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Domar från Arbetsdomstolen november 2017
1. AD 2017 nr 57
Fallet, som handlar om konkurrensklausul i anställningsavtal,
refereras ingående på vita blad.
2. AD 2017 nr 58
Fallet, som handlar om arbetsbrist, fingerad arbetsbrist,
omplaceringsskyldighet och turordningsrätt, refereras ingående
på vita blad.
3. AD 2017 nr 59
Fallet, som handlar om arbetsskyldighet i ett anställningsavtal,
refereras ingående på vita blad.
4. AD 2017 nr 60
Fallet, som handlar om upphörande av provanställning,
konkludent anställningsavtal och semesterersättning, refereras
ingående på vita blad.
5. AD 2017 nr 61
Fallet, som handlar om sexuella trakasserier, trakasserier
som har samband med etnicitet och arbetsgivarens
utredningsskyldighet, refereras ingående på vita blad.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2017-11-08
Stockholm

Dom nr 57/17
Mål nr B 128/16

KLAGANDE
1. Urban Persson, 551029-5131, Stöbergsvägen 10, 457 72 Grebbestad
2. Seniortjänst i Väst AB, 559045-3212, samma adress
Ombud för båda: advokaten Kristian Öberg, Advokatfirman Hammar KB,
Box 154, 451 16 Uddevalla
MOTPART
Seniorbolaget i Sverige AB, 556823-3695, Skutholmsvägen 12,
471 41 Rönnäng
Ombud: advokaten Rolf Glimstedt, Advokatfirman Ljung HB, Box 2040,
403 11 Göteborg
SAKEN
vitesförbud
ÖVERKLAGAD DOM
Uddevalla tingsrätts dom den 28 november 2016 i mål nr T 708-16
Tingsrättens dom, uteslutes här
Bakgrund
Seniorbolaget i Sverige AB (Seniorbolaget) tillhandahåller hushållsnära
tjänster som huvudsakligen utförs av pensionärer, så kallade seniorer. Bolaget är verksamt i stora delar av landet och verksamheten är geografiskt uppdelad i regioner, vilka leds av regionchefer.
Urban Persson anställdes 2010 av Seniorbolaget och tillträdde en befattning
som regionchef i början av 2015. Med anledning av den nya befattningen
undertecknade han ett anställningsavtal som innehöll en konkurrensklausul.
Klausulen innebar att Urban Persson förband sig att inte bedriva eller starta
konkurrerande verksamhet, vare sig under anställningen eller under
24 månader efter anställningens upphörande.
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Urban Perssons anställning upphörde den 22 december 2015. I januari 2016
bildade han Seniortjänst i Väst AB (Seniortjänst). Parterna är ense om att
Seniortjänst bedrev verksamhet som konkurrerade med Seniorbolaget i vart
fall fram till mitten av april 2016.
Seniorbolaget väckte talan vid tingsrätten mot Urban Persson och Seniortjänst och gjorde gällande att Urban Persson personligen och genom Seniortjänst hade startat och bedrivit konkurrerande verksamhet med Seniorbolaget i strid med konkurrensklausulen i anställningsavtalet. Seniorbolaget
yrkade, även interimistiskt, att Urban Persson och Seniortjänst – vid vite om
300 000 kr – skulle förbjudas att utföra eller tillhandahålla tjänster innefattande byggarbeten, trädgårdsarbete, hemtjänst eller andra hushållsnära tjänster och bemanning i Sverige före den 22 december 2017. Vid huvudförhandlingen begränsade Seniorbolaget yrkandet i fråga om geografisk omfattning
till att avse Västra Götaland.
Urban Persson och Seniortjänst menade att konkurrensklausulen skulle åsidosättas eftersom Seniorbolaget sagt upp Urban Persson eller åtminstone
förfarit på ett sätt som är att jämställa med en uppsägning och att konkurrensklausulen under alla förhållanden var oskälig enligt 38 § avtalslagen och
därmed inte bindande för Urban Persson.
Tingsrätten biföll Seniorbolagets talan såväl interimistiskt som slutligt.
Yrkanden m.m.
Urban Persson och Seniortjänst har yrkat att Arbetsdomstolen ska avslå
Seniorbolagets talan. De har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria
dem från skyldigheten att betala Seniorbolagets rättegångskostnader vid
tingsrätten och förplikta Seniorbolaget att ersätta deras rättegångskostnader
där.
Seniorbolaget har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i
huvudsak samma sätt som vid tingsrätten.
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Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har parterna lagt fram
i huvudsak samma bevisning som vid tingsrätten.
Domskäl
Tvisten
Frågan i målet är i första hand om Urban Persson är bunden av konkurrensklausulen i anställningsavtalet mellan honom och Seniorbolaget. Arbetsdomstolen kommer först att pröva om konkurrensklausulens utformning är
sådan att den sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt och om den
därför är oskälig enligt 38 § avtalslagen. Om Arbetsdomstolen vid den prövningen skulle komma fram till att det är avgörande för bedömningen om
Urban Persson kan anses ha blivit uppsagd av Seniorbolaget kommer
Arbetsdomstolen att pröva hur Urban Perssons anställning avslutades.
Rättsliga utgångspunkter
Utgångspunkten i svensk rätt är att en arbetstagare i princip fritt får bedriva
konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare efter att anställningsförhållandet har upphört. Möjligheten för arbetstagaren att bedriva
konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare eller ta anställning
hos någon som bedriver sådan verksamhet kan emellertid begränsas genom
att arbetsgivaren och arbetstagaren ingår avtal som innehåller en konkurrensklausul.
Konkurrensklausuler får inte strida mot kollektivavtal som arbetsgivaren
och arbetstagaren är bundna av. Om parterna – som i detta mål – inte är
bundna av kollektivavtal som reglerar tillåtligheten av konkurrensklausuler
prövas tillåtligheten av klausulen enligt 38 § avtalslagen. Av den bestämmelsen framgår att en arbetstagare inte är bunden av en konkurrensklausul
om den sträcker sig längre än vad som är skäligt.
Vid skälighetsbedömningen brukar det i praxis hämtas ledning från 1969 års
överenskommelse angående begränsning av konkurrensklausuler, som
ingicks mellan SAF samt SIF, SALF och CF (numera Svenskt Näringsliv
samt Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer). Denna överenskommelse
har numera ersatts av 2015 års avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK om
användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, som gäller för avtal
som har slutits efter den 1 december 2015. Av förarbetena till 38 § avtalslagen framgår att överenskommelser om konkurrensklausuler som träffats i
kollektivavtal bör tjäna som måttstock vid prövningen av om konkurrensklausuler i anställningsavtal är oskäliga (se prop. 1975/76:81 s. 148 f.). Ledning bör hämtas från det kollektivavtal som skulle ha varit tillämpligt om de
parter som avtalat om konkurrensklausulen hade varit kollektivavtalsbundna.
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Av Arbetsdomstolens praxis framgår att domstolen gör en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig. Av denna praxis, som präglas av
en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal, framgår
att domstolen beaktar i vilken utsträckning arbetsgivaren har ett berättigat
syfte med konkurrensbegränsningen, i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet samt om arbetstagaren får någon kompensation under bindningstiden eller om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen
innebär. Domstolen beaktar även andra omständigheter, såsom arbetstagarens ställning och anställningstid samt om klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna. Se särskilt AD 2015 nr 8 med däri gjorda
hänvisningar.
Konkurrensklausulens omfattning
Innebörden av konkurrensklausulen i Urban Perssons anställningsavtal med
Seniorbolaget är att Urban Persson förbjuds att bedriva eller starta konkurrerande verksamhet med Seniorbolaget under anställningstiden och två år efter
anställningens upphörande. Han har alltså rätt att ta anställning hos ett bolag
som bedriver konkurrerande verksamhet och bedriva verksamhet inom
någon annan bransch. Han får inte någon ekonomisk kompensation under
bindningstiden.
Arbetsdomstolens bedömning
Seniorbolaget har anfört att syftet med konkurrensklausulen främst är att
skydda bolagets kundbas och personal från otillbörligt utnyttjande.
Av Arbetsdomstolens praxis framgår att ett berättigat syfte med en konkurrensbegränsning kan vara att skydda bestående kundrelationer, särskilt om
arbetsgivaren aktivt har bearbetat kunderna. Som tingsrätten konstaterat kan
kunder hos företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster anlita flera olika
företag, parallellt eller växelvis. Det har i målet sagts att bolaget hade relativt få löpande kunduppdrag. Med beaktande härav synes Seniorbolagets
behov av att skydda bestående kundrelationer inte vara särskilt omfattande.
Viktigare för den verksamhet som Seniorbolaget bedriver synes vara att
skydda det upparbetade kunnandet om vilka seniorer som finns tillgängliga
för att utföra uppdrag och vilka kunskaper dessa har. Att skydda ett sådant
upparbetat kunnande som är unikt för Seniorbolaget är, enligt Arbetsdomstolens mening, ett berättigat syfte med en konkurrensbegränsning. Information om Seniorbolagets kunder och seniorer kan utgöra företagshemligheter, om bolaget håller den hemlig. Emellertid har konkurrensklausulen ett
avsevärt mycket vidare tillämpningsområde än som krävs för att skydda existerande kundrelationer, kunskap om seniorerna och företagshemligheter.
Såsom klausulen är utformad tycks den närmast syfta till att hindra marknadskonkurrens.
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En bindningstid om två år är lång, men inte så lång att den redan i sig gör
klausulen oskälig (se AD 2017 nr 38 och 1969 års överenskommelse).
Enligt konkurrensklausulen får Urban Persson inte bedriva eller starta konkurrerande verksamhet med Seniorbolaget, vilket enligt bolaget omfattar att
utföra eller tillhandahålla byggarbeten, trädgårdsarbeten, hemtjänster eller
andra hushållsnära tjänster och bemanning. Klausulen hindrar honom inte
från att ta anställning i företag som konkurrerar med Seniorbolaget. Urban
Persson är bosatt i Grebbestad och var när anställningen upphörde 60 år.
Han hade då varit verksam i den aktuella branschen i fem år och hade således under en relativt lång tid inte varit yrkesverksam i någon annan typ av
verksamhet. Med hänsyn härtill är Urban Perssons arbetsmarknadssituation
sådan att klausulen, enligt Arbetsdomstolens mening, medför en inte obetydlig begränsning av hans möjlighet att bedriva yrkesverksamhet, även
med beaktande av att den inte hindar honom från att ta anställning. Urban
Persson får inget vederlag under bindningstiden och det har inte framkommit att anställningsvillkoren i övrigt bestämts med beaktande av konkurrensklausulen.
Vid en sammantagen bedömning av det anförda kommer Arbetsdomstolen
fram till att konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen. Den ska
därför inte tillämpas.
Vid denna bedömning saknas anledning för Arbetsdomstolen att ta ställning
till hur Urban Perssons anställning i Seniorbolaget avslutades.
Arbetsdomstolens dom innebär att tingsrättens interimistiska beslut inte
längre gäller.
Sammanfattning och rättegångskostnader
Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att konkurrensklausulen mellan
Urban Persson och Seniorbolaget är oskälig enligt 38 § avtalslagen och att
den därför inte ska tillämpas. Seniorbolagets talan ska därmed avslås och
tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.
Vid denna utgång ska Seniorbolaget ersätta Urban Persson och Seniortjänst
för deras rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. De
yrkade beloppen är inte tvistiga.
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Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut avslår Arbetsdomstolen
Seniorbolaget i Sverige AB:s talan.
2. Med ändring av punkten 3 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen Seniorbolaget i Sverige AB att ersätta Urban Persson och Seniortjänst i
Väst AB för rättegångskostnader vid tingsrätten med 93 500 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 november 2016 till dess betalning sker.
3. Arbetsdomstolen förpliktar Seniorbolaget i Sverige AB att ersätta Urban
Persson och Seniortjänst i Väst AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 91 123 kr, varav 75 800 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det
förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till
dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Susanne Sundberg, Per-Anders Edin, Charlott
Richardson, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ulla Persson. Enhälligt.
Rättssekreterare: Martina Sjölund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2017-11-08
Stockholm

