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Domar från Arbetsdomstolen april 2019 

1. AD 2019 nr 19

Förlikning 

2. AD 2019 nr 20

Fallet, som handlar om uppsägning eller avskedande 

vid arbetsvägran, refereras ingående på vita blad. 

3. AD 2019 nr 21

Fallet, som handlar om verkställighet av dom som inte har  

vunnit laga kraft – inhibition, refereras ingående på vita blad. 

4. AD 2019 nr 22

Fallet, som handlar om företagsrekonstruktion, offentligt ackord  

och avtal om att anställningen ska upphöra, refereras ingående på 

vita blad. 

5. AD 2019 nr 23

Förlikning 

6. AD 2019 nr 24

Fallet, som handlar om disciplinpåföljd, refereras ingående på vita blad. 

7. AD 2019 nr 25

Fallet, som handlar om rättegångskostnaderna vid eftergiven talan, 

refereras ingående på vita blad. 

8. AD 2019 nr 26

Fallet, som handlar om rättegångskostnaderna vid eftergiven talan, 

refereras ingående på vita blad. 



 

  



ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 20/19 

2019-04-03 Mål nr B 4/17 
Stockholm 

KLAGANDE 

HVB-NOUR AB, 556952-0298, Bremervägen 2, 139 60 Värmdö 

Ombud: jur.kand. Amelia Krzymowska och jur.dr Antonia Krzymowska, 

Krzymowski juristbyrå AB, Box 44047, 100 73 Stockholm 

MOTPART 

Soheila Hasib Tehrani, 690321-6080, c/o Mehdi Taheri, Krögarvägen 22, 

145 52 Norsborg 

Ombud: förbundsjuristen Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 

SAKEN 

skadestånd för otillåtet avskedande 

ÖVERKLAGAD DOM 

Solna tingsrätts dom den 13 december 2016 i mål nr T 7715-15 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

HVB-NOUR AB (bolaget) drev tidigare ett HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i Stjärnhov. Under 2015 hade HVB-hemmet plats för 20 barn 

och sysselsatte ett femtontal anställda. Soheila Hasib Tehrani anställdes av 

bolaget den 27 januari 2015 som ungdomsassistent vid HVB-hemmet. Hon 

var inledningsvis provanställd. Anställningen övergick den 26 juni 2015 till 

en tillsvidareanställning. Soheila Hasib Tehrani avskedades 

den 15 juli 2015. 

Soheila Hasib Tehrani väckte talan vid tingsrätten och gjorde gällande att 

det inte funnits laga skäl för avskedande eller ens saklig grund för uppsäg- 

ning. Hon yrkade att tingsrätten skulle förplikta bolaget att betala ekono- 

miskt och allmänt skadestånd till henne samt att ersätta hennes rättegångs- 

kostnader. 

Tingsrätten fann att bolaget inte haft laga grund för avskedande eller saklig 

grund för uppsägning. Tingsrätten förpliktade bolaget att betala ekonomiskt 

och allmänt skadestånd till Soheila Hasib Tehrani samt att ersätta hennes 

rättegångskostnader. 
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Yrkanden m.m. 

Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, 

ska ogilla Soheila Hasib Tehranis talan samt befria bolaget från skyldig- 

heten att ersätta hennes rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället 

förplikta henne att ersätta bolagets rättegångskostnader där. 

Soheila Hasib Tehrani har bestritt bolagets yrkanden. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i 

huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Målet har avgjorts efter huvud- 

förhandling. Vid denna har parterna lagt fram i huvudsak samma bevisning 

som vid tingsrätten. 

Domskäl 

Inledning 

En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare om arbetstagaren grovt har åsido- 

satt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § anställningsskyddslagen). För att 

arbetsgivaren ska få säga upp en arbetstagare krävs att det finns saklig grund 

för uppsägningen (7 § anställningsskyddslagen). 

En arbetstagare som vägrar utföra arbete som arbetsgivaren begär, anses i 

princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i anställningen. Bedömningen 

av om det finns tillräckliga skäl för uppsägning eller avskedande måste dock 

ske under beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Om arbets- 

tagarens vägran framstår som ett uttryck för en allmän ovilja att rätta sig 

efter arbetsgivarens anvisningar, kan det finnas skäl för att skilja arbets- 

tagaren från anställningen. Om arbetstagarens ovilja avser att utföra visst 

bestämt arbete, har detta ibland ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. 

Är det fråga om en allmän vägran att arbeta har laga grund för avskedande 

ansetts föreligga. Se t.ex. AD 2017 nr 49 med hänvisningar. 

Enligt Arbetsdomstolens praxis krävs i regel att arbetsgivaren otvetydigt 

varnar arbetstagaren innan arbetstagaren skiljs från sin anställning på grund 

av arbetsvägran. Vilka närmare krav som kan ställas på ett sådant klargörande 

får ytterst bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, bl.a. med 

beaktande av vad arbetstagaren låtit sig komma till last. Se t.ex. AD 2015 

nr 9, AD 2011 nr 78, AD 2006 nr 118 och AD 2002 nr 44. 

Händelseförloppet 

Beträffande händelseförloppet och det handlande som bolaget har påstått att 

Soheila Hasib Tehrani gjort sig skyldig till har tingsrätten funnit att följande 

är visat och Arbetsdomstolen finner inte skäl att göra någon annan bedöm- 

ning. 
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Under den tid Soheila Hasib Tehrani arbetade på HVB-hemmet var Masoud 

Rupush delägare i bolaget och Hamid Kassai bolagets regionchef. Ingen av 

dessa hade hand om det löpande arbetet på HVB-hemmet. På arbetsplatsen 

fanns en föreståndare. Vid sidan av föreståndaren hade Golnaz Jamshidzehi 

Khanaki vissa arbetsledande uppgifter. Soheila Hasib Tehrani vägrade vid 

ett flertal tillfällen utföra arbetsuppgifter som hon tilldelats av Golnaz 

Jamshidzehi Khanaki. Bland annat vägrade Soheila Hasib Tehrani vid ett 

tillfälle att städa en toalett, med hänvisning till att toaletten hade använts av 

afghanska barn. 
 

Den 25 juni 2015 deltog Soheila Hasib Tehrani i ett personalmöte på HVB- 

hemmet. Vid mötet uppkom meningsskiljaktigheter som gjorde Soheila 

Hasib Tehrani upprörd. Hon kastade bolagets telefon i golvet så att den gick 

sönder och lämnade mötet i upprört tillstånd. Utanför mötesrummet skrek 

och grät hon inför barnen på HVB-hemmet, vilket skapade oro bland dem. 

Soheila Hasib Tehrani lämnade sedan olovligen arbetsplatsen innan hennes 

arbetspass var slut, vilket medförde att extra personal fick kallas in. 
 

För att komma till rätta med Soheila Hasib Tehranis agerande upprättade 

bolaget två skriftliga varningar som skickades till henne den 29 juni respektive 

den 3 juli 2015. Varningarna skickades dock till en inaktuell adress och bolaget 

har inte visat att Soheila Hasib Tehrani likväl tagit del av dessa. Inte heller är 

det styrkt att Soheila Hasib Tehrani, som bolaget påstår, fick en muntlig 

varning i samband med händelsen den 25 juni 2015. 
 

Den 7 juli 2015 uppkom en konflikt mellan Soheila Hasib Tehrani och 

Golnaz Jamshidzehi Khanaki, i samband med att Soheila Hasib Tehrani 

vägrat att utföra en arbetsuppgift som hon tilldelats av Golnaz Jamshidzehi 

Khanaki. Soheila Hasib Tehrani har, enligt vad Golnaz Jamshidzehi 

Khanaki berättat i förhör, sagt att hon inte tar emot arbetsuppgifter av någon 

som bara är 26–27 år. Vid samma tillfälle har Soheila Hasib Tehrani även 

gråtit och skrikit inför barnen på HVB-hemmet. 
 

Den 8 juli 2015 höll bolagets företrädare Masoud Rupush och Hamid Kassai 

ett medarbetarsamtal med Soheila Hasib Tehrani. Vid samtalet uppmanades 

Soheila Hasib Tehrani att i fortsättningen lyssna på Golnaz Jamshidzehi 

Khanakis instruktioner, att inte avvika från arbetsplatsen i förtid samt att inte 

bete sig kränkande eller olämpligt mot barnen eller kollegorna på HVB- 

hemmet. Vidare informerades Soheila Hasib Tehrani om att hon riskerade att 

skiljas från sin anställning om hon inte ändrade sitt beteende. Bolagets 

företrädare talade även om att bolaget skickat två skriftliga varningar till 

henne. Vid mötet uttryckte Soheila Hasib Tehrani att hon inte tänkte ta order 

från Golnaz Jamshidzehi Khanaki. 
 

Utöver den muntliga varning som Soheila Hasib Tehrani fick vid medarbetar- 

samtalet har hon vid olika tillfällen fått muntliga påpekanden och tillrätta- 

visningar av Golnaz Jamshidzehi Khanaki. Golnaz Jamshidzehi Khanaki har 

berättat att hon brukade ge muntliga tillrättavisningar även till andra 

medarbetare när de inte skötte sina arbetsuppgifter. 
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Den 14 juli 2015 har Soheila Hasib Tehrani skrikigt och gråtit framför 

barnen efter en konfliktsituation mellan henne och andra medarbetare. 
 

Den 15 juli 2015 höll Hamid Kassai ytterligare ett möte med Soheila Hasib 

Tehrani, varvid hon avskedades från sin anställning med hänvisning till 

tidigare varningar och att hennes beteende inte därefter förbättrats. 
 

Utöver det ovan redovisade händelseförloppet har bolaget framfört ytter- 

ligare påståenden om bl.a. att Soheila Hasib Tehrani vid ytterligare tillfällen 

skulle ha lämnat arbetsplatsen olovligen samt att hon skulle ha särbehandlat 

barnen på HVB-hemmet på grund av nationalitet. Dessa påståenden har 

tingsrätten dock inte funnit styrkta och Arbetsdomstolen gör ingen annan 

bedömning. 
 

Det kan tilläggas att Soheila Hasib Tehrani i allt väsentligt har bestritt att 

hon har agerat på så sätt som bolaget påstått. Hon har t.ex. helt förnekat att 

hon deltagit vid möten den 25 juni respektive den 8 juli 2015 och har i 

förhör förklarat att Golnaz Jamshidzehi Khanaki inte hade arbetsledande 

uppgifter i förhållande till henne. Hennes uppgifter i dessa avseenden 

motsägs, på sätt som framgår av tingsrättens dom, av vad övriga som hörts i 

målet har berättat. 
 

Har det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för 

uppsägning av Soheila Hasib Tehrani? 
 

Arbetsdomstolen har funnit det visat att Golnaz Jamshidzehi Khanaki hade 

arbetsledande uppgifter och att Soheila Hasib Tehrani vid upprepade 

tillfällen vägrat att utföra arbetsuppgifter som Golnaz Jamshidzehi Khanaki 

tilldelat henne. Hennes vägran att följa Golnaz Jamshidzehi Khanakis 

instruktioner har vid flera tillfällen lett till konflikter med upprörda känslor 

och Soheila Hasib Tehrani har i samband med sådana konflikter gråtit och 

skrikit inför barnen på HVB-hemmet, vilket medfört oro bland dem. Hon 

har vid ett tillfälle vägrat städa en toalett, med hänvisning till att toaletten 

hade använts av afghanska barn. Hon har även vid ett tillfälle lämnat arbetet 

i förtid, vilket medfört att extra personal behövde kallas in. 
 

Enligt Arbetsdomstolens mening är det som kan läggas Soheila Hasib 

Tehrani till last inte av sådan art och omfattning att hon grovt åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivaren. Domstolen beaktar bl.a. att hennes vägran att 

utföra arbete har varit begränsat till vissa särskilda sysslor som Golnaz 

Jamshidzehi Khanaki bett henne göra, men att annat inte framkommit än att 

hon i övrigt skötte sina arbetsuppgifter och följde arbetsgivarens instruk- 

tioner. Domstolen beaktar även att hon tycks ha agerat i affekt och oöverlagt 

när hon olovligen lämnade arbetsplatsen och i samband med att hon skrek 

och grät inför barnen. 
 

Däremot har bolaget, enligt Arbetsdomstolens mening, haft saklig grund för 

uppsägning. Domstolen beaktar därvid bl.a. följande. 
 

