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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-08-19
Stockholm

Dom nr 46/20
Mål nr A 6/20

KÄRANDE
Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion, c/o Malmö LS, Box 17575,
200 10 Malmö
Ombud: jur.kand. Frederick Batzler, SAC Syndikalisterna, Box 6507,
113 83 Stockholm
SVARANDE
Ystads kommun, , Box 238, 271 25 Ystad
Ombud: arbetsrättsjuristen Tina Nordenbrink, Sveriges Kommuner och
Regioner, 118 82 Stockholm
SAKEN
ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Bakgrund
Mellan Ystads kommun (kommunen) och Kulturförvaltningen i Ystads
kommun Driftsektion (sektionen) gäller inte kollektivavtal. Ludvig Olsson
har varit anställd hos kommunen och är medlem i sektionen. Han sysselsattes i arbete som avses med kollektivavtal som kommunen är bunden av.
Ludvig Olsson anställdes i augusti 2016 hos kommunen som tornväktare för
att utföra traditionsenlig lurblåsning från tornet i S:ta Maria kyrka i Ystad.
Den 18 december 2019 beslutade kommunen, med hänvisning till bl.a. arbetsmiljöskäl, att lurblåsning tills vidare inte skulle ske. Kommunen meddelade därför Ludvig Olsson att han fortsättningsvis inte skulle få arbeta som
tornväktare. Han fick betalt för redan schemalagda arbetspass.
Tvisten gäller huvudsakligen om Ludvig Olsson varit tillsvidareanställd
eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar samt om kommunens
besked om att han inte längre skulle få arbeta som tornväktare innebar att
han avskedades eller sades upp utan att det fanns saklig grund för uppsägning.
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Yrkanden m.m.
Sektionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska
a) ogiltigförklara avskedandet/uppsägningen av Ludvig Olsson,
b) förplikta kommunen att till Ludvig Olsson betala allmänt skadestånd
med 150 000 kr,
c) förplikta kommunen att till Ludvig Olsson betala, i första hand 10 250 kr
och i andra hand 7 700 kr per månad från och med den 6 januari 2020
till och med dagen för huvudförhandling, och
d) förplikta kommunen att till sektionen betala 20 000 kr i allmänt skadestånd.
För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har sektionen – såvitt avser
yrkandena för Ludvig Olsson – i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska
a) förplikta kommunen att till Ludvig Olsson betala allmänt skadestånd
med 100 000 kr, och
b) förplikta kommunen att till Ludvig Olsson betala ekonomiskt skadestånd
avseende uppsägningslön med, i första hand 10 250 kr och i andra hand
7 700 kr per månad från och med den 6 januari 2020 till och med den
5 mars 2020.
Sektionen har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden
från dagen för delgivning av stämning (den 3 februari 2020), och på övriga
yrkade belopp från förfallodagen den 25:e i respektive månad, allt till dess
betalning sker.
Kommunen har bestritt alla yrkanden. Kommunen har inte vitsordat något
belopp avseende de allmänna skadestånden och har gjort gällande att ett
eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas, i första hand till noll. Kommunen
har vitsordat sätten att beräkna räntan.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.
Domskäl
De huvudsakliga frågorna
Arbetsdomstolen kommer först att ta ställning till frågan om Ludvig Olsson
varit tillsvidareanställd eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar.
Om domstolen skulle finna att Ludvig Olsson haft upprepade tidsbegränsade
anställningar, ska domstolen ta ställning till om hans anställning har övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § anställningsskyddslagen.
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Om Arbetsdomstolen kommer fram till att Ludvig Olsson var tillsvidareanställd när kommunen den 18 december 2019 meddelade honom att han fortsättningsvis inte skulle få arbeta som tornväktare, är frågan om kommunen
härigenom ska anses ha avskedat eller sagt upp honom samt om det funnits
saklig grund för uppsägning.
Har Ludvig Olsson varit anställd tillsvidare eller haft upprepade
tidsbegränsade anställningar?
Rättsliga utgångspunkter
Enligt 4 § första stycket anställningsskyddslagen gäller ett anställningsavtal
tills vidare om parterna inte avtalat om annat. För att ett avtal om tidsbegränsad anställning ska föreligga ska arbetsgivaren och arbetstagaren ha
avtalat att anställningen gäller för begränsad tid, dvs. de ska ha avtalat om
en viss slutpunkt för anställningen (jfr 6 c § anställningsskyddslagen).
Denna slutpunkt kan bestämmas på olika sätt, t.ex. genom ett bestämt slutdatum, genom att ange anställningens längd eller genom att ange att anställningen ska upphöra när visst arbete är slutfört eller när ordinarie befattningsinnehavare återinträder i arbete.
Om arbetsgivaren anser att anställningen ska gälla för begränsad tid, ankommer det på denne att vid anställningsavtalets ingående göra klart detta för
