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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-06-12
Stockholm

Dom nr 33/19
Mål nr B 122/18

KLAGANDE
Naseem Akhtar Chaudary, 620301-3187, Varbergsvägen 37,
311 36 Falkenberg
Ombud: jur.kand. Erik Hårdén, RiVe Juridiska Byrå AB, Box 338,
781 24 Borlänge
MOTPART
Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg
Ombud: advokaten Helena Olenmark Malmström, Trägårdh
Advokatbyrå AB, Box 1246, 221 05 Lund
SAKEN
avskedande
ÖVERKLAGAD DOM
Varbergs tingsrätts dom den 16 november 2018 i mål nr T 2867-17
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Naseem Akhtar Chaudary var anställd hos Falkenbergs kommun (kommunen) och arbetade som undersköterska på kommunens äldreboende Solhaga.
Hon avskedades den 11 januari 2017.
Naseem Akhtar Chaudary väckte talan vid tingsrätten och gjorde gällande
att det inte funnits laga grund för avskedande eller ens saklig grund för uppsägning. Hon yrkade att tingsrätten skulle förplikta kommunen att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne samt att ersätta hennes rättegångskostnad.
Tingsrätten fann att kommunen haft laglig grund att avskeda Naseem
Akhtar Chaudary och avslog därför hennes talan samt förpliktade henne att
betala kommunens rättegångskostnad.
Yrkanden m.m.
Naseem Akhtar Chaudary har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av
tingsrättens dom, ska bifalla hennes vid tingsrätten förda talan och förplikta
kommunen att ersätta henne för hennes rättegångskostnad vid tingsrätten.
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Kommunen har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.
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. Parterna har lagt fram samma
bevisning som vid tingsrätten.
Domskäl
Rättsliga utgångspunkter
En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § anställningsskyddslagen).
Därmed avses sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte
rimligen ska behöva tålas i något avtalsförhållande.
Arbetsdomstolen har i sin praxis framhållit att det är av allra största vikt att
vårdtagare och anhöriga kan lita på att anställda utför vårdarbete på ett
acceptabelt sätt. Detta är inte minst angeläget på t.ex. äldreboenden, där
vårdtagarna är särskilt utsatta människor som har svårt att ta tillvara sina
egna intressen och som i många fall är helt utlämnade åt personalen. En viktig del av omvårdnadsarbetet är att bemöta den äldre med respekt för hans
eller hennes integritet. Mot denna bakgrund har arbetsgivaren rätt att ställa
sådana krav på vårdpersonalen att de boende på ett äldreboende får ett bra
och professionellt omhändertagande. Vid bedömningen av om en arbetstagares agerande är sådant att laga skäl för avskedande eller saklig grund för
uppsägning föreligger bör domstolen, utöver om arbetstagarens agerande
avviker från de krav som kan ställas på honom eller henne, även beakta den
aktuella arbetssituationen och de allmänna förutsättningarna för att utföra
arbetet, liksom omständigheterna i övrigt. Se t.ex. AD 2016 nr 48 med hänvisningar.
Arbetsdomstolen ser mycket strängt på avsiktlig våldsanvändning mot vårdtagare. I AD 2010 nr 26 blev en rehabiliteringsassistent spottad i ansiktet av
en vårdtagare som skulle hjälpas till toaletten. Rehabiliteringsassistenten
gav då vårdtagaren, som var svårt hjärnskadad efter en stroke, en örfil.
Arbetsdomstolen ansåg att det fanns laga grund för att avskeda rehabiliteringsassistenten. Även andra typer av klandervärda ageranden mot vårdtagare än avsiktlig våldsanvändning kan utgöra grund för avskedande, i vart
fall om det är fråga om upprepade ageranden. I AD 2016 nr 48 hade en
anställd på ett äldreboende lämnat en vårdtagare ensam hängande fritt i en
taklyft, vilket medförde stark rädsla och oro hos vårdtagaren. Med beaktande av att arbetstagaren under ett halvår före händelsen vid upprepade tillfällen medvetet brutit mot rutiner och uppvisat nonchalans inför vårdtagares
behov av god vård, ansåg domstolen att det fanns laga grund för avskedande. I AD 2005 nr 60 var det genom en ljudupptagning bevisat att ett
vårdbiträde vid flera tillfällen under en och samma kväll fällt synnerligen
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anmärkningsvärda yttranden som kränkt en vårdtagare samt genomgående
haft en mycket otrevlig och hotfull ton. Arbetsdomstolen noterade att det
inte var fråga om något enstaka olämpligt eller förhastat uttalande och att
det inte framkommit något som förklarade eller ursäktade agerandet. Domstolen ansåg att det fanns laga skäl för avskedande. I samma dom prövades
även ett avskedande av ett annat vårdbiträde. Hon hade gjort två enstaka
olämpliga uttalanden till en vårdtagare, vilka kunde uppfattas som en
bestraffning respektive ett hot. Enligt Arbetsdomstolen var de i och för sig
mycket olämpliga uttalandena inte av sådan karaktär att det funnits ens saklig grund för en uppsägning. I AD 2010 nr 10 hade en arbetstagare på ett
gruppboende skällt på en brukare, låtit en annan brukare ligga kvar i sängen,
halvsovit under arbetstid samt på ett bryskt sätt avvisat en brukare och inte
tagit hänsyn till dennes behov. Händelserna ansågs inte var och en för sig
ensamma utgöra saklig grund för uppsägning. Sammantaget visade utredningen enligt Arbetsdomstolen att arbetstagaren bl.a. haft ett olämpligt beteende mot brukare och på arbetsplatsen som kunde utgöra saklig grund för
uppsägning. Emellertid ansåg domstolen att arbetsgivaren inte fullgjort sin
omplaceringsskyldighet, varför det inte fanns saklig grund för uppsägning.
Se även AD 1994 nr 9.