Soheila Hasib Tehrani hade när händelserna inträffade varit anställd en kortare 

tid. Hon har ansett att hon inte var skyldig att följa Golnaz Jamshidzehi 
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Khanakis instruktioner. Soheila Hasib Tehrani har vidhållit sin uppfattning, 

trots att såväl vittnen som bolagets ställföreträdare har intygat motsatsen. Att 

Soheila Hasib Tehrani skulle följa Golnaz Jamshidzehi Khanakis instruktioner 

har även klargjorts för henne vid mötet den 8 juli 2015, men hon har trots detta 

vid samma tillfälle uttryckt att hon inte tänkte göra detta. Soheila Hasib 

Tehrani har härigenom visat en uttalad ovilja att inrätta sig efter arbetsgivarens 

anvisningar. 
 

Soheila Hasib Tehrani var anställd som ungdomsassistent vid ett HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn. Som bolaget framhållit är det centralt i 

en sådan verksamhet att barnen på boendet ska ha en så trygg och stabil 

tillvaro som möjligt samt att de behandlats likvärdigt oavsett deras etniska 

tillhörighet. Arbetsdomstolen har funnit det styrkt att Soheila Hasib Tehrani 

vid flera tillfällen i samband med konflikter med andra medarbetare har 

skrikit och gråtit inför barnen på boendet. Hon har därigenom förmedlat 

personalens interna konflikter till barnen, vilket orsakat oro bland dem. 

Hennes agerande i detta avseende är inte förenligt med den grundläggande 

utgångpunkten för verksamheten om att skapa en trygg och stabil omgiv- 

ning för barnen. Arbetsdomstolen har också funnit att Soheila Hasib Tehrani 

vid ett tillfälle vägrat att städa en toalett, med en motivering som varit kopp- 

lat till barnens etnicitet, nämligen att toaletten hade använts av afghanska 

barn. Att en arbetstagare på detta sätt gör skillnad på barnen utifrån deras 

etnicitet, även om det inte har varit fråga om särbehandling direkt riktad mot 

barnen, är enligt Arbetsdomstolens mening inte acceptabelt. 
 

Bolaget har vid medarbetarsamtalet den 8 juli 2015 för Soheila Hasib 

Tehrani påtalat vilka brister som bolaget såg i hennes agerande och att hon 

riskerade att förlora anställningen om hennes beteende inte ändrades. Hon 

har vid detta möte och i viss mån genom händelsen den 14 juli 2015 gett 

uttryck för att det inte fanns skäl för henne att ändra sitt agerande. Förhöret 

vid tingsrätten förstärker intrycket att hon inte har kunnat ta till sig eller inte 

varit beredd att accepterat att bolaget gett Golnaz Jamshidzehi Khanaki 

arbetsledande uppgifter. Det kan tilläggas att Soheila Hasib Tehrani, som 

helt förnekar det som bolaget lagt henne till last, inte har framfört att hennes 

agerande kan förklaras av något personligt förhållande, som skulle ha 

kunnat ge bolaget skäl att ta särskild hänsyn till hennes situation. 
 

Sammanfattningsvis är Arbetsdomstolens bedömning att det inte funnits 

laga skäl för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. 
 

Skadestånd och rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolens bedömning innebär att bolaget ska betala ekonomiskt och 

allmänt skadestånd till Soheila Hasib Tehrani för att ha avskedat henne i 

strid med 18 § anställningsskyddslagen. Eftersom Arbetsdomstolen funnit 

att saklig grund för uppsägning förelegat ska det ekonomiska skadeståndet 

endast avse den ekonomiska förlust hon drabbats av till följd av att hon inte 

fått lön under uppsägningstiden. Hennes förlust uppgår till 20 720 kr, 

avseende en förlorad månadslön med tillägg för semesterersättning. 
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Ränteyrkandet har vitsordats. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet 

därmed. 
 

Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 50 000 kr (se 

t.ex. AD 2017 nr 49). Tingsrättens dom ska därför fastställas i denna del. 
 

Med hänsyn till utgången i målet ska vardera parten bära sin rättegångs- 

kostnad såväl i Arbetsdomstolen som vid tingsrätten. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktigar Arbets- 

domstolen HVB-NOUR AB att till Soheila Hasib Tehrani betala ekonomiskt 

skadestånd med 20 720 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 12 262 kr 

från den 25 juli 2015 samt på 8 458 kr från den 15 augusti 2015, allt till dess 

betalning sker. 
 

2. Arbetsdomstolen fastställer punkten 2 i tingsrättens domslut. 
 

3. Med ändring av punkten 3 i tingsrättens dom förordnar Arbetsdomstolen 

att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad vid tingsrätten. 
 

4. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i Arbetsdomstolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Gabriella Forssell, 

Johanna Torstensson, Malin Ackholt och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt. 
 

Biträdande rättssekreterare: Sofia Rasmusson 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 21/19 

2019-04-10 Mål nr B 34/19 
Stockholm 

KLAGANDE 

Intersolia Ltd, 502075-0435, c/o Intersolia Sweden AB, Slottsmöllan 10, 

302 31 Halmstad 

Ombud: advokaterna Johan Molin och Madeleine Engzell, PG Magnusson 

Advokatbyrå AB, Box 7413, 103 91 Stockholm 

MOTPARTER 

1. Kent-Arne Sahlgren, 671114-4714, Kungsvägen 28, 302 70 Halmstad

2. Christer Palmqvist, 660405-4657, Örnäsvägen 38, 302 91 Halmstad

Ombud för 1 och 2: förbundsjuristerna Sverker Wickberg och Malin

Wulkan, Unionen, 105 32 Stockholm

3. Per Lennartsson, 790711-1418, Kolaryds Kvarn 3, 564 91 Bankeryd

4. Magnus Petersson, 840112-2554, Grönabergsvägen 14, 305 93 Halmstad

5. Rickard Landin, 810212-2515, Kamomillbacken 33, 554 59 Jönköping

Ombud för 3-5: förbundsjuristerna Agneta Bern och Helene Sjöman,

Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm

6. Hans Comstad, 641024-4716, Boarp Nilstorp 414, 305 97 Eldsberga

7. Chemical Documentation cDoc AB, 559014-6006, c/o Rickard Landin,

Kamomillbacken 33, 554 59 Jönköping

8. MPQ Software AB, 556884-5712, (tidigare Swedge AB),

Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad

Ombud för 7 och 8: advokaten Ambjörn Essén, Advokatfirman Glimstedt

Jönköping AB, Box 2083, 550 02 Jönköping

SAKEN 

fastställande av skadeståndsskyldighet för brott mot företagshemlighetsla- 

gen m.m.; nu fråga om inhibition 

ÖVEKLAGAD DOM 

Halmstads tingsrätts dom den 14 mars 2019 i mål nr T 2433-15 

Intersolia Ltd (bolaget) väckte talan vid tingsrätten och yrkade bl.a. att 

tingsrätten skulle fastställa att svarandena är solidariskt ansvariga att betala 

skadestånd till bolaget. Tingsrätten avslog bolagets talan och ålade bolaget 

att ersätta svarandena för rättegångskostnader med sammanlagt drygt 

6 600 000 kr. 
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Bolaget har överklagat domen och i samband härmed begärt att vidare verk- 

ställighet av domen inte ska få ske (inhibition), dvs. såvitt avser rättegångs- 

kostnaderna. Bolaget har bl.a. anfört att det vid tingsrätten förekommit såd- 

ana grova rättegångsfel som utgör domvilla. 

 

Skäl 
 

Det är inte helt ovanligt att en part som överklagar en dom på betalnings- 

skyldighet samtidigt begär att överinstansen ska besluta om inhibition, dvs. 

att verkställighet av domen tillsvidare inte får ske. Sådana yrkanden avslås 

regelmässigt med motiveringen att yrkandet om inhibition inte lagligen kan 

bifallas eller motsvarande. Bakgrunden till detta är i korthet följande. 
 

I lagstiftningen finns regler som ger domstolar uttrycklig möjlighet att 

besluta om inhibition. Exempel på sådan reglering finns i 58 och 59 kap. rät- 

tegångsbalken om resning och återställande av försutten tid respektive om 

klagan över domvilla. I andra fall framgår möjligheten att besluta om inhi- 

bition av regler i t.ex. 3 kap. utsökningsbalken. 
 

Som exempel kan här nämnas att domstol får besluta om inhibition vid kla- 

gan över domvilla (se 59 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken) och av en 

tredskodom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft (se 3 kap. 5 § 

utsökningsbalken). Såvitt avser en vanlig dom på betalningsskyldighet som 

inte vunnit laga kraft finns det dock inte någon bestämmelse som ger över- 

instansen möjlighet att besluta om inhibition med anledning av att domen 

överklagas. Den skillnad som finns i möjligheten för domstolarna att besluta 

om inhibition synes huvudsakligen sammanhänga med de skilda regler som 

gäller för verkställighet i de olika fallen. Såvitt avser domar på betalnings- 

skyldighet gäller bl.a. följande. 
 

En dom på betalningsskyldighet som vunnit laga kraft får verkställas utan 

villkor (se 3 kap. 1 § utsökningsbalken). Om den vinnanande parten (borge- 

nären) begär utmätning hos Kronofogden får verkställigheten slutföras med 

försäljning och redovisning av medel, dvs. att medlen betalas till parten. En 

tredskodom på betalningsskyldighet kan verkställas innan den vunnit laga 

kraft. Även beträffande sådana domar får utmätningen, med vissa undantag, 

följas av försäljning och medlen får betalas till borgenären (se 8 kap. 4 § och 

13 kap. 14 § 1 utsökningsbalken). Ett beslut om inhibition efter klagan över 

domvilla av en lagakraftvunnen dom eller efter ansökan om återvinning av 

en tredskodom som inte vunnit laga kraft kan således hindra att gäldenärens 

egendom säljs eller att utbetalning sker till borgenären. 
 

Även en dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verk- 

ställas genast genom utmätning. Kronofogden får dock som huvudregel inte 

verkställa längre än till utmätning. Myndigheten får inte utan gäldenärens 

samtycke sälja utmätt egendom (se 8 kap. 4 § utsökningsbalken) och får hel- 

ler inte betala ut medel till borgenären om inte säkerhet ställs (se 13 kap. 

14 § 1 utsökningsbalken). Att en dom på betalningsskyldighet kan verkstäl- 

las på angivet sätt innan den vunnit laga kraft syftar till att hindra att den 
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förlorande parten ges möjlighet att uppskjuta verkställigheten (se prop. 

1980/81:8 s. 293 f). Eftersom en utmätning i sådana fall inte leder till att 

egendom säljs utan gäldenärens samtycke eller att medel betalas ut till bor- 

genären, finns inte samma skäl att tillåta inhibition som vid klagan över 

domvilla och beträffande återvunna tredskodomar. 
 

Bolagets yrkande om inhibition kan alltså inte lagligen bifallas och ska där- 

för avslås. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

Arbetsdomstolen avslår Intersolia Ltd:s yrkande om inhibition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jonas Malmberg, referent, och Hannah 

Edström. Enhälligt. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 22/19 

2019-04-17 Mål nr A 46/18, 
Stockholm A 47/18 och A 48/18 

KÄRANDE 

Ledarna, Box 12069, 102 22 Stockholm 

Ombud: chefsjuristen Sara Kullgren, samma adress 

SVARANDE 

1. Medieföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm

2. V-TAB AB, 405 02 Göteborg

3. Stampen Local Media Försäljnings AB, 556651-0599, 405 02 Göteborg

4. Stampen Lokala Medier Aktiebolag, 556220-1052, 405 02 Göteborg

Ombud för 1–4: arbetsrättsjuristen Roine Johansson, Almega AB,

Box 55545, 102 04 Stockholm

SAKEN 

lönefordran 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

V-TAB AB (V-TAB), Stampen Local Media Försäljnings AB (SLMF) och

Stampen Lokala Medier Aktiebolag (SLM) är medlemmar i

Medieföretagen. De tre bolagen ingår i en koncern där Stampen AB är

moderbolag. Samtliga företag i koncernen, bl.a. de tre svarandebolagen,

ansökte om företagsrekonstruktion hos Göteborgs tingsrätt den 23 maj 2016

och tingsrätten beslutade samma dag om rekonstruktionerna. Den 3 oktober

2016 fastställde tingsrätten offentliga ackord avseende de tre svarandebola-

gen som innebar att alla oprioriterade fordringsägare skulle få dels full

betalning för fordringar på upp till 1 000 kr avseende V-TAB och SLMF

och 10 000 kr avseende SLM, dels 25 procent av överskjutande belopp.

Besluten vann laga kraft. Den 14 november 2016 beslutade tingsrätten att

rekonstruktionerna skulle upphöra.

M.F., S.B. och A.S. var anställda hos V-TAB, C.L. hos SLMF och M.S.,

S.S. samt L.L. hos SLM. De sju arbetstagarna är medlemmar i Ledarna.