arbetssökanden. För att klarlägga anställningsvillkoren och förhindra att det
uppstår oklarheter ska arbetsgivaren, enligt 6 c § anställningsskyddslagen,
senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta lämna skriftlig
information till arbetstagaren om anställningen gäller tills vidare eller för
begränsad tid. I det senare fallet ska informationen bl.a. innehålla anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska
upphöra. Om arbetsgivaren inte lämnar den föreskrivna informationen, kan
detta vara till nackdel för denne i bevishänseende. Även utan ett sådant klargörande från arbetsgivarens sida kan en tidsbegränsad anställning ha kommit till stånd om omständigheterna är sådana att det måste ha stått klart för
arbetstagaren att det var fråga om upprepade tidsbegränsade anställningar.
Den som påstår att arbetstagaren är eller har varit tidsbegränsat anställd har
som utgångspunkt bevisbördan för de omständigheter som grundar att ett
avtal om tidsbegränsningen kommit till stånd. Se till det föregående AD
2016 nr 22 med hänvisningar.
Det är inte ovanligt att arbetstagare vid upprepade tillfällen kallas in för att
utföra arbete. Sådana anställningsförhållanden kallas ofta behovsanställningar, timanställningar eller intermittenta anställningar, utan att beteckningarna har någon given rättslig innebörd (se t.ex. AD 2019 nr 8). Det vanliga vid sådana anställningar synes vara att en arbetstagare blir kontaktad av
arbetsgivaren inför varje arbetstillfälle, som kan vara en dag eller flera dagar
i följd eller flera dagar enligt ett schema som är begränsat till viss tid. Ett
annat sätt kan vara att arbetsgivaren anslår schema med arbetspass för en
viss period, som berörda arbetstagare kan välja att boka sig för. Ett anställningsavtal kan då anses träffat för den dagen eller de dagarna eller den aktuella schemaperioden. Det är alltså fråga om upprepade tidsbegränsade
anställningar, under förutsättning att de olika anställningarna innehåller en
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slutpunkt. Det är inte ovanligt att arbetsgivare och arbetstagare, utöver överenskommelser om anställning för enstaka tillfällen eller perioder, upprättar
ett sorts ramavtal, oftast tidsbegränsat, som anger de närmare villkoren för
de upprepade tidsbegränsade anställningarna. Med ett sådant ramavtal behöver parterna inte inför varje arbetstillfälle (anställning) komma överens om
löne- och anställningsvillkor, utan villkoren följer av ramavtalet. Ett sådant
ramavtal kan också tydliggöra att arbetsgivaren och arbetstagaren framgent
avser att träffa avtal om upprepade tidsbegränsade anställningar och inte ett
avtal om tillsvidareanställning.
Frågan om en arbetstagare är tillsvidareanställd eller har upprepade tidsbegränsade anställningar har i rättspraxis uppkommit i olika typer av situationer. En typ av situation är där arbetstagaren arbetat fortlöpande, utan att
det från arbetsgivarens sida förekommit några anvisningar om när det aktuella arbetet ska upphöra. I sådana situationer har Arbetsdomstolen som
utgångspunkt inte ansett att det är fråga om upprepade tidsbegränsade
anställningar (se t.ex. AD 2016 nr 22 och AD 1996 nr 7). Att arbetsgivaren
och arbetstagaren inte kommit överens om ett bestämt arbetstidsmått, eller
att arbetstidsmåttet i praktiken varierat över tid, hindrar inte att det är fråga
om en tillsvidareanställning (AD 2012 nr 44). I vissa fall har
Arbetsdomstolen ansett att det varit fråga om en tidsbegränsad anställning
trots att arbetsgivaren inte, när anställningen inleddes, gjort klart när den
skulle upphöra. I AD 1975 nr 84 hade en arbetstagare fortsatt att arbeta efter
att en tidsbegränsad anställning löpt ut, och arbetsgivaren hade i samband
härmed inte gjort klart vilken anställningsform som skulle gälla för den fortsatta anställningen. Arbetsdomstolen ansåg inte att arbetstagaren blivit anställd tillsvidare, bl.a. med hänvisning till att hon förstått att arbetsgivaren
inom en kortare tid skulle ta ställning till hennes anställning.
En annan situation är där arbetsgivaren anvisat eller bett arbetstagaren att
utföra ett på något vis tidsbestämt arbete, t.ex. att genomföra en specifik
arbetsuppgift, att arbeta vissa närmare angivna arbetspass eller att arbeta
enligt ett tidsbestämt schema. Frågan i en sådan situation är om arbetsgivarens agerande ska uppfattas som att denne lämnar ett erbjudande (anbud) till
arbetstagaren om en tidsbegränsad anställning, eller om agerandet ska uppfattas som att arbetsgivaren utövar sin arbetsledningsrätt över någon som
redan är arbetstagare genom att bestämma vilket arbete arbetstagaren ska
utföra. Om parterna träffat ett tydligt sådant ramavtal som beskrevs ovan, är
detta en omständighet som med styrka talar för att det är fråga om upprepade tidsbegränsade anställningar (se t.ex. AD 2019 nr 8). Motsvarande gäller om omständigheterna är sådana att det stått klart för arbetstagaren att