Händelserna
Kommunen har som skäl för avskedandet gjort gällande följande. Naseem
Akhtar Chaudary har den 28 november 2016 tillfogat en brukare blödande
rivsår på höger underarm och handrygg i samband med att hon försökte
tvinga brukaren upp ur sängen med våld. Efter händelsen har Naseem
Akhtar Chaudary försökt tona ner det inträffade genom att i strid med gällande rutiner lägga om såret själv. Hon har också brutit mot gällande rutiner
genom att vara ensam när brukaren skulle resas ur sängen.
Därutöver har kommunen även framhållit att Naseem Akhtar Chaudary
använt ett kränkande språkbruk mot brukare och personal, inte följt utarbetade rutiner och uppträtt på ett mindre lämpligt sätt gentemot medarbetare,
fått sin medicinska delegering återkallad 2013 samt varit olovligt frånvarande under ett par arbetsdagar 2010.
Naseem Akhtar Chaudary har förnekat att hon utövat våld mot brukaren och
anfört att skadan uppkom genom en olyckshändelse. I övrigt har Naseem
Akhtar Chaudary tillbakavisat att det som kommunen lagt henne till last
skulle utgöra skäl att skilja henne från anställningen.
Händelsen den 28 november 2016 och det efterföljande förloppet
Brukaren har inte hörts i målet. Däremot har två vittnen hörts om vad brukaren berättat för dem om händelsen. I socialförvaltningens s.k. Lex Sarahutredning återges vad brukaren berättat för utredaren. Arbetsdomstolen
anser, i likhet med tingsrätten, att brukarens berättelse, såsom denna har
återgetts, får läggas till grund för bedömningen. Arbetsdomstolen noterar att
den mest konkreta beskrivningen finns i Lex Sarah-utredningen.
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Bland annat enhetschefen Susanna Lagerlöf har berättat att brukaren vid den
aktuella tiden var mentalt klar, men att hon var känslig och en ”orolig själ”.
Av Lex Sarah-utredningen framgår följande. Brukaren larmade på morgonen den 28 november 2016 för att hon ville stiga upp ur sängen och komma
i rullstolen. Naseem Akhtar Chaudary kom in i rummet, sa med hög röst att
brukaren var tvungen att stiga upp och tog tag i brukarens arm. När brukaren försökte dra undan armen uppstod rivmärken på hennes underarm och
handrygg. Brukaren beskriver alltså ett förlopp där skadan uppstod i samband med att hon gjorde en rörelse för att undkomma en tidigare önskad förflyttning från sängen.
Av utredningen framgår att äldre människor kan ha mycket skör hud och att
sår lätt kan uppkomma utan någon anmärkningsvärd kraftutövning. I journalen har sjuksköterskan Maria Konnéus dagen efter händelsen antecknat att
personal rapporterat att brukarens sår blödde ”en del” på kvällen den 28
november. Detta är dock en andrahandsuppgift och förhör har inte hållits
med någon medarbetare som såg till såret på kvällen. De iakttagelser som
gjordes på kvällen föranledde under alla förhållanden inte någon omgående
konsultation av sjuksköterska. I samband med tillsyn dagen därpå noterade
sjuksköterskan i journalen att brukaren ”blött något lite i förbanden” och att
hon iakttog flera ytliga sår på höger underarm samt en lång glipa på
handryggen med en öppning i huden på några millimeter.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
I Lex Sarah-utredningen finns antecknat att brukaren berättat att hon blivit
”misshandlad”/”slagen”. Hennes egen närmare beskrivning av händelseförloppet samt journalanteckningarna om skadan tyder dock, enligt
Arbetsdomstolens mening, inte på att Naseem Akhtar Chaudary avsiktligt
använt våld mot brukaren. I stället ligger det närmast till hands att skadan
uppkommit i samband med att Naseem Akhtar Chaudary skulle resa brukaren ur sängen och denna då drog undan armen. Även om Naseem Akhtar
Chaudary inte avsiktligt tillfogat brukaren skada, har hon enligt
Arbetsdomstolens mening agerat burdust och hårdhänt, för vilket hon förtjänar allvarlig kritik. Vidare borde Naseem Akhtar Chaudary i direkt anslutning till händelsen ha rapporterat om det inträffade på ett tydligare sätt. Av
hennes egna uppgifter framgår att hon inte rapporterat att brukaren fått blödande sår. Även Naseem Akhtar Chaudarys efterföljande hantering av händelsen är således klandervärd.
När det gäller frågan om Naseem Akhtar Chaudary i samband med händelsen den 28 november 2016 brutit mot en rutin om dubbelbemanning gör
Arbetsdomstolen följande bedömning. Utredningen ger ingen riktig klarhet i
vem som ska besluta om vilka brukare och arbetsmoment som ska utföras
av två anställda. De som hörts i målet är ense om att två anställda ska delta
när en brukare förflyttas med hjälp av lyft, turner och andra hjälpmedel. Den
aktuella brukaren fick hjälp att förflytta sig från sängen till rullstolen utan
tekniska hjälpmedel.
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Maria Näsfeldt har berättat att de anställda ibland var två vid förflyttning av
den aktuella brukaren men att detta kunde variera från gång till annan beroende på brukarens dagsform och sinnesstämning. Pernilla Sandell har berättat att hon är osäker på om den specifika brukaren hade ett fast beslut om
dubbelbemanning. Pernilla Sandell har vidare uppgett att alldeles oavsett
hur det förhöll sig med den saken gick de anställda i praktiken alltid
ensamma till henne. Susanna Lagerlöf har berättat att dubbelbemanning
bl.a. praktiseras på mycket ostadiga brukare som behöver stöttning av två
personer för att inte lida skada. Enligt Susanna Lagerlöf hade den aktuella
brukaren dubbelbemanning vid förflyttningar. Susanna Lagerlöf har uppgett
att ett sådant ställningstagande framgick av genomförandeplaner eller
anteckningar.
