersätta Unionen för rättegångskostnader med 259 151 kr, 
varav 234 684 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det 
förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Susanne Sundberg, Christer Måhl, Charlott 
Richardson, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ing-Marie Nilsson. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 16/18 
 2018-03-21 Mål nr B 100/16 
 Stockholm  

 
 
 
 

KLAGANDE 
Raymy Dora Medina Pozo, 800612-7578, Hagalundsgatan 39, 169 66 Solna 

 
MOTPART 
PS Elektriska AB, 556714-2426, Villberga-Backa 12, 749 51 Grillby 
Ombud: biträdande förhandlingschefen Ulf Nordström och 
arbetsrättsjuristen Nina Burman Lundin, Installationsföretagen, Box 17154, 
104 62 Stockholm 

 
SAKEN 
sjuklön m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Solna tingsrätts dom den 10 oktober 2016 i mål FT 4322-16 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Bakgrund 
 

Mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska 
Elektrikerförbundet gäller kollektivavtal, installationsavtalet. PS Elektriska 
AB är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO och därigenom 
bundet av detta avtal. Avtalet innehåller bl.a. följande bestämmelser. 

 
7 kap. 13 § punkten 1 Rätten till sjuklön 
Sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden 
utges enligt lagen om sjuklön. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek 
är angiven i 7 Kap § 13 punkt 5. 

 
7 kap. 13 § punkten 4 Läkarintyg 
Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön fr o m den sjunde kalenderdagen 
efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen till 
arbetsförmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg (8 § 2:a st SjLL). 

 
Om arbetsgivaren så begär skall arbetstagaren styrka nedsättningen av arbets- 
förmågan med läkarintyg från tidigare dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa 
läkare. Kostnad för begärt intyg betalas av arbetsgivaren. Har arbetsgivaren 
begärt intyg från viss läkare är han inte skyldig ersätta intyg från annan läkare. 

 
 

7 kap. 13 § punkten 5 Sjuklönens storlek 
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Den sjuklön som arbetsgivaren ska utge till arbetstagaren beräknas genom att 
avdrag görs från månadslönen enligt nedan. För varje timme en arbetstagare är 
frånvarande pga sjukdom görs avdrag per timme med 

 
100 % x månadslönen 

174 
för den första dagen arbetstagaren skulle ha tjänstgjort. 

 
20 % x månadslönen 

174 
från och med den andra dagen arbetstagaren skulle ha tjänstgjort. 

 
Härutöver utges sjuklön, från och med den andra dagen arbetstagaren 
skulle ha tjänstgjort, med 80 % av rörlig lönedel som arbetstagaren skulle 
ha varit berättigad till. 

 
Raymy Dora Medina Pozo var anställd som elektriker hos PS Elektriska AB 
(bolaget) under perioden den 1 oktober–den 18 december 2015. Enligt 
anställningsavtalet ska installationsavtalet tillämpas på anställningen. 

 
Raymy Dora Medina Pozo var frånvarande från arbetet fr.o.m. den 2 decem- 
ber 2015 och anmälde den dagen genom sms till bolaget att han var sjuk. 
Bolaget begärde samma dag att han omgående skulle lämna in ett läkarin- 
tyg. Ett sådant gavs dock in till bolaget först den 9 december 2015. Bolaget 
har, efter avdrag för karensdag den 9 december, betalat ut sjuklön för den 
10–18 december, men ingen lön eller sjuklön för perioden den 3–9 decem- 
ber. 

 
Raymy Dora Medina Pozo väckte vid tingsrätten talan mot bolaget och 
yrkade att detta skulle förpliktas att till honom betala 14 352 kr 86 öre jämte 
viss ränta, varav 3 350 kr 90 öre för sex dagars obetald sjuklön och 
11 001 kr 96 öre för betald övertidskompensation. 

 
Bolaget bestred käromålet. Båda parter yrkade ersättning för rättegångskost- 
nader. 

 
Tingsrätten ogillade Raymy Dora Medina Pozos talan och förpliktade 
honom att ersätta bolaget för rättegångskostnader med dels 1 323 kr avse- 
ende en timmes rådgivning (punkten 3 i domslutet), dels 5 250 kr för 
ombudsarvode (punkten 4 i domslutet). 

 
Raymy Dora Medina Pozo överklagade domen till Arbetsdomstolen och 
yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan. Han yrkade vidare bl.a. att 
han skulle befrias från skyldigheten att ersätta bolagets rättegångskostnader 
vid tingsrätten samt att han skulle tillerkännas ersättning för sina rättegångs- 
kostnader i den instansen. 

