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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/20 

2020-01-22 Mål nr A 123/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

Svenska Målareförbundet, Box 1113, 111 81 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 

1. Måleriföretagen i Sverige, Box 16286, 103 25 Stockholm

2. Målericompaniet Sverige Aktiebolag, 556645-9037, Råsundavägen 118,

169 50 Solna

Ombud för båda: advokaten Annika Elmér, EmpLaw Advokater AB,

Humlegårdsgatan 4, 2 tr., 114 46 Stockholm

SAKEN 

kollektivavtalsbrott 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal för måleriyrket (måleriavtalet), i vilket 

finns ett arbetsmiljöavtal. 

Målericompaniet Sverige Aktiebolag (bolaget), som är medlem i Måleriföre- 

tagen i Sverige, utförde åt Järfällahus AB måleriarbeten i lägenheter under 

perioden april 2017–februari 2018. 

Mats Johansson och Peter Lemon är medlemmar i Svenska Målareförbundet 

(förbundet). De var anställda hos bolaget den 8 maj 2017– 23 februari 2018 

respektive den 18 september–18 december 2017. De utförde då måleriarbeten i 

de aktuella lägenheterna. 

Mellan parterna har tvist uppkommit om bolaget vid entreprenaden för Järfälla- 

hus AB har brutit mot bestämmelserna i arbetsmiljöavtalet om att arbetsgivaren 

ska anvisa måltids- och klädrum med tvättmöjligheter (personalutrymme) 

utformat på visst sätt. Parterna är oense om bolaget anvisat Mats Johansson och 

Peter Lemon utrymmen i lägenheter, där måleriarbeten för tillfället inte utför- 

des, som personalutrymme och om dessa uppfyllt kraven i arbetsmiljöavtalet 

på ett personalutrymme. 
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Kollektivavtalsregleringen 

I § 9 i arbetsmiljöavtalet anges följande. 

§ 9 Personalutrymmen

1. Det åligger arbetsgivaren att anvisa måltids- och klädrum med tvättmöjligheter

enligt nedanstående alternativ. Omklädningsrum ska vara skilda för män och

kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt. Arbetsgivaren skall också

tillhandahålla hygienartiklar som t.ex. tvål, rengöringsmedel, skyddskräm och

handdukar.

1. Bodar – exempelvis vid byggarbetsplatser.

2. Fasta personalutrymmen – för större fastigheter – eller gemensamma för flera

hus.

3. Tillfälliga personalutrymmen – exempelvis tvättstuga som inreds just för det

aktuella arbetet.

4. Husvagnsmodellen.

Protokollsanteckning: 

Beträffande utformningen av ovanstående fyra alternativ hänvisas till parternas 

gemensamma broschyr ”Äta, tvätta sig och byta om”. 

Parternas gemensamma uppfattning är att målarnas personalutrymmen bäst 

löses enligt alternativ 1 eller 2. Anm. Materialförråd får icke inrymmas i dylika 

utrymmen. 

[...] 

Yrkanden och inställning 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att 

a) till förbundet betala allmänt skadestånd med 100 000 kr för kollektiv-

avtalsbrott, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av

stämning (den 3 oktober 2018) till dess betalning sker, och

b) till var och en av Mats Johansson och Peter Lemon betala allmänt skade-

stånd med 25 000 kr för kollektivavtalsbrott, med ränta enligt 6 § ränte-

lagen från dagen för delgivning av stämning (den 3 oktober 2018) till dess

betalning sker.

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena. Inga belopp har vitsordats. Sättet 

att beräkna ränta har dock vitsordats såsom skäligt i och för sig. För det fall 

Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget brutit mot kollektivavtalet, har arbets- 

givarparterna yrkat att det allmänna skadeståndet ska jämkas, i första hand till 

noll. 

Förbundet har bestritt jämkning. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Domskäl 

Tvisten 

Parterna tvistar om bolaget vid entreprenaden för Järfällahus AB har brutit mot 

bestämmelserna i § 9 i arbetsmiljöavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa 

personalutrymmen utformade på visst sätt. 

Arbetsdomstolen har i AD 2019 nr 10 anfört att huvudförpliktelsen i kollektiv- 

avtalsbestämmelsen är att se till att det finns personalutrymmen tillgängliga 

som arbetstagarna kan använda och att i detta ligger ett ansvar för att på lämp- 

ligt sätt bl.a. anordna personalutrymmen. 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att bolaget anvisat Mats Johansson och 

Peter Lemon personalutrymme i olika obebodda lägenheter. Enligt förbundet 

har bolaget inte anvisat Mats Johansson och Peter Lemon något personal- 

utrymme. Även om bolaget anvisat personalutrymme i olika obebodda lägen- 

heter, har bolaget enligt förbundet brutit mot arbetsmiljöavtalet, eftersom 

bolaget inte haft rätt att disponera lägenheterna som personalutrymme. Arbets- 

givarparterna har häremot inte invänt annat än att bolaget vid anvisningarna 

ansåg sig ha rätt att enligt avtal med Järfällahus AB använda utrymmen i lägen- 

heterna som personalutrymme och att bolaget överenskommit med respektive 

hyresgäst om att bolaget fick använda utrymme i lägenheten som personal- 

utrymme under den tid som måleriarbete utfördes i lägenheten. 

Parterna verkar således överens om att det enligt arbetsmiljöavtalet krävs att 

arbetsgivaren har – eller i vart fall vid anvisningen ansett sig ha – rätt att 

disponera de anvisade utrymmena som personalutrymme. Det är enligt Arbets- 

domstolens mening också en rimlig tolkning av arbetsmiljöavtalet. Har bolaget 

inte haft sådan rätt beträffande de utrymmen i lägenheter som arbetsgivar- 

parterna gjort gällande att bolaget anvisat, har det därför vid entreprenaden inte 

funnits något personalutrymme som uppfyllt kraven i arbetsmiljöavtalet. 

Bolaget har då under alla förhållanden brutit mot arbetsmiljöavtalet på grund 

av avsaknaden av personalutrymme. Arbetsdomstolen börjar därför med att 

pröva arbetsgivarparternas invändning om att bolaget haft rätt att disponera 

de anvisade utrymmena som personalutrymme. 

Hade bolaget rätt att disponera utrymmen i lägenheter som personalutrymme? 

Av utredningen framgår att bolagets entreprenad för Järfällahus AB avsett 

frivilligt s.k. hyresgäststyrt underhåll, där det är hyresgästen – och inte hyres- 

värden – som bestämmer om det ska utföras något måleriarbete i lägenheten 

eller inte. Ett avtal med Järfällahus AB har således inte kunnat ge bolaget rätt 

att utan hyresgästens medgivande disponera över dennes lägenhet. Arbetsgivar- 

parterna har som nämnts invänt bl.a. att bolaget träffat överenskommelser med 

hyresgästerna om att få disponera personalutrymme i lägenheter där bolaget 

skulle utföra måleriarbeten. Redan av detta framgår, enligt Arbetsdomstolens  
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mening, att bolaget var medvetet om att respektive hyresgäst haft dispositions- 

rätten till sin lägenhet även när bolaget utförde måleriarbeten i den. Bolaget 

kan därför inte rimligen ha trott att det genom avtal med Järfällahus AB kunnat 

få rätt att disponera utrymmen i lägenheterna som personalutrymme vid 

bolagets entreprenad. 
 

Avgörande för om bolaget hade rätt att disponera över utrymmen i lägenheter 

som personalutrymme är således om bolaget träffat överenskommelse om det 

med respektive hyresgäst. Bolagets ställföreträdare Kaj Lowent har under 

sanningsförsäkran uppgett att han för bolaget träffade överenskommelse på 

telefon med respektive hyresgäst inför att utrymme i lägenheten skulle användas 

som personalutrymme. Han har inte kunnat ange namnen på hyresgästerna, 

annat än ett förnamn. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning i frågan om bolaget träffat en över- 

enskommelse med respektive hyresgäst. 
 

Det är arbetsgivarparterna som har bevisbördan för att bolaget träffat överens- 

kommelserna och således haft rätt att disponera utrymmen i lägenheterna som 

personalutrymme. 
 

Påståendet att bolaget träffat överenskommelser med hyresgästerna har förts 

fram sent i processen, först efter det att inte mindre än två utsatta huvudförhand- 

lingar ställts in med kort varsel, och arbetsgivarparterna har inte kunnat ange 

namnet på någon av hyresgästerna eller andra uppgifter som kan identifiera dem. 

Arbetsgivarparterna hade före inställandet av den andra huvudförhandlingen gett 

in en sammanställning med sju adresser och lägenhetsnummer som angavs avse 

de lägenheter vari personalutrymmen anvisats. Sedan förbundet lagt fram utred- 

ning om att bolaget inte utfört något arbete i vissa av de lägenheter som avses 

med lägenhetsnumren och att bolaget i vissa andra lägenheter utfört andra 

arbeten än de som framgick av de avidentifierade serviceordrar som arbetsgivar- 

parterna gett in, vidgick arbetsgivarparterna att alla lägenhetsnummer i samman- 

ställningen inte stämde. Efter det att påståendet om överenskommelser med 

hyresgästerna framförts, åberopade förbundet förhör med hyresgästerna i fyra av 

de lägenheter som avses med lägenhetsnumren. Därefter vitsordade arbetsgivar- 

parterna att bolaget inte träffat överenskommelse med någon av de hyresgäster 

som förbundet åberopat förhör med. Arbetsgivarparterna har förklarat att bolaget 

under något skede av processen av misstag angivit felaktiga lägenhetsnummer 

och att bolaget inte längre har kvar något underlag som gör identifiering av 

hyresgästerna möjlig. 
 