Enligt Arbetsdomstolens mening framstår det som olämpligt att Naseem
Akhtar Chaudary inte tog hjälp av en kollega när hon skulle hjälpa brukaren
att stiga upp. Utredningen kan dock inte med säkerhet sägas visa att det
fanns ett beslut om att förflyttning av den aktuella brukaren skulle ske med
dubbelbemanning. Det är därmed inte styrkt att Naseem Akhtar Chaudary
agerat i strid med en uttrycklig instruktion.
Kränkande språkbruk
Arbetsdomstolen finner i likhet med tingsrätten att Naseem Akhtar
Chaudary i samtal med personal under hösten 2016 har använt ett kränkande
språkbruk om brukarna. Detta har skett vid några tillfällen. Susanna
Lagerlöf har berättat att hon hört Naseem Akhtar Chaudary kalla en brukare
för äcklig och jobbig. Det finns inte skäl att ifrågasätta denna uppgift.
Arbetsgivaren har gjort klart för Naseem Akhtar Chaudary att beteendet inte
var acceptabelt.
Arbetsdomstolen konstaterar att det är olämpligt och respektlöst att använda
ett sådant språkbruk. Det har inte framkommit någon omständighet som kan
ursäkta Naseem Akhtar Chaudarys beteende.
Övriga händelser
Kommunen har gjort gällande att det i samband med Lex Sarah-utredningen
framkommit andrahandsuppgifter om att Naseem Akhtar Chaudary ibland
hade ett högt tonläge och att hon enligt uppgift från annan personal kunde
vara burdus i handlaget med brukarna. I nämnda utredning ska det även ha
förekommit uppgifter om att Naseem Akhtar Chaudary ofta gick själv till
brukare som larmat, till skillnad från övrig personal som i regel gick två och
två när någon behövde hjälp. Vidare har kommunen framhållit att Naseem
Akhtar Chaudary fick ett s.k. skriftligt klarläggande 2013 med anledning av
att hon upplevts otrevlig mot annan personal och att det fanns en oro för att
detta bemötande även skedde i förhållande till brukarna. Samma år återkallades Naseem Akhtar Chaudarys medicinska delegering. Slutligen har kommunen anfört att Naseem Akhtar Chaudary uteblev från arbetet under två
specifika dagar i juli 2010 trots att hon tidigare fått skriftligt avslag på sin
ansökan om semester.
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Arbetsdomstolen konstaterar att uppgifterna i Lex Sarah-utredningen är
påfallande vaga och därmed svåra att bemöta för Naseem Akhtar Chaudary.
Det framkommer varken när händelserna inträffat eller vem som lämnat
uppgifterna. Det skriftliga klarläggandet låg vid tidpunkten för avskedandet
några år tillbaka i tiden och det är oklart vilka omständigheter som låg
bakom det. Inte heller finns några konkreta uppgifter om vad som föregick
att den medicinska delegeringen drogs in. De omständigheter som kommunen lägger Naseem Akhtar Chaudary till last är i dessa delar så allmänt
hållna att de inte kan bedömas av Arbetsdomstolen, vilket i sin tur får till
följd att händelserna inte är styrkta. När det gäller den påstått olovliga frånvaron under två dagar 2010 ligger denna händelse så långt tillbaka i tiden att
den inte kan inverka på Arbetsdomstolens fortsatta bedömning.
Har det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för
uppsägning av Naseem Akhtar Chaudary?
Arbetsdomstolen har funnit att Naseem Akhtar Chaudary den 28 november
2016 agerade burdust och hårdhänt när hon skulle hjälpa brukaren att flytta
sig från sängen till rullstolen, men inte att hon avsiktligt skadat brukaren.
Domstolen har vidare funnit att Naseem Akhtar Chaudary inte rapporterat
om det inträffade på ett korrekt sätt samt att hon inte borde ha förflyttat brukaren ensam. Därutöver har domstolen funnit att hon vid några tillfällen
under hösten 2016 inför annan personal använt ett nedsättande språkbruk
om brukarna.
Enligt Arbetsdomstolens mening har Naseem Akhtar Chaudary den
28 november 2016 agerat omdömeslöst och bryskt, men agerandet är inte så
allvarligt att det i sig inneburit laga skäl för avskedande. Det har inte framkommit att det är fråga om ett upprepat beteende. Hennes agerande kan därför inte anses visa att hon är olämplig för fortsatt anställning. Att Naseem
Akhtar Chaudary vid några tillfällen under hösten 2016 uttalat sig nedsättande om brukare är olämpligt och förtjänar kritik. Samtidigt måste beaktas
att uttalandena gjorts inför annan personal, och inte t.ex. inför brukare eller
anhöriga. Kommunen har utöver dessa omständigheter inte åberopat några
andra konkreta händelser som medger slutsatsen att hennes agerande ger
uttryck för en allmän nonchalans inför de boendes behov av god omvårdnad
(jfr AD 2016 nr 48). Mot bakgrund härav finns det enligt Arbetsdomstolens
mening varken laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.
Skadestånd
Till följd av Arbetsdomstolens bedömning ska kommunen betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till Naseem Akhtar Chaudary för att ha avskedat henne i strid med 18 § anställningsskyddslagen. Utredningen visar inte
annat än att Naseem Akhtar Chaudary försökt begränsa den ekonomiska
skada hon lidit. Hon har därmed rätt till ekonomiskt skadestånd med yrkat
belopp, som är vitsordat i Arbetsdomstolen.
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Med beaktande av att Naseem Akhtar Chaudary medverkat till den situation
som ledde till att hon avskedades bestämmer Arbetsdomstolen det allmänna
skadeståndet till 60 000 kr (jfr t.ex. AD 2001 nr 32).