arbetsgivaren avsett att erbjuda tidsbegränsade anställningar (se t.ex. AD
2008 nr 81 och AD 1984 nr 120). Vidare beaktas om arbetsgivarens åtgärd
har formen av ett erbjudande som kan antas eller avslås, eller har formen av
en sedvanlig arbetsledningsåtgärd som en redan anställd arbetstagare måste
följa. I AD 2017 nr 50 beaktade domstolen att arbetstagaren hade schemalagts på samma sätt som arbetsgivarens tillsvidareanställda vaktmästare. Det
kan även ha betydelse om arbetstagaren, enligt vad parterna kommit överens
om eller i praktiken tillämpat, har rätt att avböja att arbeta t.ex. det aktuella
arbetspasset. Om arbetstagaren inte har rätt att tacka nej till arbetspasset,
kan det inte vara fråga om ett anbud om en tidsbegränsad anställning. Å
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andra sidan utesluter inte det förhållandet att arbetstagaren i praktiken kunnat avböja att arbeta, att det är fråga om en tillsvidareanställning, men det är
en omständighet som talar för att det är fråga om ett anbud om en tidsbegränsad anställning (AD 1975 nr 51, se även t.ex. AD 2019 nr 8 och AD
2008 nr 81). I AD 1975 nr 51 ansågs det förhållandet att de två arbetstagarna hade rätt till ledigt på fredagar om de så önskade, inte hindra att det
var fråga om en tillsvidareanställning (se även AD 2012 nr 44). Det torde
för övrigt vara vanligt att arbetsgivare vid schemaläggning av tillsvidareanställda i betydande grad beaktar arbetstagarnas önskemål om ledighet. Att
det förekommit längre perioder utan att en arbetstagare arbetat är en omständighet som talar mot att det är fråga om en tillsvidareanställning (AD 2008
nr 81, jfr dock AD 1996 nr 7 där arbetstagaren först efter kontakt med sin
arbetstagarorganisation förstod att han kunde ha rätt till lön under perioder
när han stod utan arbete).
Omständigheterna
Av utredningen framgår i huvudsak följande.
Roland Borg har sedan många år arbetat som tornväktare. Under 2016
frågade han Ludvig Olsson om denne var intresserad av att arbeta som tornväktare. Detta ledde till att Ludvig Olsson den 15 augusti 2016 började
arbeta som tornväktare. Han och Roland Borg enades om vilka veckodagar
de som utgångspunkt skulle arbeta. Inledningsvis arbetade Ludvig Olsson
måndag och tisdag varje vecka. Roland Borg och Ludvig Olsson har därefter vid några tillfällen sinsemellan kommit överens om förändringar av vilka
dagar i veckan de skulle arbeta. Det var inte ovanligt att Roland Borg och
Ludvig Olsson bytte arbetspass med varandra, eller att de kom överens med
den tredje tornväktaren – Lars Persson – att denne skulle ta arbetspass.
Under åren 2017–2019 har lurblåsning inte ägt rum drygt 30 kvällar.
En tid efter att Ludvig Olsson börjat arbeta upprättades ett skriftligt anställningsavtal som undertecknades av honom och museichefen Sebastian
Goksör. Anställningsavtalet utgjordes av en ifylld blankett. Det finns inget
kryss som anger om anställningen gäller tillsvidare eller är tidsbegränsad.
I anslutning till rutan för tidsbegränsad anställning anges att anställningen
gäller fr.o.m. den 16 augusti 2016. Rutan med rubriken ”t o m” är inte ifylld.
Ingen av rutorna avseende grunden för tidsbegränsning (allmän visstidsanställning, vikariat m.m.) är ifylld. Det finns ett kryss i rutan med texten
”Anställd vid varje tillfälle när särskild överenskommelse träffas (timavlönad)”. Vidare anges att timlönen är 120 kr per timme. Det anges ingen viss
arbetstid per vecka.
Det förekom inga direkta kontakter mellan Ludvig Olsson och någon behörig företrädare för kommunen, vare sig innan han började arbeta eller i samband med att anställningsavtalet skrevs under.
Ludvig Olsson har lämnat månatliga tjänstgöringsrapporter på en blankett
med rubriken ”korttidsanställda (inkallas vid behov)”. Han har fått betalt för
de timmar han rapporterat att han arbetat. Semesterersättning har betalats i
samband med löneutbetalning varje månad.
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Att kommunen och Ludvig Olsson hade olika uppfattning i frågan om han
var tillsvidareanställd eller hade upprepade tidsbegränsade anställningar
uppdagades under hösten 2017, när Ludvig Olssons sambo per mejl frågade
kommunen om vilken anställningsform han hade.
I november 2019 började kommunen, genom Sebastian Goksör, upprätta
skriftliga scheman för tornväktarna. Ett schema gjordes för perioden
9 december 2019–5 januari 2020 som angav vilka dagar Roland Borg
respektive Ludvig Olsson skulle arbeta. Schemat bestämdes efter förslag
från de två tornväktarna.
Arbetsdomstolens bedömning
Genom utredningen är det klarlagt att kommunen, för sin del, avsett att
Ludvig Olsson skulle ha upprepade tidsbegränsade anställningar, där varje
arbetspass utgör en anställning. Detta framgår bl.a. av kommunens svar på
Ludvig Olssons sambos mejl, av att kommunen betalat semesterersättning
vid varje löneutbetalning samt av att de tjänstgöringsrapporter som Ludvig