Dom nr 58/17
Mål nr B 7/17

KLAGANDE
Carlslund Hotell AB, 556698-8480, Värmlands-Säby Karlslund 3,
681 92 Kristinehamn
Ombud: advokaten Fredrik Kron, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB,
Nya Stadens torg 1 A, 531 31 Lidköping
MOTPART
F.K.
Ombud: advokaten Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl KB, Box 143,
701 42 Örebro
SAKEN
ogiltigförklaring av uppsägning m.m.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skaraborgs tingsrätts dom den 15 december 2016 i mål T 743-16
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Carlslund Hotell AB (bolaget) driver ett boende för asylsökande. Bolaget
ägdes tidigare av J.K., men såldes av denne i december 2015. F.K., som är
son till J.K., arbetade tidigare i verksamheten, men sades upp från sin
anställning den 5 februari 2016. Tvist har uppkommit om uppsägningen,
som enligt bolaget grundats på arbetsbrist till följd av att ett
bemanningsföretag skulle anlitas, har varit sakligt grundad.
F.K. väckte talan vid tingsrätten med yrkanden om ogiltigförklaring av
uppsägningen och krav på ekonomiskt och allmänt skadestånd från bolaget.
Han gjorde i första hand gällande att det inte funnits någon arbetsbrist, att
det varit fråga om fingerad arbetsbrist, eftersom han i verkligheten sagts upp
av personliga skäl, och att anlitandet av bemanningsföretag utgjort en
verksamhetsövergång. I andra hand, om det skulle anses att det funnits
arbetsbrist, gjorde han gällande att arbetsgivaren brustit i sin
omplaceringsskyldighet. För det tredje åberopade han att arbetsgivaren
genom uppsägningen brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen.
Bolaget bestred käromålet.
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Tingsrätten, som fann att uppsägningen av F.K. inte varit sakligt grundad,
förklarade uppsägningen ogiltig och förpliktade bolaget såväl att betala
ekonomiskt och allmänt skadestånd till F.K. som att ersätta dennes
rättegångskostnader.
Bolaget överklagade domen i sin helhet till Arbetsdomstolen. Bolaget har
därefter återkallat överklagandet i fråga om ekonomiskt skadestånd
(punkten 2 i domslutet), och målet i Arbetsdomstolen har skrivits av i den
delen.
Yrkanden m.m.
Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom,
ska ogilla F.K:s yrkanden vid tingsrätten utom yrkandet om ekonomiskt
skadestånd (punkt 2 i domslutet), befria bolaget från skyldigheten att ersätta
F.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten samt förplikta F.K. att ersätta
bolagets rättegångskostnader där. Vidare har bolaget yrkat att F.K:s
rättegångskostnader vid tingsrätten under alla förhållanden ska jämkas till
hälften, då han halverat sitt skadeståndsyrkande kort före
huvudförhandlingen där.
F.K. har bestritt ändring.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. F.K. har begärt att vardera parten ska svara för sina
rättegångskostnader, om han skulle förlora.
Parterna har upplyst att F.K:s anställning hos bolaget upphörde på hans
initiativ i februari 2017. Parterna har åberopat samma omständigheter och
lagt fram sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten, med den
ändringen att F.K. inte längre har gjort gällande att anlitandet av ett
bemanningsföretag har utgjort en verksamhetsövergång.
Parterna har vid huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen åberopat samma
bevisning som lagts fram vid tingsrätten. Vid huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen har ljud- och bildupptagningarna av den muntliga bevisningen
vid tingsrätten spelats upp.
Domskäl
Inledning
Följande är ostridigt eller utrett.
Bolaget driver ett boende för omkring 100 asylsökande. F.K:s pappa var
platschef på boendet till dess bolaget fick nya ägare den 17 december 2015.
Mellan F.K:s pappa, som hade överlåtit aktierna i bolaget, och de nya
ägarna uppkom snart en tvist om transaktionen.
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F.K. anställdes hos bolaget den 1 januari 2014, när han var 19 år gammal,
och har arbetat huvudsakligen med städning och beredande och servering av
frukost, även om han också har hjälpt sin pappa med andra uppgifter när
denne varit frånvarande. F.K. hade haft tidsbegränsade anställningar hos
bolaget. Per den 1 januari 2016 gick hans tidsbegränsade anställning
automatiskt över till en tillsvidareanställning. Bolaget ansåg inledningsvis
att så inte hade skett, utan att hans sista tidsbegränsade anställning skulle
löpa ut den 31 januari 2016. Genom ett anställningsavtal daterat den 1
februari 2016 bekräftade dock parterna att F.K. hade en
tillsvidareanställning från och med den 1 januari 2016. De övriga sex
arbetstagare hos bolaget som arbetade med städning och frukost hade
tidsbegränsade anställningar som skulle löpa ut under februari–april 2016,
utom F.K:s syster, som slutade sin anställning på eget initiativ redan i början
av 2016.
Den 5 februari 2016 sade bolaget upp F.K. med åberopande av arbetsbrist.
När F.K. sades upp fanns det, förutom de tidsbegränsat anställda som
arbetade med städning och frukost, en platschef och fyra kockar. F.K. hade
längst anställningstid. F.K. var inte schemalagd under uppsägningstiden,
som löpte ut den 5 april 2016, men arbetade sju pass när schemalagda var
frånvarande. Efter uppsägningstidens utgång har personal från ett
bemanningsföretag, bl.a. personal som tidigare varit anställd hos bolaget,
arbetat med städning och frukost.
Har det funnits arbetsbrist?
Parternas inställning
F.K. har gjort gällande att det inte funnits arbetsbrist och att uppsägningen i
verkligheten skett av personliga skäl, s.k. fingerad arbetsbrist, främst därför
att bolaget inte velat ha sonen till den tidigare ägaren, med vilken de nya
ägarna hade en tvist, anställd. Enligt bolaget har det funnits arbetsbrist,
eftersom bolaget beslutat att inte använda anställd personal utan ett
bemanningsföretag för arbetet med städning och frukost, vilket beslut
genomförts. Parterna är överens om att bolaget inte haft saklig grund för att
säga upp F.K. av personliga skäl.
Den rättsliga bakgrunden
Med arbetsbrist avses alla de skäl för en uppsägning som inte är hänförliga
till arbetstagaren personligen. Som Arbetsdomstolen i åtskilliga tidigare
domar framhållit framgår redan av förarbetena till såväl 1974 års som
1982 års anställningsskyddslag (prop. 1973:129 s. 123 och prop. 1981/82:71
s. 65) att arbetsbrist godtas som saklig grund för uppsägning. Det kan, som
uttalades i förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag, inte krävas att en
arbetsgivare håller igång verksamheten i oförändrad utsträckning enbart för
att tillgodose arbetstagarnas anställningstrygghet. Arbetsgivaren kan alltså i
kraft av den s.k. företagsledningsrätten av ekonomiska, organisatoriska eller
därmed jämförbara skäl besluta om sådana åtgärder som nedskärningar av
verksamheten, omorganisationer, ändringar av verksamhetens inriktning
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m.m. Det är också arbetsgivaren som avgör hur många personer som ska
vara anställda för olika uppgifter i verksamheten och hur arbetsuppgifterna
ska fördelas mellan de anställda.
Anställningsskyddslagen bygger alltså på principen att det ytterst är arbetsgivarens bedömning av behovet av att genomföra sådana verksamhetsförändringar som nyss nämnts samt av sådana åtgärders återverkningar på
behovet av anställd arbetskraft som är avgörande för om det finns arbetsbrist
i anställningsskyddslagens mening. Detta innebär bl.a. att en domstol inte
har att gå närmare in på frågor om det berättigade från företagsekonomisk,
organisatorisk eller därmed jämförlig synpunkt i att genomföra en förändring av arbetsgivarens verksamhet eller att genomföra den på det sätt som
arbetsgivaren funnit lämpligt (se prop. 1973:129 s. 123, jämför prop.
1981/82:71 s. 65). Arbetsgivaren är alltså i princip oförhindrad att t.ex.
minska personalstyrkan, även om det från verksamhetens synpunkt sett
finns ett behov av arbetskraft (se t.ex. AD 1987 nr 34). Arbetsbrist är därför
normalt saklig grund för uppsägning, om det inte är skäligt att kräva att
arbetsgivaren erbjuder berörda arbetstagare annat ledigt arbete (se 7 § andra
stycket anställningsskyddslagen).
Arbetsdomstolen har i många mål haft att ta ställning till fall där arbetsgivarsidan hävdar att en uppsägning skett på grund av arbetsbrist, medan
arbetstagarsidan gör gällande att det inte funnits arbetsbrist och att uppsägningen i verkligheten skett av personliga skäl, s.k. fingerad arbetsbrist.
Arbetsdomstolen har i dessa fall använt sig av en form av delad bevisbörda
som inneburit att det gjorts en prövning av de av arbetsgivarsidan uppgivna
skälen först om arbetstagarsidan visat åtminstone sannolika skäl för att
arbetsgivaren velat bli av med den aktuella arbetstagaren av skäl hänförliga
till arbetstagaren personligen (se t.ex. AD 2000 nr 35 och där gjorda
hänvisningar).
Arbetsdomstolen har å andra sidan framhållit att om det faktiskt funnits
arbetsbrist, dvs. om arbetsgivaren av verksamhetsskäl har minskat antalet
anställda, har det inte någon rättslig betydelse att arbetsgivaren även ansett
att anställningen borde avslutas av personliga skäl (t.ex. AD 2000 nr 35 och
AD 2000 nr 31). Om de av arbetstagarsidan åberopade personliga skälen i
en sådan situation innebär att uppsägningen även har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna i t.ex. diskrimineringslagen, innebär det dock
att uppsägningen kan vara diskriminerande och därmed inte sakligt grundad.
Enligt diskrimineringslagen räcker det nämligen med att diskrimineringsgrunden är en av flera orsaker till arbetsgivarens handlande eller beslut.
Om det inte görs gällande diskriminering är det, mot den angivna
bakgrunden, möjligt att gå direkt på den avgörande frågan om det faktiskt
funnits arbetsbrist, dvs. göra bevisprövningen i bara ett steg utan att gå in på
de personliga skäl som arbetstagarsidan hävdar föranlett uppsägningen.
Arbetsgivarsidan har i vissa fall angett att verksamhetsförändringen som
enligt den sidan lett till eller inneburit arbetsbrist varit föranledd av externa
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faktorer och i andra fall att det helt enkelt varit fråga om ett beslut från
arbetsgivarens sida om att vidta en förändring.
Om det gjorts gällande att beslutet om verksamhetsförändringen varit
föranlett av t.ex. minskad orderingång eller införande av ny teknik, har
Arbetsdomstolen prövat om de uppgivna faktorerna funnits, om de haft
betydelse för beslutet om verksamhetsförändringen och om verksamhetsförändringen faktiskt genomförts. Anställningsskyddslagen bygger nämligen på att arbetsgivaren i görligaste mån ska försöka undvika uppsägning
och bör överväga alla till buds stående möjligheter att genomföra olika
verksamhetsförändringar utan att arbetstagare behöver sägas upp (prop.
1981/82:71 s. 65). Om det är externa faktorer som arbetsgivaren anser gör
att uppsägningar bör ske, krävs det därför att arbetsgivaren gör en noggrann
och seriös bedömning av faktorernas inverkan på sysselsättningsläget vid en
tänkt uppsägningstids utgång. Brister det i den bedömningen, kan det anses
att uppsägningarna så att säga skett för säkerhets skull och därmed inte har
varit sakligt grundade på arbetsbrist, ens med arbetsgivarens egna utgångspunkter (AD 2014 nr 1, AD 2006 nr 92 och AD 1984 nr 26).
Arbetsgivarens beslut kan i andra fall ha handlat om bara ett ställningstagande till t.ex. att verksamheten ska upphöra, att arbetsuppgifter som en
arbetstagare utför inte längre ska utföras eller att de ska spridas ut på andra
arbetstagare, att kompetenskraven för de anställda ska höjas eller att arbetskraftsbehovet ska tillgodoses på annat sätt än genom egna anställda. I dessa
fall har Arbetsdomstolen prövat om arbetsbristen är verklig i den meningen
att arbetsgivaren faktiskt genomfört det beslut arbetsgivaren säger sig ha
fattat, dvs. om verksamheten upphört (AD 1976 nr 28), om arbetsuppgifterna inte längre utförs i en viss befattning (AD 2017 nr 50, jämför AD
2016 nr 44, AD 2010 nr 74, AD 2004 nr 52, AD 2000 nr 35, AD 2000 nr 31
och AD 2000 nr 18), om de kvarvarande anställda uppfyller kompetenskraven (AD 2008 nr 46) eller om arbetskraftsbehovet tillgodoses på annat
sätt än genom egna anställda (AD 1995 nr 152).
Arbetsgivarens beslut som föranlett uppsägning kan också ha handlat om att
arbetsgivaren vill ändra arbetsvillkoren för alla eller en grupp av arbetstagare på ett sätt som berörda arbetstagare inte accepterat, se t.ex. AD 1993
nr 61 (avveckling av bilförmån), AD 2001 nr 107 (från provisionslön till
månadslön) samt AD 2012 nr 47 och AD 2016 nr 69 (ändrade arbetstidsmått).
Om Arbetsdomstolen, i de fall beslutet om verksamhetsförändringen inte
angetts vara föranlett av någon extern faktor, funnit att arbetsgivaren
faktiskt genomfört det beslut arbetsgivaren säger sig ha fattat, har det godtagits att det funnits arbetsbrist när arbetsgivaren uppgivit något verksamhetsrelaterat skäl för sitt beslut som framstått som rimligt, t.ex. en önskan
om högre lönsamhet. I prövningen om det är fråga om en arbetsbristsituation ska domstolen alltså inte bedöma om åtgärden varit lämplig, berättigad
eller haft fog för sig. Det fallet att arbetsgivaren enbart på grund av missnöje
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med en arbetstagare beslutar t.ex. att lägga ned verksamheten eller att
avskaffa en befattning är inte prövat.
Att en arbetsgivares beslut, som faktiskt genomförs på ett mer bestående
sätt, kan leda till att arbetstagare förlorar anställningen uppvägs av andra
regler. Arbetstagarnas intresse av trygghet i anställningen beaktas genom
flera bestämmelser. Viktiga regler är här bestämmelserna om primärförhandlingar enligt medbestämmandelagen eller enligt avtal varigenom
arbetstagarnas organisationer har möjlighet att påverka arbetsgivarens
bedömningar och beslut inför t.ex. arbetsbristuppsägningar och innan arbete
utförs av icke anställd arbetskraft. Av betydelse är också bestämmelserna
om att anställningen består vid övergång av verksamhet och det särskilda
förbudet mot uppsägning i sådana situationer. Bedöms uppsägningar som
nödvändiga har den enskilde arbetstagaren det skydd som ligger i regler om
uppsägningstid, om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och
om rätt till återanställning för den som sagts upp av sådan anledning. Härtill
kommer att den som sagts upp på grund av arbetsbrist kan ha rätt till
särskilda förmåner, enligt bestämmelser i kollektivavtal, s.k. trygghets- eller
omställningsavtal, och slipper avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning.
Arbetsdomstolens bedömning
Bolagets ställföreträdare H.L. och platschefen B.A. har samstämmigt under
ed berättat att bolaget, genom H.L., före uppsägningen beslutat att lägga ut
arbetet med städning och frukost på ett bemanningsföretag, bl.a. för att det
var problem med hög sjukfrånvaro, och att det sedan F.K:s uppsägningstid
löpt ut inte finns någon arbetstagare hos bolaget som arbetar med städning
och frukost på det sätt bl.a. F.K. gjorde utan att det är personal från
bemanningsföretaget som gör det. Arbetsdomstolen tror på vad de sålunda
berättat och anser att det är tillräckligt för att bevisa att arbetsbristen varit
verklig. F.K. har nämligen bara allmänt påstått att arbetstagare hos bolaget
fortsatt att arbeta med städning och frukost utan att närmare konkretisera sitt
påstående, t.ex. genom att ange vem som skulle ha gjort det. Arbetsdomstolens slutsats är alltså att det funnits arbetsbrist i fråga om F.K:s
arbetsuppgifter.
Att bolaget bara några dagar före uppsägningen bekräftat att F.K:s
tidsbegränsade anställning omvandlats till en tillsvidareanställning bör,
enligt Arbetsdomstolens mening, inte inverka på bedömningen av om det
funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist (jämför för
annan bedömning AD 1982 nr 107). Omvandlingen har såvitt framkommit
skett automatiskt på grund av lag och inte genom överenskommelse. Därför
har arbetsgivaren inte ens haft skyldighet att informera om den enligt 6 e §
anställningsskyddslagen, som bara gäller ändringar genom ensidiga
arbetsgivarbeslut och överenskommelser mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren.
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Borde bolaget ha omplacerat F.K.?
F.K. gjort gällande att bolaget inte genomfört någon omplaceringsutredning
och, som det får förstås, att bolaget borde ha erbjudit honom omplacering.
Parterna är överens om att F.K. inte erbjudits omplacering. Bolaget har
invänt att en tillräcklig omplaceringsutredning genomförts och, som det får
förstås, att det inte funnits något ledigt arbete.
F.K. har inte pekat på någon viss befattning hos bolaget som skulle ha varit
ledig. Arbetsdomstolen anser att det av utredningen inte framkommit att det
skulle ha funnits något ledigt arbete som F.K. borde ha erbjudits
omplacering till eller att bolaget, som bara hade fem arbetstagare som inte
arbetade med städning och frukost, gjort en bristfällig utredning av vilka
lediga arbeten som funnits. Att det i bolagets schema för städning och
frukost under F.K:s uppsägningstid kan ha funnits vakanser och arbetstagare
med kort anställningstid, samtidigt som F.K. inte erbjudits arbete annat än
under ett begränsat antal pass, innebär inte att bolaget brutit mot
omplaceringsskyldigheten enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.
Den nämnda bestämmelsen tar nämligen sikte på förhållandena efter (den
tänkta) uppsägningstiden.
F.K. har därutöver gjort gällande att bolaget brutit mot turordningsreglerna i
22 § anställningsskyddslagen. Han får anses ha gjort gällande att han hade
tillräckliga kvalifikationer för de befattningar som platschef och kock som
innehades av arbetstagare med kortare anställningstid än F.K. som inte
sades upp. Bolaget får anses ha invänt att F.K. inte hade tillräckliga
kvalifikationer för de kvarvarande befattningarna. Eftersom inget annat
invänts, utgår Arbetsdomstolen från att dessa arbetstagare hade
tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar som bolaget
kunnat säga upp i förtid och att de, inklusive platschefen, omfattades av
anställningsskyddslagen. Turordningsreglerna i 22 §
anställningsskyddslagen ger inte företräde till att utföra arbete under
uppsägningstiden.
Av förhöret med H.L. framgår att han den 19 december 2015 med F.K. gick
igenom F.K:s bakgrund, utbildning och erfarenheter och att han inför
uppsägningen övervägde om F.K. kunde arbeta som platschef eller kock,
men kom fram till att så inte var fallet på grund av att F.K. inte hade
tillräcklig utbildning eller erfarenhet. Därigenom får bolaget anses ha gjort
en tillräcklig utredning av om F.K. kunde omplaceras.
Bolaget har åberopat befattningsbeskrivningar daterade den 18 december
2015.
Av befattningsbeskrivningen för platschefen framgår att platschefen bör ha
akademisk utbildning eller motsvarande för att kunna ansvara för bl.a. alla
anställda, löpande kontakter med Migrationsverket, budget, lönsamhetsanalyser, uppföljning av omkostnader och att införa policys och se till att de
följs. Annat har inte framkommit än att bolaget tillämpade den beskrivningen när B.A., som har mångårig chefserfarenhet, anställdes och att B.A.
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arbetat efter den. Arbetsdomstolen har blivit övertygad om att F.K., som
efter gymnasiet arbetat två år på asylboendet med främst städning och
frukost, inte hade tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning eller
erfarenhet för befattningen som platschef.
Av befattningsbeskrivningen för kock framgår att kockarna bör ha
restaurang- och hotellutbildning eller motsvarande för att kunna laga och
servera mat till alla boende och städa och rengöra. H.L. och B.A. har
uppgett att de fyra kockarna hade restaurangutbildning eller mångårig
erfarenhet av arbete som kock. Det har framkommit att kockarna lagar den
varma mat, med inslag av sådant som är vanligt i de länder de boende
ursprungligen kommer från, som serveras de boende till lunch och middag.
F.K. har inte restaurangutbildning eller nämnvärd erfarenhet av arbete som
kock i ett storkök. Det är Arbetsdomstolens bedömning att F.K. inte heller
hade tillräckliga kvalifikationer för en befattning som kock på asylboendet.
Arbetsdomstolens sammanfattande slutsatser
Det har, på grund av bolagets genomförda beslut att efter F.K:s
uppsägningstid använda ett bemanningsföretag för arbetet med städning och
frukost, funnits arbetsbrist i fråga om F.K:s arbetsuppgifter. Det har inte
funnits något ledigt arbete hos bolaget att omplacera F.K. till och han hade
inte tillräckliga kvalifikationer för de befattningar som platschef och kock
som skulle finnas kvar hos bolaget efter hans uppsägningstid. Bolaget har
gjort den omplaceringsutredning som krävts, innefattande en bedömning av
F.K:s kvalifikationer för de kvarvarande befattningarna.
Arbetsdomstolens slutsatser är därmed att bolaget haft saklig grund för
uppsägningen av F.K. och att uppsägningen inte strider mot
turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Det innebär att bolagets
ändringsyrkande i sak ska bifallas.
Rättegångskostnader
Utgången i Arbetsdomstolen innebär att F.K. förlorat här och att bolaget vid
tingsrätten bara förlorat så lite att det inte bör påverka rättegångskostnadernas fördelning. F.K. har för det fallet begärt att vardera
parten ska svara för sina rättegångskostnader. Arbetsdomstolen anser
emellertid att det inte finns anledning att frångå huvudregeln om att den som
förlorat ska betala motpartens rättegångskostnader. F.K. ska därför ersätta
bolagets rättegångskostnader i båda domstolarna.
F.K. har vitsordat det bolaget begärt för rättegångskostnader, utom såvitt
avser begärd ersättning för förlorad arbetsförtjänst för H.L. när han var med
vid muntlig förberedelse och huvudförhandling vid tingsrätten. I det
sistnämnda hänseendet har begärts 4 000 kr och F.K. vitsordat 1 000 kr.
Arbetsdomstolen anser att den begärda ersättningen är skälig.
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Domslut
1. Med ändring av punkterna 1 och 3 i tingsrättens domslut avslår Arbetsdomstolen F.K:s talan om ogiltigförklaring och allmänt skadestånd.
2. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut befrias Carlslunds Hotell
AB från skyldigheten att ersätta F.K. för rättegångskostnader vid tingsrätten
och förpliktas i stället F.K. att ersätta Carlslunds Hotell AB:s
rättegångskostnader där med 96 280 kr, varav 86 480 kr avser
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet
från den 15 december 2016 till dess betalning sker.
3. F.K. ska ersätta Carlslunds Hotell AB:s rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen med 60 378 kr, varav 56 000 kr avser ombudsarvode, med
ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna
dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, ordförande, Anu Rintala, Folke K. Larsson, Claes
Frankhammar, Nikki Vagnér, Carina Lindberg och Annette Carnhede.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2017-11-15
Stockholm