Arbetstagarna hade före ansökningarna om företagsrekonstruktion, på sätt 

som för var och en av dem redovisas nedan, träffat överenskommelser bl.a. 

om att deras anställningar skulle upphöra eller om att de accepterade att de 

blivit uppsagda. De skulle få betalt per månad under ett visst antal månader 

och var under i vart fall senare delen av denna period inte skyldiga att arbeta 

eller stå till förfogande för arbete. Tiden under vilken arbetstagarna skulle få 

April 2019 s. 11

AD 2019 nr 22



 
 

 

betalt sträckte sig över tidpunkten för ansökan om företagsrekonstruktion 

och arbetstagarna hade alltså fordringar som avsåg tiden därefter. 
 

Rekonstruktören beslutade att arbetstagarna skulle få lönegaranti för dessa 

fordringar till den del de avsåg perioden den 23 maj–23 november 2016 

(dvs. under sex månader från beslutet om rekonstruktion, jfr 7 a § andra 

stycket lönegarantilagen, 1992:497) och inte översteg 177 200 kr (dvs. fyra 

prisbasbelopp, 9 § första stycket lönegarantilagen). I enlighet med rekon- 

struktörens uppfattning om att ersättningen för tiden den 23 maj– 

23 november 2016 omfattades av förmånsrätt betalade svarandebolagen 

även mellanskillnaden mellan lönegarantin och full ersättning enligt avtalen 

upp till ett belopp om 443 000 kr (dvs. 10 prisbasbelopp, 12 a § förmånsrätt- 

slagen, 1970:974) inklusive lönegarantin för denna period. Vid betalning av 

den del av fordringarna som översteg 443 000 kr under perioden den 

23 maj–23 november 2016 samt för den del av fordringarna som avsåg tid 

efter den 23 november 2016 har svarandebolagen däremot tillämpat ackor- 

den, dvs. bolaget betalade en fjärdedel av belopp som översteg 1 000 

respektive 10 000 kr. 
 

Parterna tvistar om arbetstagarna har rätt till ytterligare betalning enligt sina 

respektive överenskommelser. 
 

Enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion 

deltar endast borgenärer vilkas fordringar har uppkommit före ansökan om 

företagsrekonstruktion (den kritiska tidpunkten) i en ackordsförhandling. Ett 

fastställt ackord är bindande för alla borgenärer som hade rätt att delta i ack- 

ordsförhandlingen (3 kap. 8 § första stycket samma lag). 
 

Den fråga som Arbetsdomstolen har att ta ställning till är om arbetstagarnas 

fordringar omfattas av ackorden eller om de har rätt till full betalning av 

svarandebolagen. 
 

Målen inleddes genom att arbetsgivarparterna för att undvika rättsverkan 

enligt 35 § medbestämmandelagen ansökte om stämning mot Ledarna och 

yrkade att Arbetsdomstolen skulle fastställa att de tre svarandebolagen inte 

var skyldiga att betala de omtvistade beloppen. Sedan Ledarna ansökt om 

genstämning avseende de aktuella beloppen har parterna förklarat att de är 

överens om att någon rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen inte 

har inträtt. Arbetsgivarparterna har därefter återkallat sin talan och 

Arbetsdomstolen har skrivit av målen i dessa delar. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Ledarna har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta V-TAB att 

a) till M.F. betala 178 088 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 

25 december 2016 till dess betalning sker, 

b) till S.B. betala 196 193 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 31 

december 2016 till dess betalning sker, samt 
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c) till A.S. betala 198 405 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 

31 december 2016 till dess betalning sker. 
 

Ledarna har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SLMF att till 

C.L. betala 84 331 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 januari 

2017, till dess betalning sker. 
 

Ledarna har slutligen yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SLM att 

a) till M.S. betala 86 845 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 

31 augusti 2016 till dess betalning sker, 

b) till S.S. betala 412 809 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen, på beloppen 

34 809 kr från den 25 maj 2017, 54 000 kr från den 25 juni 2017, 

54 000 kr från den 25 juli 2017, 54 000 kr från den 25 augusti 2017, 

54 000 kr från den 25 september 2017, 54 000 kr från den 25 oktober 

2017, 54 000 kr från den 25 november 2017 och 54 000 kr från den 

25 december 2017, till dess betalning sker, samt 

c) till L.L. betala 141 226 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 

25 augusti 2016, till dess betalning sker. 
 

Arbetsgivarparterna har bestritt Ledarnas yrkanden, men vitsordat beräk- 

ningarna av de yrkade beloppen och ränteyrkandena som skäliga i och för 

sig. 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

De sju arbetstagarna hade innan svarandebolagen ansökte om företagsrekon- 

struktion (den kritiska tidpunkten) träffat avtal med sina arbetsgivare om att 

deras anställningar skulle upphöra mot att de under en period – mellan åtta 

och 16 månader – skulle få månatliga betalningar motsvarande deras 

månadslön utan att vara skyldiga att arbeta. Vars och ens period sträckte sig 

över den kritiska tidpunkten. Avtalen innebar att arbetstagarna under den 

arbetsbefriade perioden fick ta andra arbeten utan att inkomsterna skulle 

avräknas. Med undantag av A.S., S.S. och L.L. har arbetstagarna ostridigt 

varit helt arbetsbefriade redan före den kritiska tidpunkten. Avtalen innebar 

vidare att arbetstagarna under perioden hade vissa kvarstående förpliktelser 

mot sina arbetsgivare, främst att inte bedriva konkurrerande verksamhet. 
 

Även om avtalen mellan de sju arbetstagarna och deras arbetsgivare väsent- 

ligen haft samma innebörd, har de utformats på skilda sätt. S.B., A.S., M.F. 

och C.L. träffade i samband med att de sades upp, avtal om att de helt eller 

delvis skulle vara arbetsbefriade under sin uppsägningstid. För dessa 

arbetstagare bestod anställningen under hela perioden. M.S. och S.S. 

träffade ett avtal med SLM som innebar att deras anställningar skulle  
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avslutas vid en viss tidpunkt och att de därefter under en period skulle få ett 

avgångsvederlag motsvarande deras månadslön utbetalt per månad. Avtalen 

innehöll även en konkurrensklausul enligt vilken arbetstagarna inte hade rätt 

att bedriva konkurrerande verksamhet under perioden som 

avgångsvederlaget utbetalades. L.L., som bl.a. var vd för SLM, träffade ett 

avtal om att hon skulle vara arbetsbefriad från den 8 oktober 2015 men 

fortsatt ha rätt till sin månadslön till dess hennes anställning avslutades den 

20 augusti 2016. L.L. kom efter den 8 oktober 2015 att utföra arbete som 

styrelseledamot bl.a. i vissa bolag inom Stampen-koncernen utan ytterligare 

ersättning. 
 

Den fråga som Arbetsdomstolen har att ta ställning till är om arbetstagarnas 

fordringar omfattas av ackordet eller om arbetstagarna har rätt till full betal- 

ning av svarandebolagen. 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att fordringarna uppkom före den kri- 

tiska tidpunkten, eftersom avtalen om att anställningarna skulle upphöra 

träffats innan ansökan om företagsrekonstruktion gjordes och att arbetsta- 

garna för den tid fordringarna avser var arbetabefriade och inte utförde 

något arbete. 
 

Ledarna har gjort gällande att fordringarna inte uppkom när avtalen träffa- 

des utan när de, efter den kritiska tidpunkten, successivt förföll till 

betalning. Ledarna har vidare anfört att fordringarna inte omfattas av 

ackordet eftersom arbetstagarna under denna tid hade vissa kvarstående 

förpliktelser mot arbetsgivarna. Vissa av arbetstagarna var, när 

fordringarna förföll till betalning, fortfarande anställda och var därför 

skyldiga att iaktta vissa förpliktelser för att inte bryta mot 

anställningsavtalet, bl.a. att inte bedriva konkurrerande verksamhet. 

Övriga arbetstagare har genom särskilda konkurrensklausuler förbundit 

sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet under den tid fordringarna 

förföll till betalning. Enligt Ledarna innebär det förhållandet att 

arbetstagarna efter den kritiska tidpunkten haft att iaktta vissa 

skyldigheter, såsom att avhålla sig från att konkurrera, att fordringarna 

uppkommit successivt när de förföll till betalning. Ledarna har därutöver 

anfört vissa särskilda omständigheter beträffande A.S., S.S., M.S. och 

L.L. Ledarna har också allmänt framhållit att domstolen vid tolkningen av 

3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion i fråga om lönefordringar ska 

beakta arbetstagares särskilda skyddsbehov. 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Inledning 
 

Enligt lagen om företagsrekonstruktion kan en näringsidkare med betal- 

ningssvårigheter genom beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande 

för att rekonstruera sin verksamhet. Lagen syftar till att skapa förutsätt- 

ningar för rekonstruktion av företag utan att de ska behöva försättas i kon-  
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kurs (se prop. 1995/96:5 s. 56 f.). Genom förfarandet får företaget visst råd- 

rum för att försöka få ordning på sin ekonomiska situation. Detta rådrum 

uppnås genom att företaget under en företagsrekonstruktion t.ex. inte får 

försättas i konkurs och inte kan bli föremål för utmätning. 
 

En lyckad företagsrekonstruktion förutsätter i allmänhet att företagets skuld- 

börda minskas genom ett offentligt ackord. Ett ackord kan under vissa förut- 

sättningar fastställas av domstol och innebär att fordringar som omfattas av 

ackordet sätts ned (3 kap. 2 § lagen om företagsrekonstruktion). 
 

Enligt 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion får borgenärer vilkas 

fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion delta i ack- 

ordsförhandling. I bestämmelsen anges uttryckligen att detta även gäller om 

fordringen inte är förfallen till betalning eller är beroende av särskilt villkor. 

Vidare framgår bl.a. att en borgenär vars fordran är förenad med förmånsrätt 

inte deltar i förhandlingen. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenä- 

rer som hade rätt att delta i ackordsförhandlingen (3 kap. 8 § samma lag). 

Det saknar betydelse om borgenären faktiskt deltagit i förhandlingen. Det 

avgörande för om en fordran enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen om företagsre- 

konstruktion ska omfattas av ett ackord och därmed ska skrivas ned, är alltså 

om den uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. 
 

I 5 kap. 1 § konkurslagen finns en likartad regel. Av den framgår att en ford- 

ran som uppkommit före konkursbeslutet ingår i konkursen och att detta gäl- 

ler även om fordringen är beroende av villkor eller inte är förfallen till betal-

ning. En fordran som ingår i konkursen (konkursfordran) betalas i förhål- 

lande till den fordringsrisk som fordran har enligt förmånsrättslagen. 

Samma överväganden anses ligga bakom reglerna om fordrans uppkomst 

både i lagen om företagsrekonstruktion och i konkurslagen, trots att syftet 

med konkursinstitutet är ett annat än syftet med företagsrekonstruktion 

(NJA 2014 s. 537). 
 

Lönefordringar vid konkurs och företagsrekonstruktion 
 

I rättspraxis har, vid tillämpningen av 5 kap. 1 § första stycket konkurslagen 

och dess föregångare, en fordran på lön ansetts uppkomma före konkursbe- 

slutet om anställningsavtalet har träffats dessförinnan. Det har därvid ansetts 

sakna betydelse om fordran förföll till betalning först efter konkursbeslutet 

eller om arbetstagaren utförde arbete åt konkursboet enligt anställningsavta- 

let med konkursgäldenären. Se t.ex. NJA 1979 s. 253, NJA 1983 s. 350, 

NJA 1998 s. 834, NJA 2012 s. 876, AD 1982 nr 143, AD 1982 nr 150 och 

AD 1997 nr 19. Före 2004 innebar detta att lönefordringar för tiden efter 

konkursbeslutet ingick i konkursen, om inte konkursboet trätt in i anställ- 

ningsavtalet som arbetsgivare i konkursgäldenärens ställe. 
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År 2004 infördes 5 kap. 18 § konkurslagen, som delvis kom att ändra detta 

rättsläge (se prop. 2002/03:49). Enligt bestämmelsen ansvarar konkursboet 

för arbetstagares lönefordringar för arbete som belöper på tid efter en månad 

från konkursbeslutet, om arbetstagaren fortsätter att fullgöra sina åtaganden 

enligt anställningsavtalet. Lönefordran utgör i sådana fall en s.k. massaford- 

ran, dvs. en fordran mot konkursboet som ska betalas före konkursfordring- 

arna. 
 

