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1. AD 2020 nr 49 
 
Fallet, som handlar om tredskodom och allmänt skadestånd, 
refereras ingående på vita blad 
 
2. AD 2020 nr 50 
 
Fallet, som handlar om tredskodom om allmänt skadestånd,  
refereras ingående på vita blad 
 
3. AD 2020 nr 51 
 
Fallet, som handlar om tredskodom och allmänt skadestånd,  
refereras ingående på vita blad 
 
 
4. AD 2020 nr 52 

 
Tredskodom 
 
5. AD 2020 nr 53 
 
Fallet, som handlar om provanställning, förlängning av provanställning, 
könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen, refereras 
ingående på vita blad 
 
6. AD 2020 nr 54 
 
Fallet, som handlar om förhandlingsskyldighet och förhandlingsvägran, 
refereras ingående på vita blad 
 
 

 
 





ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 49/20 
2020-09-02 Mål nr A 139/19 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, 106 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
KS Building S.R.O., ICO 47718421, Malokrasňanská 10239/4, Bratislava- 
mestská čast’ Rača 831 53, Slovakien 

SAKEN 
kollektivavtalsbrott 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet) har yrkat att Arbetsdomstolen 
ska förplikta KS Building S.R.O (bolaget) att till förbundet betala allmänt 
skadestånd med 8 000 000 kr för kollektivavtalsbrott, jämte ränta enligt 
6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. 

Beloppet fördelar sig på följande sätt. 100 000 kr för brott mot reglerna om 
arbetsplatsanmälan i § 1 punkten 1 i byggavtalet, 200 000 kr för brott mot 
reglerna om den ordinarie arbetstidens förläggning i § 2 punkterna 1.1 och 1.4 i 
byggavtalet, 100 000 kr för brott mot reglerna om att föra övertidsjournal samt 
förteckning över varje arbetstagares övertidsutrymme i § 2 punkten 6.3 i bygg- 
avtalet, 200 000 kr för brott mot reglerna om begränsning av övertidsuttag i 
2 § punkten 6.2 i byggavtalet, 100 000 kr för brott mot reglerna om begräns- 
ning av den totala arbetstiden i 2 § punkten 1.6 i byggavtalet, 4 500 000 kr för 
brott mot reglerna om övertids- och OB-ersättning i 2 § punkten 5 respektive 
6.1 i byggavtalet, 100 000 kr för brott mot reglerna om granskningsuppgifter i 
3 § punkterna 10.1 och 10.2 i byggavtalet, 100 000 kr för brott mot reglerna om 
företagshälsovård i bilaga K till byggavtalet, 100 000 kr för brott mot reglerna 
om arbetstidsförkortning i 4 § punkten 8.4 i byggavtalet, 200 000 kr för brott 
mot reglerna om helglön i 4 § punkten 4.1 i byggavtalet, 1 200 000 kr för brott 
mot reglerna om semesterersättning i bilaga I punkten 1 till byggavtalet, 
1 000 000 kr för brott mot reglerna om traktamente enligt särskild överens- 
kommelse mellan förbundet och Sveriges Byggindustrier, och 100 000 kr för 
brott mot reglerna om central förhandling i § 10 punkten 1.1 i byggavtalet. 

Som grund för yrkandena har förbundet anfört i huvudsak följande. 
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Mellan parterna gäller ett s.k. hängavtal på Riksavtalet mellan Sveriges 
Byggindustrier och förbundet (byggavtalet), tecknat den 29 januari 2018. 
Bolaget var verksamt med ett projekt vid Gruvön i Sverige fr.o.m. den 
12 februari 2018 t.o.m. den 28 februari 2019. I vart fall 44 arbetstagare berörs 
av den aktuella tvisten. 

 
Enligt 1 § punkten 1 i byggavtalet ska en arbetsgivare senast i samband med 
arbetets början skriftligen anmäla ny arbetsplats där arbetsvolymen beräknas 
överstiga 900 timmar. Bolaget har varken gjort arbetsplatsanmälan eller 
informerat regionen om detta trots att arbetsvolymen uppgått till 39 407 
timmar. 

 
Enligt § 2 punkterna 1.1 och 1.4 i byggavtalet ska den ordinarie arbetstiden 
förläggas med åtta timmar per dag exklusive raster på vardagar 06.30–17.00. 
Arbetstiden har trots detta av bolaget förlagts till 07.00-19.00 måndag–lördag. 

 
Enligt 2 § punkten 6.3 i byggavtalet ska arbetsgivaren föra övertidsjournal samt 
förteckning över varje arbetstagares övertidsutrymme. Trots att övertidsarbete 
förekommit har ingen journal över detta förts av bolaget. 

 
Enligt 2 punkten 6.2 i byggavtalet får övertidsarbete tas ut med högst 
48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad, 
dock med högst 200 timmar per år. Övertidsuttaget för var och en av bolagets 
arbetstagare har överstigit dessa begränsningsregler. 

 
Enligt 2 § punkten 1.6 i byggavtalet får den genomsnittliga arbetstiden inklu- 
sive övertid uppgå till högst 48 timmar under en beräkningsperiod om fyra 
månader. Den genomsnittliga arbetstiden för arbetstagarna har överstigit 48 
timmar oavsett vilken period om fyra månader som används som beräknings- 
period. 

 
Enligt 2 § punkten 6.1 i byggavtalet ska arbete utanför den ordinarie arbets- 
tiden ersättas med lön per timme och övertidsersättning. Enligt 2 § punkten 5 i 
byggavtalet ska arbete under ordinarie arbetstid som infaller vid vissa tidpunk- 
ter ersättas med OB-ersättning utöver den ordinarie lönen. Bolaget har inte 
betalat någon övertids- eller OB-ersättning till de arbetstagare som är berätti- 
gade sådan ersättning. Den uteblivna övertiden uppgår till 3 989 212 kr och den 
uteblivna OB-ersättningen till 82 014 kr. 

 
Enligt § 3 punkterna 10.1 och 10.2 i byggavtalet ska bolaget rapportera in 
uppgifter om fördelningstal, yrkeskod, löneform, löneperiod, lönesumma 
avseende aktuell löneperiod, antal arbetade timmar och arbetsplatsens område 
m.m. senast den 30:e varannan månad. De uppgifter bolaget rapporterat om 
antalet arbetade timmar har inte varit sanningsenliga. Bolaget har inte heller 
rapporterat in tider avseende samtliga arbetstagare. Förbundet genomförde en 
arbetsplatsgranskning den 10 oktober 2018. Enligt § 3 punkt 10.2 sista stycket i 
byggavtalet har förbundet rätt att vid sådan arbetsplatsgranskning som ägde 
rum den 10 oktober 2018 få tillgång till nödvändigt underlag för att kunna 
bedöma om arbetstagare fått korrekt lön och ersättning. Detta innefattar löne- 
specifikationer, tidnotor och verifikationer på banköverföringar. Regionen 
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begärde samtliga lönespecifikationer men fick endast se vissa av dessa. 
Regionen begärde vidare att få samtliga tidnotor men nekades dessa. Regionen 
begärde att få se verifikationer utvisandes att lönen betalats men bolaget visade 
inte upp något sådant. 

 
Enligt arbetsmiljöavtalet, bilaga K till byggavtalet, har bolaget varit skyldigt att 
teckna ett avtal med ett företag som bedriver företagshälsovård eller själv 
bedriva företagshälsovård. Bolaget har inte bedrivit egen företagshälsovård och 
det avtal om företagshälsovård bolaget tecknat med Previa täckte inte samtliga 
arbetstagare. 

 
Enligt 4 § punkten 8 i byggavtalet har arbetstagarna vid bolaget tjänat in rätt till 
arbetstidsförkortning. Någon sådan har inte tagits ut av arbetstagarna. Under 
sådana förhållanden ska arbetstidsförkortningen ersättas med lön. Någon sådan 
ersättning har inte betalats ut. 

 
Enligt 4 § punkten 4.1 i byggavtalet har bolagets arbetstagare haft rätt till lön 
på trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärds- 
dagen, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, 
nyårsafton och nyårsdagen då dessa dagar infaller på dag som annars skulle 
varit vardag. Arbetstagarna på bolaget har regelmässigt arbetat på nämnda 
helgdagar varför lön och övertids- eller OB-ersättning i stället skulle ha utgått. 
Sammanlagt skulle helglön om 152 000 kr betalats ut. 

 
Enligt bilaga I punkten 1 i byggavtalet har arbetstagarna vid bolaget haft rätt 
till semesterersättning om 13 procent. Någon semestersättning har inte betalats 
ut. Sammanlagt skulle 1 103 485 kr ha betalats ut vid ordinarie löneutbetal- 
ningstillfälle i samband med arbetstagarnas semester. 

 
Arbetstagarna i bolaget har haft sina bostäder i Slovakien och har under arbetet 
bott i tillfälliga bostäder i Grums. Under vistelsen i Grums har arbetstagarna 
därför haft rätt till traktamente vilka enligt särskild överenskommelse mellan 
förbundet och Sveriges Byggindustrier ska uppgå till Skatteverkets schablon- 
belopp för heldagstraktamente. Under den i tvisten aktuella tiden var detta 
belopp 230 kr per dag. Sammanlagt har arbetstagarna haft rätt till 931 670 kr i 
traktamenten. Bolaget har inte betalat något traktamente. 

 
I tvisten om de ovan beskrivna kollektivavtalsbrotten hölls lokal förhandling 
den 27 mars 2019. Efter att denna förhandling avslutats i oenighet påkallade 
förbundet central förhandling i tvisten genom förhandlingsframställan den 
14 juni 2019. Som förhandlingstid angavs den 27 augusti 2019 kl. 10.00 och 
som plats Byggnads Örebro- Värmlands kontor på Posthornsgatan i Karlstad. 
Bolaget inställde sig inte till den påkallade förhandlingen och har inte heller 
avhörts. Förbundet har försökt att kontakta bolaget utan framgång. Bolaget har 
enligt § 10 punkten 1.1 varit skyldiga att inställa sig till central förhandling 
med förbundet. 
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Bolaget har genom att förfara på det ovan beskrivna viset brutit mot bygg- 
avtalet och är därmed skyldigt att betala allmänt skadestånd för kollektivavtals- 
brott till förbundet. Nivån på det allmänna skadeståndet ska sättas på ett sådant 
sätt att bolaget inte gör vinst på att bryta mot kollektivavtalet. 

 
Arbetsdomstolen har den 17 februari 2020 utfärdat stämning i målet med 
erinran om att tredskodom kunde komma att meddelas om skriftligt svaromål 
inte inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. Bolaget, som 
delgavs stämning den 6 juli 2020, har inte inkommit med svaromål. 

 
Förbundet, som inte haft någon erinran mot att Arbetsdomstolen meddelar 
tredskodom, har begärt ersättning för sina rättegångskostnader med 
117 307 kr, varav 115 941 kr för ombudsarvode inklusive mervärdesskatt och 
1 366 kr för utlägg inklusive mervärdesskatt. 

 

Domskäl 
 

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. Förbundet har 
inte motsatt sig att tredskodom meddelas. Eftersom förbundets framställning av 
omständigheterna i målet innefattar laga skäl för det framställda yrkandet om 
allmänt skadestånd till förbundet för brott mot byggavtalets bestämmelser ska 
detta bifallas utom såvitt de sammantaget klart överstiger de skadeståndsbelopp 
som vanligen tillämpas i Arbetsdomstolen (se prop. 1976/77:141 s. 95). 

 
Det allmänna skadeståndet bör i ett fall som detta fastställas bl.a. så att det inte 
ter sig lönsamt att bryta mot kollektivavtalet (se t.ex. prop. 1975/76:105 bil. 1 
s. 302). Av förbundets framställning framgår att bolaget har brutit mot bygg- 
avtalet bl.a. genom att i stor utsträckning och under lång tid ta ut för mycket i 
arbetstid och låta arbetstagarna arbeta på enligt avtalet otillåtna tider. Avtals- 
parterna i byggavtalet har således inte avsett att arbetstagare ska arbeta som 
arbetstagarna gjort enligt förbundets framställning. Därför är det missvisande 
och inte i enlighet med Arbetsdomstolens praxis (se t.ex. AD 2017 nr 6) att 
beräkna allmänt skadestånd med utgångspunkt i byggavtalets bestämmelser om 
övertids- och ob-ersättning. Med beaktande härav och av att även i övrigt det 
yrkade allmänna skadeståndet klart överstiger vad som följer av praxis anser 
Arbetsdomstolen att enbart 4 000 000 kr bör dömas ut. 