Rättegångskostnader
Med hänsyn till utgången i målet ska kommunen ersätta Naseem Akhtar
Chaudary för hennes rättegångskostnader vid tingsrätten och i
Arbetsdomstolen, såvitt kostnaderna skäligen varit påkallade för att ta tillvara hennes rätt.
Naseem Akhtar Chaudary har vid tingsrätten yrkat ersättning med sammanlagt 330 433 kr, varav 267 930 kr för ombudsarvode, 59 503 kr för utlägg
och tidsspillan och 3 000 kr för vittnesersättning, inklusive moms.
Med hänsyn till målets omfattning och art finner Arbetsdomstolen att
Naseem Akhtar Chaudary får vara skäligen tillgodosedd med ett belopp om
200 000 kr i ombudsarvode. Yrkade belopp avseende utlägg, tidsspillan och
vittnesersättning får anses skäliga.
Naseem Akhtar Chaudary har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med
60 000 kr, varav 52 000 kr för ombudsarvode och 8 000 kr för utlägg och
tidsspillan. Beloppet är enligt Arbetsdomstolen skäligt.
Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar
Arbetsdomstolen Falkenbergs kommun att till Naseem Akhtar Chaudary
betala dels allmänt skadestånd med 60 000 kr, dels ekonomiskt skadestånd
med 310 464 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på båda beloppen från den
2 januari 2018, till dess betalning sker.
2. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens domslut befrias Naseem Akhtar
Chaudary från skyldigheten att utge ersättning för Falkenbergs kommuns
rättegångskostnader och förpliktar Arbetsdomstolen Falkenbergs kommun
att ersätta Naseem Akhtar Chaudary för hennes rättegångskostnader vid
tingsrätten med 262 503 kr, varav 200 000 kr avser ombudsarvode. På det
förstnämnda beloppet utgår ränta enligt 6 § räntelagen från den
16 november 2018 till dess betalning sker.
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3. Arbetsdomstolen förpliktar Falkenbergs kommun att ersätta Naseem
Akhtar Chaudary för hennes rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med
60 000 kr, varav 52 000 kr avser ombudsarvode. På beloppet utgår ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för Arbetsdomstolens dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Åsa
Kjellberg Kahn, Staffan Löwenborg, Torbjörn Hagelin och Elisabeth
Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare: Hannah Edström
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-06-12
Stockholm

Dom nr 34/19
Mål nr A 81/18

KÄRANDE
Industrifacket Metall, 105 52 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Ullika Dalén, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155,
111 81 Stockholm
SVARANDE
Akalla garaget AB, 556787-5140, Mariehamnsgatan 11, 164 71 Kista
Ombud: Mahmod Younesi, adress som ovan
SAKEN
förhandlingsvägran

Bakgrund
Mellan Industrifacket Metall (förbundet) och Akalla garaget AB (bolaget)
gäller inte kollektivavtal.
Förbundet har kallat bolaget till flera sammanträden under hösten 2017 –
våren 2018 för att förhandla om att teckna kollektivavtal. Enligt förbundet
har det varit fråga om fyra förhandlingssammanträden. Bolaget har meddelat förbundet att det inte är skyldigt att förhandla med förbundet om att
teckna kollektivavtal och har inte kommit till eller deltagit i något av
sammanträdena.
Mellan parterna har uppstått tvist om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid om förbundet haft rätt till förhandling med bolaget,
dvs. om bolaget varit förhandlingsskyldigt och om det fått del av den första
framställningen om förhandling den 11 oktober 2017.
Yrkanden m.m.
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet betala allmänt skadestånd med 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 17 juli 2018, till dess
betalning sker.
Bolaget har bestritt yrkandet. Något belopp i allmänt skadestånd har inte
vitsordats, och inte heller sättet att beräkna ränta.
Förbundet har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
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Domskäl
Tvisten
Förbundet har gjort gällande att det under perioden september 2017–mars
2018 vid fyra tillfällen kallat bolaget till förhandlingssammanträde för att
förhandla om att teckna kollektivavtal. Bolaget har uppgett att det kallats till
flera förhandlingstillfällen under den aktuella tiden, men att det är osäkert
om det kallats till samtliga fyra tillfällen och därvid om det tagit del av kallelsen till det första förhandlingssammanträdet den 11 oktober 2017. Det är
ostridigt att bolaget inte kommit till eller deltagit i någon förhandling med
förbundet under aktuell tid.
Mellan parterna är tvistigt om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Parterna är oense om det av 10 § medbestämmandelagen följer en
skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal och därutöver om förbundet haft medlemmar anställda hos bolaget, om förbundet upplyst bolaget
om detta samt om bolaget tagit del av kallelse till alla fyra av förbundet åberopade förhandlingstillfällen.
Har bolaget varit förhandlingsskyldigt?
I 10 § första stycket medbestämmandelagen anges att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är
eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
Av lagtexten följer alltså att förhandlingen ska avse fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare hos arbetsgivaren. Mellan parterna är tvistigt om förhandling för att teckna kollektivavtal är en sådan
fråga.
I 23 § medbestämmandelagen finns en definition av vad som är ett kollektivavtal. Av bestämmelsen framgår att ett kollektivavtal är ett avtal om
anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att begära förhandling om att teckna kollektivavtal
handlar alltså om att få förhandla om frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Detta framgår uttryckligen av förarbetena till
medbestämmandelagen (se prop. 1975/76:105, bil. 1, s. 224). Där anges
bl.a. följande. Förhandlingar bör kunna påkallas i alla ämnen som ligger
inom ramen för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller
med andra ord i alla ämnen som är av beskaffenhet av att kunna bli föremål
för kollektivavtal. Förhandlingar behöver emellertid inte syfta till
kollektivavtal utan uppgörelse i form av enskilt avtal ska också kunna
åsyftas. Vidare bör förhandlingar kunna påkallas i rättstvister, vare sig
saken gäller tolkning av ett avtal eller den rör tillämpningen av lag som är
av betydelse för förhållan- det mellan arbetsgivare och arbetstagare.