Dom nr 59/17
Mål nr A 82/17
och A 83/17

KÄRANDE
1. Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Veera Littmarck, adress som ovan
2. Jusek, Box 5167, 102 44 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Per-Olof Persson, adress som ovan
SVARANDE
Staten genom Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm
Ombud: biträdande chefsjuristen Hedda Mann och arbetsrättsjuristen Brita
Hybbinette, adress som ovan
SAKEN
fastställelsetalan angående arbetsskyldighet

Bakgrund
Mellan staten samt Fackförbundet ST och Jusek gäller kollektivavtal.
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar
frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMI är belägen i Stockholm och har knappt 20 anställda.
Regeringen beslutade i september 2016 att omlokalisera FMI från
Stockholm till Karlstad. Omlokaliseringen ska vara genomförd den
1 december 2017.
Annelie Carlsson, Carina Engström, Caroline Askerlund, Johanna Borg, Ola
Gotting och Ulrica Mellergård (arbetstagarna) är anställda vid FMI. De är
medlemmar i Fackförbundet ST respektive Jusek.
Parterna är oense om arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i
Karlstad efter omlokaliseringen.
Yrkanden
Fackförbundet ST har yrkat att Arbetsdomstolen ska fastställa att Annelie
Carlsson och Carina Engström inte är skyldiga att stadigvarande utföra
arbete för myndigheten i Karlstad.
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Jusek har yrkat att Arbetsdomstolen ska fastställa att Caroline Askerlund,
Johanna Borg, Ola Gotting och Ulrica Mellergård inte är skyldiga att stadigvarande utföra arbete för myndigheten i Karlstad.
Staten genom Arbetsgivarverket har bestritt käromålen.
Ingendera parten har yrkat ersättning för rättegångskostnad.

Domskäl
Tvisten
Tvisten gäller om arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i
Karlstad, efter att FMI flyttat dit.
Statens inställning är att arbetstagarna är skyldiga att arbeta i Karlstad. Om
arbetstagarna inte önskar följa med dit, anser staten att de själva får säga
upp sig.
Arbetstagarparternas uppfattning är följande. Arbetstagarna är inte skyldiga
att stadigvarande arbeta i Karlstad. Regeringens beslut att flytta FMI till
Karlstad innebär att det uppkommer arbetsbrist vid FMI i Stockholm.
Arbetstagarna ska därför erbjudas omplacering till Karlstad. Om de avböjer
omplaceringserbjudandet, har FMI möjlighet att säga upp arbetstagarna på
grund av arbetsbrist.
Tvisten har alltså främst betydelse för om arbetstagarna, för det fall de inte
vill arbeta i Karlstad, ska säga upp sig själva eller om de ska bli uppsagda på
grund av arbetsbrist. Denna fråga påverkar i sin tur vilka villkor som gäller
när anställningen avslutas. Om arbetstagaren säger upp sig själv på grund av
en omlokalisering gäller, enligt det statliga omställningsavtalet, kortare
uppsägningstid än om det är arbetsgivaren som säger upp på grund av
arbetsbrist. Arbetstagaren utesluts även från vissa andra förmåner i avtalet.
En arbetstagare som säger upp sig själv riskerar också att drabbas av en
karenstid i arbetslöshetsförsäkringen, se 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och prop. 2012/13:12 s. 92. Frågan om arbetstagarna är
arbetsskyldiga i Karlstad kan även ha betydelse för vilka villkor som ska
gälla om de ska arbeta där under sin uppsägningstid.
Rättsliga utgångspunkter
Frågan om i vilken utsträckning en arbetstagare inom ramen för sin anställning är skyldig att byta arbetsställe kan regleras i kollektivavtal eller genom
personliga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.
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Det har i rättspraxis inte uppställts någon generell utfyllande regel om
arbetsskyldighetens geografiska omfattning för de fall frågan inte reglerats i
avtal. När domstolen i sådana fall ska bestämma arbetsskyldighetens geografiska omfattning beaktas hur omplaceringar till andra arbetsställen har
brukat hanteras hos den aktuella arbetsgivaren och i den aktuella branschen.
Bruket hos arbetsgivaren och branschpraxis tillmäts betydelse framför allt
om de skulle utvisa att förflyttningar av likartat slag brukar ske beträffande
en viss kategori anställda. Även kollektivavtalsbestämmelser i näraliggande
frågor kan vara ägnade att belysa vad kollektivavtalsparterna förutsatt om
arbetsskyldighetens omfattning eller synsättet i övrigt på avtalsområdet. Se
t.ex. AD 1993 nr 151 och AD 1983 nr 115.
När sådana faktorer inte ger någon ledning brukar det antas att arbetstagaren
är skyldig att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på annan
arbetsplats på samma ort eller på ort som ligger nära. Däremot anses arbetstagaren inte vara skyldig att godta längre förflyttningar än så, med mindre
arbetet är av sådan karaktär att det förutsätter förflyttning. Detta har formulerats som att omplacering är tillåten inom ett bekvämt pendlingsavstånd,
om inte annat framgår av förhållandena i det enskilda fallet. Se t.ex.
Sigeman & Sjödin, Arbetsrätten, 2017, s. 151 och Glavå & Hansson, Arbetsrätt, 2016, s. 598 f., Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet,
2004, s. 153. Jfr Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959 s. 204 f.
Avtal om arbetsskyldighet?
Parterna är ense om att de mellan parterna gällande kollektivavtalen inte
reglerar frågan om arbetstagarnas skyldighet att inom ramen för anställningen byta arbetsställe.
Annelie Carlsson, Carina Engström, Caroline Askerlund, Johanna Borg, Ola
Gotting och Ulrica Mellergård har varit anställda mellan ett och tjugo år.
När de anställdes låg myndigheten i Stockholm. Det finns inte skäl att tro
annat än att såväl arbetstagarna som de personer vilka för statens räkning
träffade anställningsavtalen, då utgick från att myndigheten skulle fortsätta
att ligga i Stockholm och att arbetet skulle utföras där.
Parterna är emellertid ense om att det när arbetstagarna anställdes inte förekom någon diskussion mellan dem och myndighetens företrädare om vad
som skulle gälla om FMI t.ex. flyttades till något annat ställe i Stockholms
kommun, någon annan kommun i Storstockholm, någon annan närbelägen
ort eller ännu längre bort. De skriftliga anställningsbevisen innehåller inte
heller någon reglering av arbetstagarnas geografiska arbetsskyldighet.
Arbetsdomstolens slutsats är därför att staten och respektive arbetstagare
inte träffat något avtal om arbetsskyldighetens geografiska omfattning.
Arbetstagarparterna har anfört följande. FMI har inte lämnat någon skriftlig
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information till arbetstagarna om att de skulle vara skyldiga att arbeta på
annan arbetsplats om myndigheten flyttades. Ett sådant anställningsvillkor
är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet och arbetsgivaren
skulle ha informerat om villkoret enligt 6 c § anställningsskyddslagen.
Eftersom FMI inte lämnat information om ett för arbetstagarna tyngande
och överraskande villkor, ska detta gå ut över arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen får här framhålla följande. Av Arbetsdomstolens praxis
framgår att en arbetsgivares underlåtenhet att lämna information enligt 6 c §
anställningsskyddslagen kan vara till nackdel för arbetsgivaren vid
prövningen av vad som ska anses ha överenskommits mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren (se t.ex. AD 2017 nr 50 och AD 2002 nr 137).
Arbetsdomstolen har nyss funnit att FMI och arbetstagarna inte träffat avtal
om arbetsskyldighetens geografiska omfattning och frågan är därför vilken
arbetsskyldighet som ska gälla i avsaknad av avtal. För bedömningen av
denna fråga har det inte någon betydelse om FMI skulle ha lämnat information enligt 6 c § anställningsskyddslagen om arbetsskyldighetens geografiska
omfattning.
För att bedöma frågan om arbetstagarna – när frågan inte har reglerats i
avtal – är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad, finns det skäl att närmare granska hur skyldigheten för arbetstagare att byta stationerings- eller
arbetsort har hanterats på det statliga området vid omlokalisering av myndigheter. Arbetsdomstolen kommer inledningsvis att kortfattat belysa några
drag i rättsutvecklingen för statliga anställningar. Arbetsdomstolen kommer
därefter att redovisa dels delar av utvecklingen av omställningstryggheten
på statens område, dels vad utredningen visar om hur omlokaliseringar hanterats i praktiken. Avslutningsvis görs en sammanvägd bedömning.
Rättsutvecklingen för statliga anställningar
I 36 § 1809 års regeringsform angavs som en utgångspunkt att statstjänstemän var oavsättliga. Bestämmelsen kom att kritiseras för att försvåra för en
effektiv statsförvaltning, samtidigt som det visade sig svårt att få till stånd
en ändring av grundlagen. Lösningen blev att staten genom olika avlöningsreglementen begränsade oavsättlighetens räckvidd. Ett exempel var att en
skyldighet att avgå med pension infördes på detta vis. Det var omdiskuterat
om denna regleringsmetod var förenlig med grundlagen. Se t.ex. Ekström,
Skiljande från statlig tjänst, 1989, s. 9 ff. och Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt del I, 1956, s. 259 ff.
Det avlöningsreglemente som gällde närmast före 1965 års statstjänstemannalag var Statens allmänna avlöningsreglemente (SAAR) från 1948. SAAR
gällde för tjänstemän. Vid denna tid fanns väsentligen tre typer av anställningar för statstjänstemän, nämligen fullmakt, konstitutorial och förordnande. Ordinarie tjänst tillsattes som utgångspunkt genom fullmakt eller
konstitutorial. Sådana tjänstemän var i princip oavsättliga. Övriga tjänstemän tillsattes genom förordnade, som kunde gälla för viss tid eller tills
vidare. Tjänsteman med förordnande tills vidare kunde sägas upp.
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I SAAR angavs att en tjänstemans stationeringsort skulle bestämmas av
Kungl. Maj:t eller, om det inte framgick av omständigheterna, av berörd
myndighet (9 §). I SAAR fanns även en allmän regel om tjänstemans lydnadsplikt. Denna gällde såväl för anställda med fullmakt och konstitutorial,
som för anställda med förordnande. Lydnadsplikten avsåg främst att följa
tjänstgöringsföreskrifter, men omfattade inte att byta stationeringsort. Skyldigheten att byta stationeringsort reglerades i stället i 13 § som gällde den

s.k. förflyttningsskyldigheten. Enligt den bestämmelsen var en tjänsteman
skyldig att låta sig förflyttas till annan stationeringsort eller annan ordinarie
tjänst vid i första hand samma verk. Det fanns särskilda regler med vidsträcktare förflyttningsskyldighet för bl.a. Krigsmakten. Förflyttningsskyldigheten gällde bara för dem som var anställda med fullmakt eller konstitutorial. Att regeln inte gällde för anställda med förordnande berodde på
att dessa på indirekt väg kunde tvingas att flytta genom att de sades upp, om
de var förordnade tills vidare, eller inte fick förnyat förordnande, om de var
förordnade för viss tid. Se Ericsson, De statliga avlöningsförfattningarna,
1956, s. 179.
Genom 1965 års förhandlingsrättsreform ändrades reglerna för statligt och
kommunalt anställda tjänstemän i syfte att ge dessa rätt att förhandla och
träffa kollektivavtal på ett sätt som liknade det som gällde för andra arbetstagare.
Ett led i reformen var att 36 § i äldre regeringsformen ändrades på så sätt att
regeln om oavsättlighet bara skulle gälla den som utnämnts till domare, dvs.
ordinarie domare. För övriga statstjänstemän angavs att grundläggande regler om statstjänstemän ska ges i lag. Grundlagsregleringen fick därmed
väsentligen samma utformning som den har i dag (se 11 kap. 7 § och 12
kap. 7 § regeringsformen).
Kravet på att grundläggande regler om statstjänstemän skulle ges i lag medförde att bestämmelser som tidigare funnits i SAAR kom att införas i 1965
års statstjänstemannalag. I samband härmed kom vissa ändringar att göras,
bl.a. avseende tjänstemännens lydnadsplikt (10 §) och förflyttningsskyldigheten för anställda med fullmakt och konstitutorial (34 §). Beträffande förflyttningsskyldigheten angavs att anställda med fullmakt och konstitutorial
fick förflyttas till annan statlig tjänst som tillsätts med samma anställningsform. Bestämmelsen nämner alltså inte – som 13 § SAAR – byte av stationeringsort. Av förarbetena framgår att en skyldighet att byta stationeringsort
ansågs följa av lydnadsplikten, såsom den reglerades i 10 § statstjänstemannalagen. I förarbetena uttalades att det av den lagstadgade lydnadsplikten
följer att en ”tjänsteman är skyldig att underkasta sig ändrade bestämmelser
om tjänstgöringsområde och stationeringsort samt sådan vidsträcktare eller
ändrad tjänstgöring hos myndighet, som icke i grund ändrar tjänstens
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beskaffenhet”. Se prop. 1965:60 s. 161, se också s. 216.
I sammanhanget bör också sägas några ord om begreppet tjänst. Före 1994
års LOA användes uttrycket tjänst i flera betydelser. Det kunde syfta såväl
på anställningen som sådan, som på arbetsuppgifterna, men också på en
befattning eller arbetstagarens plats i organisationen. När det i 34 § statstjänstemannalagen talades om att flyttas till annan tjänst och, i de nyss återgivna förarbetsuttalandena, angavs att tjänsten i grunden förändras, tycks det
syfta på befattningen eller arbetstagarens plats i organisationen. Om t.ex. en
adjunkt, som fått fullmakt att undervisa i vissa ämnen vid ett läroverk, flyttades för att arbeta med samma ämnen vid ett annat läroverk, lär detta ha
uppfattats som en annan tjänst eller befattning. Om däremot verksamheten
vid en myndighet flyttades från en ort till en annan utan organisatoriska