 
Vid ovan angiven utgång ska bolaget ersätta förbundet för dess rättegångs- 
kostnader. Det yrkade beloppet är skäligt. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar KS Building S.R.O. att till Svenska Byggnads- 
arbetareförbundet Byggnads betala allmänt skadestånd med 4 000 000 kr för 
kollektivavtalsbrott, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 6 juli 
2020 till dess betalning sker. 
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2. Arbetsdomstolen förpliktar KS Building S.R.O. att ersätta Svenska Bygg- 
nadsarbetareförbundet Byggnads för rättegångskostnader med 117 307 kr,
varav 92 753 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det
förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Rätt till återvinning 

KS Building S.R.O. har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning inom en 
(1) månad från den dag domen meddelades. Söks återvinning inom denna tid
tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen fast. Ansökan om
återvinning ska göras skriftligen hos Arbetsdomstolen.

Ledamot: Sören Öman 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 50/20 
2020-09-16 Mål nr A 86/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 106 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Olov Östensson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
Tomas J Entreprenad AB, 556610-4468, Lyckerisvägen 49, 
263 76 Nyhamnsläge 

SAKEN 
kollektivavtalsbrott m.m. 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har framställt yrkanden 
och angett grunder på sätt som framgår av stämningsansökan, se domsbilaga 
(uteslutes här). 

Arbetsdomstolen har den 31 juli 2020 utfärdat stämning i målet med erinran 
om att tredskodom kan komma att meddelas om skriftligt svaromål inte 
inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. 

Tomas J Entreprenad AB, som delgavs stämning den 19 augusti 2020, har 
inte inkommit med svaromål. 

Byggnads har inte haft någon erinran mot att Arbetsdomstolen meddelar 
tredskodom. 

Byggnads har begärt ersättning för sina rättegångskostnader med 15 574 kr. 

Domskäl 

Eftersom Tomas J Entreprenad AB inte inkommit med svaromål inom före- 
skriven tid och Byggnads framställning av omständigheterna i målet innefat- 
tar laga skäl för yrkandena ska yrkandena bifallas genom tredskodom, utom 
såvitt avser yrkandet om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. I den 
del överstiger yrkandet klart de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas i 
Arbetsdomstolen (se prop. 1976/77:141 s. 95). Det allmänna skadeståndet 
till förbundet för kollektivavtalsbrott bestäms till 50 000 kr. Tomas J 
Entreprenad AB ska alltså förpliktas att betala sammanlagt 100 000 kr till 
Byggnads. 
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Det yrkade beloppet avseende rättegångskostnader är skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Tomas J Entreprenad AB att till Svenska
Byggnadsarbetareförbundet betala 100 000 kr jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 19 augusti 2020 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Tomas J Entreprenad AB att ersätta Svenska
Byggnadsarbetareförbundet för rättegångskostnader med 15 574 kr, avse- 
ende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna
dom till dess betalning sker.

Rätt till återvinning 

Tomas J Entreprenad AB har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning 
inom en (1) månad från den dag domen meddelades. Söks återvinning inom 
denna tid tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen fast. Ansökan 
om återvinning ska göras skriftligen hos Arbetsdomstolen. 

Ledamot: Jonas Malmberg 

Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 51/20 
2020-09-23 
Stockholm 

Mål nr A 81/20 

KÄRANDE 
Göteborgs Lokala Samorganisation, Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg 
Ombud: jur.kand. Frederick Batzler och John Nordmark, SAC Syndikalis- 
terna, Box 6507, 113 83 Stockholm 

SVARANDE 
1. ST24 Service AB, 559131-0213, Bilgatan 20, 442 40 Kungälv
2. Almega Tjänsteförbunden (för ej talan), Box 55545, 102 04 Stockholm

SAKEN 
avskedande m.m. 

Göteborgs Lokala Samorganisation (samorganisationen) har framställt 
yrkanden och angett grunder på sätt som framgår av stämningsansökan, se 
domsbilaga 1. (uteslutes här) 

Arbetsdomstolen har den 21 juli 2020 utfärdat stämning i målet med erinran 
om att tredskodom kunde komma att meddelas om skriftligt svaromål inte 
inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. ST24 Service 
AB (bolaget), som delgavs stämning den 24 augusti 2020, har inte inkommit 
med svaromål. 

Almega Tjänsteförbunden har meddelat att organisationen inte kommer att 
föra talan i målet. 

Samorganisationen, som inte haft någon erinran mot att Arbetsdomstolen 
meddelar tredskodom, har begärt ersättning för rättegångskostnader med 
61 776 kr (exklusive mervärdesskatt), allt avseende ombudsarvode. 

Domskäl 

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. 

Då samorganisationens framställning av omständigheterna i målet innefattar 
laga skäl för yrkandena såvitt avser allmänt skadestånd till organisationen 
och till de tre arbetstagarna, förutom såvitt avser yrkandena om allmänt ska- 
destånd för brott mot 18 § anställningsskyddslagen och 8 § medbestämman- 
delagen, samt talan i övrigt såvitt avser arbetstagarna ska talan i dessa delar 
bifallas genom tredskodom. Även samorganisationens framställning av 
omständigheterna i målet såvitt avser allmänt skadestånd till arbetstagarna 
för brott mot 18 § anställningsskyddslagen och 8 § medbestämmandelagen 
innefattar laga skäl för yrkandena och ska därför också bifallas, förutom 
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såvitt avser i den del dessa klart överstiger de skadeståndsbelopp som til- 
lämpas i Arbetsdomstolen (se prop. 1976/77 s. 95). De allmänna skadestån- 
den i dessa fall bestäms till ett gemensamt belopp om 175 000 kr till var och 
en av arbetstagarna. 

Samorganisationen får anses skäligen tillgodosedd med ett ombudsarvode 
om 45 000 kr, exklusive mervärdesskatt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förklarar avskedandet av Katarzyna Andrzejczak ogil- 
tigt.

2. Arbetsdomstolen förpliktar ST24 Service AB att till Katarzyna
Andrzejczak betala

a) 175 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 18 § anställ- 
ningsskyddslagen och 8 § medbestämmandelagen, med ränta enligt 6
§ räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker,

b) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
24 augusti 2020 till dess betalning sker,

c) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
24 augusti 2020 till dess betalning sker,

d) 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § semester- 
lagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2020 till
dess betalning sker,

e) 34 284 kr avseende semesterersättning, med ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från den 1 juni 2020 till dess betalning sker, och

f) 27 888 kr avseende lön och semestersättning, med ränta enligt 6 §
räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen förklarar avskedandet av Krzysztof Andrzejczak ogil- 
tigt.

4. Arbetsdomstolen förpliktar ST24 Service AB att till Krzysztof
Andrzejczak betala

a) 175 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 18 § anställ- 
ningsskyddslagen och 8 § medbestämmandelagen, med ränta enligt 6
§ räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker,

b) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 19 §§anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
24 augusti 2020 till dess betalning sker,

c) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
24 augusti 2020 till dess betalning sker,
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d) 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § semester- 
lagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2020 till 
dess betalning sker, 

e) 34 284 kr avseende semesterersättning på erhållen lön, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 1 juni 2020 till dess betalning sker, 
och 

f) 27 888 kr avseende lön och semestersättning, med ränta enligt 6 § 
räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker. 

 

5. Arbetsdomstolen förklarar avskedandet av Maciej Zaboronek ogiltigt. 
 

6. Arbetsdomstolen förpliktar ST24 Service AB att till Maciej Zaboronek 
betala 

 
a) 175 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 18 § anställ- 

ningsskyddslagen och 8 § medbestämmandelagen, med ränta enligt 6 
§ räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker, 

b) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
24 augusti 2020 till dess betalning sker, 

c) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § anställ- 
ningsskyddslagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
24 augusti 2020 till dess betalning sker, 

d) 20 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot 30 § semester- 
lagen, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2020 till 
dess betalning sker, 

e) 12 606 kr avseende semesterersättning på erhållen lön, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 12 juni 2020 till dess betalning sker, 
och 

f) 4 396 kr avseende lön och semestersättning, med ränta enligt 6 § 
räntelagen från den 24 augusti 2020 till dess betalning sker. 

7. Arbetsdomstolen förpliktar ST24 Service AB att till Göteborgs Lokala 
Samorganisation betala allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot 8 § 
medbestämmandelagen och med 20 000 kr för brott mot 30 § anställnings- 
skyddslagen, i båda fallen med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
24 augusti 2020 till dess betalning sker. 

 
8. Arbetsdomstolen förpliktar ST24 Service AB att ersätta Göteborgs 
Lokala Samorganisation för rättegångskostnader med 45 000 kr, allt avse- 
ende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna 
dom till dess betalning sker. 
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Rätt till återvinning 

ST24 Service AB har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning inom en 
(1) månad från den dag domen meddelades. Söks återvinning inom denna
tid tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen fast. Ansökan om
återvinning ska göras skriftligen hos Arbetsdomstolen.

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 53/20 
2020-09-30 Mål nr A 2/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna 
Ombud: enhetschefen Martin Mörk och processföraren Karin Ernfors, 
samma adress 

SVARANDE 
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 
Stockholm 
Ombud: arbetsrättsjuristen Josephine Trinder, samma adress 

SAKEN 
diskriminering m.m. 

Bakgrund 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) för talan för Pooja Heidaripour 
Ghazvini. Han är inte medlem i någon arbetstagarorganisation och har med- 
gett att DO för hans talan. 

Pooja Heidaripour Ghazvini påbörjade den 4 april 2019 en anställning hos 
Försäkringskassan. Anställningen inleddes med en provanställningsperiod 
om sex månader t.o.m. den 3 oktober 2019. 

Pooja Heidaripour Ghazvini och hans hustru väntade barn till mitten av maj 
2019 och Pooja Heidaripour Ghazvini planerade att vara föräldraledig tio 
dagar i samband med barnets födelse. Efter förlossningen blev hustrun sjuk 
och kunde inte ta hand om barnet. Pooja Heidaripour Ghazvini kom därför 
att vara föräldraledig under huvuddelen av provanställningsperioden. 

Pooja Heidaripour Ghazvini fick muntligen den 3 september 2019 besked 
om att hans provanställning skulle upphöra den 4 oktober 2019 och att han 
skulle få en skriftlig underrättelse om detta. Han mottog senare en sådan 
underrättelse, daterad den 3 september 2019. 

Parterna är ense om att det direkta skälet till att Försäkringskassan avbröt 
anställningen var att kassan inte ansåg att den hade underlag för att bedöma 
Pooja Heidaripour Ghazvinis prestationer. Parterna är också överens om att 
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skälet till att Försäkringskassan inte ansåg sig kunna bedöma hans prestat- 
ioner var hans omfattande föräldraledighet. Pooja Heidaripour Ghazvini 
hade berättat för Försäkringskassan att skälet till att han tog ut föräldraledig- 
het var att hans hustru drabbats av förlossningsdepression. 

 
DO väckte talan den 2 januari 2020. Stämning i målet kom fram till staten 
genom Arbetsgivarverket den 7 januari 2020. 

 

Yrkanden m.m. 
 

DO har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten genom 
Försäkringskassan att till Pooja Heidaripour Ghazvini betala 
1. diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd med 120 000 kr jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 januari 2020 till dess betalning sker, 
samt 
2. ekonomiskt skadestånd med 184 569 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från den 11 juni 2020 till dess betalning sker. 

 
Staten har bestritt yrkandena. Staten har vitsordat beräkningen av yrkat 
belopp för ekonomiskt skadestånd och ränta. I övrigt har inga belopp vitsor- 
dats som skäliga i sig. Staten har även begärt att eventuell diskriminerings- 
ersättning eller allmänt skadestånd ska jämkas, i första hand till noll. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

 

Domskäl 
 

Frågorna i målet 
 

Arbetsdomstolen kommer inledningsvis att ta ställning till om DO:s talan är 
preskriberad. Om så inte är fallet kommer domstolen att pröva om Pooja 
Heidaripour Ghazvini blivit utsatt för könsdiskriminering respektive blivit 
missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet. Om 
Arbetsdomstolen kommer fram till att Försäkringskassan brutit mot 
diskrimineringslagen och/eller föräldraledighetslagen ska domstolen ta ställ- 
ning till de yrkade beloppen avseende diskrimineringsersättning samt all- 
mänt och ekonomiskt skadestånd. 
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Arbetsdomstolen ska även pröva frågan om domstolen ska begära förhands- 
avgörande från EU-domstolen. 