Olsson fyllt i har haft rubriken ”korttidsanställda (inkallas vid behov)”.
Såvitt framkommit har kommunen inte heller betalat sjuklön när Ludvig
Olsson på grund av sjukdom inte kunnat arbeta ett planerat arbetspass.
En fråga är om kommunen inför att Ludvig Olsson började arbeta eller i vart
fall inför att han skrev under – och därmed accepterade – det skriftliga
anställningsavtalet, tillräcklig tydligt gjort klart sin uppfattning för honom.
Det är ostridigt att Ludvig Olsson inte hade någon direkt kontakt med någon
behörig företrädare för kommunen, vare sig innan han började arbeta eller
innan det skriftliga anställningsavtalet en tid därefter skrevs under. I det
skriftliga anställningsavtalet anges att Ludvig Olsson ska vara anställd ”vid
varje tillfälle när särskild överenskommelse träffas”. Formuleringen ger
starkt stöd för att avtalet var avsett att vara ett ramavtal som anger villkoren
för de överenskommelser om tidsbegränsade anställningar som därefter
skulle träffas. Emellertid innehåller det skriftliga avtalet andra delar som är
ägnade att skapa osäkerhet om vad avtalet innebär. Det har inte kryssats i
om anställning enligt avtalet gäller tillsvidare eller är tidsbegränsad. Inget av
de alternativ som anges under rubriken ”Grunden för tidsbegränsning” har
kryssats i. Vidare anges ett startdatum för anställningen, men inte något slutdatum. Av skäl som framgår nedan behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till om kommunen genom det skriftliga anställningsavtalet tillräckligt
tydligt upplyst Ludvig Olsson om att han skulle ha upprepade tidsbegränsade anställningar, där varje arbetspass utgör en anställning.
Av utredningen framgår att kommunen var angelägen om att lurblåsning
skulle äga rum varje kväll året runt. Så har också, med få undantag, skett.
Roland Borg och Ludvig Olsson har sinsemellan delat upp vem av dem eller
Lars Persson som skulle ansvara för lurblåsningen olika dagar. Kommunen
har fullt ut accepterat detta förfarande och betalat dem lön för deras arbete.
Det har inte förrän hösten 2019 förekommit några kontakter mellan kommunen och Ludvig Olsson om vilka dagar, perioder eller liknande som han
skulle arbeta. Det har alltså inte, som det står i anställningsavtalet, ”vid varje
tillfälle” träffats en ”särskild överenskommelse” när Ludvig Olsson ska
arbeta. Inte heller har han, som det anges i tidrapporterna, ”inkallats” för att
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arbeta under bestämd tid. Arbetsdomstolen noterar även att det schema för
december 2019 som givits in i målet, till sin yttre form ser ut som ett
schema som upprättats av arbetsgivaren med stöd av dennes arbetsledningsrätt, snarare än ett erbjudande om arbete eller en överenskommelse mellan
kommunen och tornväktarna.
Det finns inget i utredningen som visar att kommunen och Ludvig Olsson
diskuterat frågan om han varit skyldig att arbeta vissa dagar eller i viss
omfattning, eller om han fritt kunde avstå från att arbeta, utan att sätta annan
sitt ställe. Den frågan har heller inte uppkommit i praktiken.
Kommunen har argumenterat för att parternas överenskommelse ska förstås
som att Ludvig Olsson haft ett stående erbjudande att utföra arbete som
tornväktare, vilket han har accepterat genom att vid varje särskilt tillfälle
faktiskt utföra arbete. Därigenom har, enligt kommunen, ett nytt anställningsavtal träffats för varje arbetspass.
Arbetsdomstolen kan inte godta kommunens uppfattning. Enligt domstolens
mening kan det sätt på vilket Ludvig Olssons arbete anordnats inte uppfattas
på annat sätt än att kommunen och Ludvig Olsson varit överens om att han
mot betalning skulle ombesörja lurblåsning de kvällar i veckan som han och
Roland Borg enats om. Denna överenskommelse har inte på något sätt varit
begränsad i tiden, och har därför gällt tills vidare.
Arbetsdomstolens slutsats är således att Ludvig Olsson varit anställd för att
arbeta som tornväktare utan begränsning i tiden. Han har alltså varit anställd
tills vidare.
Har kommunen avskedat eller sagt upp Ludvig Olsson?
Kommunen beslutade den 18 december 2019, med hänvisning till bl.a.
arbetsmiljöskäl, att lurblåsning tills vidare inte skulle ske och meddelade
därför Ludvig Olsson att han fortsättningsvis inte skulle få arbeta som tornväktare, men att han skulle få betalt till och med den 5 januari 2020, dvs. för
den period han var schemalagd.
Kommunens besked innebar att Ludvig Olsson fick besked om att anställningen skulle upphöra den 5 januari 2020, och att han skulle vara arbetsbefriad fram till dess. Det inträffade måste, enligt Arbetsdomstolens mening,
rättsligt uppfattas som att kommunen sagt upp Ludvig Olsson, låt vara att
uppsägningstiden blev kortare än de två månader han hade rätt till enligt 11
§ anställningsskyddslagen.
Har det funnits saklig grund för uppsägning?
Rättsliga utgångspunkter
En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad (7 §
anställningsskyddslagen).