Det har inte framkommit något rimligt skäl till varför hyresgästerna skulle vilja 

gå med på att låna ut sina lägenheter som personalutrymmen, i vissa fall under 

flera månader. 
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Arbetsdomstolen anser mot den angivna bakgrunden att arbetsgivarparterna inte 

enbart genom Kaj Lowents uppgifter, som i fråga om överenskommelserna är 

knapphändiga och allmänt hållna, bevisat att bolaget träffat överenskommelser på 

det sätt som påståtts. Någon annan bevisning än hans uppgifter som talar för att 

överenskommelserna träffats har inte lagts fram. Arbetsgivarparterna har därför 

inte styrkt att bolaget haft rätt att disponera utrymmen i lägenheterna som 

personalutrymme. Därmed är det utrett att det inte funnits något personalutrymme 

som uppfyllt kraven i arbetsmiljöavtalet vid entreprenaden och att bolaget brutit 

mot arbetsmiljöavtalet. Med den bedömningen finns det inte anledning för Arbets- 

domstolen att gå in på frågan om vad som kan ha anvisats Mats Johansson och 

Peter Lemon. 
 

Allmänt skadestånd 
 

Bolaget är på grund av kollektivavtalsbrottet skyldigt att betala allmänt skade- 

stånd till förbundet, Mats Johansson och Peter Lemon. 
 

Eftersom det inte är visat att det vid entreprenaden funnits något personalutrymme 

som uppfyllde kraven i arbetsmiljöavtalet, finns det enligt Arbetsdomstolens 

mening inte anledning att jämka skadeståndsbeloppen med hänsyn till hur väl 

Mats Johansson och Peter Lemon kan anses ha följt bolagets instruktioner 

angående eventuella personalutrymmen. Av samma skäl kan bolaget inte heller 

anses ha rättat bristen på personalutrymme sedan den påtalats av förbundet. 
 

Omständigheterna är enligt Arbetsdomstolens mening sådana att det allmänna 

skadeståndet bör bestämmas till 65 000 kr till förbundet, 25 000 kr till Mats 

Johansson och 15 000 kr till Peter Lemon. När det gäller Peter Lemon har 

Arbetsdomstolen beaktat att han, till skillnad från Mats Johansson, bara arbetade 

vid entreprenaden under tre månader. 
 

Rättegångskostnader 
 

Arbetsgivarparterna har förlorat målet och ska därför betala förbundets 

rättegångskostnader. 
 

Förbundet har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 564 710 kr, varav 

424 830 kr avser ombudsarvode exklusive moms. Arbetsgivarparterna har 

överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av det förbundet 

begärt. Arbetsdomstolen finner att det yrkade beloppet är skäligt. 
 

Med tillämpning av 5 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen finner Arbets- 

domstolen att arbetsgivarparterna ska betala ersättningen med hälften vardera. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Målericompaniet Sverige Aktiebolag att betala 

allmänt skadestånd med 65 000 kr till Svenska Målareförbundet, med 

25 000 kr till Mats Johansson och med 15 000 kr till Peter Lemon, med ränta 

enligt 6 § räntelagen på respektive belopp från den 3 oktober 2018 till dess 

betalning sker. 
 

2. Arbetsdomstolen förpliktar Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet 

Sverige Aktiebolag att med hälften vardera ersätta Svenska Målareförbundet 

för rättegångskostnader med 564 710 kr, varav 424 830 kr avser ombudsarvode 

exklusive moms, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 

från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, 

Johanna Torstensson, Stina Josefsson och Annette Carnhede. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Peter Edin 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 2/20 

2020-01-22 Mål nr B 125/19 
Stockholm 

KLAGANDE 

SP Chark AB, 556152-2359, Box 21, 261 07 Asmundtorp 

Ombud: Michael Jensen och Jakob Lindholm, Arbetsrättsbyrån MBL11, 

Amerikagården 1, 232 51 Åkarp 

MOTPART 

Anders Rydgren, 590126-2056, Örtugsgatan 23, 603 79 Norrköping 

Ombud: jur.kand. Johan Lundgren, Advokatfirman Delphi, Box 465, 

581 02 Linköping 

SAKEN 

interimistiskt förordnande enligt 34 § anställningsskyddslagen 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Norrköpings tingsrätts beslut den 2 december 2019 i mål nr T 2748-19 

Tingsrättens beslut, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund m.m. 

SP Chark AB är ett charkuteriföretag i Billeberga utanför Landskrona. Bola- 

get är familjeägt och har drygt 20 anställda. 

Anders Rydgren anställdes som säljare hos SP Chark i september 2018. 

Anders Rydgren är bosatt i Norrköping och hans arbete bestod, i vart fall 

huvudsakligen, i att sälja SP Charks produkter i Östergötland. SP Chark har 

sagt upp Anders Rydgren och som grund för uppsägningen angett arbets- 

brist. 

Anders Rydgren har väckt talan vid tingsrätten och bl.a. yrkat att tingsrätten 

ska ogiltigförklara uppsägningen. SP Chark har bestritt talan. 

SP Chark yrkade att tingsrätten, enligt 34 § tredje stycket anställningsskydd- 

slagen, skulle besluta att anställningen skulle upphöra från dagen för tings- 

rättens beslut. Anders Rydgren bestred yrkandet. Tingsrätten avslog yrkan- 

det om interimistiskt förordnande. 

SP Chark har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att Arbetsdomstolen 

ska besluta att Anders Rydgrens anställning ska upphöra till dess tvisten är 

slutligt avgjord. Anders Rydgren har motsatt sig att tingsrättens beslut änd- 

ras. 

Januari 2020 s. 7

AD 2020 nr 2



Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som vid 

tingsrätten. 

Skäl 

Tvisten 

Parterna är oense dels om Anders Rydgren förlorat rätten att göra gällande 

ogiltighet genom att inte i rätt tid enligt 40 § anställningsskyddslagen under- 

rätta SP Chark om att han avsåg att yrka ogiltigförklaring av uppsägningen 

dels om det har funnits saklig grund för uppsägning. Anders Rydgren anser 

dels att det inte funnits arbetsbrist i lagens mening, dels att SP Chark inte 

fullgjort sin omplaceringsskyldighet. SP Chark är av motsatt uppfattning. 

Arbetsdomstolen väljer att först pröva frågan om det funnits saklig grund för 

uppsägning. 

Rättsliga utgångspunkter 

Om tvist uppkommer om en uppsägnings giltighet är huvudregeln att 

anställningen inte upphör till följd av uppsägningen förrän tvisten har slut- 

ligt avgjorts (34 § andra stycket anställningsskyddslagen). En domstol kan 

dock på arbetsgivarens begäran besluta att anställningen ska upphöra vid 

uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som domstolen 

bestämmer (tredje stycket). Ett sådant beslut ska bara meddelas om det 

framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen är sakligt grun- 

dad. Bevisbördan för att så är fallet vilar på arbetsgivaren (prop. 1973:129 s. 

278). Domstolens prövning enligt 34 § tredje stycket är i princip begränsad 

till frågan om det funnits saklig grund för uppsägning. Domstolen kan dock 

även pröva frågan om arbetstagarens talan om ogiltigförklaring enligt 

anställningsskyddslagen är preskriberad (AD 2015 nr 34 och AD 1988 nr 

120). 

Arbetsbrist utgör normalt saklig grund för uppsägning. Det är ytterst arbets- 

givarens bedömning av behovet av att genomföra t.ex. en inskränkning eller 

omorganisation av verksamheten som får bli avgörande för frågan om 

arbetsbrist ska anses föreligga. Om arbetsbrist faktiskt föreligger, dvs. om 

arbetsgivaren av verksamhetsskäl har minskat antalet anställda, saknar det 

betydelse att arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas av 

skäl som är att hänföra till arbetstagaren personligen. I fall där arbetsgivaren 

av verksamhetsrelaterade skäl, såsom en önskan att höja lönsamheten, har 

beslutat t.ex. att verksamheten ska upphöra, att arbetsuppgifter som en 

arbetstagare utför inte längre ska utföras eller att de ska spridas ut på andra 

arbetstagare har Arbetsdomstolen prövat om arbetsbristen är verklig i den 

meningen att arbetsgivaren faktiskt har genomfört det beslut arbetsgivaren 

säger sig ha fattat. Om Arbetsdomstolen i en sådan situation har funnit att 

arbetsgivaren faktiskt genomfört beslutet, har det godtagits att det funnits 

arbetsbrist om arbetsgivaren uppgivit något verksamhetsrelaterat skäl för sitt 
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beslut, vilket har framstått som rimligt. Se till det föregående AD 2017 nr 58 

med hänvisningar. 

Enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen finns inte saklig grund för 

uppsägning om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren i stället bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig. Denna omplaceringsskyldighet förutsät- 

ter att omplaceringen kan ske till en befintlig befattning utan att någon 

annan arbetstagare sägs upp. 