 
Preskription 

 
Frågeställningen 

 
I 6 kap. 4 § diskrimineringslagen finns bestämmelser om preskription vid 
anspråk som grundas på diskrimineringslagen. Bestämmelsen innebär i kort- 
het att om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande 
tillämpas 40–42 §§ anställningsskyddslagen. Om någon för annan talan mot 
en arbetsgivare än en talan med anledning av uppsägning eller avskedande, 
tillämpas i stället 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen (med vissa modi- 
fikationer som saknar betydelse i målet). Enligt 23 § andra stycket 
föräldraledighetslagen gäller, såvitt här är av intresse, motsvarande i fråga 
om anspråk som grundas på föräldraledighetslagen. 

 
Parterna är oense om DO för talan ”med anledning av uppsägning eller 
avskedande” och om preskriptionsbestämmelserna i 
anställningsskyddslagen därför ska tillämpas, eller om det är frågan om en 
”annan talan” på vilka preskriptionsbestämmelserna i 
medbestämmandelagen som utgångspunkt som ska tillämpas. 

 
Staten menar att anställningsskyddslagens preskriptionsregler ska tillämpas 
och att talan med tillämpning av dessa regler är preskriberad. DO anser att 
medbestämmandelagens preskriptionsregler ska tillämpas, men att talan inte 
är preskriberad även om anställningsskyddslagens bestämmelser tillämpas. 
Parterna är ense om att talan inte är preskriberad om medbestämmandelagen 
ska tillämpas. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Lagtexten i såväl 6 kap. 4 § diskrimineringslagen som 23 § andra stycket 
föräldraledighetslagen anger att preskriptionsreglerna i 
anställningsskyddslagen ska tillämpas om någon för talan med anledning av 
uppsägning eller avskedande. Båda lagbestämmelserna hänvisar alltså vid 
uppsägning och avskedande till anställningsskyddslagen. Uttrycken uppsäg- 
ning och avskedande har i den lagen en bestämd innebörd och omfattar inte 
andra rättshandlingar som medför att en anställning upphör. Till exempel 
kan en arbetsgivare som vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i 
samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel 
sjukersättning, ge arbetstagaren ett skriftligt besked om detta (4 a § 
anställningsskyddslagen). På motsvarande vis kan en arbetsgivare eller en 
arbetstagare, som vill att en provanställning ska upphöra senast vid prövoti- 
dens utgång, avsluta anställningen genom att ge motparten besked om detta 
(6 § andra stycket anställningsskyddslagen). Att en anställning i dessa situ- 
ationer kan avslutas genom ett besked till motparten, medför att de särskilda 
reglerna i anställningsskyddslagen om bl.a. förfaranden och preskription vid 
uppsägningar och avskedanden inte är tillämpliga. 
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Med beaktande härav kan lagtextens uttryck ”talan med anledning av upp- 
sägning eller avskedande”, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anses 
omfatta situationen att arbetsgivaren ger arbetstagaren besked om att en pro- 
vanställning ska upphöra. 

 
Inte heller förarbetena ger stöd för att en talan med anledning av en arbetsgi- 
vares besked om att en provanställning ska upphöra, vid tillämning av 
6 kap. 4 § diskrimineringslagen respektive 23 § andra stycket 
föräldraledighetslagen, ska ses som en talan med anledning av uppsägning 
eller avskedande. En åtskillnad i preskriptionsavseende mellan en talan med 
anledning av uppsägning eller avskedande respektive ”annan talan” infördes 
redan i 1980 års jämställdhetslag. I förarbetena till den lagen framhölls att 
det i fråga om föreskrifter för rättegångar som gällde diskrimineringsförbu- 
den i lagen fanns skäl att anknyta till de närmaste motsvarigheterna i redan 
befintlig arbetsrättslig lagstiftning, och att anställningsskyddstvister, där det 
görs gällande att en uppsägning eller ett avskedande har sin grund i könsdis- 
kriminering, ska behandlas på samma sätt som andra tvister om uppsägning 
eller avskedande. Se prop. 1978/79:175 s. 7 och 153 och även prop. 
1979/80:129 s. 5 och 27. En motsvarande åtskillnad i preskriptionshänse- 
ende infördes vid samma tid i den då gällande föräldraledighetslagen (se 
prop. 1978/79:168 s. 14). Bestämmelsen överfördes i sak oförändrad till 
23 § i den nu gällande föräldraledighetslagen (se prop. 1994/95:207 s. 47). 
Missgynnandeförbudet i 16 § i nu gällande föräldraledighetslag är tillämp- 
ligt bl.a. när arbetsgivaren ”säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar 
annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.” Av förarbetena framgår att 
lagstiftaren ansett att en arbetsgivares åtgärd att avbryta en provanställning 
vid tillämpning av 16 § föräldraledighetslagen inte är ett avskedande utan en 
ingripande åtgärd mot en arbetstagare (prop. 2005/06:185 s. 84 f.). 

 
Att ”talan med anledning av uppsägning eller avskedande” i preskriptions- 
hänseende behandlas annorlunda än ”annan talan” kan förklaras av att 
anställningsskyddslagen förskriver särskilda förfaranden vid uppsägning 
och avskedande av arbetstagare, och att anställningsskyddslagens preskript- 
ionsregler delvis är kopplade till dessa förfaranden. Till exempel ska en 
uppsägning vara skriftlig och uppsägningsbeskedet ska innehålla en s.k. 
fullföljdshänvisning med uppgifter om vad arbetstagaren ska göra om han 
eller hon vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd 
med anledning av uppsägningen (8 § anställningsskyddslagen). Om arbets- 
tagagaren inte har fått en fullföljdshänvisning, är tidsfristerna längre för en 
arbetstagare att underrätta arbetsgivaren om att han eller hon vill yrka ogil- 
tigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, än om en fullföljdshän- 
visning lämnats (40 § anställningsskyddslagen). Motsvarande gäller om 
arbetstagaren t.ex. vill kräva skadestånd med anledning av en uppsägning 
eller ett avskedande (41 § anställningsskyddslagen). 
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Sammantaget finns det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte skäl att frångå 
lagtextens ordalydelse. DO:s talan avser alltså en ”annan talan” på vilken 
preskriptionsbestämmelserna i medbestämmandelagen ska tillämpas. Vid 
den bedömningen är parterna ense om att DO:s talan inte är preskriberad. 

 
Könsdiskriminering 

 
Parternas inställning 

 
DO har i korthet gjort gällande att Pooja Heidaripour Ghazvini blivit utsatt 
för direkt könsdiskriminering, genom att Försäkringskassan har avbrutit 
hans provanställning med kännedom om att hans föräldraledighet huvudsak- 
ligen har berott på skäl som haft samband med hans hustrus förlossningsre- 
laterade sjukdom under hennes mammaledighet och därmed med hennes 
kön. Försäkringskassan har därigenom missgynnat honom, i hans egenskap 
av anhörig, av skäl som har samband med kön. 

 
DO:s argumentation tar sin utgångspunkt i EU-domstolens dom Coleman, 
C-303/06, EU:C:2008:415. Rättsfallet gällde en arbetstagare som missgyn- 
nats på grund av att hon hade ett barn med funktionsnedsättning, för vilket 
hon själv svarade för huvuddelen av den vård som var nödvändig med hän- 
syn till barnets hälsotillstånd. Missgynnandet bestod bl.a. i att hon efter för- 
äldraledighet inte fick återgå till sitt tidigare arbete vilket föräldrar till barn 
utan funktionsnedsättning fått göra, att hon inte fick samma flexibla arbetsti- 
der och samma arbetsvillkor som föräldrar till barn utan funktionsnedsätt- 
ning samt att hon hotades med avskedande för att hon kom för sent till arbe- 
tet, vilket föräldrar till barn utan funktionsnedsättning inte utsattes för. EU- 
domstolen utgick, i enlighet med hur begäran om förhandsavgörandet var 
utformat, från att arbetstagaren missgynnats på sätt som beskrivits och att 
missgynnandet skett på grund av hennes barns funktionsnedsättning. En 
fråga i målet var om arbetsgivarens agerande stred mot förbudet mot direkt 
diskriminering på grund av funktionshinder i det s.k. arbetslivsdirektivet 
(direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i 
arbetslivet). Med beaktande bl.a. av direktivets syfte framhöll EU- 
domstolen att förbudet mot direkt diskriminering i arbetslivsdirektivet inte 
är begränsat till personer som själva har ett funktionshinder. EU-domstolen 
slog fast att om en arbetsgivare behandlar en anställd som inte själv har ett 
funktionshinder mindre förmånligt än en annan person behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och det är 
styrkt att den anställde behandlats ogynnsamt på grund av att denne har ett 
barn med funktionshinder, som han eller hon själv ger den huvudsakliga 
delen av den vård som barnet behöver, strider denna behandling mot förbu- 
det mot direkt diskriminering i direktivet. 
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Staten har bestritt att Försäkringskassans åtgärd att avbryta Pooja 
Heidaripour Ghazvinis provanställning har haft samband med kön i den 
mening som avses i diskrimineringslagen. 

 
Den rättsliga regleringen 

 
En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare (2 kap. 1 § 
diskrimineringslagen). Med direkt diskriminering avses att någon missgyn- 
nas 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. kön (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). 

 
Diskrimineringslagens förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet genom- 
för bl.a. EU:s s.k. likabehandlingsdirektiv (direktiv 2006/54/EG om genom- 
förandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet). Enligt direktivet är det fråga om direkt diskrimine- 
ring när en person på grund av kön behandlas mindre förmånligt än en 
annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jäm- 
förbar situation. 

 
De centrala momenten vid bedömningen av om direkt diskriminering före- 
ligger är att det finns ett missgynnande och att detta har ett orsakssamband 
med diskrimineringsgrunden. 

 
Med missgynnande avses, enlig förarbetena till diskrimineringslagen, att 
t.ex. en arbetstagare försätts i ett sämre läge eller går miste om en förbätt- 
ring, en förmån, en serviceåtgärd eller liknande. En behandling är missgyn- 
nande om den medför en skada eller nackdel för den enskilde. Det som 
typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande är ett miss- 
gynnande. Se prop. 2007/08:95 s. 486 f. 

 
När det gäller orsakssambandet mellan missgynnandet och diskriminerings- 
grunden betonas i förarbetena att det inte krävs någon diskriminerande 
avsikt eller att missgynnandet sker i skadesyfte. När orsakssambandet besk- 
rivs i förarbetena talas om att hänsyn tagits till någon av diskriminerings- 
grunderna, att diskrimineringsgrunden varit orsak till handlandet och att dis- 
krimineringsgrunden varit ett skäl för beslutet. Se prop. 2007/08:95 s. 488 f. 
Arbetsdomstolen har använt uttryck som att det är tillräckligt att diskrimine- 
ringsgrunden varit styrande för arbetsgivarens handlande (AD 2003 nr 55) 
eller att arbetsgivaren motiverat åtgärden med skäl hänförliga till diskrimi- 
neringsgrunden (AD 2003 nr 58). Diskrimineringsgrunden behöver inte vara 
det enda eller det avgörande skälet för beslutet, utan det är tillräckligt att 
diskrimineringsgrunden finns med som ett av flera skäl för arbetsgivarens 
agerande. 
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Uttrycket ”skulle ha behandlats i en jämförbar situation”, som förekommer i 
både likabehandlingsdirektivet och diskrimineringslagen, ger uttryck för en 
tankemodell för hur man kan ställa frågan om huruvida det finns ett orsaks- 
samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Att ställa frå- 
gan om t.ex. en arbetstagare behandlats mindre förmånligt än en arbetsta- 
gare med annat kön skulle ha behandlats, är detsamma som att fråga om 
arbetstagaren skulle ha behandlats annorlunda om han eller hon haft ett 
annat kön, dvs. om missgynnandet orsakats av arbetstagarens kön (diskrimi- 
neringsgrunden). 