AD 2020 nr 46

Augusti 2020 s. 8
Arbetsbrist utgör normalt saklig grund för uppsägning. Med arbetsbrist
avses i bl.a. att arbetsgivaren av verksamhetsskäl minskar antalet anställda.
Det är ytterst arbetsgivarens 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. Se t.ex. AD 2017 nr 58.
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 förutsätter att omplaceringen kan ske till en befintlig befattning utan att någon
annan arbetstagare sägs upp. Arbetsgivaren har som utgångspunkt bevisbördan för att omplaceringsskyldigheten 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 möjligheter att omplacera arbetstagaren, anses i regel
att omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord (se t.ex. AD 2020 nr 2 med
hänvisningar).
Omständigheterna
Av utredningen är följande ostridigt eller klarlagt.
Kommunen beslutade den 18 december 2019 att tills vidare upphöra med
lurblåsningen då det enligt kommunen fanns brister i arbetsmiljön i tornet i
S:ta Maria kyrka som medförde påtagliga risker. Kommunens avsikt var att
verksamheten med tornblåsning skulle återupptas när arbetsmiljöbristerna
hade åtgärdats. Kommunen kunde inte bedöma när bristerna skulle kunna
åtgärdas, bl.a. därför att åtgärder behövde vidtas av Ystad församling, som
förvaltar kyrkan. Kommunen har bedömt att det inte är lämpligt att lurblåsning sker från annat ställe.
Kommunen har inte undersökt om det funnits möjlighet att bereda Ludvig
Olsson annat arbete hos sig.
Arbetsdomstolens bedömning
Genom utredningen är det klarlagt att kommunen av arbetsmiljöskäl har
bestämt att verksamheten med lurblåsning under obestämd tid inte skulle
äga rum, och att kommunen därför inte hade behov av några tornväktare för
detta arbete. Det har därigenom funnits arbetsbrist. Den bedömningen
påverkas inte av vad sektionen anfört om att lurblåsning hade kunnat ske
från annat ställe än tornet i S:ta Maria kyrka.
För att en uppsägning på grund av arbetsbrist ska vara sakligt grundad krävs
– som redan anförts – att arbetsgivarens fullföljt sin omplaceringsskyldighet. Kommunen har inte utrett om det fanns möjligheter att omplacera
Ludvig Olsson till annat arbete. Det är därför oklart om det funnits möjlighet att bereda honom annat arbete inom kommunen och kommunen har därmed inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Den bedömningen ändras inte
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av vad kommunen anfört om tornväktarsysslans särskilda karaktär och variationen i Ludvig Olssons arbetstid. Arbetsdomstolens slutsats är alltså att
det inte funnits saklig grund för uppsägningen av Ludvig Olsson.
Ogiltighet och skadestånd
Arbetsdomstolen har alltså kommit fram till att Ludvig Olsson varit tillsvidareanställd, att han sagts upp från sin anställning samt att det inte funnits
saklig grund för uppsägningen.
Med den bedömningen ska sektionens yrkande om ogiltigförklaring bifallas.
Ludvig Olsson har även rätt till allmänt skadestånd. Med beaktande av att
Ludvig Olssons anställning avsett arbete under ett mindre antal timmar per
vecka och närmast varit en bisyssla samt att uppsägningen inte skett av personliga skäl, anser Arbetsdomstolen att 60 000 kr utgör ett skäligt belopp för
allmänt skadestånd.
Ludvig Olsson har vidare rätt till lön för tiden fram till dagen för huvudförhandling. Anställningsavtalet mellan kommunen och Ludvig Olsson kan
inte sägas innebära att kommunen utfäst sig att han skulle vara berättigat till
arbete under något visst antal timmar per vecka eller månad. Det får antas
att Ludvig Olsson, för det fall han inte sagts upp, skulle ha fortsatt att arbeta
med annat arbete för kommunen i åtminstone samma utsträckning som han
arbetade som tornväktare under år 2019. Parterna är överens om att han
under 2019 tjänade i genomsnitt 7 700 kr per månad. Ludvig Olsson ska
därför tillerkännas 7 700 kr per månad från och med den 6 januari 2020 till
och med dagen för huvudförhandlingen.
Uteblivet varsel enligt 30 § anställningsskyddslagen
Arbetsdomstolen har kommit fram till att Ludvig Olsson sagts upp på grund
av arbetsbrist. Eftersom han således inte avskedats eller sagts upp av personliga skäl, har kommunen inte varit skyldig att varsla sektionen enligt 30
§ anställningsskyddslagen. Sektionens yrkande att kommunen ska betala ett
allmänt skadestånd till sektionen, ska därför avslås.
Rättegångskostnader
Sektionen har huvudsakligen vunnit målet och det den tappat får anses vara
av ringa betydelse Kommunen ska därför fullt ut ersätta sektionen för dess
rättegångskostnader i den mån dessa är skäliga. Det yrkade beloppet är,
enligt Arbetsdomstolens menig, skäligt.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen av Ludvig Olsson.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Ystads kommun att till Ludvig Olsson betala
allmänt skadestånd med 60 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den
3 februari 2020 till dess betalning sker.
3. Arbetsdomstolen förpliktar Ystads kommun att till Ludvig Olsson betala
41 365 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 6 458 kr från den
25 januari 2020, på 7 700 kr från den 25 februari 2020, på 7 700 kr från den
25 mars 2020, på 7 700 kr från den 25 april 2020, på 7 700 kr från den
25 maj 2020 och på 4 107 kr från den 25 juni 2020, till dess betalning sker.
4. Arbetsdomstolen avslår Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektions
yrkande om skadestånd för brott mot 30 § anställningsskyddslagen.
5. Ystads kommun ska ersätta Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektions
rättegångskostnader med 235 751 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Per-Anders Edin, Ari
Kirvesniemi, Cathrin Dalmo, Susanne Östh, Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander

AD 2020 nr 46

Augusti 2020 s. 11

ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-08-19
Stockholm

Dom nr 47/20
Mål nr A 83/19

KÄRANDE
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg
Ombud: advokaten Anders Karlsson, Box 3388, 103 68 Stockholm
SVARANDE
1. Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. APM Terminals Gothenburg AB, 556785-6306, Box 2125,
403 13 Göteborg
Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Henrik Olander, Transportföretagen TF
AB, Box 186, 201 21 Malmö
SAKEN
brott mot medbestämmandelagen m.m.