 
Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende dels punkten 2 i 
tingsrättens domslut såvitt avser yrkandet om ersättning för sjuklön om 
3 350 kr 90 öre, dels punkten 3 i tingsrättens domslut. Arbetsdomstolen har 
inte meddelat prövningstillstånd i övrigt, vilket innebär att tingsrättens dom 
i övriga delar står fast. 
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Arbetsdomstolen har vidare med stöd av 5 kap. 1 § arbetstvistlagen inhämtat 
yttranden från Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska 
Elektrikerförbundet. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Raymy Dora Medina Pozo har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av 
tingsrättens dom, ska 

 
1. förplikta bolaget att till honom betala sjuklön med 3 350 kr 90 öre 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 februari 2016 till dess 
betalning sker, 

2. befria honom från skyldigheten att ersätta bolaget för dess rätte- 
gångskostnader vid tingsrätten med 1 323 kr, samt 

3. förplikta bolaget att ersätta honom för hans rättegångskostnader vid 
tingsrätten med 900 kr. 

 
Bolaget har bestritt ändring. Utebliven sjuklön om 1 956 kr 96 öre före skatt 
samt ränteyrkandet har vitsordas som skäligt i och för sig. Bolaget har vid- 
hållit kvittningsinvändningen om avräkning av för mycket utbetald lön med 
871 kr 23 öre före skatt. 

 
Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 
1 342 kr avseende en timmes rättslig rådgivning. 

 
Raymy Dora Medina Pozo har, för det fall hans yrkanden inte skulle vinna 
bifall eller återkallas, yrkat att vardera parten ska stå sina egna rättegångs- 
kostnader enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen. 

 

Utredningen 
 

Arbetsdomstolen har med stöd av 4 kap. 15 § andra stycket arbetstvistlagen 
avgjort målet utan huvudförhandling. 

 
Parterna har åberopat samma skriftliga och muntliga bevisning som åbero- 
pades vid tingsrätten. Den muntliga bevisningen har lagts fram genom upp- 
spelning av ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten. 

 
Raymy Dora Medina Pozo har utöver den bevisning som åberopades vid 
tingsrätten, även åberopat viss i Arbetsdomstolen tillkommande bevisning. 
Arbetsdomstolen inleder sina domskäl med att pröva om den nya bevis- 
ningen ska tillåtas. 

 

Domskäl 
 

Ska den nya bevisningen tillåtas? 
 

Raymy Dora Medina Pozo har utöver den bevisning som åberopades vid 
tingsrätten, även åberopat lönespecifikationer för oktober och november 
2015 (tingsrättens aktbil. 3–4), journalanteckningar och journalblad från 
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Hagalund Frösunda Vårdcentral (Arbetsdomstolens aktbil. 23–25), 
Stockholms läns landstings riktlinjer för sjukskrivningar (Arbetsdomstolens 
aktbil. 27), samt ljudinspelningar av samtal mellan Raymy Dora Medina och 
dels en förbundsombudsman, dels en handläggare vid Försäkringskassan. 

 
Bolaget har motsatt sig att den nya bevisningen ska tillåtas. 

 
Raymy Dora Medina Pozo har som skäl för att den nya bevisningen ska til- 
låtas anfört att han inte åberopade bevisningen vid tingsrätten eftersom han 
trodde att läkarintyget skulle vara tillräckligt, att bevisningen styrker att 
läkarintyget är korrekt och att det skulle vara olyckligt om domen inte blir 
riktig bara för att bevisningen inte tillåts. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Enligt 50 kap. 25 § rättegångsbalken, som enligt 5 kap. 3 § arbetstvistlagen 
är tillämplig i Arbetsdomstolen, får en part i högre rätt åberopa en omstän- 
dighet eller ett bevis som inte lagts fram tidigare endast om han gör sanno- 
likt att han inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset vid tingsrätten, 
eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. 

 
Det har varken genom vad Raymy Dora Medina Pozo anfört eller vad som i 
övrigt förekommit i målet, gjorts sannolikt att han inte kunnat åberopa den 
nu berörda bevisningen vid tingsrätten. Det har inte heller framkommit 
något som innebär att han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Bevis- 
ningen ska därför inte tillåtas. 

 
Har Raymy Dora Medina Pozo rätt till ytterligare sjuklön? 