 
Med diskrimineringsgrunden kön avses i diskrimineringslagen att någon är 
kvinna eller man (se 1 kap. 5 § 1). Om skälet eller ett av skälen till att en 
arbetstagare missgynnats är att arbetstagaren är man eller kvinna, utgör detta 
alltså direkt könsdiskriminering. Detsamma gäller enligt rättspraxis om en 
arbetstagare missgynnats med anledning av graviditet, se t.ex. dom Tele 
Danmark, C-109/00, EU:C:2001:513 samt AD 2018 nr 74, AD 2011 nr 23 
och AD 2002 nr 45. Som skäl för detta har angivits att endast kvinnor kan 
bli gravida (se t.ex. dom Dekker, 177/88, EU:C:1990:383). Av EU- 
domstolens praxis följer vidare att det utgör direkt könsdiskriminering enligt 
likabehandlingsdirektivet om en kvinna missgynnats därför att hon har varit 
mammaledig, se t.ex. dom Sass, C-284/02, EU:C:2004:722. Med mammale- 
dighet avses huvudsakligen den rätt till sammanhängande ledighet under 
minst 14 veckor under tiden före eller efter förlossningen som kvinnor vilka 
är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, ska ha rätt till enligt artikel 8 i 
det s.k. mödraskapsdirektivet (92/85/EEG om åtgärder för att förbättra 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar) och som i Sverige genomförts genom 4 § 
föräldraledighetslagen. Se vidare dom Rodríguez Sánchez, C-351/14, 
EU:C:2016:447. 

 
Bedömningen i detta fall 

 
I målet är följande ostridigt eller visat. Skälet till att Försäkringskassan inte 
lät Pooja Heidaripour Ghazvinis provanställning övergå i en tillsvidarean- 
ställning, var att kassan inte ansåg sig kunna bedöma hans prestationer. Skä- 
let till att Försäkringskassan inte kunde bedöma hans prestationer var i sin 
tur att han hade varit frånvarande under större delen av prövotiden. 
Försäkringskassan skulle ha avbrutit hans provanställning även om han hade 
varit frånvarande av annan orsak än föräldraledighet, t.ex. om han varit från- 
varande på grund av sjukdom. Vidare skulle Försäkringskassan ha avbrutit 
provanställningen även om skälet till att Pooja Heidaripour Ghazvini tog ut 
föräldraledighet varit något annat än att hans hustru drabbats av en förloss- 
ningsdepression. Försäkringskassan skulle alltså ha agerat likadant om skä- 
let till att Pooja Heidaripour Ghazvini tog ut föräldraledighet, t.ex. var att 
hustrun drabbats av sjukdom utan samband med graviditeten, eller att 
makarna helt enkelt enats om att Pooja Heidaripour Ghazvini skulle ta ut hel 
föräldraledighet under större delen av prövotiden. 
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Utredningen visar alltså att skälen till att Pooja Heidaripour Ghazvini var 
föräldraledig helt saknade betydelse för Försäkringskassans beslut att 
avbryta hans provanställning. Arbetsdomstolen slutsats är alltså att 
Försäkringskassans beslut att avsluta anställningen helt saknade samband 
med att Pooja Heidaripour Ghazvinis föräldraledighet huvudsakligen har 
berott på skäl som haft samband med hans hustrus förlossningsrelaterade 
sjukdom under hennes mammaledighet. Pooja Heidaripour Ghazvini har 
alltså redan av den anledningen inte blivit utsatt för direkt könsdiskrimine- 
ring. 

 
Med den bedömningen behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till om 
eller hur EU-domstolens ställningstagande i domen Coleman ska tillämpas 
om någon missgynnas på sätt som har samband med en anhörigs kön. 

 
Missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen 

 
Frågeställningen 

 
Parterna är oense om Försäkringskassan genom att avbryta provanställ- 
ningen har missgynnat Pooja Heidaripour Ghazvini i strid med 16 § 
föräldraledighetslagen. 

 
För att pröva den frågan finns det skäl att ta ställning till under vilka förut- 
sättningarna det är möjligt att träffa överenskommelser som innebär en för- 
längning av prövotiden och om myndighets beslut att träffa en sådan över- 
enskommelse omfattas av bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen, 
4 § lagen om offentlig anställning eller 4–8 §§ anställningsförordningen. 
Det finns vidare skäl att belysa innebörden av 16 § föräldraledighetslagen 
och § 5 i det s.k. föräldraledighetsdirektivet. 

 
Överenskommelser som innebär en förlängning av prövotiden 

 
Enligt 6 § anställningsskyddslagen får en arbetsgivare och en arbetstagare 
träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex 
månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska 
fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till 
motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår pro- 
vanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en 
provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Syftet med att tillåta 
provanställningar är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva arbetstaga- 
rens lämplighet för arbetet, men också att göra det lättare för utsatta grupper 
på arbetsmarknaden att överhuvudtaget komma in på den öppna arbetsmark- 
naden (se prop. 1981/82:71 s. 47). 

 
Utöver tidsbegränsningen om högst sex månader anges i lagen inga ytterli- 
gare inskränkningar för ingående av avtal om provanställning. Av förarbe- 
tena framgår dock att anställningsformen är avsedd för de fall där arbetsgi- 
varen har för avsikt att pröva arbetstagaren. Domstolarna ska inte göra 
någon rättslig prövning av om arbetsgivaren haft större eller mindre skäl att 
pröva arbetstagaren i det enskilda fallet. Däremot är det möjligt att ingripa 
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mot avtal om provanställning när omständigheterna är sådana, att det måste 
sägas vara fråga om ett kringgående av lagens huvudregel om tillsvidarean- 
ställning. Se prop. 1981/82:71 s. 50 och t.ex. AD 2010 nr 61 med hänvis- 
ningar. 

 
Parterna har i målet uppehållit sig vid frågan om Försäkringskassan hade 
fått besluta om att förlänga Pooja Heidaripour Ghazvinis prövotid, eller i 
vart fall hade kunnat erbjuda honom fortsatt anställning med förlängd prö- 
votid. 

 
En arbetsgivare kan, enligt svensk rätt, inte ensidigt besluta att förlänga prö- 
votiden för en redan provanställd arbetstagare. Frågan är om en arbetsgivare 
och en provanställd arbetstagare kan träffa avtal som innebär en förlängning 
av prövotiden. 

 
Anställningsskyddslagen är tvingande på så sätt att ett avtal är ogiltigt i den 
mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enlig lagen (2 § 
andra stycket anställningsskyddslagen). Ett avtal mellan en arbetsgivare och 
en arbetstagare om att en anställning ska inledas med en längre prövotid än 
sex månader är således inte giltigt. Det är dock möjligt att – under vissa för- 
utsättningar – genom kollektivavtal göra avvikelser från 6 § 
anställningsskyddslagen (se 2 § tredje stycket anställningsskyddslagen). 
Något sådant avtal är inte aktuellt i tvisten. 

 
Som en allmän utgångspunkt gäller att anställningsskyddslagen är tvingande 
i förhållande till avtal som träffas för framtiden, men att arbetstagare kan 
träffa bindande avtal avseende rättigheter enligt anställningsskyddslagen 
sedan dessa aktualiserats (se prop. 1973:129 s. 193). Arbetstagaren kan t.ex. 
när arbetsgivaren aktualiserar frågan om uppsägning själv gå med på att 
anställningen upphör (AD 1977 nr 126). I enlighet härmed kan en arbetsgi- 
vare och en arbetstagare, sedan arbetsgivaren aktualiserat frågan om att 
avbryta en provanställning, träffa avtal om att arbetstagaren t.ex. ska erhålla 
en tidsbegränsad anställning. I AD 1987 nr 148 hade en arbetstagare varit 
tillsvidareanställd i fyra månader, när ett avtal om provanställning träffades. 
Arbetsdomstolen noterade att det arbete som provanställningen avsåg i avse- 
värd utsträckning och på väsentliga punkter skiljde sig från arbetstagarens 
tidigare arbete. Mot den bakgrunden ansåg Arbetsdomstolen inte att det 
fanns skäl att anse att provanställningen skulle vara otillåten enligt 
anställningsskyddslagen. I AD 1985 nr 138 hade en arbetsgivare och en pro- 
vanställd arbetstagare kommit överens om en förlängning av prövotiden. 
Arbetsdomstolen ansåg att avtalet innebar att anställningsskyddslagen åsido- 
satts och att arbetstagaren därför varit tillsvidareanställd sedan den enligt 
lagen längsta tillåtna prövotiden löpt ut. I målet hade arbetsgivarsidan inte 
åberopat några omständigheter som kunde motivera en förlängd prövotid. 

 
Enligt förarbetena bör det inte vara möjligt att omvandla tillsvidareanställ- 
ningar till provanställningar av enbart det skälet att företaget byter ägare. 
Inte heller kan det tillåtas att den som redan har varit anställd i ett arbete hos 
en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov, i varje fall inte om det 
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inte finns starka sakliga skäl för det som t.ex. om den tidigare anställningen 
ligger långt tillbaka i tiden eller om den har varit av obetydlig kortvarighet 
och därför inte har gett tillfälle till prövning av arbetstagaren. Se prop. 
1981/82:71 s. 50 och AD 2010 nr 61 med hänvisningar. 

 
Mot bakgrund av det ovan anförda är det klart att en överenskommelse mel- 
lan en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare om en ny provanställ- 
ning eller om att prövotiden förlängs som huvudregel strider mot 
anställningsskyddslagen. Ett annat synsätt kan vara befogat om det finns 
starka sakliga skäl för att tillåta en förlängning av prövotiden. 

 
Det är enligt Arbetsdomstolens mening klart att en arbetsgivare och en pro- 
vanställd arbetstagare kan träffa en överenskommelse om en ny provanställ- 
ning, t.ex. om avtalet träffas sedan arbetsgivaren kommit fram till att arbets- 
tagaren inte klarar de aktuella arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt 
och därför erbjuder arbetstagaren en helt ny befattning med andra arbets- 
uppgifter. En sådan överenskommelse kan träffas sedan frågan om att 
avbryta anställningen aktualiserats, t.ex. genom en sådan underrättelse som 
avses i 31 anställningsskyddslagen. Det saknar, enligt Arbetsdomstolens 
mening, betydelse om parterna valt att beskriva överenskommelsen som en 
ny provanställning eller ett avtal om förlängd prövotid. 

 
På motsvarande sätt finns det i en situation där en arbetstagare varit frånva- 
rande från arbetet under stora delar av prövotiden, enligt Arbetsdomstolens 
mening, starka sakliga skäl för att det ska vara tillåtet för parterna att 
komma överens om att prövotiden förlängs med en period som motsvarar 
frånvaron. Om en sådan överenskommelse inte skulle godtas, skulle detta 
riskera att medföra att provanställningen i stället avslutas och att arbetstaga- 
ren därigenom inte får chansen att prövas. En möjlighet att komma överens 
om förlängning av prövotiden i en sådan situation kan därför vara till fördel 
både för arbetsgivaren och arbetstagaren. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är alltså att en arbetsgivare och en provanställd 
arbetstagare, i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har 
aktualiserats på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet 
under stora delar av prövotiden, utan hinder av anställningsskyddslagen kan 
träffa en överenskommelse som innebär att prövotiden förlängs med en 
period som motsvarar frånvaron. Inte heller för denna situation har det, 
enligt Arbetsdomstolens mening, någon betydelse om parterna beskrivit sin 
överenskommelse som en ny provanställning eller en överenskommelse om 
att prövotiden förlängs. 

 
I sammanhanget kan nämnas att 1992 års arbetsrättskommitté inte ansåg att 
gällande rätt gav någon möjlighet att förlänga prövotiden t.ex. om arbetsta- 
garen blir sjuk, och därför föreslog att det borde öppnas en möjlighet att 
avtala om en förlängning av prövotiden, om det visar sig att den ursprungli- 
gen bestämda prövotiden är för kort. Se SOU 1993:123 s. 311 f. 