Bakgrund
Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet (förbundet) träffade
kollektivavtal den 5 mars 2019.
APM Terminals Gothenburg (APM), som är medlem i Sveriges Hamnar,
bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i containerhamnen där man med hjälp av lyftkranar, grensletruckar
och andra hjälpmedel lastar containrar av och på fartyg.
Förbundet har valt medlemmen Ulrik Arkenback till huvudskyddsombud vid
containerhamnen och anmält honom som sådant till APM.
Varje lyftkran i containerhamnen betjänas av ett arbetslag om åtta personer,
som till största delen är medlemmar i förbundet. Två personer ansvarar för att
bemanna lyftkranen, tre personer ansvarar för att köra grensletruckar och
övriga tre personer utför arbete med s.k. tally och kallas för tallymän. Tallymän
utför i huvudsak sex olika arbetsuppgifter, bl.a. s.k. konplockning som innebär
att man sätter på och tar av särskilda fästen (s.k. koner) på containrar, som
kräver skilda utbildningar. De tre tallymännen har normalt utbildning för samtliga arbetsuppgifter som en tallyman utför och ibland även utbildning för andra
arbetsuppgifter som utförs av arbetslaget.
Under våren 2019 övervägde APM att som en av de tre tallymännen i arbetslagen använda hamnarbetare som, när det gäller de arbetsuppgifter som utförs
av arbetslaget, bara hade fått utbildning för konplockning. APM beslutade att
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den 9 april 2019 genomföra ett test med den sammansättningen av arbetslaget.
APM förhandlade inte med förbundet om sina planer, och förbundets huvudskyddsombud Ulrik Arkenback deltog inte vid planeringen av testet och fick
inte någon underrättelse om det.
Parterna tvistar om APM därigenom har brutit mot medbestämmandelagen,
arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.
Yrkanden
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta APM att till förbundet
betala allmänt skadestånd för brott mot medbestämmandelagen med 100 000 kr
och allmänt skadestånd för brott mot förtroendemannalagen med 50 000 kr.
Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta APM att till Ulrik
Arkenback betala allmänt skadestånd för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen med 50 000 kr.
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena.
Förbundet och APM har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Parterna är överens om att APM planerat att från och med den 9 april 2019
ersätta en av tre normalt fullt utbildade tallymän i arbetslagen som betjänar en
lyftkran med en inhyrd arbetstagare som bara hade utbildning för en av tallymännens arbetsuppgifter, s.k. konplockning. APM förhandlade inte före den9
april 2019 med förbundet om sina planer och förbundets huvudskyddsombud
Ulrik Arkenback deltog inte vid planeringen och fick inte någon underrättelse
om planerna.
Parterna tvistar om APM därmed har brutit mot förhandlingsskyldigheten
enligt 11 § medbestämmandelagen. Parterna tvistar även om APM därmed
också, i strid med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen, hindrat Ulrik
Arkenback att fullgöra sina uppgifter som förbundets huvudskyddsombud.
Har APM brutit mot 11 § medbestämmandelagen?
Parternas ståndpunkter
Förbundet har gjort gällande att APM agerat i strid med 11 § medbestämmandelagen, eftersom bolaget beslutat om en omorganisation av arbetslagen
som avsåg en viktigare förändring av arbetsförhållandena och förändringar av
betydelse för arbetsmiljöförhållandena för medlemmar i förbundet, och att så
varit fallet även om beslutet avsåg en testverksamhet.
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Arbetsgivarparterna har gjort gällande följande. APM har inte fattat något
beslut om omorganisation, utan bolaget har endast beslutat om ett tillfälligt test
som inledningsvis skulle pågå under en vecka och löpande utvärderas varje
dag. I vart fall har det inte varit fråga om en viktigare förändring av arbetsförhållandena för medlemmar i förbundet. Det har därmed inte funnits någon
primär förhandlingsskyldighet för APM enligt 11 § medbestämmandelagen.
Rättsliga utgångspunkter
Av 11 § medbestämmandelagen framgår att en arbetsgivare före beslut om
viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare
som tillhör (är medlem i) en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal på eget initiativ ska förhandla med
organisationen.
Av förarbetena (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 353) och rättspraxis (t.ex. AD 2014
nr 71) framgår att bedömningen av vad som är en viktigare förändring ska
göras så att förhandlingsskyldigheten omfattar beslut i sådana frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och innebörden för arbetstagarna att man typiskt sett bör räkna med att en arbetstagarorganisation vill få
tillfälle till förhandling.
I förarbetena till medbestämmandelagen anges att ingrepp i den enskildes
arbets- eller anställningsförhållanden, som inte enbart är tillfälliga och inte
heller i övrigt är av mindre betydelse, hör in under förhandlingsskyldigheten
(se prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 354). Utanför förhandlingsskyldigheten faller
alltså förändringar som är av mer tillfällig karaktär. I AD 2017 nr 6 hade
arbetsgivaren under fem dagar hyrt in arbetskraft för lastning och lossning av
ett fartyg. Då åtgärden bedömdes vara av enstaka och tillfällig karaktär och
därmed inte var en viktigare förändring, var det inget brott mot 11 § medbestämmandelagen att arbetsgivaren inte hade förhandlat före beslutet.
Av AD 1978 nr 56 och AD 1979 nr 88 framgår att det kan vara tillräckligt att
ett beslut leder till risk för viktigare förändringar av verksamheten för att det
ska finnas förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför
beslutet. De rättsfallen gällde beslut om att lämna ut tillverkning till andra
företag som faktiskt hade genomförts.
I AD 1978 nr 166 har Arbetsdomstolen uttalat sig om vad som gäller i fråga
om förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslut
om utredning av något som kan leda till en viktigare förändring enligt följande.
Arbetsdomstolen vill […] anföra vissa synpunkter på hur reglerna i 11 § första
stycket första meningen medbestämmandelagen fungerar när det är fråga om
beslut av arbetsgivaren att tillsätta utredningar, arbetsgrupper o d. Sådana beslut
innebär normalt i och för sig inte någon ändring av den verksamhet arbetsgivaren
bedriver. Först när utredningen är avslutad tar arbetsgivaren ställning till de
förslag utredningen kan innehålla. Arbetsgivarens ställningstagande kan då gå ut
på att han låter verksamheten fortsätta oförändrad trots vad utredningen har
föreslagit. I en sådan situation kan inte något brott mot 11 § första stycket första
meningen ha ägt rum, eftersom den i lagrummet upptagna förutsättningen, att
arbetsgivaren beslutar om ändring av verksamheten, inte är uppfylld.
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Skulle arbetsgivaren däremot efter avslutad utredning besluta om viktigare
ändringar av verksamheten är reglerna i 11 § första stycket första meningen
medbestämmandelagen tillämpliga. Beslut kan alltså inte fattas utan föregående
primära förhandlingar. I ett sådant läge uppkommer frågan när förhandlingar
borde ha inletts. Det kan säkert finnas situationer där lagen bör anses ha innebörden att förhandlingar borde ha inletts redan innan arbetsgivaren slutligt
bestämde direktiven för utredningen. Som exempel härpå kan tas det fallet att
direktiven är mycket preciserade och direkt anger vilka ändringar av
verksamheten arbetsgivaren vill få till stånd. […]
Vad som nyss anfördes hindrar emellertid inte att det, som ovan angavs, är en
förutsättning för att brott mot 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen skall anses föreligga, att utredningen respektive faktainsamlingen
verkligen leder till att arbetsgivaren beslutar sig för att ändra verksamheten.
Brister denna förutsättning kan något skadestånd för brott mot reglerna om primär
förhandlingsskyldighet inte komma ifråga. Som exempel på ett sådant fall kan tas
den situationen att arbetsgivaren visserligen tillsatt en utredning med mycket
preciserade och detaljerade direktiv men senare avstår från att genomföra utredningsförslaget därför att han finner att den fackliga organisationen motsätter sig
förslaget.