Även förmånsrättslagen, som också ändrades 2004, bygger på samma syn- 

sätt (se prop. 2002/03:49). Enligt 12 § förmånsrättslagen omfattar förmåns- 

rätten lönefordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en 

månad därefter. Lönefordringar som avser tiden därefter omfattas inte av 

förmånsrätt. Däremot betalas lönegaranti för fordran på uppsägningslön för 

denna tid, om också övriga förutsättningar för rätt till lönegaranti är upp- 

fyllda (7 a § lönegarantilagen). Eftersom konkursboet enligt 5 kap. 18 § 

konkurslagen ansvarar för lönen om arbetstagaren arbetar under denna tid, 

betalas lönegaranti i praktiken bara om arbetstagaren inte arbetar. Såväl 12 § 

förmånsrättslagen som 7 a § lönegarantilagen bygger alltså på tanken att 

konkursboet ansvarar för lön avseende arbete som utförs i tiden efter en 

månad från konkursbeslutet. 
 

Vid företagsrekonstruktion betalas lönegaranti för fordran på lön eller annan 

ersättning som skulle haft förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen om 

arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs (7 § lönegarantilagen). Detta 

innebär att lönegaranti, såvitt här är av intresse, inte betalas för löneford- 

ringar som belöper på tiden efter en månad efter beslutet om företagsrekon- 

struktion. För uppsägningslön betalas dock lönegaranti även för tid därefter 

om arbetstagaren inte utfört och inte heller borde ha utfört arbete för arbets- 

givarens räkning under denna tid (7 a § lönegarantilagen). Regeln bygger på 

utgångspunkten att en arbetstagare som utför arbete under rekonstruktionen 

ska betalas av rekonstruktionsgäldenären på motsvarande sätt som konkurs- 

boet svarar för lönen i konkurs (prop. 2004/05:57 s. 44). Lagstiftarens tanke 

måste här ha varit att en fordran för arbete under rekonstruktionen inte 

omfattas av ackordet, utan ska betalas fullt ut av rekonstruktionsgäldenären 

och att lönegaranti därför inte behöver betalas för att skydda arbetstagarnas 

lönefordringar under denna tid. 
 

Högsta förvaltningsdomstolen har för företagsrekonstruktionsfallet, med 

utgångspunkt i NJA 2014 s. 537, uttalat att en arbetstagares lönefordran 

avseende arbete som utförts efter den kritiska tidpunkten, men i enlighet 

med avtal som träffats dessförinnan, inte omfattas av ett offentligt ackord 

(HFD 2016 ref. 62). 
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Det kan tilläggas att den berörda regleringen av konkursboets respektive 

rekonstruktiongäldenärens ansvar för lönefordringar efter den kritiska tid- 

punkten väsentligen liknar regleringen av konkursboets ansvar i förhållande 

till säljare av varor enligt 63 § fjärde och femte stycket köplagen. Den 

bestämmelsen har i litteraturen ansetts ge uttryck för en allmän princip som 

innebär att en motpart som, under ett konkurs- eller rekonstruktionsförfa- 

rande, utger en prestation som denne hade kunnat innehålla eller återkräva, 

och som konkursboet respektive rekonstruktionsgäldenären tillgodogjort sig, 

ska ha en skyddad rätt till vederlaget, även om fordran i och för sig skulle 

anses ha uppkommit innan den kritiska tidpunkten (se t.ex. Torgny Håstad i 

Festskrift till Stefan Lindskog, 2018, s. 305 ff. och Mikael Möller, Insol- 

vensrättsliga utlåtanden, 2016, s. 91 samt även t.ex. NJA 2009 s. 41). I 

NJA 2014 s. 537 har samma överväganden ansetts medföra att en sådan 

fordran vid tillämpningen av 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion 

uppkommer efter den kritiska tidpunkten, och därför i princip är att bedöma 

på samma sätt som om ett nytt avtal hade träffats efter denna. 
 

Betydelsen av att en arbetstagare ska iaktta vissa kvarvarande förpliktelser 
 

Man kan ställa frågan om lönefordringar för tiden efter den kritiska tidpunk- 

ten omfattas av ett ackord, om fordran grundas på avtal som träffats dessför- 

innan och om en arbetstagare visserligen inte utför något arbete för arbetsgi- 

varen, men har att iaktta vissa kvarvarande förpliktelser, såsom att inte kon- 

kurrera eller iaktta tystnadsplikt. 
 

Enligt vad Högsta domstolen uttalat i NJA 2014 s. 537 omfattas en fordran, 

som har sin grund i ett avtal som träffats före den kritiska tidpunkten, inte av 

ackordet, om borgenären efter den tidpunkten inte var skyldig att prestera 

annat än mot samtidig avtalsenlig betalning och motparten tillgodogjort sig 

den prestationen. Det huvudsakliga skälet till detta är att borgenärens rätt att 

hålla inne den egna prestationen innebär att vederlagsfordran inte är bero- 

ende av gäldenärsföretagets betalningsförmåga. Det krävs enligt rättsfallet 

inte att borgenären utnyttjat sin stoppningsrätt eller på annat sätt hållit inne 

sin prestation. 
 

En arbetstagare lär inte vara skyldig att t.ex. iaktta ett konkurrensförbud 

utan att få avtalsenlig betalning. Om det står klart att arbetstagaren inte 

kommer att få fullt betalt, vare sig av arbetsgivaren eller genom lönegaran- 

tin, lär arbetstagaren ha rätt att frigöra sig från skyldigheten att iaktta kon- 

kurrensförbudet genom att omedelbart frånträda (häva) anställningsavtalet 

(se 4 § tredje stycket anställningsskyddslagen och 2 kap. 20 § sjätte stycket 

lagen om företagsrekonstruktion, jfr t.ex. AD 1971 nr 19). Arbetstagaren 

kan då få ett skadeståndskrav på mellanskillnaden mellan det han eller hon 

tjänat i konkurrerande verksamhet och det som arbetstagaren skulle ha fått 

av arbetsgivaren. Skadeståndskravet omfattas i så fall av ackordet. 
 

När det gäller vad som kan anses ligga i att parten tillgodogjort sig en pre- 

station i den mening som avses i NJA 2014 s. 537 finns det skäl att beakta 

några näraliggande lagbestämmelser. 
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Vid konkurs är det avgörande för huruvida en lönefordran för arbete som 

avser tiden från en månad efter ett konkursbeslut ska ingå i konkursen om 

arbetstagaren fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet 

(5 kap. 18 § konkurslagen). Av förarbetena framgår att med uttrycket ”att 

fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet” avses just att arbetstaga- 

ren utför arbete. Även 12 § förmånsrättslagen bygger på utgångspunkten att 

lön för arbete som utförs i tiden efter en månad efter konkursbeslutet inte 

ingår i konkursen. Att arbetstagaren kan ha haft att iaktta andra skyldigheter 

enligt anställningsavtalet än att utföra arbete tycks sakna betydelse för 

denna bedömning. Regleringen i konkurslagen och förmånsrättslagen har 

väsentligen motiverats av att konkursboet – även om det inte inträder i 

anställningsavtalet – ska betala för den arbetskraft som används i verksam- 

heten efter en viss omställningstid och är utformad för att ge konkursförval- 

taren möjlighet att avgöra om arbetstagarna ska fortsätta arbeta för konkurs- 

boet eller arbetsbefrias (se prop. 2002/03:49 s. 156). 
 

För att ett konkursbo ska ansvara för betalning av en vara som överlämnas 

till boet efter konkursbeslutet, enligt ett avtal som träffats dessförinnan, 

krävs enligt 63 § femte stycket köplagen att ”konkursboet har sålt varan 

eller på annat sätt har förfogat över den”. 
 

Om en lokalhyresgäst försätts i konkurs ansvarar konkursboet, enligt 

12 kap. 31 § femte stycket jordabalken, för hyra efter konkursbeslutet om 

hyresvärden har uppmanat konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens 

förfogande och boet inte gjort detta inom en månad. Regeln har motiverats 

av att konkursboet inte ska kunna tillgodogöra sig prestationer på andra vill- 

kor än andra näringsidkare men inte heller borde bli ansvarigt genom passi- 

vitet (prop. 2002/03:49 s. 153 och NJA 2009 s. 41). 
 

Enligt de lagregler som nu redovisats krävs alltså att konkursboet, för att det 

ska ansvara för betalningen, antingen aktivt utnyttjat prestationen eller i vart 

fall getts möjlighet att ta ställning till om boet vill utnyttja prestationen. Med 

beaktande härav kan en arbetsgivare under företagsrekonstruktion, enligt 

Arbetsdomstolens bedömning, som utgångspunkt inte anses ha tillgodogjort 

sig en arbetstagares skyldighet att t.ex. avhålla sig från att konkurrera, redan 

genom att arbetstagaren på grund av avtal har en sådan skyldighet. Situat- 

ionen skulle kunna bedömas annorlunda om en arbetstagare – som t.ex. 

anser det vara av stor vikt att inte behöva följa ett konkurrensförbud – med- 

delar rekonstruktionsgäldenären att han eller hon inte anser sig skyldig att 

följa konkurrensförbudet utan full betalning och rekonstruktionsgäldenären 

då kräver att arbetstagaren fortsatt ska iaktta förbudet (jfr 63 § första och 

andra stycket köplagen). 
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Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av det nu redovisade kan rättsläget sammanfattas på följande 

sätt. Arbetstagares fordran på lön och annan ersättning för arbete som grun- 

das på ett avtal som träffats före ansökan om företagsrekonstruktion anses 

som utgångspunkt ha uppkommit före den kritiska tidpunkten och omfattas 

därför av ackordet, även om fordran förfaller till betalning därefter. Löne- 

fordringar omfattas dock inte av ackordet till den del lönefordran skulle ha 

förmånsrätt i konkurs. Om en arbetstagare efter den kritiska tidpunkten utför 

arbete för arbetsgivaren utan att få full betalning till följd av lönegaranti 

eller förmånsrätt, omfattas fordran inte av ackordet. En arbetsgivare kan 

som utgångspunkt inte anses ha tillgodogjort sig arbetstagarens kvarvarande 

förpliktelser, t.ex. att avhålla sig från att konkurrera, redan genom att arbets- 

tagaren på grund av avtal har en sådan skyldighet. Lönefordringar för tiden 

efter den kritiska tidpunkten omfattas därför som utgångspunkt av ett ack- 

ord, om fordran grundas på avtal om att anställningen ska upphöra mot 

arbetsfri uppsägningstid eller visst vederlag som träffats dessförinnan, även 

om arbetstagarna har vissa kvarvarande förpliktelser, såsom att inte konkur- 

rera eller att iaktta tystnadsplikt. 
 

Omfattas arbetstagarnas fordringar av ackordet? 
 

Inledning 
 

Parterna är överens om att lönefordringarna i målet inte omfattas av för- 

månsrätt. Det är även ostridigt att arbetstagarnas lönefordringar, utom S.S:s, 

grundas på avtal som ingåtts före den kritiska tidpunkten och att samtliga 

arbetstagares fordringar, utom S.S:s och L.L:s, avser tid då arbetstagarna 

ostridigt varit arbetsbefriade och inte stått till förfogande för arbete. 
 

Som framgår ovan omfattar ett ackord som utgångspunkt lönefordringar 

som grundas på avtal vilka träffats före en ansökan om företagsrekonstrukt- 

ion och inte är förmånsberättigade samt heller inte avser arbete som utförts 

efter den kritiska tidpunkten. Detta gäller även om fordringarna förföll till 

betalning efter ansökan om företagsrekonstruktion. 
 

I enlighet med vad Arbetsdomstolen anfört ovan medför inte redan det för- 

hållandet att M.F., S.B., A.S., C.L. och L.L. under uppsägningstiden 

respektive den återstående anställningstiden hade vissa kvarvarande 

förpliktelser, t.ex. att inte konkurrera, att deras lönefordringar inte omfattas 

av ackorden. Motsvarande gäller beträffande M.S:s och S.S:s åtaganden att 

inte konkurrera under den tid som avgångsvederlagen skulle betalas ut. 

Ingen av arbetstagarna har i anslutning till rekonstruktionerna begärt 

besked av sina arbetsgivare om de påfordrade att arbetstagarna skulle 

fortsätta att iaktta sina kvarvarande skyldigheter. Det har inte heller 

framkommit att arbetsgivarna av något annat skäl ska anses ha 

tillgodogjort sig de aktuella prestationerna. 
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Slutsatsen av det hittills anförda är därmed att alla arbetstagares fordringar 

omfattas av ackorden, utom såvitt avser A.S:s, S.S:s, M.S:s och L.L:s 

fordringar. Ledarna har för dessa anfört vissa särskilda omständigheter som 

prövas i det följande. 
 