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Förhandlingsskyldigheten i 10 § medbestämmandelagen omfattar således,
såvitt nu är i fråga, alla frågor som kan regleras i kollektivavtal och därmed
en skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal (jfr AD 2018 nr 9).
Det gäller även om motparten inte har någon avsikt att teckna kollektivavtal
och meddelar den påkallande parten det på förhand.
Av 10 § första stycket medbestämmandelagen följer därutöver att förhandlingsfrågan ska avse en medlem i arbetstagarorganisationen, som är eller har
varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
En arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation har förhandlingsrätt på sina
medlemmars vägnar. En arbetstagarorganisation måste därför ha åtminstone
en medlem, som berörs av förhandlingsfrågan och som är eller har varit
anställd hos part på arbetsgivarsidan (se prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 349).
Såvitt avser förhandling för att teckna kollektivavtal krävs att arbetstagarorganisationen har åtminstone en medlem som är arbetstagare hos arbetsgivaren.
Bolaget har invänt att det inte fått någon information eller klarhet i om förbundet hade någon medlem anställd hos bolaget. Förbundet har gjort
gällande att det hade åtminstone en medlem som var anställd hos bolaget
och att det också informerat bolaget om detta.
Att förbundet hade åtminstone en medlem som var anställd hos bolaget
under den aktuella perioden stöds av ett av förbundet åberopat intyg undertecknat av ansvarig koordinator över förbundets medlemsregister. Att förbundet också upplyst bolaget om att det hade medlemmar anställda hos
bolaget framgår av den första förhandlingsframställningen avseende förhandlingssammanträde den 11 oktober 2017. Att bolaget tagit del av den
framgår av det mejlsvar bolaget skickade till förbundet samma dag som
framställningen mejlades till bolaget, dvs. den 25 september 2017.
Arbetsdomstolen finner genom den skriftliga bevisningen utrett att förbundet hade i vart fall en medlem anställd hos bolaget under den aktuella perioden och att förbundet i den första förhandlingsframställningen upplyst
bolaget om att det hade en medlem anställd.
Som redovisats ovan omfattar förhandlingsskyldigheten i 10 § medbestämmandelagen en skyldighet för arbetsgivaren att ingå i förhandlingar om att
teckna kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit visat att förbundet hade
en medlem som var anställd hos bolaget under den aktuella perioden. Slutsatsen av det anförda är att bolaget varit förhandlingsskyldigt.
Genom det mejlsvar bolaget skickade till förbundet den 25 september 2017
är också utrett att det tagit del av även den första framställningen om förhandlingssammanträde den 11 oktober 2017.
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Sammanfattning samt skadestånd och ränta
Arbetsdomstolen har funnit att bolaget varit förhandlingsskyldigt. Då bolaget inte kommit till eller inte deltagit i förhandlingar som det mottagit kallelser till har bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten i 10 § medbestämmandelagen. Detta har skett vid fyra tillfällen under perioden den 11 oktober 2017–27 mars 2018.
Bolaget är, genom att bryta mot förhandlingsskyldigheten, skyldigt att enligt
54 och 55 §§ medbestämmandelagen betala allmänt skadestånd till förbundet. Enligt Arbetsdomstolens mening bör det allmänna skadeståndet bestämmas till yrkat belopp – 50 000 kr – särskilt med beaktande av att bolaget
brutit mot förhandlingsskyldigheten vid flera tillfällen.
Enligt 4 § fjärde stycket räntelagen ska ränta betalas på förfallen fordran
senast från dagen för delgivning av stämning. Bolaget delgavs stämning den
17 juli 2018. Ränta ska alltså betalas från denna dag. Räntans storlek ska
beräknas enligt 6 § räntelagen.
Rättegångskostnader
Bolaget har förlorat målet och ska därmed ersätta förbundet för rättegångskostnader.
Förbundet har yrkat ersättning med 69 545 kr, varav 54 740 kr avseende
ombudsarvode, 896 kr för tidsspillan och 13 090 kr för moms. Momsbeloppet ska rätteligen vara 13 909 kr (54 740+896+13 909=69 545). Yrkat
belopp om 69 545 kr bedöms vara skäligt för tillvaratagande av förbundets
rätt i målet.
Domslut
1. Arbetsdomstolen förpliktar Akalla garaget AB att till Industrifacket
Metall betala 50 000 kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 § räntelagen
från den 17 juli 2018 till dess betalning sker.
2. Akalla garaget AB ska ersätta Industrifacket Metall för
rättegångskostnader med 69 545 kr, varav 68 425 kr för ombudsarvode, med
ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna
dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Lars Josefsson och Torbjörn Johansson.
Enhälligt.
Rättssekreterare: David Sandström
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-06-19
Stockholm

Dom nr 35/19
Mål nr B 103/18

KLAGANDE
Capalato Construktion AB, 556820-1122, Hjortronvägen 2, 555 94
Jönköping
Ombud: advokaterna Martin Bergander och Sandra Hansson, Wesslau
Söderqvist i Väst HB, Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås
MOTPART
Erik Taube, 590403-2470, Gröna gatan 8, 553 36 Jönköping
Ombud: jur.kand. Henric Einarsson, RiVe Juridiska byrå AB, Box 338,
781 24 Borlänge
SAKEN
skadestånd på grund av avskedande m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Jönköpings tingsrätts dom den 27 september 2018 i mål nr T 2941-17
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Capalato Construktion AB (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen, med
ändring av tingsrättens dom, ska lämna Erik Taubes vid tingsrätten förda
talan utan bifall samt förplikta Erik Taube att betala bolagets rättegångskostnad där.