Arbetsgivaren har som utgångspunkt bevisbördan för att omplaceringsskyl- 

digheten har uppfyllts. Arbetsgivaren behöver därför, innan en uppsägning 

genomförs, normalt utreda vilka möjligheter till omplacering som finns. En 

sådan utredning måste inte ovillkorligen genomföras, men om arbetsgivaren 

inte gör en sådan utredning och det är oklart om det faktiskt fanns möjlig- 

heter att omplacera arbetstagaren, anses i regel att omplaceringsskyldigheten 

inte är fullgjord (se t.ex. AD 2018 nr 76). Står det, t.ex. på grund av det 

begränsade antalet befattningar hos arbetsgivaren, redan klart att det inte 

finns någon ledig befattning alls, behöver några ytterligare utredningar alltså 

inte göras. Vilka krav på bevisning och utredning som ställs på arbetsgiva- 

ren påverkas, särskilt när det gäller mindre arbetsgivare, av vilka omständig- 

heter som arbetstagarsidan åberopar som grund för att omplaceringsskyldig- 

heten inte är uppfylld. 

Arbetsdomstolens bedömning 

Följande är ostridigt eller åtminstone inte ifrågasatt av Anders Rydgren. 

Anders Rydgren var anställd för att, i vart fall huvudsakligen, sälja SP 

Charks produkter i Östergötland. SP Chark ansåg att försäljningen i Öster- 

götland inte motsvarade förväntningarna och beslutade därför att den befatt- 

ning som säljare i Östergötland som Anders Rydgren hade skulle upphöra. 

Bolaget har inte anställt någon ny person för denna befattning och har 

genom uppsägningen minskat antalet anställda med en person. I den mån SP 

Chark alltjämt säljer produkter i Östergötland görs detta av andra arbetsta- 

gare, som var anställda hos bolaget redan då Anders Rydgren sades upp. 

Med beaktande härav är det enligt Arbetsdomstolens mening mer eller 

mindre uppenbart att det funnits arbetsbrist och därmed saklig grund för 

uppsägning, om det inte är skäligt att kräva att SP Chark bereder Anders 

Rydgren annat arbete hos sig. 

SP Chark har uppgivit att bolaget har drygt 20 anställda varav fem tjänste- 

män, att det när Anders Rydgren sades upp inte fanns någon ledig befattning 

och att bolaget därefter inte har anställt någon. Anders Rydgren har inte 

direkt invänt mot dessa uppgifter, t.ex. genom att peka på lediga befatt- 

ningar som han borde ha erbjudits, utan endast allmänt framhållit att SP 

Chark inte genomfört någon omplaceringsutredning. 

SP Chark är inte ett större företag än att det får antas att bolagets företrädare 

omedelbart har kunnat överblicka bolagets personalläge. Det material som 

för närvarande finns i målet ger inte någon anledning att ifrågasätta SP 

Januari 2020 s. 9

AD 2020 nr 2



Charks uppgifter i detta avseende. Arbetsdomstolen anser därför att bolagets 

uppgift om att det inte fanns någon ledig befattning för Anders Rydgren får 

godtas och att det därmed är mer eller mindre uppenbart att det finns saklig 

grund för uppsägningen. Det kan tilläggas att det för den bedömning som 

Arbetsdomstolen nu har att göra saknar betydelse om SP Chark har brutit 

mot turordningsreglerna, eftersom ett brott mot turordningsreglerna inte 

medför att uppsägningen kan ogiltigförklaras (34 § första stycket anställ- 

ningsskyddslagen). 

SP Charks yrkande ska redan av detta skäl bifallas. Arbetsdomstolen behö- 

ver därför inte pröva om Anders Rydgrens talan är preskriberad. 

Arbetsdomstolens ställningstagande 

Med ändring av tingsrättens beslut förordnar Arbetsdomstolen, för tiden 

intill det slutliga avgörandet, att Anders Rydgrens anställning upphör vid 

utgången av dagen för detta beslut. 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Berndt Molin, Gabriella 

Forssell, Åsa Krook, Torbjörn Hagelin och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Jonas Eklund 

Januari 2020 s. 10

AD 2020 nr 2



ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 3/20 

2020-01-22 Mål nr A 149/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

Unionen, 105 32 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Annika Jonasson, Unionen, 105 32 Stockholm 

SVARANDE 

Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 45436, 

104 31 Stockholm 

Ombud: arbetsrättsjuristen Lina Cronebäck, Sveriges Kommuner och 

Regioner, 118 82 Stockholm 

SAKEN 

diskrimineringsersättning 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal, AB 17 Allmänna bestämmelser. Laith 

Fathulla är medlem i Unionen. 

Stockholms läns sjukvårdsområde är en förvaltning inom Stockholms läns 

landsting (landstinget) och uppdragsgivare för Tolkcentralen, som också är en 

del av landstinget. Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning till personer 

med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tolkning med tecken till 

personer med grav hörselskada eller vuxendövhet. Tolkcentralens uppdrag består 

i att ta emot tolkbeställningar från personer som själva är i behov av tolk eller 

från hörande personer. Beställningarna tas emot via bl.a. tal-, text- och bild- 

telefoni, e-post, fax, landstingets webbaserade datasystem för hantering av 

tolktjänstbeställningar – Tolkportalen – och via personliga besök. Därefter 

samordnar och förmedlar Tolkcentralen beställningarna till privata tolkbolag. 

Laith Fathulla sökte hösten 2017 ett utannonserat arbete hos landstinget vid 

Tolkcentralen som receptionist. Det var fråga om ett vikariat om åtta månader. I 

annonsen ställde landstinget krav på att den sökande skulle behärska alla former 

av telefontekniker. Detta innebar även ett krav på att kunna använda taltelefon. 

Laith Fathulla, som är döv, kan inte använda taltelefon. Han kallades inte till 

intervju och fick inte heller anställningen i fråga. 

Mellan parterna har uppstått tvist om landstinget genom att bl.a. inte kalla Laith 

Fathulla till intervju och inte anställa honom utsatt honom för olika former av 

diskriminering med anledning av hans funktionsnedsättning, hans dövhet. Det 
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parterna framför allt tvistar om är om landstinget vidtagit skäliga åtgärder för 

tillgänglighet. 

Unionen och landstinget har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden m.m. 

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta landstinget att till Laith 

Fathulla betala diskrimineringsersättning med 100 000 kr jämte ränta enligt 

6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. 

Landstinget har bestritt käromålet. Inget belopp har vitsordats som skäligt i och 

för sig. Sättet att beräkna ränta har vitsordats. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Laith Fathulla, som är döv, sökte hösten 2017 en utannonserad anställning hos 

landstinget som receptionist vid Tolkcentralen. Det var fråga om ett vikariat om 

åtta månader. I annonsen ställde landstinget krav på att sökanden skulle behärska 

samtliga berörda telefontekniker innefattande även taltelefoni. Företrädare för 

Tolkcentralen kände till att Laith Fathulla är döv. Laith Fathulla kallades inte till 

intervju och fick inte heller anställningen. Parterna är ense om att skälet till att 

landstinget inte kallade Laith Fathulla till intervju var att han inte kunde använda 

taltelefon eftersom han är döv. Parterna är därmed också ense om att beslutet att 

inte kalla honom till intervju hade samband med hans funktionsnedsättning. 

Frågorna i målet gäller om landstinget diskriminerat Laith Fathulla direkt, indirekt 

eller genom bristande tillgänglighet. 

Utredningen 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på Unionens begäran 

hållits förhör under sanningsförsäkran med Laith Fathulla samt vittnesförhör med 

Lisa Åström, intressepolitisk strateg på Sveriges Dövas Riksförbund. Vidare har 

på Unionens begäran förhör upplysningsvis hållits med Stefka Pettersson, 

administratör vid Tolkcentralen i Malmö, och Christer Uhre, biträdande teaterchef 

vid Riksteatern. På arbetsgivarparternas begäran har vittnesförhör hållits med 

verksamhetschefen vid Tolkcentralen Marianne Risberg och administratören vid 

tolkcentralen Linda Lehrmark. Parterna har även åberopat skriftlig bevisning. 
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Parternas ståndpunkter 

Unionen 

Enligt Arbetsdomstolens mening kan Unionens talan sammanfattas enligt 

följande. 

Laith Fathulla, som har en funktionsnedsättning i form av dövhet, kallades inte till 

intervju och fick inte heller den sökta anställningen. Han utsattes därigenom för 

direkt diskriminering som hade samband med hans funktionsnedsättning. Laith 

Fathulla behandlades sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle 

ha behandlats i en jämförbar situation. Han var i jämförbar situation då kravet på 

att behärska taltelefoni inte var en förutsättning för att kunna utföra arbetsupp- 

gifterna. 

Landstinget missgynnade Laith Fathulla genom att, i samband med anställnings- 

förfarandet, i annonsen uppställa och sedan tillämpa ett krav på att sökanden 

skulle behärska samtliga telefontekniker, trots att detta inte var en förutsättning 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Landstinget missgynnade vidare Laith Fathulla genom att beslutet, att inte kalla 

honom till intervju, grundades på att företrädare för Tolkcentralen kände till att 

han var döv och inte vad som framkom i ansökan. 

Laith Fathulla utsattes för indirekt diskriminering. Landstinget ställde och 

tillämpade kravet – kriteriet – att sökanden skulle behärska alla telefontekniker 

inklusive taltelefoni, vilket framstår som neutralt men som särskilt missgynnar 

döva personer. Kriteriet hade inte något berättigat syfte. Kriteriet var i vart fall 

inte lämpligt eller nödvändigt för att uppnå något berättigat syfte. 