Särskilt om A.S. 
 

Ledarna har beträffande A.S. särskilt anfört att han arbetade under en period 

efter ansökan om företagsrekonstruktion. 
 

Enligt en överenskommelse som träffades före ansökan om företagsrekon- 

struktion arbetade A.S. under en vecka efter att rekonstruktionen inleddes. 

För detta arbete har han ostridigt fått fullt betalt, antingen genom 

lönegarantin eller av V-TAB. 
 

Det förhållandet att A.S. på detta sätt arbetat under en inledande del av 

företagsrekonstruktionen medför, enligt Arbetsdomstolens mening, inte att 

hans fordringar avseende resterande tid ska anses ha uppkommit efter 

ansökan om företagsrekonstruktionen. Hans fordran omfattas därför av 

ackordet. 
 

Särskilt om S.S. 
 

S.S. träffade innan bolaget ansökte om företagsrekonstruktion en 

överenskommelse med SLM om att hans anställning skulle avslutas och att 

han därefter skulle få ett avgångsvederlag motsvarande hans månadslön 

under 16 månader. SLM och S.S. kom vid två tillfällen överens om att 

senarelägga hans sista anställningsdag, först till den 31 maj 2016 och 

därefter till den 31 augusti 2016. Den sista överenskommelsen träffades den 

1 juni 2016, dvs. under pågående rekonstruktion. S.S. hade semester under 

perioden den 1 juni–31 augusti 2016. 
 

Ledarna har anfört att SLM hade kunnat begära att S.S. skulle avbryta sin 

semester för att utföra arbete åt bolaget och att han därför måste anses ha 

stått till SLM:s förfogande för att utföra arbete under rekonstruktionen. 

Enligt Ledarnas mening talar det för att hans fordran ska anses ha 

uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning i denna del. 
 

En arbetsgivares beslut om semesterledighet är bindande i den meningen att 

arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra beslutet efter att arbetstagaren under- 

rättats om detta utan att riskera att drabbas av påföljd. Arbetsgivaren kan bli 

skyldig att betala ekonomiskt skadestånd för den skada som arbetstagaren 

lidit på grund av ändringen och, om ändringen skett utan fog, även allmänt 

skadestånd för brott mot semesterlagen (se AD 1983 nr 123 och t.ex. 

AD 2017 nr 33). Arbetstagare som har semester kan med hänsyn till detta 

inte sägas stå till förfogande för arbete i den meningen att han eller hon för  
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att ha rätt till vederlag måste vara tillgänglig för att arbeta om arbetsgivaren 

kräver detta. Det kan tilläggas att något annat inte har gjorts gällande än att 

S.S. fått fullt betalt avseende den aktuella semesterledigheten. Enligt 

Arbetsdomstolens mening innebär därför inte det som Ledarna anfört i 

denna del att S.S:s fordran ska anses ha uppstått efter den kritiska 

tidpunkten. 
 

Ledarna har vidare anfört att S.S:s fordran i vart fall uppkommit genom den 

överenskommelse som han och SLM träffade den 1 juni 2016. 

Arbetsgivarparterna har mot detta anfört att den aktuella justeringen av S.S:s 

överenskommelse inte utgjort ett nytt avtal och att den därför saknar 

betydelse för frågan om när fordran uppkom. 
 

Genom förhör med S.S. och C.W. (HR-specialist hos SLM) har framkommit 

att överenskommelsen den 1 juni 2016 träffades efter att S.S. bett att få ut 

intjänad semester och innestående kompensationsledighet som ledighet 

i stället för i pengar. S.S:s önskemål tillgodosågs genom att man senarelade 

tidpunkten för när anställningen skulle upphöra och avgångsvederlaget 

skulle börja betalas ut, till efter att den betalda ledigheten lagts ut. Detta 

skedde efter kontakt med rekonstruktören. 
 

Enligt Arbetsdomstolens mening är det genom förhören klarlagt att S.S:s 

anspråk med anledning av intjänad semester och innestående 

kompensationsledighet hade tjänats in när överenskommelsen den 1 juni 

2016 träffades och att syftet med överenskommelsen inte var att SLM skulle 

åta sig någon ny förpliktelse mot S.S. Omständigheterna talar i stället för att 

avsikten med avtalet endast var att precisera hur de redan befintliga 

skulderna skulle fullgöras (jfr NJA 2012 s. 441). Parterna synes för övrigt 

vara ense om att S.S. fått fullt betalt för tiden fram till dess att anställningen 

upphörde i slutet av augusti 2016. Arbetsdomstolen finner mot denna 

bakgrund att de i målet omtvistade fordringarna inte uppkom genom 

överenskommelsen den 1 juni 2016. 
 

Arbetsdomstolens slutsats är att S.S:s fordran i målet uppkommit genom 

avtal som träffats före ansökan om företagsrekonstruktion. Hans fordran 

omfattas därför av ackordet. 
 

Särskilt om M.S. 
 

Parterna är överens om att M.S. för den aktuella perioden beviljats betalning 

från lönegaranti som täckte hela hennes fordran enligt överenskommelsen 

med SLM, men att hon blivit tvungen att avräkna inkomster som hon haft 

från annan anställning under denna tid mot i vart fall delar av ersättningen. 

Ledarna har särskilt framhållit att avtalet med SLM innebar att 

avgångsvederlaget skulle vara avräkningsfritt. 
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Det som Ledarna anfört i denna del saknar, enligt Arbetsdomstolens 

mening, betydelse för frågan om hennes fordran ska anses ha uppkommit 

före ansökan om företagsrekonstruktion. M.S:s fordran omfattas därmed av 

ackordet. 
 

Särskilt om L.L. 
 

Följande är ostridigt. L.L. var bl.a. vd för SLM. Hon och SLM träffade i 

april 2015 en överenskommelse om att hennes anställning skulle upphöra 

den 20 augusti 2016 och att hon efter den 8 oktober 2015 skulle vara 

arbetsbefriad men fortsatt ha rätt till sin månadslön om 220 000 kr till dess 

hennes anställning avslutades. Efter den 8 oktober 2015 fortsatte L.L. att 

utföra arbete som styrelseledamot bl.a. i vissa bolag i Stampen-koncernen 

utan ytterligare ersättning. Under SLM:s företagsrekonstruktion deltog hon i 

två styrelsesammanträden för V-TAB den 13 och 17 juni 2016. L.L. fick full 

lön enligt sitt anställningsavtal t.o.m. den 23 juli 2016 och hennes fordran i 

målet avser perioden den 24 juli−30 augusti 2016. Under denna period 

utförde hon inte något arbete inom koncernen. 
 

Ledarna menar att L.L. även efter den 23 juli 2016 stod till förfogande för 

arbete som styrelseledamot men att hon inte instruerats att utföra ytterligare 

arbete och att hennes fordran därför ska anses ha uppkommit efter ansökan 

om företagsrekonstruktion. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Genom överenskommelsen i april 2015 gick L.L. med på att avsluta sin 

anställning hos SLM. För detta kompenserades hon genom att under knappt 

ett år arbetsbefrias från sina huvudsakliga arbetsuppgifter som bl.a. vd för 

SLM med rätt till full lön. Hon har emellertid även under den tid hon var 

arbetsbefriad utfört en del arbete åt koncernen utan ytterligare ersättning. 

Det arbete som styrelseledamot som L.L. fortsatte utföra framstår som 

förhållandevis begränsat. Efter ansökan om företagsrekonstruktion deltog 

hon i två styrelsesammanträden och hon har inte utfört något arbete under 

den tid som fordran avser. Utredningen ger inte något stöd för att avtalet 

mellan henne och SLM innebar att hennes rätt till vederlaget förutsatte att 

hon var tillgänglig för att utföra arbete som SLM eller annat bolag inom 

koncernen anvisade henne. Arbetsdomstolen finner därför att hennes fordran 

i målet omfattas av ackordet. 
 

Sammanfattande bedömning 
 

Sammanfattningsvis har Arbetsdomstolen alltså funnit att de sju arbetstagar- 

nas fordringar grundas på avtal som ingåtts före ansökningarna om företags- 

rekonstruktion, att fordringarna inte är förmånsberättigade och att de inte 

avser tid då arbetstagarna arbetat eller varit skyldiga att stå till förfogande 

för arbete. Mot bakgrund av den bedömning av rättsläget som 

Arbetsdomstolen gjort i det föregående har domstolen funnit att fordring- 

arna omfattas av svarandebolagens ackord. Vad Ledarna särskilt framhållit 

avseende A.S., S.S., M.S. och L.L. har enligt Arbetsdomstolens mening inte 
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ändrat denna slutsats. Det gör inte heller det som Ledarna i övrigt anfört. 

Vid denna bedömning är parterna överens om att arbetstagarna har fått 

korrekt betalt enligt sina respektive överenskommelser. Ledarnas talan ska 

därför avslås i sin helhet. 
 

Rättegångskostnader 
 

Eftersom Ledarna har förlorat målet ska organisationen betala arbetsgivar- 

parternas rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning för 

453 137 kr, avseende ombudsarvode och kostnader. Av kostnaderna avser 

100 000 kr två rättsutlåtanden inklusive mervärdesskatt. Utlåtandena har, 

enligt vad som är upplyst, inhämtats med anledning dels av denna tvist, dels 

av en annan tvist i Arbetsdomstolen i vilken förlikning träffats. Enligt 

Arbetsdomstolen mening är det skäligt att hälften av kostnaden för utlåtan- 

dena ska ersättas som rättegångskostnader i denna tvist. Mervärdesskatten 

på utlåtandena är, enligt vad arbetsgivarparterna uppgivit, avdragsgill och 

utgör inte en kostnad för dem. Skälig ersättning för utlåtandena är därför 

40 000 kr. I övrigt är de yrkade beloppen skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Ledarnas talan. 
 

2. Ledarna ska ersätta Medieföretagen, V-TAB AB, Stampen Local Media 

Försäljnings AB och Stampen Lokala Medier Aktiebolag för deras rätte- 

gångskostnader med 393 137 kr, varav 318 750 kr avser ombudsarvode, 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för 

denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Christer Måhl, Katarina Novák, 

Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Peter Edin 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 24/19 

2019-04-24 Mål nr A 71/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristerna Veera Littmarck och Jessica Berlin, 

Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 

SVARANDE 

Staten genom Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

Ombud: arbetsrättsjuristerna Carl Durling och Lars Åström, Arbetsgivar- 

verket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

SAKEN 

disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal, bl.a. villkorsavtal mellan Arbetsgivar- 

verket och OFR/S, P, O. Helena Wallin, som tidigare hade ett annat efter- 

namn, är anställd hos Göteborgs universitet. Hon är medlem i Fackförbundet 

ST (förbundet). 

Personalansvarsnämnden vid Göteborgs universitet beslutade den 11 april 2018 

att meddela Helena Wallin disciplinpåföljden löneavdrag med 25 procent av 

daglönen i 15 dagar (dnr D 2018/23). Anledningen till disciplinpåföljden var 

enligt staten åtgärder av Helena Wallin i samband med att hon frågat om 

ledighet med lön för tentamen respektive ansökt om högskoleexamen. Parterna 

tvistar om disciplinpåföljden ska undanröjas. Sakförhållandena som redovisas 

inledningsvis i domen är ostridiga. 

Enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning får en statlig arbets- 

tagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 

anställningen, meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet 

med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får dock någon sådan påföljd 

inte meddelas. 

Ledighet med lön för tentamen 

Helena Wallin arbetade sedan den 1 december 2008 som examenshand- 

läggare vid sektionen för examen på Göteborgs universitet. 
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Under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 var Helena Wallin tjänst- 

ledig på heltid för studier. Tjänstledigheten löpte ut den 31 maj 2017. I mejl 

till sin dåvarande chef Maria Stenberg bad Helena Wallin om tjänstledighet 

för obligatoriska kursmoment den 1 och 2 juni 2017 och ledighet för tenta- 

men den 5 juni 2017. Maria Stenberg hänvisade i mejl den 19 maj 2017 

Helena Wallin till att göra en ansökan om tjänstledighet för studier till och 

med den 5 juni 2017 i Göteborgs universitets personaladministrativa data- 

system Primula. 
 

Helena Wallins tentamen den 5 juni 2017 skulle pågå kl. 18–21 i en lokal 

som låg omkring 10 minuters promenad från den arbetsplats där Helena 

Wallin arbetade dagtid. 
 

Den 24 maj 2017 ringde Helena Wallin till personalhandläggaren Lena 

Karlsson och ställde frågor om ledighet med lön för tentamen. Lena 

Karlsson förklarade att hon var osäker på om den aktuella kollektivavtals- 

bestämmelsen om ledighet med lön var tillämplig och att hon skulle åter- 

komma med svar. 
 