Motsvarande får anses gälla i fråga om förhandlingsskyldighet inför beslut om
ett test genom en förändring av tillfällig karaktär, som i sig inte kan anses vara
en viktigare förändring.
Vad som framkommit
Av förhandlingsprotokollen från de lokala och centrala tvisteförhandlingarna
framgår det inte att APM angett att det var fråga om ett tidsbegränsat test. Peter
Annerback har i förhör berättat att APM under förhandlingarna bara uppgav att
beslutet låg inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
APM tog inför den 9 april 2019 fram en arbetsbeskrivning för konplockare i
land vid fartygsoperation. I denna anges inget om att den gäller bara för en
begränsad period. Ulrik Arkenback har i förhör uppgett att om det hade varit
fråga om ett test under en begränsad period skulle detta i så fall angetts i
arbetsbeskrivningen.
Chefen Jasmin Mujdzic, som var med och fattade beslutet om konplockare, har
i förhör uppgett följande. APM har bara beslutat om ett test med konplockare
som skulle inledas den 9 april 2019. Testet skulle inledningsvis pågå en vecka
och utvärderas. Arbetsbeskrivningen togs fram inför beslutet så att en utbildning för konplockarna kunde utformas. Alla framtagna arbetsbeskrivningar
leder inte till permanenta förändringar. Testet skulle gå till på så sätt att två
inhyrda arbetstagare skulle arbeta som konplockare i varsitt arbetslag. En
instruktör skulle följa med varje elev. Instruktörerna var hamnarbetare som
vanligtvis arbetade som tallymän och som inför testet hade genomgått en
särskild utbildning. Det var bara fråga om ett tidsbegränsat test och inte en
omorganisation. Beroende på utfallet hade testet eventuellt kunnat leda till en
omorganisation längre fram.
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Arbetsdomstolens bedömning
Det är förbundet som har att bevisa att APM fattat ett beslut och vilken innebörd
det beslutet hade. Enligt Arbetsdomstolens mening har förbundet inte ens gjort
sannolikt att APM beslutat om en omorganisation av arbetslagen som skulle
gälla tills vidare. Annat är enligt Arbetsdomstolens bedömning inte utrett än att
det beslut som APM fattat hade den innebörd som Jasmin Mujdzic redogjort för.
Enligt Arbetsdomstolens mening finns det inte anledning att ifrågasätta de av
honom lämnade uppgifterna. Arbetsdomstolen utgår därför från att det beslut
som APM fattat innebar att det under en veckas tid i varsitt av två arbetslag
skulle finnas en inhyrd konplockare och tre tallymän med sedvanlig utbildning,
varav den ene skulle vara konplockarens instruktör. Av utredningen framgår att
det beslutade testet inte genomfördes och att någon ändring av arbetslagen inte
skedde.
Beslutet gällde alltså en åtgärd av tillfällig karaktär under en begränsad tid och
kom aldrig att genomföras eller leda till någon ändring av arbetslagen. APM har
genom beslutet inte begränsat några handlingsalternativ i fråga om arbetslagens
organisation. Beslutet har därför enligt Arbetsdomstolens mening inte i sig avsett
en viktigare förändring av arbetsförhållandena för förbundets medlemmar. Det
kan visserligen finnas förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen
redan inför ett beslut om ett tillfälligt test med eller en utredning om en viss
ändrad arbetsorganisation som inte i sig innebär en viktigare förändring. Detta
förutsätter dock att det beslutade testet eller den beslutade utredningen sedan
faktiskt lett till ett beslut om en viktigare förändring (jämför AD 1978 nr 166). I
förevarande fall har som nämnts det beslutade testet inte genomförts, än mindre
lett till någon mer bestående förändring.
Arbetsdomstolens slutsats är att APM inte har brutit mot 11 § medbestämmandelagen. Förbundets talan om allmänt skadestånd för brott mot medbestämmandelagen ska därför avslås.
Har APM brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen?
Parternas ståndpunkter
Enligt förbundet hade den planerade förändringen betydelse för arbetsmiljöförhållandena, varför APM borde ha gett förbundets huvudskyddsombud Ulrik
Arkenback tillfälle att delta i planeringen och underrättat honom om förändringen. Förbundet anser att APM:s agerande har utgjort ett hinder för Ulrik
Arkenback att fullgöra sina uppgifter som huvudskyddsombud i strid med
6 kap. 10 § första stycket arbetsmiljölagen och 3 § första stycket förtroendemannalagen.
Enligt arbetsgivarparterna har APM inte hindrat Ulrik Arkenback att fullgöra
sina uppgifter som skyddsombud, eftersom det inte varit fråga om någon
planerad ändring av arbetsorganisationen eller något av nämnvärd betydelse för
arbetsmiljöförhållandena.
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Rättsliga utgångspunkter
Regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet finns i 6 kap. arbetsmiljölagen. I 4 § finns den grundläggande bestämmelsen om skyddsombudens uppgifter. Av bestämmelsen framgår att skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av
användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Av tredje stycket
i samma paragraf framgår att arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om
förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.
Av motiven till bestämmelsen framgår att skyddsombudets rätt att delta i
planeringen avser varje stadium i planeringen som är av betydelse från arbetsmiljösynpunkt (prop. 1976/77:149 s. 336, se även t.ex. AD 1980 nr 4 och AD
2007 nr 70). Underrättelseskyldigheten gäller varje förändring av betydelse för
arbetsmiljöförhållandena inom skyddsombudets skyddsområde.
Enligt 6 kap. 10 § första stycket arbetsmiljölagen får ett skyddsombud inte
hindras att fullgöra sina uppgifter, och enligt 3 § första stycket förtroendemannalagen får en arbetsgivare inte hindra en facklig förtroendeman, såsom ett
av organisation utsett skyddsombud (6 kap. 16 § arbetsmiljölagen), att fullgöra
sitt uppdrag. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att ett sådant hindrande kan
vara att inte se till att skyddsombudet får delta i planeringen enligt 6 kap. 4 §
arbetsmiljölagen (AD 2007 nr 70).
Arbetsdomstolens bedömning
I enlighet med den bevisvärdering som gjorts i det föregående utgår Arbetsdomstolen från att den planerade förändringen innebar att det under en
veckastid i varsitt av två arbetslag skulle finnas en inhyrd konplockare, med
utbildning för bara konplockning, och tre tallymän med sedvanlig utbildning,
varav den ene skulle vara konplockarens instruktör. Den planerade
förändringen skulle enligt Arbetsdomstolens mening innebära en tillfällig
förändring av arbetsorganisationen inom de berörda arbetslagen.
Av den av APM framtagna arbetsbeskrivningen för konplockare i land vid
fartygsoperation framgår bl.a. vilken kompetens i fråga om regler, rutiner och
arbetssätt av betydelse för säkerheten i arbetet som krävs för en konplockare.
Där framgår också vilken personlig skyddsutrustning en konplockare ska ha.
Det är enligt Arbetsdomstolens mening därmed klarlagt att utformningen av
arbetsbeskrivningen och den planerade förändringen hade betydelse ur arbetsmiljösynpunkt. APM borde därför ha sett till att Ulrik Arkenback fick delta i
planeringen av förändringen och testet. Att APM inte gjort det innebär att
bolaget hindrat honom att fullgöra sina uppgifter som huvudskyddsombud och
sina uppgifter som förbundets förtroendeman. APM är därmed skyldigt att
betala allmänt skadestånd till Ulrik Arkenback för att ha brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen och till förbundet för att ha brutit mot förtroendemannalagen.