Laith Fathulla utsattes i vart fall för diskriminering i form av bristande tillgäng- 

lighet. Landstinget vidtog inte skäliga åtgärder för tillgänglighet för att Laith 

Fathulla skulle ha kommit i en jämförbar situation med personer som inte är döva. 

Landstinget gjorde inte ens en individuell prövning av eller utredning om vilka 

åtgärder för tillgänglighet som kunde ha vidtagits. 

Landstinget har således brutit mot diskrimineringslagens förbud mot direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande 

tillgänglighet. Landstinget är därför skyldigt att betala diskrimineringsersättning 

till Laith Fathulla för den kränkning som diskrimineringen har inneburit. 

Landstinget 

Landstingets talan sammanfattas enligt följande. 

Laith Fathulla har inte utsatts för direkt diskriminering. Att använda taltelefoni var 

en arbetsuppgift som ingick i anställningen som receptionist. Kravet på att 

behärska även taltelefoni innebar att man skulle kunna utföra samtliga arbets- 

uppgifter. Eftersom Laith Fathulla på grund av sin funktionsnedsättning inte kan 

höra och därmed använda en taltelefon, var han inte i en jämförbar situation med 

de sökande som kallades till intervju respektive sökanden som fick anställningen. 
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Laith Fathulla utsattes inte heller för indirekt diskriminering. Kravet att kunna 

behärska alla telefontekniker, inklusive att ta emot samtal i en taltelefon, hade till 

syfte att Tolkcentralen på ett effektivt sätt skulle kunna fullgöra sitt uppdrag att ta 

emot tolkbeställningar och bistå med tolkuppdrag. Det var ett berättigat syfte, som 

inte hade kunnat uppnås på annat sätt. Kravet var således både lämpligt och 

nödvändigt för att uppnå detta syfte. 

Inga skäliga åtgärder för tillgänglighet skulle ha försatt Laith Fathulla i en jämför- 

bar situation med de sökande som kallades till intervju respektive sökanden som 

fick anställningen. Han har därmed inte heller utsatts för diskriminering i form av 

bristande tillgänglighet. 

Landstinget har således inte brutit mot diskrimineringslagens diskriminerings- 

förbud. Någon skyldighet att utge diskrimineringsersättning finns därför inte. 

Några rättsliga utgångspunkter 

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera arbetssökande som 

har en funktionsnedsättning genom bl.a. direkt diskriminering, indirekt diskrimi- 

nering och bristande tillgänglighet. 

Enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen avses med direkt diskriminering att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats 

eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband 

med bl.a. funktionsnedsättning. 

Med missgynnande avses en oförmånlig behandling som har medfört någon 

nackdel för den enskilde. Med nackdel avses något som typiskt sett är förenat med 

faktisk förlust, obehag eller liknande. Avgörande är att en negativ effekt inträder, 

inte vilken orsak som kan ligga bakom missgynnandet. En missgynnande behand- 

ling kan bestå i både aktivt handlande och underlåtenhet att handla. Typiska fall 

av missgynnanden i arbetslivet är t.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju 

eller att inte få en anställning (prop. 2007/08:95 s. 486 f.). 

För att diskriminering, som har samband med funktionsnedsättning, ska anses 

föreligga är utgångspunkten att det ska föreligga en jämförbar situation. En person 

som söker en anställning, men som på grund av funktionsnedsättning inte kan 

utföra de väsentligaste arbetsuppgifterna, anses inte vara i en jämförbar situation 

(t.ex. AD 2012 nr 51). 

Om funktionsnedsättningen medför att den arbetssökande inte är i en jämförbar 

situation, kan det vara fråga om diskriminering genom bristande tillgänglighet. 

Den nuvarande regleringen om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen har 

sin föregångare i 1999 års lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund 

av funktionshinder. I den lagen fanns en regel om att arbetsgivare bl.a. vid 

anställning var skyldiga att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att en 

person med funktionsnedsättning skulle i komma en jämförbar (likartad) situation 

med personer utan sådan nedsättning. Om arbetsgivaren inte vidtog skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder, kunde detta medföra att arbetsgivaren bröt mot lagens  
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diskrimineringsförbud (prop. 1997/87:179). År 2006 utsträcktes arbetsgivarens 

skyldigheter att vidta stöd- och anpassningsåtgärder till att även gälla bl.a. under 

pågående anställning (prop. 2005/06:207). Regleringen fördes – såvitt här är av 

intresse – över till 2008 års diskrimineringslag, utan någon ändring av reglernas 

innebörd (prop. 2007/08:95 s. 149 f.). 

År 2014 ändrades diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet blev en 

särskild form av diskriminering. Lagändringen innebar vidare att regleringen 

utsträcktes till andra områden än arbetslivet och att uttrycket stöd- och anpass- 

ningsåtgärder ersattes med uttrycket åtgärder för tillgänglighet. Bristande 

tillgänglighet är således numera en särskild form av diskriminering. Någon 

koppling specifikt till antingen direkt eller indirekt diskriminering bör, enligt 

förarbetena, inte göras. Bristande tillgänglighet i sig kan komma att utgöra 

diskriminering i ett enskilt fall under vissa förutsättningar. Det krävs inte ett 

orsakssamband mellan underlåtenheten eller bristen å ena sidan och funktions- 

nedsättningen å andra sidan. Det är tillräckligt att konstatera att den bristande 

tillgängligheten medför att en person med en funktionsnedsättning missgynnas 

genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits. Detta gäller 

dock endast om en person med en funktionsnedsättning kan komma i en 

jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning genom skäliga 

åtgärder för tillgänglighet (prop. 2013/14:198 s. 59). Någon saklig ändring, i 

förhållande till tidigare lagregler, av vilka åtgärder som kan krävas och 

omfattningen av dessa, såvitt avser arbetslivet, var inte avsedd (prop. 

2013/14:198 s. 67). Detta betyder att såväl förarbetena till de tidigare 

lagreglerna som rättspraxis avseende dessa alltjämt har betydelse. 

Vid tolkningen av diskrimineringslagens bestämmelse om bristande tillgänglig- 

het ska Arbetsdomstolen beakta bl.a. EU:s direktiv 2000/78/EG om inrättande av 

en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (arbetslivsdirektivet) och FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006, se 

vidare AD 2017 nr 51. 

Om en arbetsgivare nekar att anställa någon, därför att han eller hon på grund av 

funktionsnedsättning inte befinner sig i en jämförbar situation, utgör detta 

diskriminering under förutsättning att arbetsgivaren hade kunnat eliminera eller 

reducera verkningarna av funktionsnedsättningen så att denna inte längre skulle ha 

betydelse. Av detta följer att om en arbetsgivare, som känner till eller borde känna 

till, att en arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför att han eller hon 

inte kan utföra arbetet, så måste arbetsgivaren, för att inte riskera att behöva betala 

diskrimineringsersättning, överväga vilka åtgärder för tillgänglighet som behövs 

för att eliminera eller reducera verkningarna av funktionsnedsättningen. Ett av de 

viktigaste syftena med regeln om bristande tillgänglighet får anses vara just att 

förmå arbetsgivaren att noga överväga, om det är möjligt att t.ex. anpassa arbets- 

platsen för att möjliggöra anställning av en person med viss funktionsnedsättning 

(prop. 2007/08:95 s. 151 f. och AD 2017 nr 51). 
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Arbetsgivaren behöver endast vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som är 

skäliga. Bedömningen av vad som är skäligt att kräva beror på omständigheterna i 

det enskilda fallet. Är det fråga om en kortare tidsbegränsad anställning kan detta 

förhållande tala för att det inte är skäligt att kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärden 

i fråga (AD 2010 nr 13). Inte heller kan sådana åtgärder krävas som skulle få stora 

konsekvenser för verksamheten i övrigt. Detta bör gälla för såväl privat som 

offentlig verksamhet (prop. 2013/14:198 s. 67). Åtgärder som kan komma i fråga 

kan vara anskaffande av arbetshjälpmedel eller justeringar av arbetsplatsen. Det 

kan också handla om att t.ex. förändra arbetsorganisationen, arbetstiderna eller 

arbetsuppgifterna. 

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

som kan komma att särskilt missgynna personer med viss funktionsnedsättning, 

såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Har landstinget utsatt Laith Fathulla för direkt diskriminering? 

Parterna är, som nämnts, ense om att skälet till att Laith Fathulla inte kallades till 

intervju var att han på grund av sin funktionsnedsättning inte kunde arbeta med 

taltelefoni. Frågan är då om han likväl kunnat utföra de väsentligaste arbetsupp- 

gifterna. Landstinget har anfört att han till följd av sin funktionsnedsättning inte 

kunnat utföra de väsentligaste arbetsuppgifterna, vilket Unionen har bestritt. 

Följande har framkommit om verksamheten vid Tolkcentralen och dess reception 

vid tidpunkten för rekryteringen hösten 2017. 

De flesta tolkbeställningarna kom till Tolkcentralen via e-post. Tolkcentralen 

mottog emellertid också ett mycket stort antal beställningar via taltelefon varje 

dag, varav en stor del kom från vårdgivare. På grund av de frister som gällde 

hösten 2017 för tillhandahållande av akuta tolktjänster, var vårdgivare som ville 

beställa en sådan tjänst hänvisad till att göra beställningen via taltelefon. Akuta 

beställningar kom dagligen. I och med att det inte gick att veta vilka telefon- 

samtal, som skulle komma att innehålla en akut tolkbeställning, hade Tolk- 

centralen anpassat bemanningen av taltelefonin för att undvika telefonkö. 