Erik Taube har bestritt ändring av tingsrättens dom.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd och avgjort målet efter
huvudförhandling. Vid denna har domstolen tagit del av ljud- och bildupptagningar av förhören vid tingsrätten med Erik Taube, Royne Karlsson,
Rickard Harloff och Tony Rosengren samt av ljudupptagningar av förhör
med Alexander Friberg och Magnus Lindström. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan anfört i allt
väsentligt detsamma som antecknats i tingsrättens dom med de förtydliganden som framgår under domskälen.
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Domskäl
Tvisten och det agerande som bolaget lagt Erik Taube till last
Erik Taube avskedades den 22 maj 2017. Som grund för avskedandet har
bolaget gjort gällande att Erik Taube
a) den 18 januari 2017 tagit sex stycken handverktyg från en byggarbetsplats där bolaget utförde arbete men återlämnat dessa efter att ha ertappats,
b) den 22 maj 2017 tillsammans med en annan person stulit diverse byggnadsmaterial från bolagets område,
c) den 11 februari 2017 lånat byggnadsställningar från bolaget utan att
återlämna dessa, samt
d) vid anställningens upphörande underlåtit att återlämna nycklar och passerkort tillhöriga bolaget.
Tvisten avser i huvudsak om det funnits laga grund för avskedandet av Erik
Taube. Erik Taube har gjort gällande att han inte i någon del agerat på sätt
som bolaget har påstått och att avskedandet därmed skett utan att det förelegat laga grund för det eller ens saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har härvid att pröva om det är styrkt att Erik Taube agerat på sätt som
bolaget gjort gällande och om händelserna i så fall är så allvarliga att de var
för sig eller sammantagna utgör laga grund för avskedande eller i vart fall
saklig grund för uppsägning. För det fall Arbetsdomstolen skulle komma
fram till att bolaget avskedat Erik Taube utan laga grund har Arbetsdomstolen vidare att ta ställning till om Erik Taube har rätt till ekonomiskt och allmänt skadestånd på grund härav. Därutöver har Arbetsdomstolen att pröva
om bolaget är skyldigt att betala lön med visst belopp till Erik Taube samt
om bolaget har någon kvittningsgill motfordran gentemot honom.
Rättsliga utgångspunkter
En arbetsgivare får enligt 18 § anställningsskyddslagen avskeda en arbetstagare om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.
Arbetsdomstolen har i flera tidigare avgöranden haft att ta ställning till frågan om avskedande av arbetstagare som har gjort sig skyldiga till tillgreppsbrott (se t.ex. AD 2015 nr 22 med däri gjorda hänvisningar). Domstolen har
då framhållit att tillgreppsbrott, som riktas mot arbetsgivaren eller begås på
arbetsplatsen, utgör allvarliga förseelser varigenom den anställde på ett
väsentligt sätt åsidosätter sina åligganden (jfr prop. 1981/82:71 s. 72). Frågan om det i det enskilda fallet finns laga grund för avskedande ska dock
bedömas utifrån en samlad bedömning av såväl förseelsen som omständigheterna i övrigt (se t.ex. AD 2015 nr 22).
Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har begått en handling
som är av sådant slag att ett avskedande är berättigat (se t.ex AD 2003 nr 93
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och AD 2015 nr 22). Beviskravet kan inte sättas lägre än i ett motsvarande
brottmål (se AD 1995 nr 121, AD 2003 nr 93 och AD 2015 nr 22). Detta
innebär att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att arbetstagaren har agerat
på det sätt som arbetsgivarsidan påstår.
Har Erik Taube gjort sig skyldig till tillgrepp från bolaget den 22 maj 2017?
Arbetsdomstolen prövar inledningsvis om det är styrkt att Erik Taube tillsammans med ytterligare en person har stulit diverse byggnadsmaterial från
bolaget den 22 maj 2017.
Bolaget har anfört att tingsrätten i domen felaktigt återgett vad dess vittne
Magnus Lindström uppgett i sitt vittnesförhör avseende det påstådda tillgreppet den 22 maj 2017 och att tingsrättens dom därmed grundar sig på en
felaktig bevisvärdering i detta avseende.
Magnus Lindström var en av de förhörspersoner som i tingsrätten lämnade
uppgifter gällande identifiering av Erik Taube angående händelsen den
22 maj 2017, som spelades in av en övervakningskamera. Tingsrätten har
därvid i sin dom antecknat att Magnus Lindström uppgett att han inte sett
hela Erik Taubes ansikte och därmed var till 75 procent säker på att det var
Erik Taube som han såg på filmen. Han skulle med andra ord inte varit
säker på identifieringen av Erik Taube. Arbetsdomstolen konstaterar emellertid att vad Magnus Lindström i sitt förhör uppgett, är att han med
100 procents säkerhet har kunnat identifiera Erik Taube, trots att dennes
ansikte endast synts delvis.
Arbetsdomstolen noterar därmed att Royne Karlsson och Magnus Lindström
under sanningsförsäkran respektive vittnesed samstämmigt och detaljerat
har uppgett att de på en övervakningsfilm sett, i vart fall två personer, köra
in på bolagets område med en skåpbil och tillhörande släpkärra som de lastat fulla med diverse byggnadsmaterial. Till skillnad från vad tingsrätten har
antecknat, har båda två, alltså även Magnus Lindström, angett att de med
säkerhet har kunnat identifiera en av personerna som Erik Taube. Vidare har
de uppgett att Erik Taube burit någonting innanför jackan som han sedermera lagt in i skåpbilen.
Beträffande den aktuella filmsekvensen har Royne Karlsson och Magnus
Lindström uppgett att denna funnits sparad hos larmbolaget Westec, där
Magnus Lindström arbetar, samt att Royne Karlsson begärt ut filmen men
att denna inte utlämnats utan sedermera i stället raderats. Enligt Arbetsdomstolens mening innebär den omständigheten, att övervakningsfilmen försvunnit, inte i sig att det finns anledning att ifrågasätta vad bolaget påstått
angående den aktuella händelsen.