September 2020 s. 22

AD 2020 nr 53



 
 

Det kan även nämnas att det i artikel 8 i EU:s s.k. arbetsvillkorsdirektiv 
(direktiv 2009/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska 
unionen) anges att medlemsstaterna ska fastställa att en provanställningspe- 
riod inte överskrider sex månader. Vidare anges bl.a. följande. Om avtalet 
förnyas för samma befattning och arbetsuppgifter får anställningsförhållan- 
det inte omfattas av en ny provanställning. Medlemsstaterna får i undantags- 
fall föreskriva längre provanställningar om det är motiverat med hänsyn till 
anställningens karaktär eller om det ligger i arbetstagarens intresse. Om 
arbetstagaren har varit borta från arbetet under provanställningen får med- 
lemsstaterna föreskriva att provanställningen kan förlängas med en period 
som motsvarar frånvaron. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt sen- 
ast den 1 augusti 2022. 

 
Regeringsformen, lagen om offentlig anställning och 
anställningsförordningen 

 
Staten har anfört att en överenskommelse mellan en statlig arbetsgivare och 
en provanställd arbetstagare om förlängning av prövotiden innebär att ett 
nytt anställningsavtal träffas. Staten har vidare anfört att regeringsformen, 
lagen om offentlig anställning och anställningsförordningen (1994:373) 
medför att ett beslut att ingå ett sådant avtal inte kan fattas utan att följa de 
regler som gäller för beslut om anställning i dessa författningar. 

 
Enligt 12 kap. 5 § andra stycket regeringsformen ska vid beslut om statliga 
anställningar avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 
skicklighet. En motsvarande bestämmelse finns i 4 § lagen om offentlig 
anställning, där det talas om ”vid anställning”, i stället för ”vid beslut om 
statliga anställningar”. I äldre motsvarigheter till såväl 12 kap. 5 § andra 
stycket regeringsformen som 4 § lagen om offentlig anställning användes 
uttrycket ”tjänst” i stället ”anställning”. Att lagtexten ändrades ansågs inte 
innebära någon ändring i sak (se prop. 2009/10:80 s. 290 och prop. 
1993/94:65 s. 122). Uttrycket tjänst användes i äldre författningar i flera 
betydelser och kunde avse anställningen som sådan, arbetsuppgifterna, 
befattningen eller arbetstagaren plats i organisationen (se t.ex. AD 2017 nr 
59). I 4–8 §§ anställningsförordningen finns kompletterande bestämmelser 
om bedömningsgrunder och förfaranden vid anställning. De aktuella 
bestämmelserna i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och 
anställningsförordningen syftar ytterst till att skydda det allmänna intresset 
av att de offentliga uppgifterna handhas av tjänstemän med de kvalifikat- 
ioner som behövs för deras arbetsuppgifter, se t.ex. prop. 1975/76:105 bil. 2 
s. 205 ff. och AD 2018 nr 24. 

 
En statlig myndighets beslut att någon anställs med provanställning innebär 
att arbetstagaren erhåller en anställning och att denna anställning övergår till 
en tillsvidareanställning om anställningen inte avbryts under prövotiden. 
Om myndigheten och arbetstagaren kommer överens om att förlänga prövo- 
tiden, innebär överenskommelsen inte att arbetstagaren får t.ex. andra 
arbetsuppgifter, en annan befattning eller annan anställningstid, än han eller 
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hon ursprungligen hade. Myndighetens beslut att träffa en sådan överens- 
kommelse kan därför, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anses ske vid 
anställning eller avse ett beslut om anställning, och omfattas därför inte av 
bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen, 4 § lagen om offentlig 
anställning eller 4–8 §§ anställningsförordningen. Av 1 kap. 9 § 
regeringsformen följer att saklighet och opartiskhet ska iakttas i även vid ett 
sådant beslut. 

 
Föräldraledighetslagen 

 
Enligt 16 § föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en 
arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med ledighet 
enligt föräldraledighetslagen i vissa uppräknade situationer, däribland när 
arbetsgivaren säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande 
åtgärd mot en arbetstagare. 

 
Missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen har stora likheter med förbu- 
det mot direkt diskriminering i diskrimineringslagen och förutsätter att 
arbetsgivaren missgynnat t.ex. en arbetstagare, att missgynnande skett i 
någon av de situationer som omfattas av regeln samt att det finns ett orsaks- 
samband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. 

 
Uttrycket missgynnande har samma innebörd som i 1 kap. 4 § 
diskrimineringslagen (se prop. 2005/06:185 s. 81 och prop. 2007/08:95 
s. 101). En arbetsgivares åtgärd att avbryta en provanställning är en sådan 
ingripande åtgärd som omfattas av 16 § 7 föräldraledighetslagen (se prop. 
2002/06:185 s. 84 f. och t.ex. AD 2011 nr 22). 

 
Bestämmelsen förutsätter, på motsvarande sätt som förbudet mot direkt dis- 
kriminering i diskrimineringslagen, ett orsakssamband mellan missgynnan- 
det och föräldraledigheten. I lagtexten uttrycks detta som att missgynnandet 
inte får ske av skäl som har samband med föräldraledigheten. Det strider 
mot missgynnandeförbudet om den negativa behandlingen har samband 
med att ledigheten grundas just på föräldraledighetslagen, på så sätt att en 
föräldraledig arbetstagare behandlas sämre än en arbetstagare som är ledig 
av annan orsak behandlas eller skulle ha behandlats. Missgynnandeförbudet 
sträcker sig emellertid längre än så. Utgångspunkten är att en arbetstagare 
inte får missgynnas med anledning av att han eller hon är ledig från arbetet, 
om ledigheten grundas på föräldraledighetslagen. Det kan alltså vara fråga 
om ett missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen att arbetsgiva- 
ren behandlar en föräldraledig arbetstagare på samma sätt som en arbetsgi- 
vare som behandlar eller skulle ha behandlat arbetstagare vilka är frånva- 
rande från arbetet av andra godtagbara skäl, såsom sjukdom, totalförsvars- 
plikt m.m. För att pröva om ett en arbetstagare blivit missgynnad av skäl 
som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen, kan 
frågan ställas om arbetstagaren behandlats sämre än en arbetstagare som 
inte är ledig från arbetet behandlas eller skulle ha behandlats. 
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Från denna utgångspunkt innehåller lagen ett viktigt undantag. Enligt 16 § 
andra stycket föräldraledighetslagen gäller missgynnandeförbudet inte om 
olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Med 
”nödvändig följd av ledigheten” avses, enligt förarbetena, att en viss följd 
(effekt) är en given konsekvens av hel eller partiell ledighet, i den meningen 
att den inte går att undvika med mindre att den lediga arbetstagaren behand- 
las på ett mer gynnsamt sätt än andra arbetstagare på ett sätt som kan upp- 
fattas orättvist mot dessa eller annars framstår som orimligt eller uppenbart 
omotiverat. Som ett exempel på när en viss behandling kan vara en ”nöd- 
vändig följd av ledigheten” nämns att en arbetstagare som är helt ledig inte 
får lön från arbetsgivaren under frånvaron. Se prop. 2005/06:185 s. 124. 

 
Enligt förarbetena är utrymmet för att på grund av föräldraledighet i förtid 
avbryta en provanställning mycket begränsat. Det framhålls dock att om en 
arbetstagare under provanställningen tagit ut ledighet i sådan omfattning att 
arbetsgivaren när prövotiden går ut inte kan bedöma den provanställdes 
prestationer kan det – på samma sätt som om arbetstagaren på grund av 
sjukdom eller av annan orsak inte utfört arbete under hela prövotiden – bli 
en nödvändig följd av ledigheten att arbetsgivaren beslutar att anställningen 
inte övergår i en tillsvidareanställning. Se prop. 2005/06:185 s. 125 ff. 

 
Föräldraledighet behöver inte vara det enda eller ens det avgörande skälet 
till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till 
arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att samband ska anses finnas. 

 
Föräldraledighetsdirektivet 

 
EU:s s.k. föräldraledighetsdirektiv (direktiv 2010/18/EU) antogs 2010 och 
genomför ett ramavtal om föräldraledighet som ingåtts av de europeiska 
arbetsmarknadsparterna BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS. 
Direktivet ersatte ett tidigare direktiv om föräldraledighet från 1996 
(direktiv 96/34/EG). EU antog 2019 ett direktiv om balans mellan arbete 
och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (EU 2019/1158), som ska 
vara genomfört den 2 augusti 2022, och som från den dagen ersätter det 
nuvarande föräldraledighetsdirektivet. 

 
Föräldraledighetsdirektivets § 5 har rubriken ”Anställningsrättigheter och 
icke diskriminering” och innehåller flera bestämmelser som syftar till att 
skydda arbetstagare som utnyttjar eller avser att utnyttja sin rätt till föräldra- 
ledighet. För det första finns en bestämmelse om att arbetstagare vid föräld- 
raledighetens slut ska ha rätt att återvända till samma arbete eller, om det 
inte är möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenligt med 
dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande (§ 5.1). Det finns även 
en bestämmelse som anger att de rättigheter som arbetstagaren förvärvat 
eller står i begrepp att förvärva när föräldraledigheten börjar ska bevaras 
oförändrade fram till och med föräldraledighetens slut (§ 5.2). Vidare finns i 
§ 5.4 en särskild bestämmelse om skydd mot uppsägningar eller annan 
ogynnsam behandling. 
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Begreppet ”uppsägning” (på engelska dismissal och på franska le 
licenciement) i § 5.4 ska, i avsaknad av en uttrycklig hänvisning till med- 
lemsstaternas rättsordningar för att fastställa deras innebörd och tillämp- 
ningsområde, ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela EU, med 
beaktande av det sammanhang i vilka bestämmelsen förekommer och det 
mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen (se, för ett liknande 
resonemang, t.ex. dom Meerts, C‑116/08, EU:C:2009:645 punkt 41). I sam- 
manhanget kan erinras om att EU-domstolen vid tillämpningen av 1976 års 
likabehandlingsdirektiv (76/207) ansett att uttrycket uppsägning (dismissal 
respektive licenciement) omfattar t.ex. situationer där anställningsförhållan- 
det upphör inom ramen för ett system med frivillig avgång eller där anställ- 
ningen avslutats genom att arbetstagaren uppnått en viss ålder, se t.ex. dom 
Kuso, C-614/11, EU:C:2013:544. Mot den bakgrunden måste den slutsatsen 
dras att uttrycket uppsägning i § 5.4 omfattar åtgärden att arbetsgivaren 
avbryter en provanställning (se även prop. 2005/06:185 s. 75 och 83 ff.). 

 
Det är således § 5.4 i direktivet – och inte § 5.1 eller § 5.2 – som är 
tillämplig på en sådan situation som den som är aktuell i målet. 

 
I § 5.4 anges följande. 

 
För att säkerställa arbetstagarnas möjlighet att utnyttja föräldraledigheten 
ska medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter, i enlighet med 
nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis, vidta de åtgärder som 
behövs för att skydda arbetstagarna mot mindre gynnsam behandling eller 
uppsägning på grund av att de ansöker om eller utnyttjar sin rätt till för- 
äldraledighet. 

 
Föräldraledighetsdirektivet syftar till att göra det möjligt att kombinera 
arbete och familj samt att främja lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män (se skäl 8). EU-domstolen har framhållit att principen om 
likabehandling av män och kvinnor – i synnerhet vad gäller anställning, 
arbete och lön – liksom rätten till föräldraledighet för att kunna kombinera 
arbete och familjeliv slås fast i artikel 23 respektive 33.2 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt att syftet med för- 
äldraledighetsdirektivet även är kopplat till målsättningen att förbättra livs- 
och arbetsvillkor och ett fullgott socialt skydd vilket, enligt i artikel 151 
FEUF, utgör ett av de mål som eftersträvas med unionens socialpolitik, se 
t.ex. dom Land Berlin, C-174/16, EU:C:2017:637. 