Verksamhetschefen vid Tolkcentralen, Marianne Risberg, har uppgett bl.a. 

följande. Under hösten 2017 var Tolkcentralens reception hårt belastad. Recep- 

tionen var den svaga länken i Tolkcentralens verksamhet. Det förekom mycket 

korttidsfrånvaro. Taltelefonuppgiften var särskilt tung eftersom receptionisterna 

kunde få tala med personer som var upprörda. Receptionisterna hade tagit upp 

med dåvarande verksamhetschefen att arbetet med taltelefonin var en tung arbets- 

uppgift eftersom de aldrig kunde förutse vad telefonsamtalen skulle innehålla. Vid 

s.k. urakuta beställningar skulle en tolk vara på plats inom en timme. Receptionen

skulle vid aktuell tidpunkt vara bemannad med fyra personer. En receptionist var

dock tjänstledig för studier. En vikarie hade anställts i september 2017 på heltid

för henne. En annan receptionist arbetade med ett internt projekt och var därför
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sällan tillgänglig för arbete i receptionen. En tredje receptionist var deltidssjuk- 

skriven och arbetade hemifrån till viss del. Hon hade dessutom sagt upp sig. En 

fjärde receptionist arbetade visserligen heltid i receptionen men hon var hörsel- 

skadad och kollegorna måste därför vara beredda att ta över. Detta innebar att det i 

praktiken endast fanns två receptionister som odelat var tillgängliga för att ta emot 

beställningar via taltelefon, varav en var hörselskadad. Två personer var alltid 

schemalagda att besvara taltelefonsamtal enligt ett rullande schema. Övriga för- 

väntades logga in och besvara taltelefonsamtal vid behov. I och med att det inte 

fanns tillräckligt med personal i receptionen för att besvara de inkommande tal- 

telefonsamtalen, löste man detta tillfälligtvis med att även personer som arbetade i 

samordningen ibland fick bemanna taltelefonslingan. Att receptionen var under- 

bemannad, tillsammans med kraven på vissa öppettider, innebar vidare att det 

förekom ensamarbete i samband med lunch och stängning. 

Administratören vid Tolkcentralen, Linda Lehrmark, har uppgett att recep- 

tionen vid Tolkcentralen var kraftigt underbemannad aktuell tid och att det via 

ett avvikelsesystem går att se att fler fel uppstår under perioder med under-

bemanning. Hon har vidare uppgett att det inte är lämpligt att arbeta i telefon- 

slingan mer än en halv dag åt gången, eftersom arbetet är väldigt tröttande och 

det därmed finns stor risk för att det blir fel. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Av förhören kan Arbetsdomstolen dra slutsatserna att de anställda i receptionen 

upplevde att taltelefonin var den mest betungande arbetsuppgiften, att taltelefon- 

samtalen tog stor tid i anspråk och att de inte sällan var av brådskande natur. 

Linda Lehrmark har berättat att bildtelefonen endast ringde några gånger per dag 

och texttelefonen ringde kanske en gång i veckan. Det har inte framkommit att 

beställningar via personliga besök förekom i någon större utsträckning. Det får 

anses visat att det vanligaste sättet att ta emot tolkbeställningar, näst efter e-post, 

var via taltelefoni och det enda sättet att ta emot de prioriterade, akuta beställ- 

ningarna. Redan med anledning av detta får arbetsuppgiften att ta emot beställ- 

ningar via taltelefon anses vara en av de väsentligaste arbetsuppgifterna i recep- 

tionen vid Tolkcentralen. 

Med beaktande av hur bemanningen såg ut vid Tolkcentralen vid tidpunkten för 

rekryteringen, mängden av beställningar via taltelefon, att just brådskande 

beställningar var beroende av taltelefonen samt att taltelefoni var den mest 

betungande arbetsuppgiften, delar Arbetsdomstolen landstingets bedömning att 

Tolkcentralen behövde anställa någon som kunde ta emot beställningar även via 

taltelefon. 

Sammantaget finner Arbetsdomstolen utrett att arbete med taltelefoni vid rekryte- 

ringstidpunkten, måste anses ha varit en av de väsentligaste arbetsuppgifterna i 

den utannonserade anställningen. Laith Fathulla kunde inte, på grund av sin 

funktionsnedsättning, arbeta med taltelefonsamtal. Han befann sig därför inte i en 

jämförbar situation med en person som kunde arbeta med taltelefoni. Landstinget 

har därmed inte gjort sig skyldigt till direkt diskriminering av Laith Fathulla. 
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Det förhållandet att Laith Fathulla inte själv uppgav att han är döv, utan att lands- 

tinget baserade sitt beslut, att inte kalla honom till intervju, på kunskap som redan 

fanns inom landstinget, ändrar inte den bedömningen. Det har nämligen inte 

framkommit något som tyder på att landstinget behandlade honom sämre än 

någon annan, som landstinget på förhand kände till inte klarade taltelefoni, skulle 

ha behandlats. 

Har landstinget diskriminerat Laith Fathulla genom bristande tillgänglighet? 

Eftersom Laith Fathulla på grund av sin funktionsnedsättning inte kunde arbeta 

med taltelefonsamtal, som var en av de väsentligaste arbetsuppgifterna i anställ- 

ningen, blir frågan om landstinget borde ha vidtagit åtgärder för tillgänglighet för 

att göra det möjligt för honom att komma i en jämförbar situation med personer 

utan hans funktionsnedsättning. 

Det är ostridigt att landstinget inte vidtog några åtgärder för tillgänglighet för att 

Laith Fathulla skulle försättas i en jämförbar situation med någon utan hans 

funktionsnedsättning efter det att han sökt den utannonserade anställningen som 

receptionist. Landstinget har gjort gällande att det fanns god kunskap om vilka 

åtgärder som fanns att vidta samt att landstinget gjorde bedömningen att ingen 

av dessa åtgärder hade försatt Laith Fathulla i en jämförbar situation eller var 

skälig att vidta. 

Som framkommit i det föregående hade Laith Fathulla, för att komma i fråga för 

anställningen, på något sätt behövt kunna ta emot beställningar som kom via 

taltelefon eller kunnat undantas från den arbetsuppgiften. En första fråga är om det 

funnits några åtgärder som hade inneburit att Laith Fathulla kommit i en jämför- 

bar situation härvidlag. Nästa fråga är om dessa åtgärder varit skäliga att vidta. 

Mot bakgrund av vad som framkommit om arbetsbelastningen och behoven i 

receptionen gör Arbetsdomstolen bedömningen, att det inte var skäligt att 

omorganisera verksamheten genom schemaläggning eller på annat sätt så att 

Laith Fathulla helt undantogs från arbetsuppgiften att besvara taltelefonsamtal. 

En sådan omorganisation skulle ha fått stora konsekvenser för verksamheten i 

form av bristande service eller ökad arbetsbelastning för övriga anställda. 

Unionen har gjort gällande att det varit skäligt att landstinget ordnat med dubbel- 

bemanning eller arbetsbiträde. Sådana personer hade i detta fall behövt helt överta 

Laith Fathullas arbetsuppgift att svara i taltelefonen. Detta var en av de väsent- 

ligaste arbetsuppgifterna, som Laith Fathulla skulle utföra. Landstinget hade 

således behövt anställa två personer för att utföra en persons arbetsuppgifter. 

Detta kan, enligt Arbetsdomstolens mening, i denna situation inte anses ha varit 

en skälig åtgärd (jfr AD 2010 nr 13 och AD 2017 nr 51). 

Med hänsyn till telefonsamtalens mängd och ofta brådskande karaktär och då det 

inte på förhand gick att veta vilka samtal som innehöll en akut beställning, hade 

inte heller de tekniska hjälpmedlen i form av förmedlingstjänsterna kunnat ersätta 

det direkta besvarandet av taltelefonsamtalen. 

Arbetsdomstolen gör sammanfattningsvis bedömningen att det inte fanns några 

skäliga åtgärder för tillgänglighet, som landstinget hade kunnat vidta för att 

försätta Laith Fathulla i en jämförbar situation. 
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Även om det inte fanns sådana åtgärder att vidta, har Unionen gjort gällande att 

landstinget i vart fall inte utrett detta tillräckligt i samband med anställnings- 

förfarandet. 

Eftersom det är utrett att det inte funnits några åtgärder för tillgänglighet att vidta, 

saknar det betydelse om landstinget, som kände till att Laith Fathulla var döv samt 

vilka hjälpmedel som fanns, inför bortsorterandet av Laith Fathullas ansökan 

närmare övervägt eller undersökt detta. 

Sammanfattningsvis gör Arbetsdomstolen bedömningen att landstinget inte 

diskriminerat Laith Fathulla genom bristande tillgänglighet. 

Har landstinget indirekt diskriminerat Laith Fathulla? 

Unionen har även gjort gällande att landstinget gjort sig skyldigt till indirekt 

diskriminering. 

Landstinget har ställt upp ett krav på att den sökande ska behärska alla närmare 

angivna telefontekniker, däribland taltelefoni. Av det besked Laith Fathulla 

ostridigt fick från tidigare verksamhetschefen, Rigmor Hedenström, är det utrett 

att landstinget också tillämpade kravet. Han sållades bort från det fortsatta 

anställningsförfarandet, eftersom han inte uppfyllde det kravet. 