förändringar, torde berörda tjänstemän alltjämt ansetts inneha samma tjänst
eller befattning. Det skulle då alltså inte vara fråga om att arbetstagaren lämnar en tjänst samtidigt som han eller hon får en ny tjänst (jfr SOU 1975:1
s. 663). Förflyttningsregeln i 1965 års statstjänstemannalag tycks alltså inte
ha varit tillämplig om en myndighet flyttade från en ort till en annan utan att
det skedde någon organisatorisk förändring som innebar att ”tjänsten” ändrades.
Genom 1965 års statstjänstemannalag kom alltså skyldigheten att flytta till
annan stationeringsort att föras från förflyttningsskyldigheten till den allmänna lydnadsplikten. En konsekvens av detta var att skyldigheten att byta
stationeringsort kom att uträckas till att även omfatta tjänstemän med förordnande. Vad som närmare kan ha varit skälet till denna förändring framgår inte av den utredning som finns tillgänglig för Arbetsdomstolen. En
tänkbar förklaring kan vara att staten såg ett ökat behov av omstrukturering
av den statliga verksamheten och att omlokaliseringar av myndigheter skulle
underlättas om såväl ordinarie som icke-ordinarie tjänstemän behandlades
lika i fråga om skyldigheten att tåla byte av stationeringsort.
År 1976 genomfördes nästa steg i reformeringen av den offentliga anställningen, varvid 1965 års statstjänstemannalag ersattes med 1976 års LOA.
1976 års LOA gällde alla arbetstagare i staten, inte bara tjänstemän.
I syfte att öka utrymmet för fackliga förhandlingar och kollektivavtal togs
bestämmelsen om statstjänstemännens lydnadsplikt i 10 § statstjänstemannalagen inte med i 1976 års LOA. Avsikten var att frågor om offentliganställdas åligganden i anställningen i stället skulle följa av den allmänna
arbetsledningsrätten, med beaktande av vad som gällt sedan tidigare (se t.ex.
prop. 1975/76:105 bil. 2 s. 215 och AD 1982 nr 112). I propositionen redovisar föredragande statsråd hur offentliganställdas åligganden i tjänsten
skulle komma att gestalta sig utan en lagstadgad lydnadsplikt. Han anförde
därvid bl.a. följande.
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(D)et ankommer på de politiska organen eller myndighet som de
bestämmer att besluta om myndighets verksamhetsort. I det statliga
anställningsavtalet måste därför anses ingå även en skyldighet för den
anställde att ”följa med”, om det allmänna beslutar om en omlokalisering
av hans anställningsmyndighet. Naturligtvis är han dock i en sådan
situation oförhindrad att i stället lämna tjänsten efter egen uppsägning.
Prop. 1975/76:105 bil. 2 s. 215.

Det citerade uttalandet tycks ge uttryck för tanken att det inte skulle vara
praktiskt möjligt att genomföra de politiska organens beslut om att flytta en
myndighet om inte berörda arbetstagare var skyldiga att flytta med. Uttalandet hade visst fog för sig i förhållande till statstjänstemän som var anställda
med fullmakt eller konstitutorial, vilka inte kunde sägas upp på grund av
arbetsbrist. Om dessa inte var skyldiga att ”följa med” skulle staten i princip
vara skyldig att betala dem lön utan att kunna tillgodogöra sig deras arbete.
Statligt anställda som förordnats tills vidare kunde däremot sägas upp på

grund av arbetsbrist, och staten kunde alltså avsluta deras anställningar om
de inte ville flytta med. Vid denna tid var en betydande del av statstjänstemännen alltjämt oavsättliga. Fram till 1976 skulle ordinarie tjänster tillsättas
med fullmakt eller konstitutorial. Genom LOA avskaffades konstitutorial,
men de tidigare reglerna gällde alltjämt för dem som redan var anställda
med denna anställningsform. Även efter 1976 tillsattes inte bara ordinarie
domare med fullmakt, utan även högre tjänstemän (tjänstemän med viss
lönegrad eller högre).
Numera anställs i stort sett alla statligt anställda, utom ordinarie domare,
tills vidare eller för viss tid. Det återgivna förarbetsuttalandet har därigenom
förlorat sin sakliga tyngd, i den meningen att en skyldighet för arbetstagarna
att följa med vid en politiskt beslutat myndighetsflytt inte längre är en förutsättning för att flytten ska kunna genomföras. Inte desto mindre återspeglar
uttalandet den arbetsskyldighet som gällde efter införandet av 1965 års
statstjänstemannalag och som enligt föredragande statsråd fortfarande skulle
gälla efter införandet av 1976 års LOA.
År 1994 togs ytterligare ett steg i att närma den offentliga anställningen till
det som gäller på privat sektor, genom att 1976 års LOA ersattes med 1994
års LOA, som alltjämt gäller. En förändring som då genomfördes var att
institutet tjänst slopades. I SOU 1992:60, som låg till grund för 1994 års
LOA, uttalades att om arbetsgivaren har för avsikt att flytta arbetsstället,
t.ex. vid utlokalisering, kan arbetstagaren från arbetsskyldighetssynpunkt
välja mellan att godta att utföra arbetsuppgifterna enligt anställningsavtalet
på det nya arbetsstället eller att säga upp sig (s. 153). Uttalandet återkom
inte i propositionen. Där angavs dock att arbetstagares arbetsskyldighet får
bestämmas med ledning av den allmänna arbetsledningsrätten och med
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beaktande av vad som sedan gammalt gällt för stats- och kommunaltjänstemän (prop. 1993/94:65 s. 1).
Omplaceringsförordningen, trygghetsavtalet och omställningsavtalet
Det finns i sammanhanget även skäl att kort beröra hur regleringen kring
omställningstrygghet på det statliga området utvecklats.
Länge utgick statens personalpolitik från att uppsägningar på grund av
arbetsbrist inte skulle ske. Uppkom övertalighet till följd av omstruktureringar eller rationaliseringar löstes situationen genom omplacering och
naturlig avgång. Förhållandena kom delvis att ändras i samband med större
omställningar i de statliga affärsverken under 1960-talet och den betydande
utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm som genomfördes under
1970-talet. År 1972 träffades ett trygghetsavtal, där staten åtog sig att
genom en aktiv omplaceringsverksamhet i möjligaste mån bevara anställningstryggheten för de övertaliga arbetstagarna. Om omplacering inte kunde
ske inom den aktuella myndigheten, skulle det undersökas om det fanns
möjlighet till anställning inom annan myndighet. Detta hanterades centralt
via Statens personalnämnd. Se SOU 2002:59 s. 42 ff.

Verksamheten vid Statens personalnämnd reglerades i
omplaceringsförordningen (1974:1006, omtryckt 1980:1093). Av förordningen framgick – såvitt är av intresse i målet – att en arbetstagare som
berördes av en omlokalisering kunde anmäla att han eller hon ville bli
omplacerad till en annan tjänst, och Statens personalnämnd kunde då
bestämma att tjänstemannen skulle erhålla en tjänst som var ledig vid en
annan myndighet.
Som synes var utformningen av omplaceringsförordningen väl förenlig med
synsättet att arbetstagarna är skyldiga att följa med vid omlokalisering,
genom att berörda arbetstagare – om de inte önskade att följa med – kunde
begära att omplaceras.
År 1990 träffades ett nytt trygghetsavtal för den statliga sektorn. Trygghetsavtalet innehöll en lång rad förmåner för bl.a. arbetstagare som sades upp på
grund av arbetsbrist. För det första fanns olika typer av åtgärder som syftade
till att arbetstagarna skulle få nya anställningar. Därutöver fanns bl.a. regler
om förlängd uppsägningstid, rätt till löneutfyllnad m.m. om arbetstagaren
fick ny anställning med lägre lön, avgångsersättning vid arbetslöshet samt
pensionsersättning till arbetstagare som uppnått viss ålder och som valde att
inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Se SOU 2002:59 s. 63 ff.
Trygghetsavtalet var inte bara tillämpligt på arbetstagare som blev uppsagda
på grund arbetsbrist, utan även på arbetstagare som valde att säga upp sig i
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samband med omlokalisering. Bestämmelsen hade följande lydelse.
Omlokalisering
8§
En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en
omlokalisering men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig
själv, omfattas av avtalet. […]
Vid omlokalisering ska inriktningen vara att en arbetstagare som väljer
att inte följa med till den nya orten ska få en sådan omställningstid från
omlokaliseringsbeslut till anställningens upphörande att arbetstagaren på
ett rimligt sätt, jämfört med vad som gäller vid uppsägning på grund av
arbetsbrist, kan få Trygghetsstiftelsens bistånd.

Parterna i målet är ense om att trygghetsavtalet inte innebar en reglering av
arbetstagarnas arbetsskyldighet i olika avseenden. Detta framgår också av
den partsgemensamma kommentaren till avtalet.
Likväl ger trygghetsavtalet ett betydande stöd för att det på statens område
tillämpats en ordning där arbetstagare är skyldiga att följa med vid omlokaliseringar. Regeln om att även arbetstagare som säger upp sig själva vid
omlokalisering ska omfattas av avtalet, som såvitt känt helt saknar motsvarighet i andra omställningsavtal, skulle knappast vara befogad om arbetstagarnas arbetsskyldighet t.ex. var begränsad till orter på bekvämt pendlingsavstånd.

Från och med den 1 januari 2015 har trygghetsavtalet ersatts av
omställningsavtalet. Även det nya avtalet är tillämpligt på arbetstagare som
är arbetsskyldiga på en ny ort och som i samband med en omlokalisering
väljer att inte följa med och därför säger upp sig själva. En viktig skillnad är
dock att en arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering
inte har rätt till alla förmåner enligt avtalet. En sådan arbetstagare har inte
rätt till förlängd uppsägningstid och heller inte rätt till vissa pensionsförmåner.
Omlokalisering av myndigheter i praktiken m.m.
I nyhetsbrevet ”Arbetsgivarverket informerar” från den 22 februari 2000
lämnas information om trygghetsavtalets tillämpning vid omlokalisering.
Nyhetsbrevet riktar sig till centrala, regionala och lokala myndigheter. I
nyhetsbrevet anges att trygghetsavtalet gäller för en arbetstagare som i samband med omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten och som
därför säger upp sig själv.
År 2003 publicerade Regeringskansliet riktlinjer för arbetet med organisations- och strukturförändringar inom staten. Riktlinjerna vänder sig till che-
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fer och handläggare inom Regeringskansliet. Riktlinjerna ger uttryck för
uppfattningen att arbetstagare som berörs av en omlokalisering av en myndighet eller en del av myndighet inte ska sägas upp på grund av arbetsbrist,
utan att de är arbetsskyldiga på den nya orten. Riktlinjerna ger även uttryck
för att arbetstagare som inte önskar följa med vid en omlokalisering, får
säga upp sig själva och att de då omfattas av trygghetsavtalets förmåner.
Såväl nyhetsbrevet som riktlinjerna visar att staten vid denna tid hade uppfattningen att omlokaliseringar av myndigheter skulle hanteras på så sätt att
någon uppsägning på grund av arbetsbrist inte skulle ske, utan att arbetstagare som inte önskade flytta med själva fick säga upp sig och då skulle
omfattas av förmånerna i trygghetsavtalet. Nyhetsbrevet och riktlinjerna är
ensidigt upprättade av staten i egenskap av arbetsgivare och de kan inte tas
till intäkt för att uppfattningen skulle ha delats av berörda arbetstagarorganisationer.
Under mitten av 00-talet genomfördes flera omlokaliseringar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Fyra av dessa har belysts av
parterna, nämligen Konsumentverkets flytt till Karlstad, Riksutställningars
flytt till Gotland samt Folkhälsoinstitutets och Nuteks omlokaliseringar till
Östersund. Av de protokoll från MBL-förhandlingar som åberopats framgår
uttryckligen att omlokaliseringen av Konsumentverket, Folkhälsoinstitutet
och Nutek hanterats på det sätt som staten gör gällande i målet. Berörda
arbetstagare sades inte upp på grund av arbetsbrist. I stället fick de arbetstagare som inte önskade följa med själva säga upp sig. Även åberopade handlingar såvitt avser flytten av Riksutställningar ger stöd för att någon uppsägning på grund av arbetsbrist inte skedde, utan att arbetstagare som inte ville
följa med fick säga upp sig. Det framgår vidare att staten vid de berörda

omlokaliseringarna erbjöd olika paket, som var mer generösa för arbetstagarna än som följde av trygghetsavtalet, t.ex. genom ”prova-på-paket” eller
kompensation för karenstid i arbetslöshetsförsäkringen för den som sade
upp sig.
Av protokollen framgår vidare att de lokala arbetstagarorganisationerna i
förhandlingarna avseende flytten av Konsumentverket ansåg att arbetstagarna borde bli erbjudna arbete i Karlstad, och att de som inte accepterade
erbjudandet skulle sägas upp av arbetsgivaren. Vid flytten av Nutek angav
den lokala Saco-S-föreningen att omlokalisering skulle ske genom uppsägning på grund av arbetsbrist. Av protokollet avseende flytten av
Folkhälsoinstitutet framgår däremot att arbetsgivaren och berörda lokala
arbetstagarorganisationer var ense om att arbetstagarna var arbetsskyldiga i
Östersund.
Sammanfattningsvis visar utredningen att de fyra omlokaliseringarna av sta-
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ten hanterats på så vis att berörda arbetstagare inte sagts upp på grund av
arbetsbrist, utan att arbetstagare som inte önskade flytta fick säga upp sig.
Det har också framgått att berörda lokala arbetstagarorganisationer i vart fall
i vissa fall ifrågasatt denna ordning. Några rättstvister har dock inte uppkommit mellan parterna vid dessa tillfällen. Detta torde, som arbetstagarparterna framhållit, ha berott på att berörda lokala arbetstagarorganisationer
sammantaget varit nöjda med de omställningspaket som erbjöds.
En sammanvägd bedömning
Frågan om arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter
omlokaliseringen av FMI har betydelse för om arbetstagarna, för de fall de
inte vill följa med till Karlstad, ska säga upp sig själva eller bli uppsagda på
grund av arbetsbrist. Denna fråga påverkar vilka villkor som kommer att
gälla när anställningen avslutas.
Som redan nämnts finns det inte skäl att tro annat än att såväl arbetstagarna
som myndighetens företrädare, när anställningsavtalen träffades, utgick från
att myndigheten skulle fortsätta att ligga i Stockholm och att arbetet skulle
utföras där. De uppgifter som arbetstagarparterna lämnat i målet visar att
påfallande få arbetstagare har flyttat med när myndigheter har flyttats så
långt att det blir svårt för arbetstagarna att bo kvar på den ursprungliga
orten. Det finns därför skäl att utgå från att arbetsorten typiskt sett är en viktig förutsättning när arbetstagare väljer var de ska arbeta.
Statens beslut att flytta FMI från Stockholm till Karlstad innebär, om arbetstagarna följer med, en mycket väsentlig förändring av deras arbetsförhållanden med stora konsekvenser för deras livsföring i övrigt. Att det är fråga om
en av arbetsgivaren beslutad organisationsförändring med så ingripande
konsekvenser för arbetstagarna, talar för att förändringen ska hanteras enligt
reglerna för uppsägning på grund av arbetsbrist, med de omställningsförmåner som – främst genom avtal – är kopplade till en sådan uppsägning.
Emellertid ger såväl rätts- och avtalsutvecklingen som vad som framkommit
om flyttningen av de fyra myndigheterna starkt stöd för att det på statens
område sedan mitten på 1960-talet konsekvent har upprätthållits en ordning
där arbetstagare vid omlokalisering är skyldiga att följa med till den nya
orten och att berörda arbetstagare, om de inte önskar göra detta, får säga upp
sig själva. Den ordningen tillkom genom 1965 års statstjänstemannalag och
det framgår av förarbetena till såväl 1976 års som 1994 års LOA att arbetsskyldighet för statligt anställda ska bestämmas med beaktande av vad som
sedan tidigare gällt för statstjänstemän.
Det historiska skälet till den i detta avseende vidsträckta arbetsskyldigheten
lär stå att finna i att betydande grupper av de statligt anställda fortfarande
under 1970-talet inte kunde sägas upp på grund av arbetsbrist. Utan en vidsträckt arbetsskyldighet för dessa grupper skulle det i praktiken inte ha varit
möjligt att flytta myndigheter. Eftersom i stort sett alla statligt anställda
numera kan sägas upp på grund av arbetsbrist har detta argument minskat i
betydelse. Mot detta ska ställas att omställningstryggheten på statens
område – från 1974 års omplaceringsförordning till 1990 års trygghetsavtal
och 2015 års omställningsavtal – anpassats till en praktik där arbetstagare är
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skyldiga att följa med vid omlokaliseringar, genom att de omfattas av trygghetsanordningarna om de väljer att inte följa med till den nya orten. En
annan sak är att förmånerna för den berörda gruppen i det nya omställningsavtalet klart försämrats för denna grupp.
Arbetsdomstolen finner alltså att det på statens område sedan mitten av
1960-talet har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av
myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten, att denna ordning är
väl förankrad i lag och förarbeten samt att parterna på den statliga sektorn
sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av
myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar. Med beaktande härav finner Arbetsdomstolen vid en sammanvägd bedömning att de
sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad, efter att
FMI flyttat dit.
Fackförbundet ST:s och Juseks talan ska därför avslås.
Det ska understrykas att Arbetsdomstolen inte tagit ställning till arbetsskyldigheten i andra fall än där regeringen beslutat att flytta hela myndigheten
från en ort till en annan.
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Domslut
Arbetsdomstolen avslår Fackförbundet ST:s och Juseks talan.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Berndt Molin, Göran
Söderlöf, Lotta Kärger, Carl-Gustaf Hjort (skiljaktig) och Anders
Hammarbäck (skiljaktig).
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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Domsbilaga
i mål nr A 82/17
och A 83/17