 
Med beaktande av ändamålet med direktivet anses § 5.4 ge uttryck för en 
särskilt viktig princip i EU:s sociala regelverk och får därmed inte tolkas 
restriktivt (se t.ex. dom Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99 punkt 36 
och dom Meerts, C‑116/08, EU:C:2009:645 punkt 42). EU-domstolen har 
också återkommande framhållit att en tolkning av direktivet som medför att 
arbetstagaren avhålls från att utnyttja sin rätt till föräldraledighet, skulle 
undergräva rättighetens effektivitet och föräldraledighetsdirektivets ända- 
målsenliga verkan och motverka syftet att göra det möjligt att bättre förena 
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familjeliv och arbetsliv (se t.ex. dom Praxair C-486/18, EU:C:2019:379 
punkt 57, dom Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99 punkt 40, och 
dom TSN, C-512/11 och C-513/11, EU:C:2014:73 punkt 51). Av EU- 
domstolens praxis följer vidare att en sådan hänvisning till nationell rätt, 
kollektivavtal och praxis, som återfinns i § 5.4 ska förstås utan att det påver- 
kar de minimirättigheter som fastställs i direktivet (se t.ex. dom Land 
Berlin, C-174/16 punkt 38). 

 
Av bestämmelsens lydelse framgår att arbetstagarna, ska skyddas mot upp- 
sägning ”på grund av” att de begär eller tar i anspråk sin rätt till föräldrale- 
dighet. Bestämmelsen hindrar alltså inte att en arbetsgivare säger upp en 
arbetstagare som har varit föräldraledig, om uppsägningen inte grundar sig 
på att arbetstagaren har begärt eller tagit i anspråk sin rätt till föräldraledig- 
het. EU-domstolen har uttalat att det står en arbetsgivare fritt att omorgani- 
sera sin verksamhet för att den ska kunna drivas rationellt, förutsatt att de 
bestämmelser i unionsrätten som är tillämpliga iakttas. Se dom Riežniece, 
C-7/12, EU:C:2013:410. 

 
Av särskilt intresse för det nu aktuella målet är EU-domstolens dom Land 
Berlin, C-174/16, EU:C:2017:637. Omständigheterna i det målet var i kort- 
het följande. 

 
H var anställd av Land Berlin på en tjänst som rådgivare i lönegrad A 16. 
Efter ett urvalsförfarande befordrades hon till en provanställning som råd- 
givare med en högre lönegrad, och placerades på en tjänst med chefsan- 
svar som då var ledig med den högre lönegraden. Hon började dock inte 
på den tjänsten eftersom hon vid tidpunkten för placeringen var sjukskri- 
ven på grund av sin graviditet. Hon var därefter mamma- och föräldrale- 
dig under mer än tre år. Under tiden hon var ledig, fick en annan person 
den aktuella tjänsten. 

 
Innan H återgick i arbete informerade Land Berlin henne om att hennes 
ställning som provanställd tjänsteman med den högre lönegraden hade 
upphört, eftersom hon inte hade genomfört sin tvååriga provanställning 
för den aktuella tjänsten med godkänt resultat. Land Berlin meddelade 
även att hon skulle återinsättas på sin tidigare tjänst i lönegraden A 16. 

 
H:s anställning reglerades i en lag om offentlig anställning för anställda i 
delstater. EU-domstolen sammanfattade den tyska regleringen på följande 
sätt. Ett villkor för att en tjänsteman ska bli definitivt befordrad till en 
chefstjänst är att tjänstemannen först fullgör en tvåårig provanställning 
med godkänt resultat. Provanställningen upphör efter denna tvåårsperiod 
utan möjlighet till förlängning. Detta gäller även för det fall en tjänste- 
man under merparten av provanställningstiden har varit föräldraledig. Om 
tjänstemannen inte godkänns inom prövotiden återinsätts han eller hon i 
den lägre tjänst med lägre lön vederbörande hade innan provtjänstgö- 
ringen påbörjades. 

 
Enligt EU-domstolen önskade den hänskjutande domstolen bl.a. få klarhet i 
om § 5.1 och § 5.2 föräldraledighetsdirektivet utgör hinder för nationella 
bestämmelser som de aktuella tyska bestämmelserna. Enligt § 5.1 och § 5.2 
har en arbetstagare rätt att återvända till samma arbete eller, om det inte är 
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möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete och en rätt att – vid 
föräldraledighetens slut – bevara de rättigheter som arbetstagaren förvärvat 
eller stod i begrepp att förvärva när föräldraledigheten inleddes. 

 
Enligt EU-domstolen utgör dessa bestämmelser i föräldraledighetsdirektivet 
hinder för nationella bestämmelser som ställer som villkor för en definitiv 
befordran till en högre tjänst att den utvalda arbetstagaren först fullgör en 
tvåårig provanställning med godkänt resultat på den aktuella tjänsten och 
enligt vilka provanställningen – för det fall att en sådan sökande under mer- 
parten av provanställningstiden har varit och fortfarande är föräldraledig – 
enligt lag upphör efter tvåårsperioden utan möjlighet till förlängning och att 
arbetstagaren följaktligen, när han eller hon återkommer från sin föräldrale- 
dighet, återinsätts i sin ursprungliga lägre tjänst. Åsidosättanden av föräldra- 
ledighetsdirektivet kunde, enligt EU-domstolen, inte motiveras av det syfte 
som eftersträvas med provanställningen, dvs. att möjliggöra en bedömning 
av den sökandes lämplighet att inneha den chefstjänst som ska tillsättas. 

 
Bedömningen i detta fall 

 
I målet är klarlagt att Försäkringskassans beslut att inte låta Pooja 
Heidaripour Ghazvinis provanställning övergå i en tillsvidareanställning, 
var en följd av han varit föräldraledig i sådan utsträckning att kassan inte 
kunnat bedöma hans prestationer. Pooja Heidaripour Ghazvini har härige- 
nom missgynnats av skäl som har samband med han varit föräldraledig. 
Frågan är då om Försäkringskassans åtgärd att avsluta anställningen – 
missgynnandet – varit en nödvändig följd av föräldraledigheten och därför 
inte förbjudet enligt 16 § andra stycket föräldraledighetslagen. 

 
Av förarbetena till föräldraledighetslagen framgår att utrymmet för att på 
grund av föräldraledighet i förtid avbryta en provanställning är mycket 
begränsat, men att om en arbetstagare under provanställningen tagit ut ledig- 
het i sådan omfattning att arbetsgivaren när prövotiden går ut, inte kan 
bedöma den provanställdes prestationer, så kan det anses vara en nödvändig 
följd av ledigheten att arbetsgivaren beslutar att anställningen inte övergår i 
en tillsvidareanställning. Se prop. 2005/06:185 s. 125 f. 

 
Vid tolkning av 16 § föräldraledighetslagen måste även föräldraledighetsdi- 
rektivet beaktas. Som framgått ovan innehåller § 5 i föräldraledighetsdirek- 
tivet inte någon motsvarighet till det undantag i 16 § föräldraledighetslagen 
om olika behandling som är en ”nödvändig följd av ledigheten”. Av de 
exempel som nämns i förarbetena och praxis från Arbetsdomstolen framgår 
att bestämmelsen i första hand har betydelse för arbetstagarens ställning och 
förmåner under föräldraledigheten (se prop. 2005/06:185 s. 124 ff. och t.ex. 
AD 2015 nr 58 och AD 2009 nr 15). Av § 5.3 i föräldraledighetsdirektivet 
framgår att medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter ska fastställa 
vad som ska gälla för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet under 
föräldraledigheten. I dom Sánchez-Camacho, C-537/07, EU:C:2009:462 
ansåg EU-domstolen att det inte stred mot föräldraledighetsdirektivet att vid 
beräkningen av en arbetstagares pension beakta att denne varit föräldraledig 
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på deltid och att denne under den tiden betalat avgifter och förvärvat rätt till 
pension i proportion till den erhållna lönen. Även av EU-domstolens 
rättspraxis avseende 1976 års likabehandlingsdirektiv (75/117/EEG) och 
mödraskapsdirektivet (92/85/EEG) framgår att inte varje negativ effekt av 
föräldraledighet anses strida mot de direktiven, se t.ex. dom Ornano, 
C‑335/15, EU:C:2016:564 och Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete, 
2007, s. 237 ff. med hänvisningar. Mot bakgrund härav kan det förhållandet 
att ett uttryckligt undantag för olika behandling som är en ”nödvändig följd 
av ledigheten” saknas i § 5 föräldraledighetsdirektivet inte i sig anses inne- 
bära att 16 § andra stycket föräldraledighetslagen strider mot föräldraledig- 
hetsdirektivet. Däremot ska föräldraledighetslagens undantag avseende 
”nödvändig följd av ledigheten” tolkas på ett sådant sätt att det inte strider 
mot föräldraledighetsdirektivet. 

 
Enligt § 5.4 i föräldraledighetsdirektivet ska medlemsstaterna vidta de åtgär- 
der som behövs för att skydda arbetstagarna mot uppsägning på grund av att 
de ansöker om eller utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Av Land Berlin- 
domen framgår att EU-domstolen anser att en nationell reglering som med- 
ger att arbetsgivaren avslutar en provanställning på grund av att en arbetsta- 
gare varit föräldraledig i sådan utsträckning att det inte går att bedöma 
arbetstagarens förmåga, i stället för att förlänga prövotiden, är ägnat att 
avhålla provanställda från att ta ut föräldraledighet och därigenom under- 
gräva effektiviteten och den ändamålsenliga verkan med direktivet (se t.ex. 
punkt 41). Detta argument gör sig, enligt Arbetsdomstolens mening, gäl- 
lande med samma styrka vid tolkningen av § 5.4 i direktivet som vid tolk- 
ningen av § 5.1 och § 5.2. 

 
Som Arbetsdomstolen redan kommit fram till är det enligt svensk rätt möj- 
ligt för en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare att, i en situation där 
frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats på grund av att 
arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden, 
utan hinder av anställningsskyddslagen komma överens om att förlänga prö- 
votiden med en period som motsvarar frånvaron. Försäkringskassan hade 
alltså kunnat tillgodose sitt befogade intresse av att pröva Pooja Heidaripour 
Ghazvinis arbetsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av pro- 
vanställningen, i stället för att avbryta anställningen. Mot den bakgrunden 
anser Arbetsdomstolen att behandlingen av Pooja Heidaripour Ghazvini inte 
varit en nödvändig följd av föräldraledigheten. 

 
Försäkringskassan har därmed brutit mot 16 § föräldraledighetslagen genom 
att avbryta hans provanställning. 

 
Slutsatser och skadestånd m.m. 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att Försäkringskassan inte brutit mot 
diskrimineringslagen. Pooja Heidaripour Ghazvini har därför inte rätt till 
diskrimineringsersättning. Han har heller inte rätt till ekonomiskt skadestånd 
enligt diskrimineringslagen. 
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Arbetsdomstolen har däremot funnit att Försäkringskassan brutit mot 16 § 
föräldraledighetslagen. Han har därför rätt till skadestånd för den förlust 
som uppkommer och för den kränkning som har inträffat, dvs. ekonomiskt 
och allmänt skadestånd (se 22 § föräldraledighetslagen). 

 
Ekonomiskt skadestånd 

 
DO har yrkat ekonomiskt skadestånd med 184 569 kr, motsvarande den 
inkomst som Pooja Heidaripour Ghazvini skulle ha haft om han arbetat åt 
Försäkringskassan under perioden 9 november 2019–4 maj 2020, dvs. för 
tiden från att hans föräldraledighet upphörde till dess han fick ett annat 
arbete. Staten har bestritt yrkandet. 

 
Utgångspunkten är att det ekonomiska skadeståndet ska försätta arbetstaga- 
ren i samma ekonomiska situation som om arbetsgivaren inte agerat i strid 
med föräldraledighetslagen. Ersättning för sådan förlust som DO yrkat ska 
då i princip motsvara skillnaden mellan den inkomst som arbetstagaren 
skulle ha fått, om arbetsgivaren inte brutit mot föräldraledighetslagen, och 
den inkomst som arbetstagaren trots det skadeståndsgrundande agerandet 
faktiskt har uppnått eller borde ha uppnått. 