Det står klart att kravet på att kunna behärska samtliga telefontekniker, även 

taltelefoni, framstår som neutralt men missgynnar särskilt bl.a. döva personer. 

Enligt Unionen hade kriteriet inte något berättigat syfte och var i vart fall inte 

lämpligt eller nödvändigt för att uppnå något berättigat syfte. 

Landstinget har gjort gällande att kravet att kunna behärska alla telefontekniker, 

inklusive att ta emot samtal i en taltelefon, hade till syfte att Tolkcentralen på ett 

effektivt sätt skulle kunna fullgöra sitt uppdrag att ta emot tolkbeställningar och 

bistå med tolkuppdrag. Enligt landstinget var det ett berättigat syfte, som inte 

kunde uppnås på annat sätt. Kravet var således, enligt landstinget, både lämpligt 

och nödvändigt för att uppnå detta syfte. 

Arbetsdomstolen har i det föregående kommit fram till att arbetet med taltelefoni 

var en av de väsentligaste arbetsuppgifterna i den utannonserade anställningen. 

Arbetsdomstolen har även kommit fram till med beaktande av hur bemanningen såg 

ut vid Tolkcentralen vid tidpunkten för rekryteringen, mängden av beställningar via 

taltelefon, att just brådskande beställningar var beroende av taltelefonen samt att 

taltelefoni var den mest betungande arbetsuppgiften, att Tolkcentralen behövde 

anställa någon som kunde ta emot beställningar även via taltelefon. Detta betyder 

att kravet på att även den personen skulle behärska taltelefoni, enligt Arbets- 

domstolens mening, varit nödvändigt och lämpligt för att uppnå det berättigade 

syftet att effektivt fullgöra uppdraget att ta emot tolkbeställningar och bistå med 

tolkuppdrag. Landstinget har därmed inte heller gjort sig skyldigt till indirekt 

diskriminering av Laith Fathulla. 

Januari 2020 s. 19

AD 2020 nr 3



Sammanfattning och rättegångskostnader 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att landstinget varken direkt, indirekt eller 

genom bristande tillgänglighet har diskriminerat Laith Fathulla. Unionens talan 

ska därför avslås. 

Unionen har förlorat målet och ska därför ersätta landstinget för rättegångs- 

kostnader. Det yrkade beloppet är vitsordat. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Unionens talan.

2. Unionen ska ersätta Stockholms läns landsting för rättegångskostnader med

201 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från

dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Stefan 

Lagervall och Anders Hammarbäck. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 4/20 

2020-01-29 Mål nr B 74/19 
Stockholm 

KLAGANDEN 

EA Byggpartner AB, 556995-6823, Brotorpsgatan 31, 711 34 Lindesberg 

Ombud: jur.kand. Erik Backlund, Västerled 33, 245 64 Hjärup 

MOTPART 

Grzegorz Stefanow, 870562-2432, c/o Justyna Roszczyk, Fregattvägen 2, 

183 53 Täby 

Ombud och rättshjälpsbiträde: jur.kand. Anna Cieslak, Själlandsgatan 106, 

164 45 Kista 

SAKEN 

lönefordran m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 

Örebro tingsrätts dom den 7 juni 2019 i mål nr T 1308-18 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Grzegorz Stefanow anställdes av EA Byggpartner AB (bolaget) den 8 maj 

2017. Han bodde under anställningen i en bovagn som bolaget tillhandahöll. 

Den 15 september 2017 blev Grzegorz Stefanow uppsagd med en månads 

uppsägningstid. Han utförde efter den 15 september inte något arbete för 

bolaget. 

Bolaget har betalat lön till Grzegorz Stefanow med 75 346 kr, för 483 tim- 

mars arbete med en timlön om 148,98 kr. 

Grzegorz Stefanow väckte talan vid tingsrätten och yrkade att bolaget skulle 

förpliktas att betala 99 101 kr till honom. Det yrkade beloppet avsåg ytterli- 

gare lön för perioden den 8 maj–den 15 september 2017, lön under en 

månads uppsägningstid samt semesterersättning. Grzegorz Stefanow 

anförde bl.a. att han hade rätt till en högre timlön och ersättning för fler tim- 

mar än vad bolaget betalat. 

Bolaget bestred talan och väckte genkäromål. Bolaget yrkade att Grzegorz 

Stefanow skulle förpliktas att betala 13 789,38 kr avseende dels skadestånd 
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för att han inte arbetat under uppsägningstiden, dels hyra av bovagnen. 

Bolaget förklarade att det inte betalat 10 585,98 kr, varav 700 kr för lön och 

9 885,98 kr för semesterersättning, till Grzegorz Stefanow, vilket avräknats 

från det yrkade beloppet. 
 

Tingsrätten förpliktade bolaget att till Grzegorz Stefanow betala 78 163 kr 

med ränta och avslog bolagets genkäromål. Tingsrätten tog även ställning 

till frågor om rättshjälp och rättegångskostnader. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen helt ska avslå Grzegorz Stefanows 

talan vid tingsrätten och bifalla bolagets vid tingsrätten förda talan. Bolaget 

har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria bolaget från att betala 

Grzegorz Stefanows rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället för- 

plikta honom att betala bolagets rättegångskostnader där. 
 

Grzegorz Stefanow har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har till stöd för sin talan 

åberopat samma grunder och bevisning som vid tingsrätten samt utvecklat 

sin talan på i huvudsak samma sätt som där. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om Grzegorz Stefanow har rätt till högre timlön än den bola- 

get tillämpat och om han har rätt till ersättning för fler timmar än de som 

bolaget har betalat honom för. Vidare tvistar parterna om Grzegorz 

Stefanow har rätt till lön under uppsägningstiden, om han är skadestånds- 

skyldig mot bolaget för att inte ha arbetat under uppsägningstiden, samt om 

han är skyldig att betala för hyra av den bovagn han bodde i under anställ- 

ningen. 
 

Parterna är överens om att Grzegorz Stefanow har rätt till semesterersättning 

på det belopp som han tjänat in i anställningen. 
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Timlönens storlek 
 

Parternas inställning 
 

I det skriftliga anställningsavtalet mellan bolaget och Grzegorz Stefanow 

anges bl.a. att lön per timme är 169,30 kr (med yrkesbevis) och att om 

”yrkesbevis inte finns omräknas lönen med faktor 0,88 eller 0,7 beroende på 

den dokumenterade yrkeserfarenhet som finns”. Vidare anges att anställ- 

ningen omfattas av kollektivavtal ”Byggnads Avd. 18”. 
 

Bolaget har anfört att timlönen om 169,30 kr ska omräknas med faktorn 

0,88, eftersom Grzegorz Stefanow saknar yrkesbevis. Enligt bolaget avser 

hänvisningen vid varje tidpunkt gällande byggavtal. 
 

Grzegorz Stefanow har anfört att han har polskt yrkesbevis, men att han 

enligt anställningsavtalet har rätt till 169,30 kr per timme oavsett detta. 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Enligt 26 § medbestämmandelagen binder ett kollektivavtal som har slutits 

av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation inom sitt tillämpningsområde 

även medlem i organisationen. 
 

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal har detta normalt rättslig 

betydelse även för utanförstående arbetstagare, dvs. arbetstagare som inte är 

medlemmar i den avtalsslutande organisationen. Det är vanligt att det i 

skriftliga anställningsavtal mellan en kollektivavtalsbunden arbetsgivare och 

en utanförstående arbetstagare hänvisas till tillämpligt kollektivavtal 

(jfr 6 c § anställningsskyddslagen). Genom en sådan hänvisning blir kollek- 

tivavtalets normer om lön och andra anställningsvillkor normalt en del av 

det enskilda anställningsavtalet mellan den kollektivavtalsbundna arbetsgi- 

varen och den utanförstående arbetstagaren (se t.ex. AD 2018 nr 30 och AD 

2005 nr 79). Vidare framgår av rättspraxis att när en utanförstående arbets- 

tagare hos en kollektivavtalsbunden arbetsgivare sysselsätts i arbete som 

omfattas av ett kollektivavtal så anses anställningsavtalet, även utan en 

sådan hänvisning, normalt hämta sitt innehåll från det vid varje tidpunkt gäl- 

lande kollektivavtalet, om inte något annat överenskommits mellan arbetsgi- 

varen och den arbetstagaren (se t.ex. AD 2014 nr 31 med hänvisningar). Det 

senare beskrivs som att kollektivavtalet har utfyllande verkan. I båda dessa 

fall kommer alltså kollektivavtalet normalt att ge innehåll åt anställningsav- 

talet, om inte annat avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, så att 

anställningsvillkoren blir likartade för alla arbetstagare hos arbetsgivaren. 
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Arbetsdomstolens bedömning 
 

Av utredningen har framkommit att bolaget gentemot Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) är bundet av byggavtalet. Grzegorz 

Stefanow har sysselsattas i arbete som omfattas av byggavtalet, men är inte 

medlem i Byggnads. Han är därför enligt 26 § medbestämmandelagen inte 

bunden av byggavtalet. Genom hänvisningen i det skriftliga anställningsav- 

talet till kollektivavtalet har dock anställningsvillkoren i byggavtalet blivit 

en del av det enskilda avtalet mellan bolaget och Grzegorz Stefanow. Även 

utan en sådan hänvisning hade anställningsavtalet mellan bolaget och 

Grzegorz Stefanow hämtat sitt innehåll från byggavtalet. 
 