Ledamöterna Anders Hammarbäck och Carl-Gustaf Hjorts skiljaktiga
mening
Tvisten gäller om arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i
Karlstad efter att FMI flyttat dit.
FMI:s verksamhet har bedrivits från Stockholm där myndighetens enda
driftställe finns. Arbetstagarna har sökt och erhållit arbete i Stockholm. De
har under sina anställningar enbart utfört arbete vid myndighetens kontor i
Stockholm.
Arbetstagarna har träffat muntliga avtal med FMI, utan att frågan om skyldighet att arbeta på andra orter berörts. FMI har fattat beslut i
anställningsärendena och utfärdat anställningsbevis. I besluten finns inga
uppgifter om var arbetstagarna är skyldiga att utföra sitt arbete.
Med beaktande härav har arbetstagarna inte haft anledning att räkna med att
de skulle vara skyldiga att tåla en så långtgående arbetsskyldighet som att
stadigvarande byta arbetsplats från Stockholm till Karlstad, vilket är en
avsevärt vidare arbetsskyldighet än som gäller på den övriga arbetsmarknaden. Det har därför ålegat arbetsgivaren att, när anställningsavtalen
ingicks, klargöra vilken arbetsskyldighet man avsåg skulle gälla. Så har inte
skett för de berörda arbetstagarna.
Vid flera av de redovisade omlokaliseringarna har parterna varit oeniga om
arbetsskyldighetens omfattning men löst frågan genom pragmatiska
förhandlingsuppgörelser. Vi är därför tveksamma till att det utvecklats en
branschpraxis om arbetsskyldighet vid omlokaliseringar.
Mot bakgrund härav anser vi att arbetstagarparternas talan ska bifallas.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2017-11-15
Stockholm

Dom nr 60/17
Mål nr A 84/16

KÄRANDE
Industrifacket Metall, 105 52 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Josephine Trinder, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
Drömbilar i Stockholm AB, 556974-9814, c/o Al-Iman, Lindhovsvägen 81,
147 43 Tumba
Ombud: advokaten Anders Karlsson, Advokatfirman Anders Karlsson AB,
Box 3388, 103 68 Stockholm
SAKEN
avskedande