 
Det ligger i sakens natur att bedömningen av vilken inkomst arbetstagaren 
skulle ha haft om arbetsgivaren inte agerat i strid med 
föräldraledighetslagen, måste grunda sig på mer eller mindre säkra antagan- 
den om den sannolika utvecklingen det skadeståndsgrundande agerandet 
förutan Enligt Arbetsdomstolens mening bör därför ersättning för inkomst- 
förlust utgå om det framstår som sannolikt att arbetstagaren skulle ha haft 
viss inkomst om arbetsgivaren inte agerat i strid med lagen. Jfr t.ex. NJA 
2007 s. 461. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det sannolikt att Pooja Heidaripour 
Ghazvinis anställning skulle ha övergått i en tillsvidareanställning, om han 
erbjudits förlängning av prövotiden i stället för att provanställningen avbru- 
tits, och att han skulle ha arbetat för Försäkringskassan under den tid som 
yrkandet om ekonomiskt skadestånd avser. Arbetsdomstolen har därvid 
beaktat att Pooja Heidaripour Ghazvini och de som provanställdes anställdes 
samtidigt som honom var föremål för en noggrann urvalsprocess inför att de 
anställdes, att alla som provanställdes samtidigt som Pooja Heidaripour 
Ghazvini blev tillsvidareanställda och att det inte framkommit några brister i 
Pooja Heidaripour Ghazvinis förmåga att utföra arbetet. Han har vidtagit 
erforderliga åtgärder för att begränsa sin skada. Det råder inte tvist om den 
närmare beräkningen av beloppet för det ekonomiska skadeståndet. DO:s 
yrkande om ekonomiskt skadestånd ska därför bifallas. 
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Allmänt skadestånd 
 

Arbetsdomstolen anser att 70 000 kr är ett skäligt belopp för det allmänna 
skadeståndet. Domstolen har därvid beaktat att Försäkringskassan inte haft 
någon diskriminerande avsikt, utan att det avgörande skälet för åtgärden var 
att kassan ansåg sig rättsligt förhindrad att erbjuda Pooja Heidaripour 
Ghazvini förlängd prövotid. 

 
Förhandsavgörande 

 
Enligt artikel 267 FEUF är en nationell domstol, mot vars avgöranden det 
inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skyldig att begära 
förhandsavgörande från EU-domstolen om bl.a. tolkning av fördragen och 
rättsakter som beslutas av unionens institutioner, om den nationella 
domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. 

 
Arbetsdomstolen har funnit att Försäkringskassan agerat i strid med 16 § 
föräldraledighetslagen och tillerkänt Pooja Heidaripour Ghazvini allmänt 
och ekonomiskt skadestånd. Medlemsstaterna får tillämpa eller införa 
bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i föräldraledighets- 
direktivet (se § 8.1). Arbetsdomstolen anser därför inte att det, för att 
Arbetsdomstolen ska kunna döma i saken, är nödvändigt att EU-domstolen 
meddelar ett förhandsavgörande om tolkningen av föräldraledighetsdirekti- 
vet. Arbetsdomstolen har funnit att Försäkringskassan inte brutit mot 
diskrimineringslagen. Även om domstolen skulle ha funnit att så var fallet, 
skulle något högre belopp inte ha dömts ut. Med beaktande härav är det inte, 
för att Arbetsdomstolen ska döma i saken, nödvändigt att tolka det s.k. lika- 
behandlingsdirektivet. 

 
DO:s begäran om att inhämta förhandsavgörande ska därför avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Med hänsyn till utgången i målet ska staten ersätta DO för rättegångs- 
kostnader. Det yrkade beloppet är skäligt. 
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Domslut 

1. Staten ska till Pooja Heidaripour Ghazvini betala
a. allmänt skadestånd med 70 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 9 januari 2020 till dess betalning sker, samt
b. ekonomiskt skadestånd med 184 569 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från den 11 juni 2020 till dess betalning sker.

2. Staten ska ersätta Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader
med 37 912 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen avslår Diskrimineringsombudsmannens begäran om att
inhämta förhandsavgörande.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anu Rintala, Per Ewaldsson, Daniela Eriksson 
och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 54/20 
2020-09-30 Mål nr A 120/19 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 106 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annelie Anderbjörk, adress som ovan 

SVARANDE 
Zelda Design & Hantverk AB, 559032-6145, Skytteholmsvägen 7 A, 
171 44 Solna 
Ombud: jur.kand. Rolf Lindblad, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna 

SAKEN 
förhandlingsvägran 

Bakgrund 

Zelda Design & Hantverk AB (bolaget) är verksamt inom byggbranschen 
och bedriver byggverksamhet i Stockholmsområdet. Bolaget är inte bundet 
av kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet). 

Förbundet har en medlem som anställdes hos bolaget våren 2019. I juli 2019 
uppstod en tvist om lön till medlemmen. Medlemmen är folkbokförd i 
Avesta. Avesta tillhör förbundets region Gävle-Dala (Byggnads Gävle- 
Dala). Byggnads Gävle-Dala påkallade förhandling med bolaget angående 
lönetvisten. Bolaget inställde sig inte till någon förhandling. 

Parterna är oense om bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 
10 § medbestämmandelagen. 

Yrkanden och inställning 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbun- 
det betala 30 000 kr i allmänt skadestånd för att ha brutit mot 10 § medbe- 
stämmandelagen jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning 
av stämning, den 17 oktober 2019, till dess betalning sker. 

Bolaget har bestritt käromålet och inte vitsordat något belopp som skäligt i 
och för sig. Bolaget har vitsordat sättet att beräkna räntan. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 
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Förbundet 
 

Sammanfattning av grunderna för talan 
 

Förbundet har kallat bolaget till förhandling. Bolaget har dock inte inställt 
sig till förhandling på någon av de föreslagna tiderna och har heller inte 
föreslagit någon tid för förhandling. Bolaget har genom sitt samlande age- 
rande brutit mot 10 § medbestämmandelagen. Bolaget ska därför betala all- 
mänt skadestånd till förbundet. 

 
Förbundets organisation 

 
Förbundet består av elva regioner fördelade över landet samt ett förbunds- 
kontor i Stockholm. Förbundet och regionerna är egna juridiska personer. 
Varje region bedriver verksamhet inom sitt geografiska område och utifrån 
de förutsättningar som råder för respektive region. En person som blir med- 
lem i Svenska Byggnadsarbetareförbundet blir medlem både i förbundet och 
i en viss region. 

 
Varje region har till uppgift att för sina medlemmar bl.a. bedriva förhand- 
lingsverksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgi- 
varna. Regionerna förhandlar på lokal nivå för sina medlemmar inom sitt 
geografiska område. Förbundskontoret förhandlar på central nivå för alla 
medlemmar i förbundet. 

 
Av förbundets stadgar framgår att en medlem ska tillhöra den region inom 
vilkens geografiska område medlemmen har sin fasta bostad eller sin arbets- 
plats. Vidare framgår att en medlem, som har sin fasta bostad inom en reg- 
ions geografiska område och sitt arbete i en annan regions geografiska om- 
råde, själv avgör vilken av dessa båda regioner han eller hon vill tillhöra. 

 
Aktuell situation 

 
Arbetstagaren som lönetvisten rörde var folkbokförd i Avesta. Han tillhörde 
därför Byggnads Gävle-Dala. Han erbjöds praktikarbete hos bolaget genom 
Arbetsförmedlingen i Dalarna och därefter en visstidsanställning hos bola- 
get. Under tiden arbete utfördes i Stockholmsområdet åt bolaget bodde han 
hos bekanta i Stockholm. Bolaget ansökte och beviljades ersättning för 
nystartsjobb genom Arbetsförmedlingen i Dalarna. Bolaget var således med- 
vetet om kopplingen till Dalarna. Med anledning av att det inte var fråga om 
en mer permanent anställning hos bolaget, fanns det inte anledning för 
honom att folkbokföra sig någon annanstans och då heller inte någon anled- 
ning att ansöka om medlemskap i någon annan av förbundets regioner. 

 
En tid efter det att arbetstagaren inte längre tilldelades något arbete av bola- 
get, lämnade han Stockholmsområdet och tog timanställning i sin hemkom- 
muns hemtjänst för att kunna försörja sig. I samband därmed tog han kon- 
takt med Byggnads Gävle-Dala och bad om hjälp i den lönetvist som ligger 
till grund för denna tvist. 
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Påkallande av förhandling 
 

Lokalombudsmannen Henrik Jonsson skickade en betalningsuppmaning till 
bolaget den 16 juli 2019. Bolaget, genom ställföreträdaren Janne Olsson, 
bekräftade mottagandet av betalningsuppmaningen den 19 juli 2019 och 
bestred densamma. 

 
Byggnads Gävle-Dala begärde den 26 juli 2019 förhandling med bolaget 
och kallade bolaget till lokalkontoret i Gävle den 15 augusti 2019. Bolaget 
svarade samma dag via mejl bl.a. att det inte fanns någon anledning att 
komma till någon förhandling då lönekravet enligt bolaget var påhittat. 

 
Fortsatt brev- och mejlkonversation 

 
Efter den 26 juli 2019 följde ytterligare korrespondens mellan bolaget och 
Byggnads Gävle-Dala. Av denna framgår att bolaget allt sedan mottagandet 
av förhandlingsframställningen önskade att ärendet skulle läggas ned. Bola- 
get framförde att det kunde tänka sig att avstå eventuella motkrav mot för- 
bundets medlem om ärendet avslutades. Genom detta agerande verkade inte 
bolaget för att åstadkomma någon förhandling och försökte inte heller med- 
verka till en lösning av den uppkomna tvisten. 

 
Utöver viss mejlkonversation skickade bolaget vid två tillfällen brev till 
lokalombudsmannen och argumenterade i tvistefrågan. 

 
Bolaget uppmanade även lokalombudsmannen vid flera tillfällen att kon- 
takta bolaget per telefon. Vid varje tillfälle som ombudsmannen ringde 
trycktes samtalet bort. Lokalombudsmannen påpekade detta i mejl till bola- 
get den 7 augusti 2019, men samtalen fortsatte att tryckas bort även efter 
detta. 

 
I mejlet den 7 augusti 2019 förklarade lokalombudsmannen att ärendet inte 
skulle kunna komma att lösas per telefon. Han uppgav att han läst bolagets 
brev och kommenterade det. Han hänvisade återigen till det utsatta förhand- 
lingstillfället, dvs. den 15 augusti 2019. Ombudsmannen förklarade även för 
bolaget att, om det inte var möjligt för bolaget att komma till förhandling på 
föreslaget datum, gick det att boka ett annat datum. Bolaget besvarade detta 
med att skicka över en kopia av bolagets tecknade FORA-försäkring. 

 
Bolagets företrädare skrev i ett brev till lokalombudsmannen, daterat den 
9 augusti 2019, bl.a. följande. ”Ja om det absolut inte finns något annan väg 
att gå blir jag väl tvungen att komma på den så kallade förhandlingen även 
om vi får komma överens om en ny tid”. Bolaget föreslog dock ingen för- 
handlingstid. 

 
 

Lokalombudsmannen svarade härefter bolaget i mejl den 12 augusti 2019 
och angav tre nya förslag på förhandlingstillfällen. Föreslagna datum var 
den 16, 22 och 23 augusti 2019. Bolaget svarade att det inte kunde något av 

September 2020 s. 35

AD 2020 nr 54



de föreslagna datumen och frågade om inte lokalombudsmannen kunde 
komma ner till Stockholm. Bolaget lämnade dock inget förslag på datum. 

 
Byggnads Gävle-Dala meddelade bolaget samma dag att organisationen 
betraktade det som förhandlingsvägran att avböja de fyra föreslagna tiderna. 
Bolaget återkom inte med några förslag på tider för förhandling. 

 
Byggnads Gävle-Dala frånträdde den 23 augusti 2019 skriftligen till bolaget 
den lokala förhandlingen. 

 
Förhandling har inte ägt rum per mejl eller brev 

 
Det är inte riktigt att förhandling skulle ha ägt rum per mejl eller brev. Av 
15 § medbestämmandelagen följer att parterna gemensamt kan välja någon 
annan form för förhandling än sammanträde. Detta kräver dock en överens- 
kommelse mellan parterna. Någon sådan överenskommelse träffades inte i 
det nu aktuella fallet. Förbundets lokalombudsman var tydlig med att för- 
handling måste ske vid ett sammanträde. Eftersom ingen överenskommelse 
träffades om förhandling på annat sätt än genom ett sammanträde så har för- 
handling inte ägt rum. 

 
Förhandlingsskyldigheten är inte uppfylld 

 
Genom sitt samlade agerande, däribland att inte inställa sig till förhandling 
någon av de föreslagna tiderna och inte heller föreslå någon annan tid för 
förhandling, bröt bolaget mot sin förhandlingsskyldighet. Bolaget medver- 
kade inte heller till en lösning av tvisten. 