Den systematik för att bestämma timlön som finns i byggavtalet innebär i 

korthet följande (se § 9 byggavtalet och t.ex. AD 2019 nr 16). På lokal nivå 

– dvs. mellan enskilda arbetsgivare och någon av Byggnads avdelningar – 

träffas avtal om timlönen för yrkesarbetare, dvs. arbetstagare som innehar 

yrkesbevis. Arbetstagare, som inte uppfyller kraven för att vara yrkesarbe- 

tare, avlönas med en viss andel – faktor – av timlönen för yrkesarbetare. Till 

exempel avlönas arbetstagare som fyllt 19 år och har arbetat i branschen 

minst tolv månader (”Övriga arbetare 1)” med faktor 0,88, dvs. med 88 pro- 

cent av timlönen för yrkesarbetare. 
 

Av det sagda framgår att anställningsavtalet mellan bolaget och Grzegorz 

Stefanow såvitt avser timlönen motsvarar det som gäller enligt byggavtalet, 

vilket alltså skulle ha tillämpats på Grzegorz Stefanow även om han och 

bolaget inte träffat något uttryckligt avtal om lön. 
 

Utöver Grzegorz Stefanows egna uppgifter har det i målet inte framkommit 

något som ger stöd för att han har yrkesbevis eller för att han ska likställas 

med yrkesarbetare (jfr § 3 9.9.1 i byggavtalet). Mot bolagets bestridande 

kan det därför inte anses visat att Grzegorz Stefanow har rätt till en högre 

timlön än den som bolaget tillämpat, dvs. (169,30 kr x 0,88 =) 148,98 kr per 

timme. Arbetsdomstolen instämmer alltså i tingsrättens slutsats i denna del. 
 

För hur många timmar har Grzegorz Stefanow rätt till lön 
 

Parternas inställning m.m. 
 

Bolaget har betalat Grzegorz Stefanow för 483 timmars arbete, vilket mots- 

varar 34 timmar fler än vad som framgår av de tidrapporter som bolaget 

åberopat i målet. 
 

Bolaget har anfört följande. Grzegorz Stefanow har inte arbetat fler timmar 

än han fått betalt för. Han har endast rätt till lön för de timmar som han fak- 

tiskt arbetat. 
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Under alla förhållanden har han inte rätt till ytterligare lön, eftersom han var 

olovligen frånvarande från arbetet den tid han inte arbetade och då han 

därför inte kan anses ha stått till bolagets förfogande för arbete. 
 

Grzegorz Stefanow har anfört följande. Anställningsavtalet innebär att han 

har rätt till lön för 760 timmar, dvs. för 8 timmar per dag under de 95 arbets- 

dagar som inföll under perioden den 8 maj–den 15 september 2017 under 

förutsättning att han arbetat eller stått till bolagets förfogande för arbete, vil- 

ket han gjort. Han har arbetat fler timmar än vad tidrapporterna utvisar. 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till lön motsvarande det 

arbetstidsmått som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat, och att en 

arbetsgivare inte genom att arbetsbefria arbetstagaren kan undgå skyldig- 

heten att betala vederlag. Om en arbetstagare anställs för att arbeta t.ex. 40 

timmer per helgfri vecka, är arbetsgivaren alltså som utgångspunkt skyldig 

att betala arbetstagaren vederlag för den arbetstiden, även om arbetsgivaren 

låter arbetstagaren lämna arbetsplatsen t.ex. på grund av att det saknas 

arbetsuppgifter. Detta gäller om inte annat följer av avtal eller lag. 
 

En grundläggande förutsättning för att en arbetstagare ska ha rätt till lön är 

dock, åtminstone på den privata sidan, att denne står till arbetsgivarens för- 

fogande för att utföra arbete. Detta gäller även under uppsägningstiden (se 

t.ex. AD 1996 nr 125). Vad som avses med att stå till förfogande för arbete 

kan variera bl.a. beroende på vilka arbetstidsarrangemang som följer av 

avtal eller tillämpas på arbetsplatsen. I AD 2016 nr 17 ansågs en byggarbe- 

tare vara skyldig att infinna sig för arbete på av arbetsgivaren bestämda tider 

och platser för att ha rätt till lön. I AD 1996 nr 123 ansågs en deltidsanställd 

brandman, som förklarat att han vid larm inte kunde garantera att han kunde 

inställa sig inom föreskriven tid, inte stå till förfogande för arbete. Principen 

om att arbetstagaren ska stå till förfogande för arbete för att ha rätt till lön 

gäller inte om arbetstagaren har befriats från denna skyldighet eller annat 

följer av avtal eller lag. 
 

Utgångspunkten är alltså att en arbetstagare har rätt till lön motsvarande det 

arbetstidsmått som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat även om arbets- 

givaren arbetsbefriat arbetstagaren, men att arbetstagaren för att överhuvud- 

taget ha rätt till lön måste stå till förfogande för arbete. Om en arbetstagare 

inte arbetat eller stått till förfogande för arbete, har det alltså betydelse om 

detta berott på att arbetsgivaren uttryckligen eller underförstått arbetsbefriat 

arbetstagaren, eller om detta berott på förhållanden som hänför sig till 

arbetstagaren. 
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Avgörande för frågan om arbetsgivaren arbetsbefriat arbetstagaren är om 

arbetstagaren, med beaktande av bl.a. omständigheterna i det enskilda fallet 

samt vad som är sedvanligt på arbetsplatsen och i branschen, haft fog för 

uppfattningen att denna inte varit skyldig att t.ex. kvarstanna på 

arbetsplatsen (se t.ex. AD 2000 nr 30, AD 1999 nr 93, AD 1988 nr 173, AD 

1985 nr 9, AD 1977 nr 202, AD 1976 nr 119 och AD 1976 nr 112). Arbets- 

tagarsidan har som utgångspunkt bevisbördan för att det funnits omständig- 

heter som gett fog för uppfattningen. 
 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Av det skriftliga anställningsavtalet mellan bolaget och Grzegorz Stefanow 

framgår bl.a. följande. Grzegorz Stefanow anställdes som snickare. Anställ- 

ningen avsåg heltid, 40 timmar per vecka. Arbetstiderna var 

kl. 07.00–16.00, med sammanlagt en timmes rast. Arbetsplatsen angavs vara 

varierande. Det har inte framkommit några uppgifter som är ägnade att 

belysa vad som diskuterades mellan parterna när anställningsavtalet träffa- 

des. Inte heller i övrigt finns i målet några omständigheter utöver det skrift- 

liga anställningsavtalet som är ägnade att belysa avtalets innebörd. 
 

Av anställningsavtalet framgår alltså att Grzegorz Stefanow anställts för att 

arbeta 40 timmar per vecka mellan vissa klockslag. Detta talar entydigt för 

att anställningsavtalet innebär att Grzegorz Stefanow har rätt till lön för 40 

timmar per vecka, om han då arbetat, stått till förfogande för arbete eller 

arbetsbefriats av bolaget. Att lönen beräknas som timlön ändrar inte denna 

bedömning. 
 

I målet har åberopats tidrapporter som fyllts i av Grzegorz Stefanow. Enligt 

rapporterna har han arbetat sammanlagt 449 timmar. Bolaget har därutöver 

betalat honom lön för ytterligare 34 timmar, sammanlagt 483 timmar. 

Grzegorz Stefanow har uppgett att han arbetat fler timmar än så, men har 

inte lämnat några närmare uppgifter om när eller hur han arbetat. Det är där- 

för inte visat att Grzegorz Stefanow arbetat fler timmar än de som bolaget 

redan ersatt honom för. 
 

Frågan är därmed om Grzegorz Stefanow, utöver de 483 timmar han fått 

betalt för, har stått till förfogande för att arbeta eller arbetsbefriats av bola- 

get. 
 

Av det skriftiga anställningsavtalet framgår att Grzegorz Stefanow skulle 

inställa sig för arbete vissa särskilt angivna tider och att arbetsplatsen varie- 

rade. Av förhören med Tomek Migdalek, Grzegorz Spyra och Agne 

Bertilsson framgår att arbetstagarna arbetade i par och att de själva ansva- 

rade för att ta sig till och från anvisad arbetsplats. 
 

Grzegorz Stefanow har uppgett att bolaget saknade arbetsuppgifter för 

honom och att han därför i stor utsträckning stannade hemma från arbetet. 

Av förhören med Justyna Roszczyk och Andrzej Kaczynski (Grzegorz 

Stefanows syster och hennes sambo) samt Tomek Migdalek och Grzegorz 

Spyra (arbetstagare hos bolaget) har det framgått att Grzegorz Stefanow till 
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dem uppgett att det saknades arbetsuppgifter. Andrzej Kaczynski har även 

nämnt att Grzegorz Stefanow hade svårt att ta sig till arbetsplatserna, 

eftersom han saknade bil. Tomek Migdalek och Grzegorz Spyra har berättat 

att det inte saknades arbetsuppgifter på de arbetsplatser där de arbetade. 

Agne Bertilsson (bolagets företrädare) har uppgett att det fanns arbetsupp- 

gifter för Grzegorz Stefanow, men att han uteblev från arbetet utan att för- 

klara varför. 
 