Helena Wallin ansökte i Primula om ledighet utan lön för studier den 1 och 

2 juni 2017. Detta observerade Maria Stenberg, som i mejl den 26 maj 2017 

frågade hur Helena Wallin hade tänkt i fråga om den 5 juni 2017. 
 

Den 29 maj 2017 vid 9.30-tiden ringde Lena Karlsson tillbaka till Helena 

Wallin. 
 

Den 29 maj 2017, kl. 10.48, svarade Helena Wallin i mejl Maria Stenberg 

att hon skulle vara åter i tjänst den 3 juni 2017 och att hon alltså skulle vara 

på arbetet den 5 juni 2017. I mejl samma dag, kl. 14.46, förklarade Maria 

Stenberg för Helena Wallin att hon bara undrade varför Helena Wallin inte 

hade ansökt om ledighet även för den 5 juni 2017, eftersom hon tidigare 

skrivit att hon behövde ha ledighet för tentamen då. 
 

Helena Wallin återgick i arbete den 3 juni 2017. Samma dag svarade hon i 

mejl till Maria Stenberg att hon hade valt att bara ta tjänstledigt den 1 och 

2 juni 2017, trots att det skulle vara tentamen den 5 juni 2017. Helena 

Wallin arbetade den 5 juni 2017. 
 

Ansökan om högskoleexamen 
 

För en högskoleexamen krävs att studenten har fullgjort kurser om samman- 

lagt 120 högskolepoäng med en viss av lärosätet bestämd inriktning. Det 

krävs vidare vid Göteborgs universitet att studenten har fullgjort ett själv- 

ständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen om 

minst 7,5 högskolepoäng, motsvarande fem veckors heltidsstudier. Detta 

visste Helena Wallin. 
 

Den 3 juli 2017 gjorde Helena Wallin på sin arbetsplats med arbetsdatorn en 

elektronisk ansökan om högskoleexamen inom huvudområdet psykologi 
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med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi via ett webbgräns- 

snitt för studenter. Hon lade även till en kommentar om att hon ville att 

högskoleexamen skulle utfärdas först efter det att hennes byte av efternamn 

hade godkänts. 
 

Elektroniskt inkomna ansökningar skrivs ut av examenshandläggarna. Under 

terminerna finns det ett schema för vilken handläggare som ska göra det. De 

utskrivna ansökningarna läggs enligt sektionens rutiner i datumordning i olika 

boxar efter fakultet och typ av examen, men ibland kan ansökningar lämnas 

direkt till en examenshandläggare. De flesta examenshandläggarna har ett 

visst ansvarsområde, t.ex. en viss examen vid en viss fakultet, och handlägger 

huvudsakligen ansökningar inom sitt område. De inkomna ansökningarna 

handläggs normalt i turordning efter inkomstdatum och prioritetsordning efter 

examenstyp. 
 

I juli 2017 fanns det inget schema för vem som skulle skriva ut inkomna 

ansökningar utan de handläggare som arbetade hjälptes åt att göra detta en 

gång om dagen. 
 

Efter att Helena Wallin hade gjort sin elektroniska ansökan om högskole- 

examen skrev hon ut samtliga elektroniskt inkomna ansökningar, inklusive 

sin egen. Helena Wallin visste att hon skulle komma att skriva ut sin egen 

ansökan. 
 

I samband med att Helena Wallin skrev ut ansökningarna kom en annan 

examenshandläggare, Paul Marttine, in i rummet där utskrifterna skedde. 

Helena Wallin gav sin ansökan direkt till Paul Marttine i stället för att lägga 

den i anvisad box i enlighet med universitetets rutiner. Helena Wallin 

berättade samtidigt för Paul Marttine att hon uppfyllde kraven för högskole- 

examen, men bad honom att avvakta med att pröva ansökan till dess att 

hennes namnbyte hade blivit godkänt. 
 

Paul Marttine, som arbetade deltid som examenshandläggare sedan hösten 

2011, hade inte något eget ansvarsområde utan han handlade examens- 

ansökningar avseende olika fakulteter, bl.a. en sådan ansökan som Helena 

Wallin hade gjort. Paul Marttine var behörig att handlägga Helena Wallins 

ansökan. Den 8 augusti 2017 godkändes Helena Wallins namnbyte, och den 

14 augusti 2017 utfärdade Paul Marttine ett bevis om högskoleexamen för 

Helena Wallin. 
 

Helena Wallin registrerade därefter i Primula att hon hade en högskole- 

examen. I samband med att den registreringen skulle attesteras av Maria 

Stenberg, ifrågasatte hon om kravet på ett självständigt arbete om 7,5 hög- 

skolepoäng var uppfyllt. Göteborgs universitet konstaterade att Helena Wallin 

inte hade uppfyllt kravet på ett självständigt arbete om 7,5 högskolepoäng och 

att något bevis om högskoleexamen således inte borde ha utfärdats. Helena 

Wallin återlämnade därefter det utfärdade examensbeviset till Göteborgs 

universitet. 
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Göteborgs universitet varslade och underrättade om uppsägning av Helena 

Wallin av personliga skäl. Vid överläggning med anledning av varslet kom 

dock universitetet och förbundet överens om att Helena Wallin skulle 

omplaceras till andra arbetsuppgifter i stället för att sägas upp. 
 

Efter omplaceringen inledde Göteborgs universitet ett disciplinärende som 

resulterade i det omtvistade beslutet. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska undanröja Göteborgs universitets 

beslut i dnr D 2018/23 om disciplinpåföljd för Helena Wallin enligt 14 § lagen 

(1994:260) om offentlig anställning. Förbundet har förklarat att bara undan- 

röjande av disciplinpåföljden yrkas, inte mildring av den. 
 

Staten har bestritt yrkandet. 
 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 
 

 
 

Domskäl 
 

Inledning 
 

Frågan i målet är om den disciplinpåföljd i form av löneavdrag som Göteborgs 

universitet har meddelat Helena Wallin ska undanröjas. Göteborgs universitet 

har grundat disciplinpåföljden på Helena Wallins agerande i samband med att 

hon dels frågat om ledighet med lön för tentamen, dels ansökt om högskole- 

examen. För en disciplinpåföljd enligt 14 § lagen om offentlig anställning 

krävs att arbetstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sina 

skyldigheter i anställningen och att felet med hänsyn till samtliga omständig- 

heter inte är ringa. Staten anser att vart och ett av Helena Wallins ageranden är 

tillräckligt för en disciplinpåföljd. 
 

Ledighet med lön för tentamen 
 

Parterna är överens om att deras kollektivavtal ger en arbetstagare rätt till 

ledighet med lön för tentamen bara om ledigheten från arbetet är nödvändig för 

tentamen. 
 

Staten har gjort gällande att Helena Wallin vid båda telefonsamtalen med 

personalhandläggaren Lena Karlsson i maj 2017 kände till när hennes tentamen 

den 5 juni 2017 skulle pågå och var den skulle hållas. Enligt staten har Helena 

Wallin vid telefonsamtalen genom vilseledande i form av frågor och svar 

försökt att få ledighet med lön beviljad trots att hon förstod att hon inte hade 

rätt till det. Förbundet har invänt att Helena Wallin inte ansökt om ledighet  
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med lön för tentamen den 5 juni 2017 och inte heller försökt att få sådan ledig- 

het. Enligt förbundet har Helena Wallin vid telefonsamtalen med Lena 

Karlsson, som inte hade att besluta om tjänstledighet, bara ställt generella 

frågor om vilka regler som gäller i fråga om ledighet med lön för tentamen. 
 

Det är ostridigt att Helena Wallin inte på anvisat sätt ansökt om ledighet med 

lön för tentamen den 5 juni 2017, men att hon vid telefonsamtalen med Lena 

Karlsson ställt frågor om möjligheten att få sådan ledighet. 
 

Det är staten som har bevisbördan för att Helena Wallin agerat på det sätt 

staten påstått. 
 

Att Helena Wallin till en personalhandläggare ställt frågor om möjligheten att 

få ledighet med lön – generellt eller specifikt för hennes tentamen den 5 juni 

2017 – innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, inte att hon begått något fel i 

sin anställning. Det gäller även om det skulle vara så att Helena Wallin vid 

samtalen redan kände till vad kollektivavtalet innebar och att hon inte upp- 

fyllde förutsättningarna för sådan ledighet för den 5 juni 2017. Det är emeller- 

tid inte utrett att Helena Wallin före avslutandet av det sista av de två samtalen 

kände till vad kollektivavtalet innebar i fråga om ledighet med lön för tentamen 

och således inte heller utrett att Helena Wallin förstod att hon inte hade rätt till 

sådan ledighet för sin tentamen den 5 juni 2017. Såvitt framkommit hade Lena 

Karlsson inte heller innebörden av kollektivavtalsregleringen klar för sig vid 

det första samtalet, vilket var anledning till att hon genom det andra samtalet 

återkom till Helena Wallin. Av statens framställning av saken och förhöret med 

Lena Karlsson, som inte hade att besluta om ledighet för Helena Wallin, fram- 

går att Helena Wallin vid det andra samtalet, sedan förutsättningarna för ledig- 

het med lön och förhållandena kring hennes tentamen gåtts igenom, uttryck- 

ligen förklarade att hon inte skulle vara ledig den 5 juni 2017. 
 

Arbetsdomstolens slutsats är att staten inte har visat att Helena Wallin genom 

vilseledande försökt att få ledighet med lön beviljad eller att hon annars genom 

det av staten påtalade agerandet begått något fel i anställningen. 
 

Ansökan om högskoleexamen 
 

Inledning 
 

Enligt staten hade Helena Wallin när hon ansökte hos Göteborgs universitet om 

en högskoleexamen inte uppnått behörighet för en sådan examen, eftersom hon 

inte hade utfört något självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hög- 

skolepoäng. Arbetsdomstolen godtar statens påstående, som får entydigt stöd 

av utredningen, bl.a. intyg från aktuella institutioner. 
 

Staten har lagt Helena Wallin till last följande ageranden. 

a) Helena Wallin har brutit mot då gällande bestämmelser om jäv i 11 och 

12 §§ i 1986 års förvaltningslag genom att skriva ut sin egen ansökan om 

högskoleexamen och lämna den till en examenshandläggare. 
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b) Helena Wallin har vilselett examenshandläggaren Paul Marttine genom att 

påstå att hon uppfyllde kraven för högskoleexamen trots att hon insåg eller 

måste ha insett att hon inte hade uppnått behörighet för en sådan examen. 

c) Helena Wallin har aktivt använt det felaktigt utfärdade examensbeviset 

genom att registrera en högskoleexamen i Göteborgs universitets personal- 

administrativa datasystem Primula. 

d) Helena Wallin har brutit mot gällande rutiner genom att lämna sin ansökan 

om högskoleexamen direkt till en examenshandläggare i stället för att 

lägga den i anvisad box. 
 

Händelseförloppet i sig är ostridigt. Förbundet har vitsordat att Helena Wallin 

har brutit mot gällande rutiner (punkt d), men bestritt att Helena Wallin brutit 

mot jävsbestämmelser (punkt a), att hon insåg att hon inte hade uppnått 

behörighet för en högskoleexamen och att hon vilselett Paul Marttine (punkt b) 

samt att hon åsidosatt sina skyldigheter i anställningen genom registreringen i 

Primula (punkt c). Enligt förbundet har Helena Wallins brott mot rutinerna 

(punkt d) inte inneburit ett sådant åsidosättande av hennes skyldigheter i 

anställningen att en disciplinpåföljd får meddelas. 
 

Arbetsdomstolen tar upp agerandena enligt de nämnda punkterna under skilda 

rubriker. 
 

Brott mot jävsbestämmelser? 
 

En ny förvaltningslag har trätt i kraft den 1 juli 2018, förvaltningslagen 

(2017:900). Vid tidpunkten för Helena Wallins agerande var dock 1986 års 

förvaltningslag tillämplig. När Helena Wallin skrev ut sin ansökan och lämnade 

den till Paul Marttine gällde således jävsbestämmelserna i 11 och 12 §§ i 

1986 års förvaltningslag. Jävsbestämmelserna riktade sig mot den som skulle 

handlägga ett ärende och innebar att en statstjänsteman var jävig och inte fick 

handlägga ett ärende bl.a. om saken angick en själv. Man skulle dock bortse från 

jäv när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknade betydelse. Syftet med 

användningen av uttrycket ”handlägga ett ärende” var att knyta jävsregleringen 

till personer som tog befattning med ett ärende på sådant sätt att de kunde tänkas 

påverka utgången, men inga andra (SOU 2010:29 s. 328 f.). Det har ansetts att 

det saknades anledning att hävda jäv beträffande den som vidtog bara rent 

expeditionella åtgärder i ett ärende, t.ex. diarieföring, utskrift av beslutsexpedi- 

tioner, kollationering, expediering eller verkställande av delgivning 

(SOU 1964:27 s. 147 och SOU 1968:27 s. 130). 
 