 
Raymy Dora Medina Pozo har anfört i huvudsak följande. Det var fel av 
bolaget att begära läkarintyg redan den 2 december 2015. Enligt kollektiv- 
avtalet krävs läkarintyg först efter sju dagar. Bolaget borde också ha hänvi- 
sat honom till en läkare och betalat för läkarintyget. Det läkarintyg som han 
gav in till bolaget den 9 december 2015 visar att han var sjuk den 2–18 
december och han har därför rätt till sjuklön för dessa dagar. 

 
Bolaget har anfört i huvudsak följande. Innehållet i de sms genom vilka 
Raymy Dora Medina Pozo den 2 december 2015 anmälde att han var sjuk 
tydde inte på att han var arbetsoförmögen. Bolaget begärde därför, med stöd 
av kollektivavtalet, att han skulle styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg 
redan från första dagen. Läkarintyget grundades på en undersökning av 
Raymy Dora Medina Pozo den 9 december 2015. 

 
Läkaren har den 9 december svårligen kunnat bedöma om Raymy Dora 
Medina Pozo varit arbetsoförmögen under perioden 2–8 december. Det är 
därför inte visat att Raymy Dora Medina Pozo varit arbetsomförgen angiven 
tid, och han har således inte rätt till sjuklön för dessa dagar. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Enligt 7 kap. 13 § punkten 4 andra stycket i installationsavtalet är arbetsta- 
garen skyldig att på begäran av arbetsgivaren styrka nedsättningen av 
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arbetsförmågan från tidigare dag än från och med den sjunde kalenderdagen 
efter dagen för sjukanmälan. Om arbetstagaren inte styrker nedsättningen av 
arbetsförmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg, har denne inte rätt 
till sjuklön. Bolaget får tillämpa avtalsbestämmelsen i stället för motsva- 
rande bestämmelse i sjuklönelagen, se 2 § andra stycket sjuklönelagen 
(1991:1047). 

 
Som tingsrätten har funnit, och som även bekräftats av kollektivavtalsparter- 
nas yttranden till Arbetsdomstolen, har bolaget alltså enligt kollektivavtalet 
haft rätt att begära läkarintyg redan från första dagen då Raymy Dora 
Medina Pozo anmälde sig sjuk (s.k. förstadagsintyg). Arbetsdomstolen delar 
även tingsrättens bedömning att bolaget inte enligt kollektivavtalet har varit 
skyldigt att anvisa läkare. 

 
Av avtalstexten kan inte anses följa att läkarintyget ska vara skrivet eller 
utfärdat en viss dag för att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön för den 
dagen. Även ett läkarintyg som utfärdats senare, men som styrker nedsätt- 
ning av arbetsförmågan från en tidigare dag är tillräckligt. Något annat 
synes heller inte ha gjorts gällande av bolaget. 

 
Av det läkarintyg som Raymy Dora Medina Pozo gav in till bolaget 
den 9 december 2015 framgår bl.a. följande. Intyget baseras på en undersök- 
ning av Raymy Dora Medina Pozo den 9 december 2015. Hans diagnos är 
angiven som en ospecificerad virusinfektion. Det har antecknats att han varit 
hemma med ont i kroppen, och hans arbetsförmåga i arbetet som elektriker 
har av läkaren bedömts vara helt nedsatt från och med den 2 december och 
längst till och med den 18 december 2015. 

 
Arbetsdomstolen kan alltså konstatera att läkaren vid undersökningen den 
9 december 2015 fann att Raymy Dora Medina Pozos arbetsförmåga varit 
helt nedsatt från och med den 2 december 2015. Även om det inte av intyget 
framgår vilket övrigt underlag som den undersökande läkaren haft att tillgå, 
utgör det som bolaget anfört inte tillräckliga skäl för att ifrågasätta läkarens 
bedömning. Denna får därför godtas. 

 
Av detta följer att Raymy Dora Medina Pozo har haft rätt till sjuklön från 
den 2 december 2015, enligt de regler i övrigt som uppställs i kollektivavta- 
let och sjuklönelagen. 

 
Hur mycket sjuklön har Raymy Dora Medina Pozo rätt till? 