 
Det är i och för sig korrekt att förbundets lokalombudsman inte svarade på 
bolagets förslag att förhandla i Stockholmsområdet. Bolaget lämnade dock 
inte någon gång under hela processen något eget förslag på förhandlingsda- 
tum utan avvisade endast de föreslagna tiderna. Att i en sådan situation inte 
lämna förslag på ny tidpunkt för förhandling, kan i sig innebära förhand- 
lingsvägran. Med tanke på det antal föreslagna datum som lokalombuds- 
mannen lämnade får det anses rimligt att bolaget, för de fall det inte haft 
möjlighet att närvara vid förhandlingen, hade anlitat ombud i bolagets ställe. 

 
Byggnads Gävle-Dala är, som ovan sagts, inte skyldig att förhandla i Stock- 
holmsområdet. Precis som bolaget hade kunnat anlita ett ombud för för- 
handling på annan ort, kunde det i och för sig ha varit möjligt för Byggnads 
Gävle-Dala att genom ombud förhandla i Stockholm, men det har inte fun- 
nits någon sådan skyldighet. 

 
Trots att det genom uttryckligt påpekande från lokalombudsmannen stod 
klart för bolaget att organisationen såg bolagets agerande som förhandlings- 
vägran, hörde bolaget inte av sig för att boka tid för förhandling. Bolagets 
samlade agerande kan inte uppfattas på annat sätt än att det gjort sig skyldigt 
till förhandlingsvägran. 
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Bolaget 
 

Sammanfattning av bestridandegrunderna 
 

Bolaget har inte förhandlingsvägrat utan försökt att få förhandla i Solna eller 
Stockholm i stället för i Gävle. Det önskemålet har inte bemötts av förbun- 
det. Förhandling har i vart fall ägt rum per mejl och i brev utan att tvisten 
kunnat lösas. Bolaget har således inte brutit mot förhandlingsskyldigheten i 
10 § medbestämmandelagen. 

 
Bakgrund 

 
Bolaget bedriver sin verksamhet i Stockholmsområdet. Det fanns ett anställ- 
ningsavtal för arbetstagaren avseende tiden den 12 april 2019–11 april 2020, 
men det var klart mellan bolaget och arbetstagaren att anställningen skulle 
upphöra när det arbete som han utförde på ett projekt på Drottningholmsvä- 
gen var klart. Anställningen upphörde därför den 16 maj 2019. Efter att 
arbetet där var klart flyttade arbetstagaren till Dalarna. 

 
Förbundet gjorde därefter gällande att arbetstagaren hade en lönefordran på 
bolaget. 

 
Arbetstagaren har stämt bolaget vid Falu tingsrätt och yrkat lön och skade- 
stånd om sammanlagt ca 450 000 kronor. 

 
Händelseförloppet 

 
Den redovisning som förbundet har lämnat om den mejl- och brevkonver- 
sation som varit mellan parterna är riktig. 

 
Förhandlingsframställningen föregicks emellertid av en betalningsanmaning 
dagtecknad den 16 juli 2019, således endast tio dagar före förhandlingsfram- 
ställningen. Betalningsuppmaningen innehöll dessutom ett hot om konkurs- 
ansökan för det fall betalningskravet inte infriades inom en vecka. Det är 
inte någon bra början på en förhandling. Bolaget uppfattade detta som ett 
hot. Bolaget bestred kravet eftersom anställningsavtalet hade upphört då 
arbetet på Drottningholmsvägen avslutades. 

 
Det är möjligt att lokalombudsmannen vid något tillfälle försökte ringa 
bolagets företrädare. Att denne inte svarade kan bero på att han är en ensam 
företagare utan anställda, att det var semestertider eller att parterna missför- 
stått varandra. 

 
Bolaget har inte förhandlingsvägrat 

 
Bolaget förhandlingsvägrade inte utan försökte få förhandla i Solna eller 
Stockholm i stället för i Gävle för att bespara bolaget onödig tidsspillan. 
Förbundet har sitt huvudkontor i Solna, där även förbundets region Stock- 
holm-Gotland finns. En resa till Gävle skulle ha varit tidsödande och kost- 
sam för både bolaget och dess ombud men inte i lika stor mån för den 
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anställde och dennes ombud. Det kan inte ha varit omöjligt att delegera för- 
handlingsuppdraget till någon ombudsman i Solna eller Stockholm. Förbun- 
dets lokalombudsman besvarade inte bolagets propå om förhandling i Solna 
och angav inte några skäl till varför förhandling inte skulle ha kunnat ske i 
Solna. 

 
Arbetstagaren borde dessutom rätteligen ha varit folkbokförd i Stockholm i 
stället för i Avesta vid tidpunkten för påkallande av förhandling, med möj- 
lighet att tillhöra en annan region än den han hade valt. 

 
Av 10 § medbestämmandelagen följer att arbetstagarorganisation har rätt till 
förhandling, men av bestämmelsen kan inte utläsas var förhandlingen ska 
äga rum. Parterna är således fria att komma överens om på vilken ort och 
plats förhandlingen ska ske. 

 
Av ett mejl som bolaget skickade till lokalombudsmannen den 12 augusti 
2019 framgår att bolaget inte nekade till förhandling. Bolaget angav föl- 
jande. ”Den här eller nästa vecka kan jag inte komma upp, kan inte du 
komma ner till Stockholm”. Detta tolkade ombudsmannen, utan att åter- 
komma i frågan om på vilken plats förhandling skulle äga rum, som för- 
handlingsvägran. I stället för att svara på bolagets framställning valde Bygg- 
nads Gävle-Dala att frånträda förhandlingen och lämna över ärendet till för- 
bundet. 

 
Förhandling har de facto ägt rum per mejl och brev utan att tvisten kunde 
lösas, även om det inte finns någon överenskommelse mellan parterna om 
att förhandlingen skulle genomföras på detta sätt. Det finns inte något stöd i 
medbestämmandelagen för att förhandling med sammanträde skulle ha skett 
i Gävle. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna är överens om att bolaget har varit förhandlingsskyldigt enligt 10 § 
medbestämmandelagen. Det är ostridigt att bolaget inte har kommit till eller 
deltagit i något förhandlingssammanträde med anledning av förhandlings- 
framställningen och att parterna inte träffat någon överenskommelse om att 
förhandla på annat sätt än genom förhandling vid ett sammanträde. Tvisten 
gäller om bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet genom att inte med- 
verka till att förhandling vid ett sammanträde kom till stånd och om för- 
handlingsskyldigheten är uppfylld genom den mejl- och brevväxling som 
förevarit mellan parterna. 

 
Utredningen 

 
Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har åberopat skriftlig 
bevisning. 
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Har bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet? 
 

Av 10 § medbestämmandelagen framgår att en arbetstagarorganisation har 
rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga om förhållandet mellan arbets- 
givaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetsta- 
gare hos arbetsgivaren. Av 15 § samma lag framgår att part som är skyldig 
att förhandla själv eller genom ombud ska inställa sig vid förhandlingssam- 
manträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av 
den fråga som förhandlingen avser. Det anges vidare att parterna gemensamt 
kan välja någon annan form för förhandling än sammanträde. Av 16 § 
samma lag framgår att en part som vill förhandla ska göra en framställning 
hos motparten om förhandling. Vidare framgår att en förhandling, som här 
är aktuell, ska hållas inom två veckor från det att motparten fått del av för- 
handlingsframställningen, om parterna inte kommer överens om något 
annat. Av samma bestämmelse följer att det ankommer i övrigt på parterna 
att bestämma tid och plats för förhandlingssammanträde. 

 
Enligt förbundets mening bröt bolaget mot sin förhandlingsskyldighet 
genom sitt samlade agerande, däribland att inte inställa sig till förhandling 
någon av de föreslagna tiderna och inte heller föreslå någon annan tid för 
förhandling. 

 
Bolaget har bestritt att det brutit mot sin förhandlingsskyldighet. Till stöd 
för sin ståndpunkt har bolaget anfört följande. Bolaget försökte få förhandla 
i Solna eller Stockholm i stället för i Gävle men detta önskemål bemöttes 
inte av förbundet. I vart fall ägde förhandling rum per mejl och brev. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Av 15 § medbestämmandelagen framgår, som ovan angetts, att parterna kan 
förhandla på annat sätt än genom sammanträde. Parterna kan gemensamt 
välja någon annan form, t.ex. förhandlingar per brev, e-post eller telefon. 
För att förhandlingar i medbestämmandelagens mening ska anses ha påbör- 
jats, krävs emellertid att parterna är medvetna om att kontakten avser just 
förhandlingar. Förhandlingsskyldigheten innebär vidare att båda parter ska 
tillåtas att lägga fram sina synpunkter på den fråga som ska behandlas och 
att argumentera för sin ståndpunkt (se t.ex. AD 2019 nr 34 och AD 2010 
nr 47). 

 
Bolaget, som ostridigt har mottagit en förhandlingsframställning från för- 
bundet, har haft en skyldighet att medverka till att få till stånd en förhand- 
ling. 

 
Det är ostridigt att parterna inte kommit överens om att hålla förhandling på 
annat sätt än genom sammanträde. Förhandlingsskyldigheten är således inte 
uppfylld genom den mejl- och brevkorrespondens som förevarit mellan par- 
terna. 

 
I brev från bolagets ställföreträdare Janne Olsson till lokalombudsmannen 
Henrik Jonsson den 9 augusti 2019 meddelade Janne Olsson bl.a. följande. 
”Ja om det absolut inte finns något annan väg att gå blir jag väl tvungen att 
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komma på den så kallade förhandlingen även om vi får komma överens om 
en ny tid”. Bolaget föreslog dock ingen förhandlingstid. 

 
Av mejl den 12 augusti 2019 framgår att Janne Olsson meddelade att han 
inte kunde komma till Gävle den aktuella veckan eller påföljande vecka, 
dvs. de veckor som omfattade såväl den först föreslagna förhandlingstiden 
som de ytterligare tre förhandlingstider som förbundet föreslagit den 16, 22 
och 23 augusti 2019. Janne Olsson frågade i mejlet om inte ombudsmannen 
kunde komma ner till Stockholm, men föreslog inga tider. Bolaget får 
genom mejlen anses ha anmält förhinder de föreslagna tiderna. 

 
Mot bakgrund av att bolaget hade nekat till fyra föreslagna förhandlingstider 
meddelade ombudsmannen härefter till bolaget att han tolkade bolagets age- 
rande som en förhandlingsvägran och nu skulle överlämna ärendet till för- 
bundet centralt. När bolaget i det läget, i stället för att föreslå nya tider eller 
på annat sätt medverka till att förhandling kom till stånd, endast svarade om- 
budsmannen att denne fick förstå att han” inte kan släppa allt vind för våg 
för detta” anser Arbetsdomstolen att bolaget därigenom inte – på det sätt 
som krävs enligt 16 § medbestämmandelagen – medverkade till att förhand- 
lingssammanträde kom till stånd (jfr AD 2008 nr 19). Bolaget bröt därmed 
mot sin förhandlingsskyldighet. 

 
Sammanfattning och skadestånd 

 
Arbetsdomstolen har funnit att bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten i 
10 § medbestämmandelagen. 

 
Bolaget är, på grund av brottet mot förhandlingsskyldigheten, skyldigt att 
enligt 54 och 55 §§ medbestämmandelagen betala allmänt skadestånd till 
förbundet. Enligt Arbetsdomstolens mening bör det allmänna skadeståndet 
bestämmas till yrkat belopp. 

 
Rättegångskostnad 

 
Bolaget har förlorat målet och ska därmed ersätta förbundet för dess rätte- 
gångskostnad. 

 
Förbundet har yrkat ersättning med 35 700 kr, avseende ombudsarvode. 
Arbetsdomstolen bedömer att kostnaden är skälig för tillvaratagande av för- 
bundets rätt i målet. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Zelda Design & Hantverk AB att till Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet betala 30 000 kr i allmänt skadestånd, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 oktober 2019 till dess betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar Zelda Design & Hantverk AB att ersätta 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet för dess rättegångskostnad med 
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35 700 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för denna dom till dess betalning sker. 

Ledamöter: Karin Renman, David Johnsson och Per Bardh. Enhälligt. 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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