Helena Wallin var examenshandläggare och jävig att handlägga ärendet om sin 

egen högskoleexamen. Såsom är vanligt nuförtiden innefattade hennes hand- 

läggarbefattning emellertid även vissa rent administrativa arbetsuppgifter med 

examensärenden som ännu inte hade fördelats på någon viss examenshand- 

läggare, såsom utskrift och sortering av examensansökningar. Den omständig- 

heten att Helena Wallin var examenshandläggare innebar därför enligt Arbets- 

domstolens mening inte i sig att all hennes hantering av examensansökningar 

utgjorde handläggning i jävsbestämmelsernas mening. Enligt Arbetsdom- 

stolens bedömning har Helena Wallins åtgärder med sin egen ansökan varit av 
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rent expeditionell natur och inte innefattat några överväganden eller ställnings- 

taganden i ärendet. Hon har därmed inte genom åtgärderna kunnat i någon 

relevant mening påverka ärendets utgång. Det ankom på Paul Marttine – och 

inte Helena Wallin – att avgöra om han, såsom examenshandläggare, skulle ta 

befattning med den överräckta ansökan eller inte. Arbetsdomstolens slutsats är 

därför att Helena Wallins agerande inte har stått i strid med jävsbestämmel- 

serna i 1986 års förvaltningslag. 
 

Vilselett examenshandläggaren? 
 

Det är ostridigt att det för högskoleexamen vid Göteborgs universitet krävdes 

ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen 

om minst 7,5 högskolepoäng och att Helena Wallin kände till detta. Arbets- 

domstolen har, som nämnts, godtagit statens påstående om att Helena Wallin 

vid tidpunkten för ansökan om högskoleexamen inte hade utfört något sådant 

självständigt arbete som krävdes för högskoleexamen. Staten har hävdat att hon 

insett eller måste ha insett det, medan förbundet gjort gällande att Helena 

Wallin trodde att hon hade utfört ett sådant självständigt arbete som krävdes. 
 

För att Helena Wallin ska kunna sägas ha vilselett Paul Marttine i fråga om hon 

uppfyllde kraven för högskoleexamen, dvs. lämnat medvetet oriktiga uppgifter 

till honom, måste Helena Wallin faktiskt ha insett att hon inte hade utfört ett 

sådant självständigt arbete som krävdes. Det räcker inte att hon borde ha insett 

det. Att Helena Wallin utanför anställningen, i egenskap av student, inte under- 

sökte om hon uppfyllde kraven för högskoleexamen lika noga som hon skulle 

ha gjort vid handläggningen av ett examensärende saknar därför betydelse för 

frågan om hon vilselett Paul Marttine. 
 

Det är staten som har bevisbördan för att Helena Wallin agerat på det sätt 

staten lagt henne till last. 
 

Arbetsdomstolen finner att det inte av den aktuella kursbeskrivningen framgick 

att kursen innehöll ett sådant självständigt arbete som krävdes och att Helena 

Wallin, som var en erfaren examenshandläggare, insett det. 
 

Förbundet har utan invändning från staten gjort gällande att Helena Wallin 

inom ramen för kursen om 30 högskolepoäng självständigt gjorde ett projekt- 

arbete som låg till grund för examinationen. 
 

Helena Wallin har under sanningsförsäkran berättat att läraren, tillika exami- 

nator, på kursen sagt att kursen innehöll ett sådant arbete att kursen kunde ligga 

till grund för högskoleexamen och att hon trodde att hon hade uppfyllt kraven 

för en högskoleexamen. 
 

Enhetschefen Karin Åström har under ed berättat att den aktuella läraren för 

henne berättat att han inte sagt något som kunde uppfattas som att kursen 

kunde ligga till grund för en högskoleexamen. 
 

Den aktuella läraren har inte hörts. 
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Helena Wallins uppgift om vad läraren sagt till henne står alltså mot en andra- 

handsuppgift. Det är Arbetsdomstolens slutsats att staten inte har motbevisat 

Helena Wallins uppgifter om att hon på grund av projektarbetet och vad läraren 

sagt trodde att hon hade uppfyllt kraven för en högskoleexamen. Härtill 

kommer att redan det faktumet att Helena Wallin i egenskap av student hade 

ansökt om högskoleexamen får anses innefatta ett påstående av henne om att 

hon uppfyllde kraven för en sådan examen och att staten inte gjort gällande att 

Helena Wallin till Paul Marttine sagt mera än så. Arbetsdomstolen finner att 

staten inte har bevisat att Helena Wallin lämnat Paul Marttine medvetet 

oriktiga uppgifter och därmed vilselett honom. 
 

Registrerandet av högskoleexamen i det personaladministrativa datasystemet 

Primula 
 

Det har inte presenterats någon utredning om regler eller rutiner i fråga om 

förutsättningarna för att en arbetstagare ska få registrera i Primula att han eller 

hon har en examen. 
 

Arbetsdomstolen finner att staten inte har visat att Helena Wallin begått något 

fel i anställningen genom att hon i Primula registrerade den högskoleexamen 

hon av Göteborgs universitet hade fått ett bevis om. 
 

Brott mot gällande rutiner 
 

Det är ostridigt att Helena Wallin har brutit mot gällande rutiner genom att 

lämna sin ansökan om högskoleexamen direkt till en examenshandläggare i 

stället för att lägga den i anvisad box. När Helena Wallin valde att vidta 

åtgärder av expeditionell natur beträffande sin egen ansökan, borde hon ha 

varit extra noga med att följa gällande rutiner. Arbetsdomstolen anser dock 

ändå att det felet är så ringa att det inte ensamt får läggas till grund för en 

disciplinpåföljd enligt 14 § lagen om offentlig anställning. 
 

Sammanfattning 
 

Staten har inte bevisat att Helena Wallin i samband med ansökan om högskole- 

examen begått något annat fel i anställningen än att hon i ett visst hänseende 

brutit mot gällande rutiner och därmed gjort ett fel som är så ringa att det inte 

ensamt får läggas till grund för en disciplinpåföljd enligt 14 § lagen om offent- 

lig anställning. 
 

Slutsats 
 

Helena Wallin har inte begått något sådant fel i anställningen som får läggas 

till grund för en disciplinpåföljd enligt 14 § lagen om offentlig anställning. 

Därför ska disciplinpåföljden undanröjas. 
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Rättegångskostnader 

Staten har förlorat och ska därför ersätta förbundets rättegångskostnader. Vad 

förbundet begärt för rättegångskostnader är skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen undanröjer Göteborgs universitets beslut i dnr D 2018/23

om disciplinpåföljd för Helena Wallin.

2. Staten ska ersätta Fackförbundet ST:s rättegångskostnader med 185 190 kr,

varav 175 500 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det

först nämnda beloppet från dagen för denna dom tills betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Åsa 

Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf 

Hjort. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 25/19 

2019-04-24 Mål nr A 22/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch, Box 1152, 

111 81 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Marie Nordström, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs, 556593-7017, c/o Adv. bolaget 

Gullesjö & Jonasson HB, Kanalgatan 45 B, 931 32 Skellefteå 

Ombud: arbetsrättsjuristen Mats El Kott, Stenstigen 9, 831 43 Östersund 

SAKEN 

lönefordran m.m. 

Mellan GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch (förbundet) och 

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs (Bäckbodagård) gäller hängavtal 

på det s.k. skogsavtalet, som träffats mellan Skogs- och 

Lantarbetsgivareförbundet och förbundet. 

Ivanov Vitalii, Chelak Viacheslav, Yurii Kanafotskyi, Stephan Semchuk, 

Oleksandr Bazan, Beryk Vitalii, Volodymyr Beryk, Janusz Tomasik, Alfred 

Tomasik, Bogdan Masztalerz och Borys Semyankiv (arbetstagarna) var 

anställda hos Bäckbodagård under olika perioder under februari–augusti 

2017. Arbetstagarna, som är medlemmar i förbundet, hade timlön och avsik- 

ten var att de under sina tidsbegränsade anställningar skulle arbeta med 

skogsröjning åt Bäckbodagårds kunder. Tvist har uppstått om 

Bäckbodagård, i rätt tid, betalat den lön och övriga ersättningar som arbets- 

tagarna hade rätt till. 

Förbundet yrkade i ansökan om stämning att Arbetsdomstolen skulle för- 

plikta Bäckbodagård att till 

a) Ivanov Vitalii betala 87 472 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på

beloppet 19 165 kr från den 25 juni 2017, på beloppet 21 564 kr från den

25 juli 2017 och på beloppet 46 743 kr från den 25 augusti 2017, allt till

dess betalning sker,
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b) Chelak Viacheslav betala 63 212 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 18 707 kr från den 25 juni 2017, på beloppet 21 102 kr från den 

25 juli 2017 och på beloppet 23 460 kr från den 25 augusti 2017, allt till 

dess betalning sker, 
 

c) Yurii Kanafotskyi betala 30 438 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 17 794 kr från den 25 juni 2017 och på beloppet 12 644 kr från 

den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker, 
 

d) Stephan Semchuk betala 58 538 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 16 656 kr från den 25 april 2017, på beloppet 19 622 kr från 

den 25 maj 2017, på beloppet 13 918 kr från den 25 juni 2017 och på 

beloppet 8 342 kr från den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker, 
 

e) Oleksandr Bazan betala 77 476 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 19 165 kr från den 25 juni 2017, på beloppet 21 564 kr från den 

25 juli 2017 och på beloppet 36 746 kr från den 25 augusti 2017, allt till 

dess betalning sker, 
 

f) Beryk Vitalii betala 46 656 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 8 898 kr från den 25 juni 2017 och på beloppet 37 758 kr från 

den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker, 
 

g) Volodymyr Beryk betala 43 865 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 5 375 kr från den 25 juni 2017 och på beloppet 38 490 kr från 

den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker, 
 

h) Janusz Tomasik betala 64 478 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 46 300 kr från den 25 juni 2017 och på beloppet 18 178 kr från 

den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker, 
 

i) Alfred Tomasik betala 64 478 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 14 560 kr från den 25 maj 2017, på beloppet 31 740 kr från den 

25 juni 2017 och på beloppet 18 178 kr från den 25 juli 2017, allt till 

dess betalning sker, 
 

j) Bogdan Masztalerz betala 64 478 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 14 560 kr från den 25 maj 2017, på beloppet 31 740 kr från den 

25 juni 2017 och på beloppet 18 178 kr från den 25 juli 2017, allt till 

dess betalning sker, samt till 
 

k) Borys Semyankiv betala 49 631 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 

beloppet 9 750 kr från den 25 juni 2017 och på beloppet 39 881 kr från 

den 25 juli 2017, allt till dess betalning sker. 
 

Förbundet yrkade vidare att Arbetsdomstolen skulle förplikta Bäckbodagård 

att till var och en av de i punkterna a)–k) angivna arbetstagarna betala all- 

mänt skadestånd med 5 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 

april 2018 till dess betalning sker. 
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Som grund för käromålet anförde förbundet i huvudsak följande. Arbetsta- 

garna har under sina anställningar hos Bäckbodagård tjänat in lön, ob-ersätt- 

ning, övertidsersättning, semesterförmåner, ersättning för arbetstidsförkort- 

ning, traktamente och färdtidsersättning som Bäckbodagård inte betalat. 

Arbetstagarna har arbetat de timmar som de begär lön och ersättning för. 

Genom att inte betala ut semesterersättning senast en månad efter avslutad 

anställning har Bäckbodagård brutit mot semesterlagen och är därför skyl- 

digt att betala allmänt skadestånd till arbetstagarna. 
 

Efter att Bäckbodagård inte kommit in med svaromål meddelade 

Arbetsdomstolen tredskodom. Bäckbodagård har ansökt om återvinning av 

tredskodomen och Arbetsdomstolen har beslutat att vidare verkställighet av 

tredskodomen inte får ske. Bäckbodagård har i återvinningsansökan gått i 

svaromål och bestritt yrkandena samt bl.a. anfört att arbetstagarna inte arbe- 

tat på det sätt som förbundet gjort gällande. 
 

Under målets handläggning har Bäckbodagård först trätt i likvidation och 

därefter försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har meddelat att konkursboet 

avstår från att inträda i rättegången vid sidan av Bäckbodagård. 
 