 
Raymy Dora Medina Pozo har anfört att han inte har fått sjuklön för de 
första sex dagarna av sjukperioden och att han har rätt till detta. Han har i 
denna del yrkat 3 350 kr 90 öre. Såvitt avser själva beräkningen har han 
anfört att han har tittat på en tabell från Skatteverket och gjort avdrag för 
skatt i enlighet med anvisningar i tabellen, och att beloppet efter skatt har 
blivit 560 kr per dag. För att åskådliggöra och förklara sina beräkningar har 
han vidare gett in ett antal uppställningar och tabeller jämte en del övrigt 
material till Arbetsdomstolen. 

 
Bolaget har, för det fall Raymy Dora Medina Pozo skulle anses ha varit 
arbetsoförmögen redan från och med den 2 december 2015, gjort gällande 
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att han i vart fall inte har rätt till sjuklön för mer än 14 dagar. Räknat på 
perioden den 3–15 december och med avdrag för en karensdag samt den 
sjuklön han fått för perioden 10–18 december, ger det rätt till ersättning för 
ytterligare två dagar. Räknat med 122 kr 31 öre per timme och åtta timmar 
per dag ger det ett belopp om 1 956 kr 96 öre före skatt, vilket vitsordats 
som skäligt i sig. Timbeloppet har räknats ut enligt kap. 7 § 13 punkten 5 i 
kollektivavtalet. Enligt denna bestämmelse är den dagliga sjuklönen 
månadslönen dividerad med 174 multiplicerad med 80 procent. Raymy 
Dora Medina Pozos månadslön var 26 500 kr. 

 
Bolaget har dock även yrkat avdrag med en kvittningsgill motfordran mot 
Raymy Dora Medina Pozo, på 871 kr 23 öre före skatt. Grunden för mot- 
fordran är att bolaget av misstag inte gjorde löneavdrag för den 2 december 
2015 trots att Raymy Dora Medina Pozo var frånvarande då, vilket framgår 
av posten 3342 i ingiven lönespecifikation för december 2015. Beloppet är 
uträknat genom att årslönen delats med 365 dagar. 

 
Raymy Dora Medina Pozo har bestritt motfordran och har inte vitsordat 
något belopp som skäligt i och för sig. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Av kollektivavtalet, som i denna del även hänvisar till lagen om sjuklön, 
följer att rätt till sjuklön föreligger under de första 14 kalenderdagarna i 
sjukperioden med avdrag för en karensdag. Räknat mot de berörda kalender- 
dagarna i december 2015, innebär detta att Raymy Dora Medina Pozo har 
haft rätt till sjuklön under nio arbetsdagar. Han har fått sjuklön för 56 timm- 
ar, vilket motsvarande sju arbetsdagar. Det återstår således två dagar obe- 
talda. Bolagets ovan angivna beräkningsgrunder stämmer överens med vad 
som anges i kollektivavtalet, och det vitsordade beloppet om 1 956 kr 96 öre 
före skatt understiger inte vad som följer av en beräkning i enlighet med 
detta. 

 
Genom vad bolaget har anfört och med stöd av åberopad lönespecifikation 
för december 2015, är det styrkt att bolaget har en motfordran om 871 kr 
23 öre styrkt. Detta belopp ska således dras av från vad bolaget åläggs att 
betala i målet. 

 
Av det ovan anförda följer att bolaget ska förpliktas att betala sjuklön till 
Raymy Dora Medina Pozo med ett belopp om, efter öresavrundning, 
1 086 kr. 

 
Rättegångskostnaderna 

 
Arbetsdomstolen finner inte skäl att med stöd av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen 
låta vardera parten bära sin rättegångskostnad i målet. 

 
Bolaget har ålagts att betala 1 086 kr av det belopp om 3 350 kr 90 öre som 
varit föremål för prövning i Arbetsdomstolen. Eftersom bolaget ska betala 
mindre än hälften av vad Raymy Dora Medina Pozo yrkat i 
Arbetsdomstolen, är han att se som förlorande part. 
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Med hänsyn till hur stor andel av det omtvistade beloppet som bolaget 
vunnit ska Raymy Dora Medina Pozo betala en tredjedel av bolagets 
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen om 1 342 kr, dvs. med ett belopp om 
447 kr efter öresavrundning. 

 
Vad bolaget ålagts att betala till Raymy Dora Medina Pozo är av så liten 
omfattning i förhållande till vad han yrkat vid tingsrätten, att bolaget bör 
tillerkännas full ersättning för rådgivningskostnaden vid tingsrätten. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avvisar den av Raymy Dora Medina Pozo först i denna 
instans åberopade bevisningen i form av lönespecifikationer för oktober och 
november 2015 (tingsrättens aktbil. 3–4), journalanteckningar och journal- 
blad från Hagalund Frösunda Vårdcentral (Arbetsdomstolens aktbil. 23–25), 
Stockholms läns landstings riktlinjer för sjukskrivningar (Arbetsdomstolens 
aktbil. 27), samt ljudinspelningar (bilaga D och F till överklagandet i 
Arbetsdomstolens aktbil. 2). 