Grzegorz Stefanows uppgifter är påtagligt vaga och han har t.ex. inte berät- 

tat närmare om hur han fått kännedom om att det saknades arbetsuppgifter 

eller ens påstått att han varit i kontakt med bolaget om detta. Han har inte 

heller uppgett att bolaget meddelade honom att han kunde stanna hemma 

från jobbet vissa dagar. Inte heller har det framkommit att han vid något till- 

fälle inställde sig på de arbetsplatser som bolaget var verksamma vid för att 

efterhöra om det fanns arbetsuppgifter. 
 

Mot denna bakgrund är det utrett att Grzegorz Stefanow inte stått till bola- 

gets förfogande de dagar han inte arbetade och att han inte fått godkännande 

av bolaget att stanna hemma från arbetet. Han har därför inte rätt till lön för 

fler timmar än bolaget betalat för. Det kan i och för sig tyckas anmärknings- 

värt att bolaget under flera månader inte påtalade för Grzegorz Stefanow att 

bolaget ansåg att han utan lov uteblev från arbetet. Enbart detta har dock 

inte gett honom fog för att anse att han hade rätt till lön utan att komma till 

arbetet (se AD 1977 nr 193). 
 

Frågan om lön under uppsägningstiden och om skadestånd för att Grzegorz 

Stefanow inte iakttagit uppsägningstid 
 

Parternas inställning 
 

Parterna är ense om att bolaget den 15 september 2017 sade upp Grzegorz 

Stefanow och att han därefter inte utförde något arbete för bolaget. 
 

Grzegorz Stefanow har gjort gällande att han har rätt till lön för 20 dagar 

under uppsägningstiden, eftersom han stod till bolagets förfogande för 

arbete under dessa dagar. Bolaget har gjort gällande att Grzegorz Stefanow 

varit olovligen frånvarande, att hans agerande innebär att han lämnade sin 

anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid och att han därför är 

skyldig att betala skadestånd till bolaget enligt byggavtalet. 
 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Bolaget kallade till ett möte den 15 september 2017. Vid mötet blev ett antal 

arbetstagare, däribland Grzegorz Stefanow, Tomek Migdalek och Grzegorz 

Spyra, uppsagda på grund av arbetsbrist. 
 

Grzegorz Stefanow har berättat det inte fanns några arbetsuppgifter för 

honom under uppsägningstiden och att han därför kom överens med bolaget 

om att de skulle hålla kontakt för det fall arbetsuppgifter skulle dyka upp. 

Justyna Roszczyk, Andrzej Kaczynski, Tomek Migdalek och 
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Grzegorz Spyra har i förhör berättat att Grzegorz Stefanow till dem sagt att 

det inte fanns några arbetsuppgifter att utföra för honom. Tomek Migdalek 

och Grzegorz Spyra, som också sades upp vid mötet, har dock uppgett att de 

arbetade under hela uppsägningstiden. 
 

Agne Bertilsson har uppgett att bolaget av skäl kopplade till honom person- 

ligen behövde skära ner på antalet byggprojekt. Enligt honom och Martin 

Andersson (arbetsledare hos bolaget) fanns det arbetsuppgifter för Grzegorz 

Stefanow under uppsägningstiden. Agne Bertilsson har vidare uppgett att 

Grzegorz Stefanow blev arg i samband med uppsägningen och att han väg- 

rade arbeta efter det. Przemyslaw Rosniak, som var anställd hos bolaget och 

deltog vid mötet, har berättat att Grzegorz Stefanow blev arg i samband med 

uppsägningen, att han omedelbart ville avsluta anställningen samt att Agne 

Bertilsson och Eva-Lena Wisberg-Gustafsson (bolagets vd) godkände det. 
 

Enligt Arbetsdomstolen mening är det genom Przemyslaw Rosniaks uppgif- 

ter visat att Grzegorz Stefanow inte ville arbeta mer efter det att han blev 

uppsagd samt att Agne Bertilsson och Eva-Lena Wisberg-Gustafsson kom 

överens med honom om att anställningen skulle upphöra med omedelbar 

verkan. Det är alltså visat att bolaget och Grzegorz Stefanow, på den senares 

initiativ, kom överens om att Grzegorz Stefanow skulle sluta omedelbart. 

Överenskommelsen innebär, å ena sidan, att Grzegorz Stefanow inte har rätt 

till lön under uppsägningstid och, å andra sidan, att bolaget inte har rätt till 

skadestånd för att Grzegorz Stefanows inte skulle ha iakttagit sin uppsäg- 

ningstid. Grzegorz Stefanows yrkande om lön för uppsägningstid och bola- 

gets yrkande om skadestånd för samma period ska därför avslås. 
 

Ska Grzegorz Stefanow betala hyra för bovagn? 
 

Tingsrätten har bedömt att bolaget inte styrkt sitt påstående om att parterna 

träffat ett muntligt avtal om hyra för den bovagn som Grzegorz Stefanow 

ostridigt bodde i under anställningsperioden och avslog därför bolagets talan 

i den delen. Arbetsdomstolen gör ingen annan bedömning än den som tings- 

rätten har gjort. 
 

Semesterersättning 
 

Arbetsdomstolen har funnit att Grzegorz Stefanow inte har rätt till mer lön 

än den som bolaget redan betalat honom, med undantag för de 700 kr bola- 

get förklarat att Grzegorz Stefanow har rätt till. Parterna är överens om att 

semesterersättning ska betalas på den lön Grzegorz Stefanow har rätt till. 

Bolaget har medgett att beloppet uppgår till 9 885,98 kr. Grzegorz Stefanow 

har inte rätt till högre belopp. 
 

Sammanfattning, ränta och rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolen har funnit att Grzegorz Stefanow inte har rätt till en högre 

timlön än den som bolaget tillämpat och inte heller för fler timmar än de 

som bolaget redan har ersatt honom för. Arbetsdomstolen har vidare funnit 

att Grzegorz Stefanow inte har rätt till lön under uppsägningstid, men att 
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han heller inte är skadeståndsskyldig mot bolaget för samma period. Slutli- 

gen har Arbetsdomstolen funnit att Grzegorz Stefanow inte är skyldig att 

betala ersättning för hyra av bovagn. Detta innebär att både huvudkäromå- 

let, med undantag för det belopp om 10 585,98 kr som bolaget medgett att 

Grzegorz Stefanow har rätt till, och genkäromålet ska avslås. 
 

Grzegorz Stefanow har yrkat ränta från ”respektive lönebelopps förfallodag, 

den 25:e i varje månad, till dess betalning sker.” Semesterersättning ska 

betalas senast en månad efter anställningens upphörande (30 § semesterla- 

gen). Arbetsdomstolen har funnit att bolaget och Grzegorz Stefanow kom- 

mit överens om att anställningen skulle upphöra den 15 september 2017. 

Mot bakgrund av hur yrkandet utformats bör ränta avseende semesterersätt- 

ningen betalas från den 25 oktober 2017. Detsamma bör gälla för de 700 kr 

avseende lön som bolaget medgett att betala. 
 

Grzegorz Stefanow har vunnit framgång endast med en mindre del av sitt 

käromål, och bolagets genkäromål har helt avslagits. Av det totalt omtvis- 

tade beloppet har bolaget vunnit lite mer än tre fjärdedelar, dvs. ca 90 000 kr 

av de ca 113 000 kr som stod på spel. Vid en samlad bedömning finner 

Arbetsdomstolen att Grzegorz Stefanow ska betala bolaget för hälften av 

dess rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen, i den mån 

de varit skäliga för tillvaratagande av bolagets rätt. 
 

Bolaget begärde i tingsrätten ersättning för 63 timmars ombudsarbete samt 

därutöver för utlägg med 10 685 kr och för partens eget arbete med 

6 720 kr. Med hänsyn till målets art och omfattning får bolaget anses skäli- 

gen tillgodosett med ersättning för ombudsarbete för 40 timmar vid tingsrät- 

ten. Övriga belopp får anses vara skäliga. Sammanlagt ger det ett belopp om 

117 585 kr och Grzegorz Stefanow ska enligt det ovan anförda ersätta bola- 

get för halva denna kostnad, dvs. med 58 793 kr. 
 

Bolaget har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med 25 000 kr för tio tim- 

mars ombudsarbete. Kostnaden får anses skälig. Grzegorz Stefanow ska 

enligt det ovan anförda ersätta bolaget för halva denna kostnad, dvs. med 

12 500 kr. 
 

Anna Cieslaks yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen är skäligt. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar 

Arbetsdomstolen EA Byggpartner AB att till Grzegorz Stefanow betala 

10 585 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 oktober 2017 till 

dess betalning sker. 
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2. Med upphävande av punkten 4 i tingsrättens domslut förpliktar 

Arbetsdomstolen Grzegorz Stefanow att ersätta EA Byggpartner AB för rät- 

tegångskostnader vid tingsrätten med 58 793 kr, varav 50 000 kr avser 

ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda belop- 

pet från den 7 juni 2019 till dess betalning sker. 
 

3. Arbetsdomstolen förpliktar Grzegorz Stefanow att ersätta EA 

Byggpartner AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 12 500 kr 

avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 

denna dom till dess betalning sker. 
 

4. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anna 

Cieslak till 22 425 kr, varav 17 940 kr avser arbete och 4 485 kr avser mer- 

värdesskatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ledamöter: Jonas Malmberg, Maj Johansson, Christer Måhl, Åsa Kjellberg 

Kahn, Maria Möller, Veli-Pekka Säikkälä och Carina Lindberg. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 

Januari 2020 s. 30

AD 2020 nr 4


	Blank Page
	Blank Page