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal. Bolaget är genom s.k. hängavtal bundet
av motorbranschavtalet.
Momodou Sohna är medlem i Industrifacket Metall (förbundet). Han har varit
anställd som bilmekaniker hos Drömbilar i Stockholm AB (bolaget).
Mellan parterna har uppkommit tvist om Momodou Sohna i januari 2016
avskedats av bolaget och om han med anledning av det har rätt till skadestånd
samt om han har någon rätt till lön och sjuklön avseende januari månad. Parterna är oeniga i frågan om Momodou Sohna överhuvudtaget var anställd hos
bolaget i januari 2016 och om han arbetat under vissa dagar i december 2015.
Parterna är också oeniga i frågan om Momodou Sohna har rätt till semesterersättning. Förbundet har därutöver gjort gällande att bolaget brutit mot kollektivavtalets förhandlingsordning och medbestämmandelagen, vilket bolaget har
bestritt. Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandling mellan parterna.
Yrkanden m.m.
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till
Momodou Sohna utge
1. ekonomiskt skadestånd avseende lön och semesterersättning med
a) 12 509 kr för tiden den 12 januari–31januari 2016,
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b) 21 138 kr för tiden den 1 februari–29 februari 2016
c) 21 138 kr för tiden den 1 mars–31mars 2016,
d) 4 086 kr för tiden den 1 april–30 april
e) 21 441 kr för tiden den 1 maj–31 maj 2016,
f) 21 441 kr för tiden den 1 juni–30 juni 2016,
g) 21 441 kr för tiden den 1 juli–31 juli 2016,
h) 21 441 kr för tiden den 1 augusti–31 augusti 2016,
i) 21 441 kr för tiden den 1 september–30 september 2016,
j) 5 366 kr för tiden den 1 oktober–31 oktober 2016,
k) 19 373 kr för tiden den 1 december–31 december 2016,
l) 21 441 kr för tiden den 1 januari–31 januari 2017,
m) 21 441 kr för tiden den 1 februari–28 februari 2017,
n) 21 441 kr för tiden den 1 mars–31 mars 2017,
o) 21 441 kr för tiden den 1 april–30 april 2017,
p) 21 441 kr för tiden den 1 juni–30 juni 2017,
q) 15 681 kr för tiden den 1 juli–31 juli 2017,
r) 21 441 kr för tiden den 1 augusti–31 augusti 2017, och
s) 14 098 kr för tiden den 1 september–20 september 2017.
2. allmänt skadestånd med 200 000 kr för brott mot 18 § anställningsskyddslagen,
3. allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot 30 § anställningsskyddslagen,
4. 3 748 kr avseende lön för tiden den 1 januari 2016 till och med den
6 januari 2016,
5. 2 000 kr avseende sjuklön för tiden den 7 januari 2016 till och med den
11 januari 2016,
6. 13 338 kr avseende semesterersättning för perioden den 8 juli 2015 till
och med den 11 januari 2016,
7. allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot semesterlagen,
8. allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot kollektivavtalet avseende
lön, sjuklön och semester,
Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till
förbundet utge
9. allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot 30 § anställningsskyddslagen,
10. allmänt skadestånd med 50 000 kr för brott mot kollektivavtalet angående lön, sjuklön och semesterersättning, samt
11. allmänt skadestånd med 50 000 kr för brott mot förhandlingsordningen
och medbestämmandelagen.
Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden
från dagen för delgivning av stämning, den 1 juli 2016, på beloppet under
punkten 6 från den 11 februari 2016 samt på övriga yrkade belopp från den
25:e i respektive månad, allt till dess betalning sker.
Bolaget har bestritt yrkandena. Bolaget har vitsordat de av förbundet yrkade
beloppen beträffande ekonomiskt skadestånd avseende lön och semesterersättning såsom skäliga i och för sig men har gjort gällande att Momodou
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Sohna har haft ytterligare inkomster som ska avräknas. Bolaget har
även invänt att ekonomiskt skadestånd endast kan utgå med belopp
motsvarande lön och semesterersättning för en maximal period om sex
månader eller så lång tid som Momodou Sohna varit anställd hos
bolaget.
Om Arbetsdomstolen skulle finna att Momodou Sohna varit anställd i
janu- ari 2016, har bolaget vitsordat att betala sjuklön för en dag med
500 kr.
Såvitt avser de allmänna skadestånden till Momodou Sohna i punkterna 7 och 8, har bolaget vitsordat ett belopp om 1 500 kr per påstått
brott mot semesterlagen respektive kollektivavtalet till Momodou
Sohna såsom skäliga i och för sig samt ett belopp om 1 500 kr till
förbundet avseende punkten 10. Ränteberäkningarna har vitsordats som
skäliga i och för sig.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Den huvudsakliga tvistefrågan avser om Momodou Sohna blev avskedad
av bolaget den 11 januari 2016 och om han därför har rätt till skadestånd.
Par- terna är här oense om Momodou Sohna var anställd hos bolaget efter
den 31 december 2015 antingen genom att hans provanställning övergått
i en tillsvidareanställning eller genom att en anställning uppstått genom
ett konkludent handlande. Parterna tvistar vidare om Momodou Sohna
har rätt till lön för utfört arbete, sjuklön och semesterersättning för tiden
den 1-11 januari 2016.
Mellan parterna är också tvistigt om Momodou Sohna har rätt till
semesterer- sättning för anställningstiden och om bolaget är
skadeståndsskyldigt gentemot Momodou Sohna för att ha brutit mot
semesterlagen.
Parterna tvistar även om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd
till förbundet och till Momodou Sohna för kollektivavtalsbrott avseende
utebli- ven semesterersättning. Slutligen tvistar parterna även om bolaget
har full- gjort sin förhandlingsskyldighet.
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Utredningen
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets
begäran hållits förhör under sanningsförsäkran med Momodou Sohna samt
vittnesförhör med Momodou Sohnas sambo Mikaela Johnsson, den
tidigare anställda Hassan Eshnisheh och den lokale ombudsmannen Stefan
Olsson.
På bolagets begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med
ställföreträdaren Anas Al-Imam samt vittnesförhör med den anställda
Hosam Aldeen, de tidigare anställda Oday Daewood och Mohamed
Hamad, kunden Saif Alkinani, och bilmekanikerna Raed Shia och Ayad
Alsammarae.
Parterna har åberopat skriftlig bevisning samt ljudinspelningar.
För att Momodou Sohna ska kunna ha avskedats i januari 2016 måste
domstolen komma fram till att han då var anställd hos bolaget.
Arbetsdomstolen prövar därför först frågan om Momodou Sohna var
anställd hos bolaget vid tid- punkten för det påstådda avskedandet.
Övergick Momodou Sohnas provanställning i en tillsvidareanställning?
Enligt 6 § anställningsskyddslagen får avtal träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Av andra stycket i
bestämmelsen framgår vidare att om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte
vill att provanställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut,
ska denne lämna besked till motparten senast vid prövotidens utgång, och
görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Det är
bola- get, som påstår att det har lämnat besked om provanställningens
upphö- rande, som har bevisbördan för att så har skett.
Det finns inte någon lagregel om att viss form ska iakttas av den som lämnar
besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att
övergå i en tillsvidareanställning. I förarbetena anges visserligen att en
arbetsgivare, som vill undvika att en provanställning övergår i en tillsvidareanställning, har ett starkt intresse att säkra bevisning om att arbetstagaren
verkligen har fått besked om att anställningen kommer att upphöra och att
man därför torde kunna anta att skriftlig form kommer att iakttas också utan
särskild föreskrift därom (se prop. 1981/82:71 s. 124). Det avgörande är
dock om ett besked faktiskt har lämnats eller inte.
Momodou Sohna provanställdes den 8 juli 2015. Enligt det skriftliga anställningsavtalet gick prövotiden för provanställningen ut den 31 december
2015.
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Bolaget har gjort gällande att det den 3 december 2015 muntligen har lämnat besked till Momodou Sohna om att provanställningen skulle avbrytas.
Enligt bolaget försökte bolagets företrädare, Anas Al-Imam, den dagen
överlämna en handling med information om att provanställningen skulle
upphöra till Momodou Sohna i bolagets lokaler men Momodou Sohna ville
inte ta emot handlingen och inte heller signera den. Förbundet har bestritt
detta. Enligt förbundets uppfattning har Momodou Sohnas provanställning
därmed övergått i en tillsvidareanställning den 1 januari 2016.
Bolaget har åberopat en handling, som enligt bolaget är det besked om provanställningens upphörande, som Anas Al-Imam försökte överlämna till
Momodou Sohna. I handlingen anges följande. ”Härmed får du besked om
att du inte erbjudas fortsatt anställning efter att din provanställning upphör
den 2015/12/31.” Handlingen är daterad den 3 december 2015 och undertecknad av Anas Al-Imam för arbetsgivarens räkning men den är inte underskriven av Momodou Sohna. På handlingen finns även tre handskrivna
anteckningar. Den ena är skriven av Anas Al-Imam och lyder ”Han vägrade
att skriva på”. Den andra anteckningen anger ”vittne Lars-Åke Grönberg”.
Den tredje är skriven av Saif Alkinani och lyder ”Jag är som vittne bekräfta
att Momodou vägrade att skriva på detta beskedet och att han blev medveten
om att hans provanställning avslutas”. Anteckningarna av Anas Al-Imam
och Saif Alkinani ska, av vad som anges på dokumentet, vara gjorda
den 3 december 2015.
Enligt Arbetsdomstolens mening innefattar handlingen den information som
är nödvändig för ett godtagbart besked om en provanställnings upphörande.
Momodou Sohna har förnekat att Anas Al-Imam överlämnat eller försökt
överlämna något besked, muntligt eller skriftligt, till honom vid ett möte i
december.
Av Anas Al-Imams berättelse framgår bl.a. följande. Den 3 december talade
han med Momodou Sohna och berättade att han inte skulle kunna förlänga
Momodou Sohnas kontrakt. Därefter gick han en trappa upp till kontoret,
varefter Momodou Sohna kom efter honom uppför trappan. Han sade till
Momodou Sohna att ta med sig pappret hem till sin sambo och att skriva
under pappret men Momodou Sohna ville inte skriva under. Han bad två
kunder, som befann sig på kontoret en trappa upp, Saif Alkinani och LarsÅke Grönberg, att intyga att Momodou Sohna inte ville skriva under beskedet. Momodou Sohna lämnade sedan arbetet och gick hem.
Kunden Saif Alkinani har berättat bl.a. följande. Han satt på kontoret och
talade med säljaren Mohamed i väntan på att Anas Al-Imam skulle komma.
Där fanns även en äldre man som han inte hade sett tidigare. Efter ett tag
kom Anas Al-Imam upp på kontoret med en lapp och bad honom vara vittne
till att Anas Al-Imam lämnat besked om provanställningens upphörande till
en anställd, men att den anställde inte velat skriva på den handlingen.
Momodou Sohna kom upp till kontoret efter Anas Al-Imam.
Av säljaren Mohamed Hamads uppgifter framgår bl.a. följande. Han befann
sig på kontoret en trappa upp tillsammans med stamkunden Lasse och Saif
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Alkinani. Sedan kom Momodou Sohna med Anas Al-Imam. Anas Al-Imam
lämnade besked om att provanställningen skulle upphöra. Momodou Sohna
sade att han ville tala med sin tjej och sin handläggare och att han inte kunde
svenska.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Anas Al-Imam har påstått att avbrytandet av provanställningen ägde rum på
det lägre våningsplanet. Momodou Sohna har förnekat att händelsen över
huvud taget har ägt rum. Ord står således mot ord. Saif Alkinani har inte
själv sett händelsen äga rum och Mohamed Hamad påstår att han sett händelsen äga rum på det övre våningsplanet. Kunden Lasse, som var den som
befann sig på det övre planet tillsammans med Saif Alkinani och Mohamed
Hamad, är inte hörd i målet.
Momodou Sohna har således förnekat att händelsen över huvud taget ägt
rum. Arbetsdomstolen anser att Saif Alkinani gett ett trovärdigt intryck och
han synes ha en klar minnesbild av händelseförloppet. Arbetsdomstolen ser
därför inte någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som Saif Alkinani
har lämnat. Genom hans uppgifter är det således utrett att Momodou Sohna
var på plats vid det aktuella tillfället. Saif Alkinani har även uppgett att
Anas Al-Imam kom upp och berättade att Momodou Sohna inte ville skriva
på underrättelsen i fråga. Hans berättelse stöder alltså vad Anas Al-Imam
uppgett. Arbetsdomstolen finner därmed utrett att Anas Al-Imam muntligen
den 3 december 2015 lämnat besked om att provanställningen skulle upphöra. Att Mohamed Hamad i förhör uppgett att händelsen skulle ha utspelat
sig en trappa upp på kontoret, och inte i den del av bolagets lokaler som
Anas Al-Imam uppgett, påverkar inte Arbetsdomstolens bedömning.
Det anförda innebär att provanställningen inte övergick i en tillsvidareanställning vid årsskiftet 2015/2016.
Förbundet har vid denna bedömning gjort gällande att ett nytt anställningsavtal har träffats mellan Momodou Sohna och bolaget genom konkludent
handlande, eftersom Momodou Sohna fortsatt att arbeta hos bolaget i januari
2016 innan han blev avskedad. Eftersom inget annat har avtalats om anställningsformen, menar förbundet, att det har varit en tillsvidareanställning.
Har ett nytt anställningsavtal uppkommit efter den 31 december 2015?
I en situation, när besked har lämnats om att en arbetstagare inte ska få fortsatt anställning vid prövotidens slut, ankommer det på arbetstagarparten att
bevisa att en tillsvidareanställning trots detta har kommit till stånd
(se AD 1981 nr 16).
Bolaget har bestritt att ett nytt anställningsavtal har kommit till stånd och
anfört följande. Momodou Sohna har överhuvudtaget inte arbetat i januari
2016. Den sista dag han befann sig hos bolaget för arbete var den 23 decem-
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ber 2015, trots att han skulle ha arbetat fram till den 31 december 2015.
I de förhör som hållits inför Arbetsdomstolen har framkommit olika uppgifter om Momodou Sohna har arbetat i januari 2016.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Momodou Sohna har sagt att han har arbetat i januari men har inte klargjort
exakt vilka dagar som han skulle ha arbetat. Mikaela Johnsson har lämnat i
princip samma uppgifter som Momodou Sohna. Hassan Eshnisheh, som var
anställd hos bolaget från januari 2015 fram till april/maj 2016, har berättat
att han arbetade tillsammans med Momodou Sohna i december 2015 och i
januari 2016, men har inte preciserat vilka dagar. När de gäller de uppgifter
som Mikaela Johnsson och Hassan Eshnisheh har lämnat, finner Arbetsdomstolen ingen anledning att ifrågasätta dem. Mikaela Johnsson har dock
inte själv befunnit sig på arbetsplatsen utan baserat sin utsaga på vad
Momodou Sohna har berättat för henne.
När det gäller den tidigare anställdes, Oday Daewoods, uppgifter tillmäter
Arbetsdomstolen dessa ingen vidare betydelse. Oday Daewood framstår inte
som trovärdig. Han har under förhöret med honom vid flera tillfällen svarat
nej på frågan om han polisanmält Anas Al-Imam för att sedan, när den aktuella polisanmälan getts in i målet, ändra sin berättelse.
Mot Momodou Sohnas, Mikaela Johnssons och Hassan Eshnishehs uppgifter ställs därmed det som Anas Al-Imam och Mohamed Hamad berättat,
nämligen att Momodou Sohna inte har varit på arbetet efter den 23 december 2015.
Förbundet har även åberopat en ljudinspelning av delar av ett samtal mellan
Momodou Sohna och Anas Al-Imam. Enligt förbundet har detta samtal ägt
rum när Momodou Sohna försökte överlämna ett brev, som Mikaela Jonsson
hjälpt honom att skriva, till Anas Al-Imam och vid vilken tidpunkt
Momodou Sohna menar att han skulle ha blivit avskedad.
Det är inte utrett när det inspelade samtalet faktiskt ägde rum. Inspelningen
består endast av delar av ett samtal. Visserligen säger Momodou Sohna på
ljudinspelningen att han har jobbat i fyra dagar utan kontrakt. Enligt Arbetsdomstolens mening går det dock inte att dra några säkra slutsatser av det
som framkommer i ljudinspelningen. Det är svårt att följa Momodou Sohnas
och Anas Al-Imam resonemang i samtalet. En fråga framställs ibland som
ett påstående och tvärtom. Sammanfattningsvis ger ljudfilen inte, enligt
Arbetsdomstolens mening, stöd för påståendet att Momodou Sohna skulle
ha arbetat i januari.
Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning att förbundet inte, mot de
uppgifter som Anas Al-Imam och Mohamed Hamad lämnat, lyckats visa att
Momodou Sohna har arbetat för bolaget i januari 2016. Det har därmed inte
heller uppkommit ett nytt anställningsavtal.
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Arbetsdomstolens slutsatser med anledning av ställningstagandet att
Momodou Sohna inte var anställd i januari 2016
Arbetsdomstolen har således funnit att Momodou Sohnas provanställning,
genom det besked som lämnades den 3 december 2015, upphörde
den 31 december 2015, och att det inte uppkommit något nytt anställningsavtal mellan bolaget och Momodou Sohna i januari 2016. Momodou Sohna
kan således inte ha blivit avskedad den 11 januari 2016.
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att yrkandet om ekonomiskt
skadestånd (yrkande 1), yrkandena om allmänt skadestånd till Momodou
Sohna (yrkandena 2 och 3), yrkandet om allmänt skadestånd till förbundet
(yrkande 9), yrkandena om utebliven lön och sjuklön (yrkandena 4 och 5)
och yrkandet om semesterersättning avseende tiden den 1- 11januari 2016
(del av yrkande 6) ska avslås.
Har Momodou Sohna rätt till semesterersättning för år 2015?
Förbundet har gjort gällande att Momodou Sohna inte har haft semester eller
fått semesterlön under sin anställningstid och att bolaget därför är skyldigt
att betala semesterersättning till Momodou Sohna. Då bolaget inte gjort
detta är det, enligt förbundet, skyldigt att även betala allmänt skadestånd till
Momodou Sohna och till förbundet.
Bolaget har i första hand gjort gällande att Momodou Sohnas semesterersättning enligt anställningsavtalet var inräknad i månadslönen. I andra hand
har bolaget gjort gällande att han blivit kompenserad genom att han under
anställningstiden tagit ut semesterdagar utan löneavdrag.
Förbundet har bestritt att semesterlönen skulle ha ingått i månadslönen och
att om domstolen skulle finna att så var fallet, överenskommelsen om detta
är ogiltig samt att Momodou Sohna inte har blivit kompenserad på annat
sätt. Enligt förbundet har Momodou Sohna inte tagit ut några semesterdagar
under anställningstiden.
Enligt 26 § semesterlagen ska arbetsgivaren betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. Om anställningen upphör innan
arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska semesterlönen i
enlighet med 28 och 30 §§ semesterlagen i stället, utan oskäligt dröjsmål
och senast en månad efter att anställningen upphört, betalas ut till arbetstagaren som semesterersättning.
Regeln i 26 § semesterlagen syftar till att hindra överenskommelser om
inkludering av semesterlönen i den successivt utgående lönen
(se prop. 1976/77:90 s. 208 f.). Ett sådant avtal om inräknande av semesterlönen i den ordinarie lönen är mot denna bakgrund att betrakta som ogiltigt
(se 2 § semesterlagen). Arbetsdomstolen har emellertid i flera avgöranden
slagit fast att det, även om en sådan överenskommelse är ogiltig, inte omedelbart följer av detta att en arbetstagare som slutat sin anställning har rätt
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till semesterersättning. För att arbetsgivaren ska vara fri från ersättningsskyldighet krävs att denne visar att avtal träffats om att semesterlönen är
inkluderad i den ordinarie lönen och att avtalet inte innebär att arbetstagaren
har kommit att godta sämre semesterförmåner än vad lagen föreskriver. I
detta krav ligger bl.a. att det tydligt ska kunna fastställas vilken andel av
lönen som semesterlönen utgjort (se AD 2016 nr 73 och där gjorda hänvisningar).
Ingick semesterlönen i månadslönen?
I Momodou Sohnas anställningsavtal nämns inget om antal semesterdagar
eller något om semesterlön eller att den ska räknas in i den ordinarie lönen.
Det framgår således inte av det skriftliga anställningsavtalet att parterna har
avtalat om att semesterlönen ingick i den ordinarie lönen.
Enligt Momodou Sohna diskuterade han och bolaget inte semester eller
semesterlön när de träffade avtalet om anställningen. Momodou Sohna har
uppgett att han fick det skriftliga anställningsavtalet från Anas Al-Imam och
att allt redan var ifyllt, förutom där han skulle skriva under.
I förhöret med Anas Al-Imam har inte framkommit att parterna har avtalat
om att semesterlönen skulle ingå i den ordinarie lönen. Det har inte heller
framkommit några andra uppgifter i målet som tyder på detta. Bolaget har
således inte visat att semesterlönen var inkluderad i den ordinarie lönen.
Var Momodou Sohna semesterledig under år 2015?
Bolaget har i andra hand gjort gällande att Momodou Sohna har blivit kompenserad genom att han under anställningstiden har tagit ut semesterdagar,
dvs. att han varit ledig utan löneavdrag. Bolaget har hävdat att Momodou
Sohna tog ut tre semesterdagar varje månad med början i augusti 2015.
Enligt bolaget torde Momodou Sohnas uttagna semesterledighet under
anställningen motsvara i vart fall 15 hela semesterdagar, vilket överskrider
den semesterledighet han tjänat in.
Förbundet har bestritt att Momodou Sohna tagit semester under anställningstiden och gjort gällande att han haft en överenskommelse med bolaget
om att han fick ta ledigt vissa dagar i veckan, om han arbetade in den lediga
tiden en lördag /eller söndag.
Momodou Sohna har uppgett bl.a. följande. Han har inte har haft någon
semester eller betald ledighet under hela anställningstiden. Han har inte heller fått någon semesterlön. Alla anställda hade samma överenskommelse
med bolaget om att få ta ledigt vissa dagar i veckan, om den lediga tiden
arbetades igen en lördag eller söndag. Momodou Sohna har vidgått att han
vid några tillfällen, med arbetsgivarens godkännande, har varit ledig en
arbetsdag men att han då , i enlighet med överenskommelsen, i stället har
arbetat under helgen.
Mikaela Johnsson har uppgett att Momodou Sohna inte har haft någon
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semester under sin anställning hos bolaget utan, om han behövde vara ledig,
fick han arbeta in ledigheten på helgerna.
Anas Al-Imam har uppgett följande. När han och Momodou Sohna träffade
anställningsavtalet bad Momodou Sohna om tre dagar ledigt i månaden för
att hälsa på sin dotter och det gick han med på. Momodou Sohna fick inte
löneavdrag för de dagar han var ledig. Han försvann dock från arbetet vid
flera tillfällen, vilket var ett problem för bolaget.
Hassan Eshnisheh har, precis som Momodou Sohna, berättat att han inte
hade någon semester under hela sin anställningstid och om han behövde
vara ledig en dag var han tvungen att arbeta in den tiden på helgen.
Hassan Eshnishehs uppgifter ger visst stöd för den överenskommelse om
ledighet som förbundet har gjort gällande.
Förbundet har vidare åberopat utdrag ur en sms-konversation till styrkande
av denna överenskommelse. Av sms-konversationen framgår att Momodou
Sohna den 30 november 2015 har skickat ett sms till Anas Al-Imam med
följande innehåll. ”Hi jag ska jobba lördag och söndag. Jag vill vara ledig
idag for att jag är i Jönköping med min dotter”. Det framgår inte av utdraget
att Anas Al-Imam har svarat på sms:et. Bolaget har inte invänt mot påståendet att sms:et skickats till Anas Al-Imam och att denne inte har svarat på
detta. Enligt förbundet visar det uteblivna svaret att arbetsgivaren godtog att
Momodou Sohna tog ledigt på sätt som påståtts. Enligt Arbetsdomstolen går
det dock inte att av sms-konversationen dra den slutsatsen att det generellt
fanns en sådan överenskommelse som förbundet har gjort gällande.
Även Mikaela Johnssons uppgifter ger visst stöd till Momodou Sohnas
påstående om att han inte har tagit någon semester eller annan betald ledighet under sin anställningstid.
För att en arbetstagares ledighet ska kunna betraktas som semester, är ett
krav att det redan när ledigheten erhållits stått klart för arbetstagaren att
arbetsgivaren avsett att därmed bereda arbetstagaren semester. Det kan visserligen inte anses uteslutet att en ledighet med hänsyn till föreliggande
omständigheter kan vara att anse som semester, trots att arbetstagaren inte
uttryckligen har underrättats om att ledigheten skulle ha denna karaktär. Vid
tvist därom måste det dock ankomma på arbetsgivaren att visa, att arbetstagaren likväl förstått att det varit fråga om semester
(se t.ex. AD 1989 nr 135).
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Bolaget har inte kunnat lämna någon preciserad uppgift om hur många
semesterdagar, som det menar att Momodou Sohna tagit ut, eller när han
skulle ha tagit ut dessa semesterdagar. Inte heller ger utredningen i övrigt
något stöd för att Momodou Sohna har tagit semester under anställningstiden. Det är således inte visat att Momodou Sohna varit semesterledig under
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anställningstiden.
Semesterersättningens storlek
Arbetsdomstolen har således kommit fram till att semesterlönen inte ingick i
den ordinarie lönen och att det inte är visat att Momodou Sohna har tagit ut
semester under anställningstiden. Momodou Sohna har därför haft rätt till
semesterersättning när anställningen upphörde. Det är ostridigt att bolaget
inte har betalat ut semesterersättning till Momodou Sohna. Bolaget är därmed skyldigt att betala semesterersättning till Momodou Sohna för den tid
då Momodou Sohna varit anställd.
Arbetsdomstolen har ovan kommit fram till att Momodou Sohnas anställning avslutades den 31 december 2015. Bolaget har emellertid invänt att
Momodou Sohna var försvunnen från arbetet efter den 23 december 2015.
Dagar då en arbetstagare har varit olovligen frånvarande är inte semesterlönegrundande. Tiden den 24–26 december innefattade julafton, juldagen och
annandag jul. Den 27 december var en söndag. Annat har inte framkommit
än att dessa dagar var lediga dagar. Den 24 december fram till och med
den 27 december 2015 ska därför räknas som semesterlönegrundande dagar.
När det gäller tiden den 28 december–31 december anser Arbetsdomstolen – i enlighet med vad domstolen tidigare funnit i frågan om Momodou
Sohna arbetat i januari – att det inte är visat att Momodou Sohna arbetat
under den tiden. Det har inte framkommit att det varit fråga om en semesterlönegrundande frånvaro. Momodou Sohna har därför inte rätt till semesterersättning för dessa dagar.
Av motorbranschavtalet § 9 mom. 1 framgår bl.a. att semester utgår enligt
lag. Av § 9 mom. 3 framgår vidare att arbetstagaren under betald semester
behåller sin månadslön och fasta lönetillägg per månad samt får ett
semestertillägg. Bestämmelsen anger också hur semesterlön och semestertillägg ska beräknas. I mom. 5 samma paragraf anges sedan hur semesterersättningen ska beräknas. Enligt motorbranschavtalet ska semesterersättningen per dag uppgå till 4,6 procent av den aktuella månadslönen plus
semestertillägg, med eventuellt tillägg eller avdrag i det fall sysselsättningsgraden ändrats. Semestertillägget uppgår till 0,8 procent av månadslönen per
semesterdag.
Momodou Sohna har haft rätt till 25 semesterdagar per år. Då Momodou
Sohnas månadslön uppgick till 19 000 kr var hans semesterersättning per
dag 1 026 kr (19 000 kr x 0,054). Bolaget har vitsordat beloppen avseende
semesterersättning. Momodou Sohna var anställd i bolaget totalt 177 dagar.
Av dessa var 173 dagar, i enlighet med bedömningen ovan, semesterlönegrundande. Detta innebär att han hade tjänat in 12 semesterdagar (173/365 x
25= 11,8 vilket enligt 7 § semesterlagen ska avrundas till 12 dagar).
Momodou Sohna har således haft rätt till semesterersättning med 12 312 kr
(12 x 1 026 kr) för perioden den 8 juli 2015–31 december 2015. Bolaget ska
således betala 12 312 kr i semesterersättning till Momodou Sohna (del av
yrkande 6).
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Genom att inte betala semesterersättning till Momodou Sohna bröt bolaget
mot semesterlagen och har därför enligt 32 § semesterlagen ådragit sig en
skyldighet att betala allmänt skadestånd till Momodou Sohna. Bolaget har
även brutit mot motorbranschavtalet genom att inte betala i vart fall
semestertillägg i enlighet med vad som där föreskrivs.
Arbetsdomstolen finner att Momodou Sohna ska tillerkännas allmänt skadestånd om sammanlagt 20 000 kr för brotten mot semesterlagen och kollektivavtalet (yrkandena 7 och 8).
Bolagets brott mot motorbranschavtalet medför att det ska utge allmänt skadestånd till förbundet, 54 och 55 §§ medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen bestämmer det till 20 000 kr (yrkande 10).
Har bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet?
Parterna är överens om att bolaget har varit förhandlingsskyldigt enligt förhandlingsordningen i motorbranschavtalet. Tvisten gäller om bolaget har
brutit mot sin förhandlingsskyldighet såvitt avser tvisten om fordringarna
genom att inte medverka till att sakomständigheterna blivit utredda, genom
att inte lägga fram en motiverad inställning i sak och genom att inte ha medverkat till att den centrala förhandlingen avseende lönefordringarna har kunnat slutföras.
Innebörden av förhandlingsskyldigheten preciseras i 15 § medbestämmandelagen. I bestämmelsen anges att en part som är skyldig att förhandla själv
eller genom ombud ska inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om
det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som
förhandlingen avser. Förhandlingsskyldigheten enligt förhandlingsordningen får anses ha samma innebörd som enligt medbestämmandelagen.
Förhandlingsskyldigheten innebär att parten ska bidra till att föra förhandlingen framåt genom att klart ange och motivera sin ståndpunkt i sak och gå
in i saklig överläggning med motparten i förhandlingsfrågan. Någon skyldighet att komma överens eller att visa kompromissvilja ligger dock inte i
förhandlingsskyldigheten som sådan. I förhandlingsskyldigheten ligger dock
en skyldighet att lämna för förhandlingsfrågan nödvändig information (se
AD 2011 nr 46 med där gjorda hänvisningar).
Parterna är överens om att förhandlingsskyldigheten, såvitt avser frågan om
avskedande, är uppfylld. Det har dock, enligt båda parters beskrivning, varit
fråga om ett dåligt förhandlingsklimat dem emellan.
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Av utredningen har inte framgått att arbetstagarsidan vid förhandlingarna
tog upp frågan om semesterersättning för tiden före den 1 januari 2016. Av
Anas Al-Imams uppgifter framgår att bolaget redovisat sin ståndpunkt i
fordringsdelen i övrigt, nämligen att Momodou Sohna inte hade rätt till
ersättning eftersom han inte arbetat efter den 23 december 2015. Detta får
också anses framgå av protokollet från den lokala förhandlingen, som den
lokale ombudsmannen Stefan Olsson upprättade.
Av Stefan Olssons uppgifter framgår att den första centrala förhandlingen i
princip var en upprepning av den lokala förhandlingen, då arbetsgivaren
nekade till att han alls var skyldig att betala något till Momodou Sohna.
Genom att ange varför Momodou Sohna inte hade rätt till det som krävdes – därför att han inte hade arbetat – har bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet redan vid den första centrala förhandlingen. Om bolaget vid ett
senare tillfälle vägrat säga mer om saken, får det betraktas som ett frånträdande från förhandlingen efter det att förhandlingsskyldigheten fullgjorts.
Den ljudinspelning, som båda parter åberopat, från en av de centrala förhandlingarna, påverkar inte denna bedömning.
Sammanfattning och rättegångskostnader
Arbetsdomstolen har ovan funnit att Momodou Sohnas provanställning
avslutades den 31 december 2015 och att Momodou Sohna inte har arbetat i
januari 2016. Detta innebär att förbundets yrkande 1–5 samt 9 ska avslås.
Arbetsdomstolen har vidare funnit att bolaget ska betala semesterersättning
till Momodou Sohna med 12 312 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 11 februari 2016 (del av yrkande 6). Bolaget ska även betala allmänt
skadestånd till Momodou Sohna för brott mot semesterlagen och kollektivavtalet med 20 000 kr (yrkandena 7 och 8) samt allmänt skadestånd till förbundet för brott mot kollektivavtalet med 20 000 kr (yrkande 10), jämte
ränta. Arbetsdomstolen har vidare funnit att bolaget inte brutit mot sin förhandlingsskyldighet. Det innebär att förbundets talan i den delen ska avslås
(yrkande 11).
Målet har huvudsakligen rört frågorna om provanställningens upphörande,
om ny anställning uppkommit efter årsskiftet 2015/2016, om Momodou
Sohna arbetat vissa tider i december 2015 och januari 2016 och om han blivit avskedad. Förbundet har tappat målet i dessa utredningskrävande delar.
Förbundet har också förlorat frågan om bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet. Förbundet har vunnit i det närmaste full framgång i semesterer-
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sättningsfrågan för år 2015 och följaktligen de skadeståndsmässiga konsekvenserna härav, även om Arbetsdomstolen reducerat de begärda skadeståndsbeloppen. Detta utgör emellertid endast en mindre del av det totala
käromålet. Det som bolaget tappat, i de delar där förbundets yrkanden bifallits, får anses vara av så ringa betydelse sett till målet i dess helhet, att bolaget får anses som i huvudsak vinnande part och därför ska erhålla full ersättning för sina kostnader.
Bolaget har yrkat ersättning med 131 300 kr, varav 127 500 kr avser
ombudsarvode, 3 600 kr tidsspillan och 200 kr utlägg. Förbundet har överlämnat frågan om skäligheten av den yrkade ersättningen till domstolens
bedömning. Den av bolaget begärda ersättningen är enligt Arbetsdomstolen
skälig.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen förpliktar Drömbilar i Stockholm AB att till
Momodou Sohna betala 12 312 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från den 11 februari 2016 till dess betalning sker.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Drömbilar i Stockholm AB att till
Momodou Sohna betala allmänt skadestånd med 20 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 juli 2016 till dess betalning
sker.
3. Arbetsdomstolen förpliktar Drömbilar i Stockholm AB att till Industrifacket Metall betala allmänt skadestånd med 20 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 juli 2016 till dess betalning
sker.
4. Arbetsdomstolen avslår Industrifacket Metalls yrkanden i punkterna
1-5, 9 och 11.
5. Arbetsdomstolen avslår Industrifacket Metalls yrkande om semesterersättning avseende tiden den 1 januari 2016 till och med den
11 januari 2016, del av yrkande 6.
6. Industrifacket Metall ska ersätta Drömbilar i Stockholm AB för rättegångskostnad med 131 300 kr, varav 127 500 kr avser ombudsarvode jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen
från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Charlott
Richardson, Göran Söderlöf, Gerald Lindberg (skiljaktig) och Carl-Gustaf
Hjort.
Rättssekreterare: Maria Lundberg
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Domsbilaga
i mål nr A 84/16