AD 2020 nr 47

Augusti 2020 s. 17
Av utredningen framgår att de berörda arbetslagen aldrig kom att arbeta med
en konplockare. Den planerade förändringen genomfördes alltså inte, varför det
inte förekommit någon förändring av betydelse för arbetsmiljöförhållandena.
Att Ulrik Arkenback inte blev underrättad om något som aldrig kom till stånd
kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte på ett skadeståndsgrundande sätt
anses ha hindrat honom att fullgöra sina uppgifter som huvudskyddsombud och
sina uppgifter som förbundets förtroendeman. Något allmänt skadestånd för att
APM inte underrättat Ulrik Arkenback ska därmed inte dömas ut.
Vad gäller det allmänna skadeståndets storlek anser Arbetsdomstolen att
skäligt belopp till Ulrik Arkenback och förbundet är 25 000 kr var.
Rättegångskostnader
Partssidorna i målet har ömsom vunnit, ömsom förlorat i sådan omfattning att
rättegångskostnaderna bör kvittas. Arbetsdomstolen förordnar därför med stöd
av 18 kap. 4 § rättegångsbalken att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Hamnararbetareförbundets talan om
allmänt skadestånd för brott mot medbestämmandelagen.
2. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till Ulrik
Arkenback betala allmänt skadestånd med 25 000 kr, för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.
3. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till Svenska
Hamnarbetarförbundet betala allmänt skadestånd med 25 000 kr, för brott mot
förtroendemannalagen.
4. Vardera part ska stå sin rättegångskostnad.

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Stefan Hult, Charlott Richardson, Göran
Söderlöf, Gerald Lindberg (skiljaktig) och Anders Hammarbäck (skiljaktig).
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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Domsbilaga
i mål nr A 83/19

Ledamöterna Gerald Lindbergs och Anders Hammarbäcks skiljaktiga
mening i fråga om allmänt skadestånd för brott mot 11 §
medbestämmandelagen
Jasmin Mujdzic har i förhör uppgett att det var möjligt att testet skulle
kunna komma att leda till en permanent förändring av hur arbetslagen
bemannades. Enligt vår mening har bolaget fattat ett beslut som i vart fall
riskerade att leda till en permanent förändring längre fram i tiden. Beslutet
har därför inte endast varit av mindre betydelse, även om det formellt kan
ha varit av tillfällig karaktär, utan avsett en viktigare förändring av
arbetsförhållandena för förbundets medlemmar. APM har därför brutit mot
förhandlingsskyldigheten i 11 § medbestämmandelagen. I enlighet härmed
anser vi att APM ska betala allmänt skadestånd till förbundet.
Överröstade i denna del är vi i övrigt ense med majoriteten.
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