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Arbetsdomstolen har i AD 2009 nr 24 bedömt bevisvärdet av vittnesuppgifter avseende identifiering av en gärningsman till en påstådd stöld på grundval av en övervakningsfilm. Till skillnad från i förevarande situation var
övervakningsfilmen i det målet åberopad som bevisning. På grund av filmsekvensens dåliga kvalitet kunde Arbetsdomstolen dock inte enbart på
grundval av denna dra några egna slutsatser om gärningsmannens identitet.
Trots att det konstaterades att gärningsmannens ansiktsdrag inte framträdde
med någon tydlighet på filmsekvensen, fann Arbetsdomstolen dock identifieringen ställd utom rimligt tvivel när personen, utifrån filmsekvensen, identifierats av två vittnen, vilka var välbekanta med gärningsmannen sedan tidigare.
Royne Karlsson och Magnus Lindström var inte närvarande på den aktuella
platsen och kunde därmed inte bevittna den aktuella händelsen när den
utspelade sig men de har senare tagit del av den övervakningsfilm på vilken
händelsen spelats in. Utifrån sina iakttagelser av filmsekvensen har, som
redan anförts, de båda samstämmigt och detaljerat, under sanningsförsäkran
respektive vittnesed, redogjort för händelseförloppet som de sett på filmen
samt kunnat identifiera Erik Taube.
Magnus Lindström har visserligen angett att han har kunnat se Erik Taubes
ansikte endast till 75 procent. En person kan dock identifieras utifrån många
olika omständigheter utöver en tydlig bild på personens ansikte, såsom
kroppsbyggnad, kroppsspråk och hållning (se AD 2009 nr 24). Magnus
Lindström, som träffat Erik Taube tidigare och känner till honom vid namn,
har uppgett att han utifrån sina iakttagelser från övervakningsfilmen är
100 procent säker på att det var Erik Taube han såg. Arbetsdomstolen fäster
tilltro till hans uppgifter.
Erik Taube och Richard Harloff har uppgett att de vid ett tillfälle varit inne
på bolagets område och hämtat frigolitskivor/gipsskivor, som Erik Taube
fått tillåtelse från bolaget att ta. Erik Taube har uppgett att det var i början
av maj 2017 och alltså inte den 22 maj 2017. Arbetsdomstolen finner visserligen inte anledning att ifrågasätta deras uppgifter men mot bakgrund av vad
Royne Karlsson och Magnus Lindström uppgett är det dock, enligt Arbetsdomstolens mening, utrett att det måste ha varit fråga om två olika tillfällen.
Genom Magnus Lindströms och Royne Karlssons uppgifter finner Arbetsdomstolen därför att det, mot Erik Taubes bestridande, är ställt utom rimligt
tvivel att Erik Taube tillsammans med ytterligare åtminstone en person tillgripit diverse byggnadsmaterial från bolagets område. Visserligen har varken Magnus Lindström eller Royne Karlsson sett vad Erik Taube har burit
under sin jacka och sedermera lagt in i bilen men mot bakgrund av omständigheterna vid händelsen har Erik Taube, i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan person som medverkade, gjort sig skyldig till tillgrepp
från bolaget.
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Det tillgrepp, som Erik Taube gjort sig skyldig till, har riktat sig direkt mot
bolaget, begåtts på arbetsplatsen och avsett en större mängd föremål, som
utifrån bolagets uppgifter, måste ha uppgått till ett inte obetydligt värde. Det
har inte i målet framkommit några för Erik Taube förmildrande personliga
omständigheter. Erik Taubes agerande har mot denna bakgrund varit oacceptabelt och, enligt Arbetsdomstolens mening, ägnat att allvarligt skada
bolagets förtroende för honom. Arbetsdomstolens slutsats är därmed att Erik
Taubes agerande ensamt har inneburit att bolaget har haft laga grund för
avskedandet av honom. Det saknas därmed anledning för Arbetsdomstolen
att pröva om Erik Taube även i övriga avseenden agerat på sätt som bolaget
har gjort gällande.
Skadestånd
Då Arbetsdomstolen funnit att bolaget har haft laga grund för avskedandet,
har Erik Taube inte rätt till ekonomiskt eller allmänt skadestånd för ogrundat avskedande. Parterna är dock överens om att bolaget inte har lämnat
någon uppgift till Erik Taube om vad han skulle iaktta, om han ville göra
gällande att avskedandet var ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av
avskedandet, på det sätt som föreskrivs i 19 § anställningsskyddslagen. Det
yrkade skadeståndet om 7 000 kr är vitsordat och ska därmed utgå.
Vidare är parterna överens om att bolaget betalat semesterersättning till Erik
Taube senare än vad som föreskrivs i 30 § semesterlagen. Beträffande skadeståndets storlek i denna del ansluter sig Arbetsdomstolen till tingsrättens
bedömning.
Är bolaget skyldigt att betala slutlön till Erik Taube?
Erik Taube har gjort gällande att bolaget inte har betalat slutlön till honom
avseende perioden den 2–22 maj 2017, vilken enligt honom uppgick till
15 284 kr. Bolaget har invänt att slutlönen rätteligen uppgick till 13 893 kr
och att bolaget betalat detta belopp till Erik Taube den 25 augusti 2017. Erik
Taube har vitsordat att en utbetalning med det aktuella beloppet skett men
invänt att betalningen avser lön från en annan arbetsgivare avseende arbete
han utfört efter att hans anställning hos bolaget upphört.