Ledamoten Gerald Lindbergs skiljaktig mening
En provanställning övergår i en tillsvidareanställning, om den inte sägs upp
senast innan provanställningens utgång. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan att provanställningen sagts upp. I annat fall övergår den i en
tillsvidareanställning. Det torde även ligga i arbetsgivarens intresse att på ett
tydligt sätt säkerställa att provanställningen sagts upp för att inte riskera att
den övergår i en tillsvidareanställning.
Momodou Sohna hävdar att han inte erhållit något besked om provanställningens upphörande av arbetsgivaren och någon sådan handling har heller
inte undertecknats av honom. Vittnesuppgifterna ger inte heller en enhetlig
och tydlig bild om vad som skett den aktuella dagen då besked om provanställningens upphörande påstås ha lämnats till Momodou Sohna. Enligt
min uppfattning kan det därför inte anses vara styrkt, att besked om provanställningens upphörande har lämnats till Momodou Sohna. Därmed har
också anställningen övergått i en tillsvidareanställning.
Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2017-11-29
Stockholm

Dom nr 61/17
Mål nr B 49/17

KLAGANDE
Malmö mot Diskriminering, Carl Gustafs väg 42, 214 21 Malmö
Ombud: juristerna Johanna Ingemarsson och Karin Henrikz,
Malmö mot Diskriminering, adress som ovan
MOTPART
ALOIS Assistans AB, 556848-5782, Box 6, 286 21 Örkelljunga
Ombud: chefsjuristen Sven Rosqvist, Athene Arbetsgivarservice AB,
Box 16355, 103 26 Stockholm
SAKEN
diskrimineringsersättning för brott mot 2 kap. 3 § diskrimineringslagen
ÖVERKLAGAD DOM
Helsingborgs tingsrätts dom den 14 mars 2017 i mål nr FT 707-16
Tingsrättens dom, uteslutes här.
Yrkanden m.m.
Malmö mot Diskriminering (MmD) har yrkat att Arbetsdomstolen, med
ändring av tingsrättens dom, ska bifalla MmD:s vid tingsrätten förda talan
och befria MmD från skyldigheten att ersätta ALOIS Assistans AB
(bolaget) för dess rättegångskostnader vid tingsrätten. MmD har även för det
fall att talan inte skulle vinna bifall yrkat befrielse från skyldigheten att
ersätta bolaget för dess rättegångskostnader vid tingsrätten, genom att kostnaderna där kvittas.
Om Arbetsdomstolen med tillämpning av svensk rätt skulle finna att det inte
finns en utrednings- och åtgärdsskyldighet för en arbetsgivare enligt 2 kap.
3 § diskrimineringslagen av den anledningen att den som utfört trakasserierna inte står under något arbetsrättsligt inflytande från arbetsgivaren, har
MmD yrkat att Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EUdomstolen.
Bolaget har motsatt sig att tingsrättens dom ändras samt att
Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
MmD har, för det fall MmD förlorar målet, yrkat att vardera parten ska stå
sin rättegångskostnad även i Arbetsdomstolen.
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Bolaget har motsatt sig yrkandet om kvittning av rättegångskostnader.
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupptagningarna av samtliga förhör vid tingsrätten spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.
Parterna har åberopat samma grunder som vid tingsrätten och har till
utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som antecknats i tingsrättens dom. MmD har förtydligat att det görs gällande att bolaget haft en
utrednings- och åtgärdsskyldighet med anledning av enbart uppgifter från
Albina Gaboaleva om att hon anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och trakasserier som haft samband med etnicitet.
Domskäl
Tvisten
I 2 kap. 3 § första stycket diskrimineringslagen anges följande.
Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är
arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Albina Gaboaleva var anställd hos bolaget som personlig assistent från och
med april 2012. Hon var ”anställd för viss tid så länge uppdraget varar” i
enlighet med det kollektivavtal som bolaget var bundet av, kollektivavtalet
”Personlig assistans” ingånget mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO)
och Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundet). Bolaget är medlem i
KFO och Albina Gaboaleva är medlem i förbundet. Förbundet har i tingsrätten förklarat att det inte avser att föra Albina Gaboalevas talan och Albina
Gaboaleva har medgett att MmD för hennes talan.
Albina Gaboalevas anställning hos bolaget upphörde efter att hon blivit uppsagd från anställningen den 24 augusti 2015. Hennes arbetsuppgifter hos
bolaget bestod i personlig assistans åt en och samma brukare och arbetet
utfördes huvudsakligen i brukarens hem. Där vistades även brukarens
sambo, som var fullmaktshavare för brukaren.
Parterna är överens om att Albina Gaboaleva i vart fall den 25 maj 2015 till
bolaget uppgett att hon ansåg sig på arbetsplatsen ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och trakasserier som hade samband med etnicitet, av brukarens sambo.
Tvisten rör i första hand om bolaget haft en utredningsskyldighet enligt
2 kap. 3 § diskrimineringslagen. Mellan parterna är tvistigt om brukarens