 
2. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens domslut förpliktar 
Arbetsdomstolen PS Elektriska AB att till Raymy Dora Medina Pozo betala 
1 086 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 februari 2016 till dess 
betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen avslår Raymy Dora Medina Pozos yrkande om ersätt- 
ning för rättegångskostnader vid tingsrätten och fastställer punkten 3 i tings- 
rättens domslut. 

 
4. Arbetsdomstolen förpliktar Raymy Dora Medina Pozo att ersätta PS 
Elektriska AB för rättegångskostnader i denna instans med 447 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Gerald Lindberg. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 18/18 
 2018-03-28 Mål nr B 98/17 
 Stockholm  

 
 
 
 

KLAGANDE 
Wioletta Nowak, 771113-8987, Hålvägen 20, 147 53 Tumba 
Ombud och rättshjälpsbiträde: jur.kand. Tomas Lesniewski, Stance 
Juristbyrå, Tegnérgatan 15, 111 40 Stockholm 

 
MOTPART 
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag, 969777-4322, c/o Maja 
Klencner, Beles väg 20, 148 33 Ösmo 
Ombud: jur.kand. Martin Sjöström, Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 
102 04 Stockholm 

 
SAKEN 
avskedande 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Södertörns tingsrätts dom den 5 juli 2017 i mål nr T 16851-16 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Yrkanden 
 

Wioletta Nowak har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av punkten 2 i 
tingsrättens domslut, ska bifalla hennes vid tingsrätten förda talan i dess hel- 
het. Hon har vidare yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av punkten 3 i 
tingsrättens domslut, ska befria henne från skyldigheten att betala ersättning 
för WMA Connection i Stockholm Handelsbolags rättegångskostnader vid 
tingsrätten samt förplikta handelsbolaget att ersätta hennes rättegångskost- 
nader där. 

 
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag (handelsbolaget) har bestritt 
ändringsyrkandena, men har godtagit sättet att beräkna det ekonomiska ska- 
deståndet samt räntan. 

 
Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätt- 
en. Samma bevisning har lagts fram som vid tingsrätten. 
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Domskäl 
 

Arbetsdomstolen prövar först frågan om handelsbolaget haft laga grund att 
avskeda Wioletta Nowak. Handelsbolaget har i denna del anfört dels att 
Wioletta Nowak spritt information om handelsbolagets kunder, och då sär- 
skilt om Marcin Harabins företag, dels att hon inte kommit till ett möte för 
att reda ut vad som hänt. 

 
Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om denne 
grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Därmed avses 
sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska 
behöva tålas i något anställningsförhållande. Arbetsgivaren har som 
utgångspunkt bevisbördan för de omständigheter som medför att arbetstaga- 
ren grovt åsidosatt sina åligganden. 

 
Som tingsrätten angett får företag som tillhandahåller bokförings- och redo- 
visningstjänster god insyn i kundernas ekonomiska ställning, och sådana 
företag har, för att behålla kundernas förtroende, ett starkt intresse av att 
kundernas ekonomiska status inte röjs till utomstående. 

 
Som tingsrätten framhållit har Maja Klencner i mycket allmänna ordalag 
berättat att Wioletta Nowak pratat med utomstående om handelsbolagets 
kunders ekonomiska situation. De enda konkreta uppgifterna om att 
Wioletta Nowak spritt sådan information som framkommit i målet är att hon 
skulle ha berättat för sin faster (eller moster) respektive Marcin Harabins 
affärskontakt Adam att Marcin Harabin hade problem med Skatteverket 
eller hade skatteskulder. Wioletta Nowak och Marcin Harabin hade tidigare 
en privat relation. 

 
Wioletta Nowak har förnekat att hon lämnat sådan information till fastern 
eller Adam. Varken fastern eller Adam har hörts i målet. Uppgifterna har 
framkommit i förhöret med Marcin Harabin. 