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att bolaget inte presenterat
någon utredning till styrkande av att den aktuella betalningen kom från bolaget, trots att detta måste ha kunnat göras utan svårigheter genom t.ex. kontoutdrag över bolagets löneutbetalningar. Vidare noterar Arbetsdomstolen att
bolagets uppgift om att betalning skett med 13 893 kr, kommit först efter att
bolaget inom ramen för målet tagit del av uppgiften om det aktuella beloppet från Erik Taube. Arbetsdomstolen delar därför tingsrättens bedömning
att bolaget inte betalat slutlön till Erik Taube. Vad gäller slutlönens storlek
konstaterar dock Arbetsdomstolen att Erik Taube inte lagt fram någon utredning till stöd för sitt påstående om att han hade rätt till slutlön uppgående till
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15 284 kr. Vid dessa förhållanden har Erik Taube enligt Arbetsdomstolens
mening inte styrkt att han har rätt till något mer än det av bolaget i och för
sig vitsordade beloppet om 13 893 kr.
Har bolaget kvittningsgilla motfordringar?
Bolaget har gjort gällande att det har en kvittningsgill motfordran gentemot
Erik Taube avseende den ekonomiska skada som bolaget drabbats av till
följd av de handlingar som bolaget lagt Erik Taube till last som grund för
avskedandet. Värdet av den egendom som togs vid händelsen den
22 maj 2017 har bolaget uppskattat till ungefär 25 000 kr. Därutöver har
bolaget gjort gällande att det drabbats av ekonomisk skada även på grund av
de övriga ageranden, som Arbetsdomstolen inte funnit anledning att pröva
inom ramen för frågan om bolaget haft rätt att avsluta anställningen. Av vad
som kommer att framgå i det följande saknar det dock betydelse i denna del
att Arbetsdomstolen inte prövat dessa påståenden. Bolaget har uppskattat att
värdet av de byggnadsställningar som Erik Taube lånat men inte återlämnat
uppgått till ungefär 90 000 kr och att bolaget orsakats kostnader uppgående
till ungefär 30 000 kr för att byta ut lås på tre fastigheter på grund av att Erik
Taube underlåtit att återlämna nycklar och passerkort.
Utöver vissa vaga kostnadsuppskattningar, som framkommit i de av bolaget
åberopade förhören, har bolaget inte åberopat någon ytterligare bevisning
för att styrka omfattningen av sin påstådda skada. Skadestånd får, under
vissa förutsättningar, med stöd av bestämmelsen i 35 kap. 5 § rättegångsbalken bestämmas till ett skäligt belopp. För att denna bevislättnadsregel ska
kunna tillämpas i fråga om annat än mindre belopp krävs dock att full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras. I den nu aktuella situationen är den påstådda skadan, som inte påståtts avse ett mindre
belopp, dock av en sådan karaktär att bolaget, enligt Arbetsdomstolens
mening, utan större svårigheter hade kunnat presentera sådan utredning i
form av t.ex. inventeringsdokumentation och kvitton. Förutsättningar saknas
därför att tillämpa bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
Arbetsdomstolen finner därmed att bolaget inte styrkt sin påstådda skada
och att någon kvittningsgill motfordran därmed inte kan göras gällande
gentemot Erik Taube.
Sammanfattande slutsatser
Arbetsdomstolen har, till skillnad från tingsrätten, funnit att bolaget haft
laga grund för avskedandet av Erik Taube. Till följd härav har Erik Taube
inte rätt till något allmänt eller ekonomiskt skadestånd på grund av avskedandet. Tingsrättens domslut ska därför ändras i dessa avseenden. Beträffande skadestånd för brott mot semesterlagen samt ordningsreglerna i
anställningsskyddslagen har Arbetsdomstolen anslutit sig till tingsrättens
bedömning. I likhet med tingsrätten har Arbetsdomstolen vidare funnit att
bolaget inte har visat någon kvittningsgill motfordran gentemot Erik Taube.
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Det av tingsrätten utdömda skadeståndet ska därmed i nyss nämnda delar stå
fast. När det gäller yrkandet om slutlön har domstolen funnit att Erik Taube
inte har rätt till mer än det vitsordade beloppet om 13 893 kr. Tingsrättens
dom ska därför ändras i enlighet därmed.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att bolaget i huvudsak har
vunnit målet. Erik Taube ska därför ersätta bolaget för dess rättegångskostnad såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.
Bolaget har vid tingsrätten yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med
totalt 234 280 kr, varav 232 240 kr avser ombudsarvode och 2 040 kr avser
utlägg. Med hänsyn till målets omfattning och art finner Arbetsdomstolen
att bolaget får vara skäligen tillgodosett med ett belopp om 150 000 kronor i
ombudsarvode. Yrkat belopp avseende utlägg får anses skäligt.
När det gäller rättegångskostnaden i Arbetsdomstolen har Erik Taube vitsordat det av bolaget yrkade beloppet om 69 841 kr, varav 63 250 kr avser
ombudsarvode och 6 591 kr avser utlägg. Erik Taube ska därför ersätta bolaget dess rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med yrkat belopp.
Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen Capalato Construktion att till Erik Taube betala
a) lön med 13 893 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 oktober 2017 till dess betalning sker, samt
b) allmänt skadestånd för brott mot 30 § semesterlagen och 19 § anställningsskyddslagen med 17 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den
17 oktober 2017 till dess betalning sker.
2. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens domslut befriar Arbetsdomstolen
Capalato Construktion AB från skyldigheten att ersätta Erik Taube för hans
rättegångskostnad vid tingsrätten och förpliktar i stället Erik Taube att
ersätta Capalato Construktion AB för dess rättegångskostnad vid tingsrätten
med 152 040 kr, varav 150 000 kr avser ombudsarvode. På det förstnämnda
beloppet ska ränta enligt 6 § räntelagen utgå från den 27 september 2018 till
dess betalning sker.
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3. Arbetsdomstolen förpliktar Erik Taube att ersätta Capalato
Construktion AB för dess rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med
69 841 kr, varav 63 250 kr avser ombudsarvode. På det förstnämnda beloppet ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från dagen för Arbetsdomstolens
dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Charlott Richardson,
Ken Johnsson, Gerald Lindberg, Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare: Sofia Rasmusson
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