AD 2017 nr 61

november 17 s 49

sambo kan anses ha utfört arbete hos arbetsgivaren eller varit i sammanhanget att jämställa med en arbetstagare.
För det fall bolaget haft en utredningsskyldighet, och därmed i förekommande fall även haft en åtgärdsskyldighet, är det tvistigt dels om bolaget
före den 25 maj 2015 fått kännedom om att Albina Gaboaleva ansåg sig ha
blivit utsatt för trakasserier av brukarens sambo, dels om bolaget fullgjort
sin utredningsskyldighet och eventuella åtgärdsskyldighet.
Huruvida Albina Gaboaleva utsatts för trakasserier i strid med diskrimineringslagen omfattas inte av MmD:s talan och är således inte föremål för
prövning.
Utgångspunkter för bedömningen
Bestämmelserna i diskrimineringslagen om förbud mot diskriminering i
arbetslivet i form av trakasserier har sin bakgrund i tre EU-direktiv, rådets
direktiv 2006/54/EG om genomförande av principen om lika möjligheter
och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (likabehandlingsdirektivet), rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet mot etnisk diskriminering) och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (arbetslivsdirektivet). 2006 års likabehandlingsdirektiv innebär att bl.a. bestämmelserna i
likalönedirektivet (75/117/EG) och likabehandlingsdirektivet (76/2007/EG)
sammanfördes i ett direktiv.
Likabehandlingsdirektivet omfattar diskrimineringsgrunden kön medan
direktivet mot etnisk diskriminering omfattar diskrimineringsgrunderna ras
och etniskt ursprung och arbetslivsdirektivet religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. I de tre direktiven anges
att trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i
respektive direktiv är trakasserier och utgör diskriminering. I likabehandlingsdirektivet anges därutöver att sexuella trakasserier är diskriminering
enligt direktivet.
I 1 kap. 4 § 4 och 5 diskrimineringslagen anges att trakasserier och sexuella
trakasserier är diskriminering. Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen är det
förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera t.ex. en arbetstagare.
Förutom förbuden mot diskriminering i arbetslivet gäller därutöver enligt
diskrimineringslagen, som redan redovisats, en skyldighet för arbetsgivare
att utreda påståenden från bl.a. en arbetstagare om trakasserier och sexuella
trakasserier. Utredningsskyldigheten gäller enligt lagtexten i de fall en
arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med
arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon
som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren.
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En förutsättning för utredningsskyldigheten är alltså att den som påståtts ha
trakasserat är ”någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren”. Det är ostridigt att sambon inte var anställd hos bolaget eller fullgjorde någon praktik hos bolaget.
Enligt bolaget utförde sambon inte något arbete för bolagets räkning hos
brukaren. MmD har häremot gjort gällande att sambon i praktiken varit
arbetsledare för de personliga assistenterna hos brukaren och därmed bör
jämställas med en arbetstagare hos bolaget. MmD har gjort gällande att
bolagets utredningsskyldighet följer i första hand av en direkt tillämpning av
2 kap. 3 § diskrimineringslagen och i andra hand av en EU-konform tolkning av bestämmelsen, vilket bolaget bestritt.
Av betydelse för bedömningen av utredningsskyldighetens omfattning är
således om regleringen i 2 kap. 3 § diskrimineringslagen innebär ett genomförande av EU-rätt på området.
Har bestämmelsen i 2 kap. 3 § diskrimineringslagen om en arbetsgivares
utredningsskyldighet någon EU-rättslig grund?
Enligt MmD är domstolen skyldig att tolka regleringen i 2 kap. 3 § diskrimineringslagen EU-konformt utifrån ordalydelsen i och syftet med likabehandlingsdirektivet, eftersom direktivet har införlivats i svensk rätt även genom
denna bestämmelse i diskrimineringslagen. MmD har dock inte gjort gällande att utredningsskyldigheten uttryckligen följer av någon artikel i likabehandlingsdirektivet. MmD har i stället gjort gällande att det är direktivets
syfte som har införlivats genom bestämmelsen. MmD har därvid i huvudsak
hänvisat till vad som anges i skälen under punkt 6 och 7 och vad som anges
om direktivets syfte i artikel 1 samt till vad som anges i artikel 17 och 18
om skyldigheten att säkerställa att alla, som anser sig förfördelade på grund
av att principen om likabehandling inte tillämpats på dem, har tillgång till
rättsliga förfaranden samt faktisk och effektiv kompensation. MmD har
anfört att syftet med direktivet således är att säkerställa att principen om lika
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet genomförs
och att det är arbetsgivaren som har ansvar för att motverka trakasserier på
arbetsplatsen. Enligt MmD följer av EU-rätten att avsaknaden av anställningsförhållande saknar betydelse när beslutanderätt över en arbetstagares
anställning har överlåtits och likhetstecken ska sättas mellan ”arbetsgivare”
och en person som har makt och inflytande över andra personers tillträde till
anställning (se EU-domstolens domar Firma Feryn C 54/07, EU:L 2008:379
och Asociata Accept, C 81/12, EU L 2013:275).
Enligt bolaget föreligger ingen utredningsskyldighet för arbetsgivare enligt
likabehandlingsdirektivet.
Eftersom diskrimineringsgrunderna för den påstådda utredningsskyldigheten
är sexuella trakasserier och trakasserier som haft samband med etnicitet,
prövar Arbetsdomstolen om regleringen om utrednings- och åtgärdsskyldig-
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heten i 3 kap. 2 § diskrimineringslagen innebär ett genomförande av likabehandlingsdirektivet eller direktivet mot etnisk diskriminering i någon del,
eller annorlunda uttryckt om det av de två direktiven följer en skyldighet för
medlemsstaterna att ålägga arbetsgivare en sådan utredningsskyldighet.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Genom den s.k. kvinnofridspropositionen infördes år 1998 en skadeståndssanktionerad utrednings- och åtgärdsskyldighet i 22 a § jämställdhetslagen
för arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit
utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön (se prop.
1997/98:55 s. 116 ff., jfr prop. 2004/05:147). Motsvarande reglering infördes i 1999 års arbetsrättsliga diskrimineringslagar om åtgärder mot etnisk
diskriminering i arbetslivet (se prop. 1997/98:177, s. 32 ff.), om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (se prop.
1997/98:179, s. 57 ff.) och om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av sexuell läggning (se prop. 1997/98: 180 s. 39 ff.).
En arbetsgivares skyldighet att utreda en arbetstagares påstående om sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön eller etnicitet
och i förekommande fall vidta åtgärder mot sådana trakasserier fanns alltså
redan i svensk lagstiftning när diskrimineringslagen infördes år 2008.
I förarbetena till diskrimineringslagen (prop. 2007/08:95, s. 295 f.) anges
som motiv till bestämmelsen att såväl jämställdhetslagen som 1999 års
diskrimineringslagar innebär en skyldighet för arbetsgivaren att utreda och
vidta åtgärder mot trakasserier och att regeringen anser att arbetsgivaren
även enligt den nya diskrimineringslagen bör ha en sådan utrednings- och
åtgärdsskyldighet.
Varken i förarbetena till jämställdhetslagen, 1999 års diskrimineringslagar
eller 2008 års diskrimineringslag framgår att respektive bestämmelse i de
olika lagarna innebär ett införlivande av något av de aktuella EU-direktiven.
Varken likabehandlingsdirektivet eller direktivet mot etnisk diskriminering
har någon bestämmelse i någon artikel som handlar om en arbetsgivares
skyldighet att utreda ett påstående från en arbetstagare om att han eller hon
anser sig ha blivit utsatt för sådana trakasserier som omfattas av respektive
direktiv av en annan arbetstagare hos arbetsgivaren eller av någon som utför
arbete hos arbetsgivaren. Detta är inte heller tvistigt i målet.
Det finns en artikel i likabehandlingsdirektivet som handlar om förebyggande av diskriminering. I artikel 26 anges att medlemsstaterna ska uppmuntra bl.a. arbetsgivare att vidta effektiva åtgärder för att förebygga alla
former av könsdiskriminering, särskilt trakasserier och sexuella trakasserier
på arbetsplatsen, när det gäller tillträde till bl.a. anställning och yrkesmässig
befordran.
En skyldighet för arbetsgivare att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för vissa trakasserier och sexuella
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trakasserier följer av diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder (se
3 kap. 6 § i dess lydelse före den 1 juli 2017). Den som inte fullgör sina
skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder kan vid vite föreläggs att göra det (se
4 kap 5 § diskrimineringslagen).
MmD har i stället hänvisat till skälen till likabehandlingsdirektivet. Där
anges i punkterna 6 och 7 bl.a. följande. Trakasserier och sexuella trakasserier strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män och utgör
könsdiskriminering enligt direktivet. Sådana former av diskriminering bör
alltså förbjudas och bör bli föremål för effektiva, proportionella och
avskräckande sanktioner. I detta sammanhang bör bl.a. arbetsgivare uppmuntras att bekämpa alla former av könsdiskriminering och särskilt att vidta
åtgärder för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
Vad som uttalas i de ovan angivna skälen kan, enligt Arbetsdomstolens
mening, inte anses innefatta en skyldighet för medlemsstaterna att ålägga
arbetsgivare att utreda en arbetstagares uppgift om att han eller hon anser
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av en annan
arbetstagare eller någon som utför arbete hos arbetsgivaren. Direktivskälen
utgör dessutom endast motivtext till vad direktivet enligt dess artiklar ålägger medlemsstaterna. Som redan konstaterats finns varken i likabehandlingsdirektivet eller direktivet mot etnisk diskriminering någon artikel om
att arbetsgivaren skulle ha en sådan utredningsskyldighet som följer av
regleringen i 2 kap. 3 § diskrimineringslagen.
Slutsatsen av det anförda är, enligt Arbetsdomstolens mening, att regleringen i 2 kap. 3 § diskrimineringslagen är en helt nationell reglering som
inte har någon motsvarighet i de två EU-direktiven och således inte heller
genomför något av de två EU-direktiven. Det går därför inte att tolka
bestämmelsen EU-konformt på sätt MmD gjort gällande. Tolkningen av
bestämmelsens innebörd ska alltså på sedvanligt sätt göras utifrån vad som
framgår av lagtexten och dess förarbeten samt eventuell praxis.
Ska Arbetsdomstolen inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen?
Vid den ovan gjorda bedömning saknas förutsättningar att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
Har bolaget haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen?
Den första tvistefrågan i sak rör om bolaget haft en utredningsskyldighet
enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. Tvisten i den här delen gäller om
brukarens sambo ska anses vara, på sätt som framgår av lagtexten, någon
som utförde arbete hos arbetsgivaren, dvs. hos bolaget.
Enligt jämställdhetslagen och 1999 års diskrimineringslagar inträdde utredningsskyldigheten när en arbetsgivare fick kännedom om att en arbetstagare
ansåg sig ha blivit utsatt för trakasserier – som omfattas av respektive lag –
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av en annan arbetstagare. I 2008 års diskrimineringslag ändrades detta på
så sätt att utredningsskyldigheten inträder när en arbetsgivare får kännedom
om att en arbetstagare i samband med arbetet anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier – som omfattas av lagen – av någon som utför arbete...hos
arbetsgivaren. Den utredning som föregick propositionen med förslag till
2008 års diskrimineringslag hade inte föreslagit någon sådan precisering,
utan bara att de påstådda trakasserierna ska ha skett ”i samband med arbetet” (se SOU 2006:22).
I propositionen anges bl.a. följande om en arbetsgivares utrednings- och
åtgärdsskyldighet enligt bestämmelsen (se prop. 2007/08:95, s. 297).
Regeringen har inget att invända mot begränsningen av arbetsgivarens
utrednings- och åtgärdsskyldighet som sådan. Det är en lämplig avvägning att begränsa ansvaret till situationer som har ett naturligt samband
med arbetet. Om trakasserierna har ägt rum i en situation helt utan samband med arbetet är det inte rimligt att arbetsgivaren ska ha en med diskrimineringsersättning sanktionerad skyldighet att utreda trakasserier och
vidta åtgärder. Som Arbetsdomstolen har invänt medför dock det föreslagna uttrycket ”i samband med arbetet” att det uppstår en oklarhet
huruvida arbetsgivarens skyldigheter enligt bestämmelsen även ska
omfatta trakasserier från någon som inte är anställd hos arbetsgivaren,
t.ex. trakasserier på arbetsplatsen från en leverantör riktade mot en arbetstagare. Regeringen anser därför att det bör förtydligas att det ska vara
fråga om trakasserier av en annan arbetstagare eller någon som bör likställas med arbetstagare i sammanhanget. Detta kan lämpligen göras
genom ett tillägg i paragrafen att utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller när en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för
trakasserier och sexuella trakasserier ”av någon som utför arbete eller
fullgör praktik hos arbetsgivaren”.

Av detta förarbetsuttalande framgår således att uttrycket ”någon som utför
arbete hos arbetsgivaren” inte endast omfattar arbetstagare, utan även någon
som i sammanhanget bör likställas med en arbetstagare.
Enligt MmD ska brukarens sambo i sammanhanget likställas med en arbetstagare och därmed anses vara någon som utförde arbete hos bolaget. MmD
har till stöd för detta anfört i huvudsak följande omständigheter. Den
anställning som Albina Gaboaleva hade hos bolaget, anställning för viss tid
så länge uppdraget varar, kunde sägas upp om samarbetet mellan henne och
brukaren inte fungerade. Anställningsformen har sin bakgrund i brukarens
rätt till inflytande och självbestämmande enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som fullmaktshavare för brukaren var sambon den som i praktiken utövade denna bestämmanderätt och
sambon hade därmed ett inflytande över Albina Gaboalevas anställning.
Sambon var ständigt närvarande på arbetsplatsen och det var han som ledde
arbetet. I praktiken fungerade sambon därför som en arbetsledare såväl för
Albina Gaboaleva som för de övriga personliga assistenterna hos brukaren.
Enligt bolaget kan brukarens sambo inte likställas med en arbetstagare hos
bolaget. Bolaget har till stöd för detta anfört i huvudsak följande. Sambon
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var inte anställd hos bolaget och hade inte heller något annat uppdrag hos
bolaget. Bolagets enda kontakt med sambon var att han bodde tillsammans
med brukaren på arbetsplatsen, dvs. i brukarens hem. Att brukaren enligt
LSS givits en stor möjlighet att påverka den personliga assistansen innebär
inte att brukaren har ett arbetsledningsansvar för bolagets anställda. Samma
sak gäller för brukarens sambo i egenskap av fullmaktshavare för brukaren.
Bolaget har saknat såväl arbetsledningsrätt som annat rättsligt inflytande
över sambon.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Det är ostridigt att brukarens sambo inte var anställd hos bolaget och att han
inte heller hade något annat uppdrag hos bolaget. Det har inte påståtts att
bolaget skulle haft arbetsledningsrätt eller annat rättsligt inflytande över
sambon, utan MmD har gjort gällande att sambon i egenskap av fullmaktshavare för brukaren i praktiken fungerade som arbetsledare, mot bakgrund
av dels de särskilda förutsättningar som gällde för anställningen utifrån brukarens bestämmanderätt enligt LSS, dels de faktiska förutsättningarna på
arbetsplatsen.
Arbetsdomstolen kan konstatera att verksamhet med personlig assistans är
speciell på det sättet att den enskilde brukaren, mot bakgrund av reglerna i
LSS, har ett stort inflytande över hur assistansen ska utföras. Enligt 6 § LSS
ska verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Enligt samma bestämmelse ska den enskilde i största
möjliga omfattning ges inflytande över de insatser som ges. Att brukaren,
enligt LSS, givits detta inflytande innebär dock enligt Arbetsdomstolens
mening inte att den assistansanordnare som brukaren är kund hos har delegerat sin arbetsledningsrätt till brukaren.
Frågan om brukarens sambo i egenskap av fullmaktshavare för brukaren kan
likställas med en arbetstagare och därmed anses vara någon som utför arbete
hos bolaget måste, enligt Arbetsdomstolens mening, bedömas på samma sätt
som om påståendet hade gällt brukaren själv. Arbetsdomstolens bedömning
är att när brukaren som bolagets kund, själv eller via fullmaktshavare, har
synpunkter på och inflytande över den mottagna assistansen kan brukaren
eller fullmaktshavaren inte likställas med någon som utför arbete för bolagets räkning. Det är nämligen inte arbetsgivaren som gett dem rätten att
komma med synpunkter och ha inflytande, utan LSS.
Enligt Arbetsdomstolens mening kan det dock tänkas att t.ex. en person som
är inlånad eller inhyrd för att utföra ett arbete på samma sätt som arbetsgivarens anställda är, i bestämmelsens mening, någon som utför arbete hos
arbetsgivaren.
Slutsatsen av det anförda är att brukarens sambo i sammanhanget inte kan
likställas med en arbetstagare och därmed inte heller kan anses vara någon
som utförde arbete för bolagets räkning hos brukaren. Bolaget har därför
inte varit skyldigt att enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen utreda Albina
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Gaboalevas påståenden om sexuella trakasserier eller trakasserier som har
samband med etnicitet.
Som tingsrätten dock påpekat har bolaget haft ett ansvar för arbetsmiljön på
arbetsplatsen på sätt som följer av arbetsmiljöregleringen.
Arbetsdomstolens ovan gjorda bedömningar innebär att tingsrättens domslut
ska fastställas i sak.
Rättegångskostnader
Vid den angivna utgången är MmD förlorande part och utgångspunkten är
därmed att MmD, enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken, är skyldig att betala
bolagets rättegångskostnad, såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.
MmD har dock yrkat att vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad
enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen, då MmD, enligt föreningen, haft skälig
anledning att få saken prövad.
I mål som rör tillämpningen av 2 kap. 3 § diskrimineringslagen gäller 5 kap.
2 § arbetstvistlagen, se 6 kap. 1 § första stycket och 7 § andra stycket diskrimineringslagen.
I 5 kap. 2 § arbetstvistlagen anges att i mål som handläggs enligt lagen kan
förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part
som förlorar målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.
Bakgrunden till den särskilda kvittningsbestämmelsen i arbetstvistlagen är
att huvudregeln om kostnadsansvaret enligt rättegångsbalken ansågs för
arbetstvisternas del kunna alltför starkt påverka enskilda parter att inte inlåta
sig på rättegång då den ibland skulle kunna leda till ett resultat som framstår
som alltför hårt mot den förlorande parten (se prop. 1974:77 s. 124 f.).
Avsikten med regeln är att den ska kunna tillämpas både när rättsfrågorna
och bevisfrågorna varit osäkra (se bl.a. AD 1981 nr 46). Av
Arbetsdomstolens praxis framgår att bestämmelsen tillämpas restriktivt.
Arbetsdomstolen kan konstatera att Albina Gaboalevas talan i målet förts av
en sådan ideell förening som har talerätt enligt 6 kap. 2 § diskrimineringslagen, bl.a. på grund av att föreningen enligt bestämmelsens andra stycke
ansetts ha ekonomiska förutsättningar att föra talan. Domstolen kan vidare
konstatera att målet vid tingsrätten varit ett s.k. FT-mål, med det begränsade
kostnadsansvar som följer av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Mot bl.a. den
bakgrunden finner Arbetsdomstolen att den särskilda kvittningsregeln som
följer av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen inte bör tillämpas i detta fall, vare sig
vid tingsrätten eller i Arbetsdomstolen.
Bolagets yrkande om ersättning med 1 021 kr avseende en timmes rättslig
rådgivning är förenlig med 18 kap. 8 a § första stycket 1 rättegångsbalken.
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Tingsrättens domslut ska alltså fastställas även i fråga om rättegångskostnaderna och MmD ska förpliktas att ersätta bolagets yrkade rättegångskostnad
i Arbetsdomstolen.
Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Malmö mot Diskriminerings yrkande om att
Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
2. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.
3. Malmö mot Diskriminering ska ersätta ALOIS Assistans AB för dess rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 1 021 kr.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman,
Elisabeth Ankarcrona och Sofie Rehnström. Enhälligt.
Rättssekreterare: Malin Simon Holm
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