 
När det gäller fastern har Marcin Harabin berättat följande. Vid ett tillfälle 
runt september 2015 när Marcin Harabin satt på balkongen tillsammans med 
sin flickvän och en kompis ringde han till Wioletta Nowaks faster och 
berättade att han skulle gifta sig. Fastern undrade då hur han hade råd med 
det, eftersom han på grund av problem med Skatteverket inte hade några 
pengar. Hon sade också att hon fått reda på detta av Wioletta Nowak. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att det inte framkommit när fastern skulle 
ha fått informationen av Wioletta Nowak eller vad informationen närmare 
bestod av. Inte heller är det klarlagt att det var fråga om information som 
Wioletta Nowak fått del av i sin anställning eller på annat sätt. Mot bak- 
grund härav är det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte visat att Wioletta 
Nowak till sin faster spritt företagsintern information som hon fått del av i 
sin anställning. 

 
När det gäller Adam har Marcin Harabin berättat följande. Han hade kontakt 
med Adam om att medverka i en badrumsrenovering som var värd 
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300 000 kr, men Adam vägrade skriva på avtal om renovering när han fick 
höra att Marcin Harabin hade ekonomiska problem. När Marcin Harabin 
frågade hur Adam visste det, skrattade denne bara. Av detta drog Marcin 
Harabin slutsatsen att det var Wioletta Nowak som hade berättat om skattes- 
kulderna. 

 
Även om Marcin Harabin själv var övertygad om att det var Wioletta 
Nowak som berättat om skatteskulderna, och agerat i enlighet härmed, är 
hans uppgifter, enligt Arbetsdomstolens mening, inte tillräckliga för att det 
ska anses visat att Wioletta Nowak till Adam spritt information som hon fått 
del av i anställningen. 

 
Sammantaget är det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte visat att Wioletta 
Nowak spritt information om handelsbolagets kunder. Vad handelsbolaget 
anfört om att hon inte skulle ha kommit till ett möte utgör inte skäl för 
avskedande. Handelsbolaget har således inte haft laga skäl för avskedande. 

 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att Wioletta Nowak hade rätt 
till tre månaders uppsägningstid. Hon har därför rätt till ekonomiskt skade- 
stånd för lön och semesterersättning under två månader. Om beloppen råder 
inte tvist. 

 
Wioletta Nowak har även rätt till allmänt skadestånd. Eftersom hon redan 
var uppsagd på grund av arbetsbrist, innebar avskedandet i praktiken att hon 
gick miste om två månaders uppsägningstid. Med beaktande härav 
bestämmer Arbetsdomstolen det allmänna skadeståndet till 40 000 kr (jfr 
AD 2013 nr 2). 

 
Med denna utgång får handelsbolaget anses som tappande part, såväl i 
Arbetsdomstolen som vid tingsrätten. Handelsbolagets yrkanden om ersätt- 
ning för rättegångskostnader ska därför avslås och handelsbolaget ska stå 
för Wioletta Nowaks rättshjälpskostnader i båda instanserna. 

 
Tomas Lesniewski har yrkat ersättning enligt rättshjälpslagen för sitt arbete 
i Arbetsdomstolen med 63 341 kr, för bl.a. 36,6 timmars arbete. Med hänsyn 
till målets omfattning och art finner Arbetsdomstolen att 25 timmar är en 
skälig tidsåtgång för Tomas Lesniewskis arbete i Arbetsdomstolen. I övrigt 
är det yrkade beloppet skäligt. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 2 förpliktar 
Arbetsdomstolen WMA Connection i Stockholm Handelsbolag att till 
Wioletta Nowak betala 

 
a) 32 480 kr avseende ekonomiskt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntela- 
gen på 16 240 kr från 25 januari 2017 och på 16 240 kr från 25 februari 
2017, allt till dess betalning sker, samt 
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b) 40 000 kr avseende allmänt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från den 4 januari 2017 till dess betalning sker. 

 
2. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 3 befrias Wioletta Nowak 
från skyldigheten att ersätta WMA Connection i Stockholms Handelsbolag 
för rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Tomas 
Lesniewski för hans biträde åt Wioletta Nowak i Arbetsdomstolen till 
43 636 kr. Av beloppet avser 33 975 kr arbete, 934 kr tidsspillan och 
8 727 kr mervärdesskatt. 

 
4. Arbetsdomstolen förpliktar WMA Connection i Stockholm Handelsbolag 
att, med den fördelning som rättshjälpsmyndigheten bestämmer, ersätta 
Wioletta Nowaks rättshjälpskostnader i Arbetsdomstolen och vid tingsrät- 
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Bengt 
Huldt, Johanna Torstensson, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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