Förbundet har – efter att arbetstagarna fått huvuddelen av sina fordringar 

ersatta genom den statliga lönegarantin – återkallat sin talan. 
 

Bäckbodagård har begärt att Arbetsdomstolen, enligt 13 kap. 5 § rättegångs- 

balken, trots återkallelsen ska pröva målet. 
 

Förbundet har eftergett sin talan. 

Bäckbodagård har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Förbundet har yrkat att vardera part ska stå sin kostnad i enlighet med 

18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken och anfört i huvudsak följande. 

Förbundet har återkallat sin talan eftersom Bäckbodagård har försatts i kon- 

kurs och förbundets medlemmar har fått sina fordringar ersatta genom den 

statliga lönegarantin, utom såvitt avser det allmänna skadeståndet. Förbun- 

det har därmed inte längre någon fordran i målet för sina medlemmars räk- 

ning, utöver yrkandena om allmänt skadestånd. De omständigheterna att 

Bäckbodagård har försatts i konkurs och att bolagets konkursförvaltare fattat 

beslut om att arbetstagarna har rätt till ersättning från den statliga lönegaran- 

tin för sina fordringar mot bolaget var inte kända för förbundet när talan 

väcktes. Förbundet har haft grund för att väcka talan i målet. För det fall 

ovanstående omständigheter inte förelegat och förbundet inte hade eftergett 

sin talan kan det antas att förbundets talan skulle ha vunnit bifall vid en 

materiell prövning i sak. Att driva rättegången vidare skulle inte medföra 

några ytterligare ekonomiska fördelar för arbetstagarna, utan bara kostnader 

för förbundet. 
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Bäckbodagård saknar möjlighet att betala framtida rättegångskostnader 

eftersom bolaget är försatt i konkurs och det inte bedöms bli någon 

utdelning i konkursen. Det hade därför varit meningslöst för förbundet att 

vidhålla sin talan i målet. 
 

Bäckbodagård har bestritt att det skulle finnas skäl att fördela rättegångs- 

kostnaderna på det sätt som förbundet har yrkat. 

 

Domskäl 
 

I sak 
 

Förbundet har eftergett sin talan. Käromålet ska därför avslås. 
 

Rättegångskostnader 
 

Rättegångsbalkens bestämmelser om fördelning av rättegångskostnader i 

tvistemål gäller enligt 5 kap. 3 § arbetstvistlagen även i arbetstvister. 
 

Enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken är huvudregeln att den part som förlorar 

målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnad. Domstolen får 

dock förordna att rättegångskostnaderna ska kvittas, om den omständighet 

som utgången berodde på inte före rättegången var känd av den förlorande 

parten och parten inte heller hade bort äga kännedom om denna (18 kap. 3 § 

andra stycket rättegångsbalken). En sådan omständighet kan, enligt 

Arbetsdomstolens mening, vara att käranden under rättegången i en tvist om 

betalningsskyldighet fått betalt för den omtvistade fordran av annan än mot- 

parten i rättegången. Jfr NJA 1987 s. 317 och även NJA 2009 s. 342. 
 

Förbundet har anfört att arbetstagarna under rättegången fått betalt för sina 

fordringar i målet genom lönegarantin, utom såvitt avser allmänt skadestånd 

för brott mot semesterlagen. Bäckbodagård har inte bestritt uppgiften. Till 

den del arbetstagarna har fått betalt genom lönegarantin har de inte någon 

fordran mot Bäckbodagård och förbundets yrkande om att bolaget ska för- 

pliktas betala beloppet till arbetstagarna skulle därför inte ha kunnat vinna 

bifall. Den del av det yrkade beloppet som arbetstagarna inte fått betalt för 

genom lönegarantin – 5 000 kr för var och en – är bara av ringa betydelse i 

förhållande till det yrkade beloppet sammantaget. 
 

Att förbundet är tappande part beror på att arbetstagarna fått huvuddelen av 

sina fordringar betalda under rättegången. Att arbetstagarna skulle få betalt 

på detta sätt var inte något som förbundet känt till eller borde ha känt till 

före rättegången. Enligt Arbetsdomstolens mening ska vardera parten därför 

bära sin kostnad. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolens tredskodom den 23 maj 2018, dom nr 33/18, i mål nr 

A 22/18 undanröjs. 

2. Arbetsdomstolen avslår GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk 

branschs talan. 

3. Arbetsdomstolen förordnar att vardera parten ska bära sin rättegångs- 

kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ledamöter: Jonas Malmberg, referent, Sören Öman och Hannah Edström. 

Enhälligt. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 26/19 

2019-04-24 Mål nr A 7/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

Unionen, 105 32 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Cecilia Arklid, adress som ovan 

SVARANDE 

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs, 556593-7017, c/o Adv. bolaget 

Gullesjö & Jonasson HB, Kanalgatan 45 B, 931 32 Skellefteå 

Ombud: arbetsrättsjuristen Mats El Kott, Stenstigen 9, 831 43 Östersund 

SAKEN 

lönefordran m.m. 

Mellan Unionen och Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs (Bäckboda- 

gård) gäller hängavtal – SLA Skogssektionen 801. 

Christina Sandström är medlem i Unionen och var anställd hos Bäckboda- 

gård som administratör under perioden den 9 mars 2016–den 5 augusti 

2017. Tvist uppstod om Bäckbodagård hade betalat från och med den 

1 april 2017 intjänad semesterersättning till henne samt om Bäckbodagård 

var skadeståndsskyldigt gentemot Christina Sandström för brott mot kvitt- 

ningslagen och semesterlagen. 

Unionen yrkade i ansökan om stämning att Arbetsdomstolen skulle förplikta 

Bäckbodagård att till Christina Sandström betala 

1) semesterersättning med 48 989 kr, jämte ränta från den 5 september

2017 till dess betalning sker, samt

2) allmänt skadestånd med sammanlagt 50 000 kr, varav 15 000 kr för brott

mot kvittningslagen och 35 000 kr för brott mot semesterlagen, jämte

ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 mars 2018 till dess betalning sker.

Unionen anförde i huvudsak följande. Christina Sandström har tjänat in 

semesterersättning motsvarande 24 semesterdagar, vilken skulle ha utbeta- 

lats senast en månad efter anställningens upphörande. Bäckbodagård har 

inte betalat ersättningen utan i stället kvittat hennes fordran mot påstådda 

fordringar. Bäckbodagård har saknat laga grund för kvittning. Bäckboda- 

gård är skyldigt att betala allmänt skadestånd enligt kvittningslagen för den 

otillåtna kvittningen. Genom att inte betala semesterersättning i tid är 

bolaget skyldigt att betala allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. 
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Efter att Bäckbodagård inte kommit in med svaromål meddelade Arbets- 

domstolen tredskodom den 2 maj 2018. Efter att tredskodomen vunnit laga 

kraft ansökte Bäckbodagård hos Högsta domstolen om återställande av 

försutten tid för att ansöka om återvinning av tredskodomen. Ansökan 

beviljades, varefter Bäckbodagård den 4 december 2018 ansökte om åter- 

vinning av tredskodomen. 
 

I tiden mellan att tredskodomen vunnit laga kraft och ansökan om åter- 

vinning ansökte Unionen om att Bäckbodagård skulle försättas i konkurs. I 

samband därmed betalade en ställföreträdare för Bäckbodagård Christina 

Sandströms fordran enligt tredskodomen. Därefter har Bäckbodagård först 

trätt i likvidation och sedan försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har 

meddelat att konkursboet avstår från att inträda i rättegången vid sidan av 

Bäckbodagård. 
 

I återvinningsansökan gick Bäckbodagård i svaromål och bestred Unionens 

talan. Bäckbodagård anförde i huvudsak att Bäckbodagård hade betalat 

Christina Sandströms fordran genom utbetalningar till henne av Bäckboda- 

gårds medel, som hon gjort, och att Bäckbodagård i vart fall hade en mot- 

fordran som översteg Christina Sandströms fordran. 
 

Bäckbodagård angav inte i återvinningsansökan att fordran hade betalts efter 

tredskodomen och Unionen vidhöll i ett inledande yttrande sin talan i målet. 

En kort tid därefter återkallade dock Unionen sin talan med hänvisning till 

att Christina Sandströms fordran hade betalats. 
 

Bäckbodagård har begärt att Arbetsdomstolen enligt 13 kap. 5 § rättegångs- 

balken, trots återkallelsen, ska pröva målet och ogilla Unionens talan. 
 

Unionen har förklarat att återkallelsen innebär att Unionen efterger sin talan. 

Bäckbodagård har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Unionen har bestritt Bäckbodagårds kostnadsyrkande. Unionen har anfört i 

huvudsak följande. Den fordran som ligger till grund för talan har förhand- 

lats på regional och central nivå. Bäckbodagård har vid förhandlingarna 

bestritt betalningsskyldighet. När Unionen väckte talan fanns därmed en 

tvistig fordran. Efter att fordran betalats blev fortsatt process onödig. Bäck- 

bodagård har inte yttrat sig i målet mellan att Unionen först yttrade sig över 

återvinningsansökan och att talan sedan återkallades. Bäckbodagård kan 

därmed inte ha några upparbetade rättegångskostnader för denna tidsperiod. 
 

Bäckbodagård har motsatt sig att rättegångskostnaderna kvittas och anfört i 

huvudsak följande. Trots att Unionen kände till att Bäckbodagård ansökt om 

återställande av försutten tid för att ansöka om återvinning av tredskodomen 

har Unionen ansökt om att försätta Bäckbodagård i konkurs. Bäckbodagårds 

ställföreträdare betalade då de utdömda beloppen för att undvika konkurs. 

Det gjordes dock klart för Unionen att det sammanlagda beloppet skulle 

komma att återkrävas eftersom Bäckbodagård har en motfordran mot 
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Christina Sandström som översteg hennes fordran, till följd av att hon under 

sin anställning betalat ersättning till sig själv som hon inte haft rätt till. 

 

Domskäl 
 

I sak 
 

Unionen har eftergett sin talan. Käromålet ska därför avslås. 
 

Rättegångskostnader 
 

Rättegångsbalkens bestämmelser om rättegångskostnadernas fördelning i 

tvistemål gäller även i arbetstvister (5 kap. 3 § arbetstvistlagen). 
 

Enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken är huvudregeln att den part som förlorar 

målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Domstolen får 

dock förordna att rättegångskostnaderna ska kvittas, om den omständighet 

som utgången berodde på inte före rättegången var känd av den förlorande 

parten och parten inte heller hade bort äga kännedom om denna (18 kap. 3 § 

andra stycket rättegångsbalken). En sådan omständighet kan, enligt Arbets- 

domstolens mening, vara att käranden under rättegången i en tvist om betal- 

ningsskyldighet fått betalt för den omtvistade fordran av annan än motparten 

i rättegången. Jfr NJA 1987 s. 317 och även NJA 2009 s. 342. 
 

Bäckbodagårds ställföreträdare har efter att talan väcktes betalat hela Christina 

Sandströms fordran. Det råder ingen tvekan om att Christina Sandströms 

fordringar mot Bäckbodagård upphörde genom betalningen, dvs. att betal- 

ningen skedde med befriande verkan. Huruvida Bäckbodagårds ställföreträdare 

vid betalningen, såsom bolaget uppgett, gjort klart för Unionen att Bäckboda- 

gård ansåg sig ha en fordran mot henne som översteg det betalade beloppet, 

saknar betydelse för Arbetsdomstolens prövning. 
 

Eftersom Christina Sandström fått sina fordringar i målet betalda, har hon inte 

lägre någon fordran mot Bäckbodagård och förbundets yrkande om att bolaget 

skulle förpliktas betala beloppen till henne skulle därför inte ha kunnat vinna 

bifall. Att Unionen är tappande part beror alltså på att Christina Sandström fått 

betalt under rättegången. Att hon skulle få betalt på detta sätt var inte något 

som Unionen kände till eller borde ha känt till före rättegången. Enligt 

Arbetsdomstolens mening ska vardera parten redan därför bära sin kostnad. 
 

Det ska tilläggas att Arbetsdomstolen genom denna dom inte prövat Bäck- 

bodagårds invändning om att bolaget har en motfordran mot Christina 

Sandström. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolens tredskodom den 2 maj 2018, dom nr 26/18, i mål nr 

A 7/18 undanröjs. 
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2. Arbetsdomstolen avslår Unionens talan. 
 

3. Arbetsdomstolen förordnar att vardera parten ska bära sin rättegångs- 

kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Sören Öman, referent, och Hannah Edström. 

Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson 
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