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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-10-14

Dom nr 55/20
Mål nr A 98/19

KÄRANDE
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
1. Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan), Box 16355, 103 26 Stockholm
2. Naser Garmaki, 630307-2992, Bergengatan 10, 164 35 Kista
Ombud för 2: jur.kand. Julian Jacoby, Advokatfirman Salmi & Partners AB,
Box 3095, 103 61 Stockholm
SAKEN
lönefordran m.m.

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal, kollektivavtal Personlig assistans.
Anisa Bakhteeva är medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal). Hon anställdes av Naser Garmaki den 1 juli 2017 som personlig assistent åt honom. Under anställningen har Anisa Bakhteeva arbetat på
obekväm tid samt haft jour, för vilket hon fått viss ob- och jourersättning.
Parterna är oense om Naser Garmaki betalat för låg ob- och jourersättning
till Anisa Bakhteeva, om Anisa Bakhteeva har rätt till lön och semesterersättning för tiden 1 januari–1 februari 2018, samt om Naser Garmaki brutit
mot kollektivavtalet och semesterlagen genom att inte ha betalat rätt lön och
ersättning. Naser Garmaki har, för det fall han skulle förpliktas att betala
något till Anisa Bakhteeva, kvittningsvis gjort gällande en motfordran.
På yrkande av Kommunal meddelade Arbetsdomstolen tredskodom mot
Naser Garmaki den 19 februari 2020, sedan han uteblivit från sammanträde
för muntlig förberedelse. Sedan Naser Garmaki ansökt om återvinning har
Arbetsdomstolen återupptagit handläggningen av målet.
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Yrkanden m.m.
Kommunal har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Naser Garmaki att
till Anisa Bakhteeva betala
a) ob- och jourersättning med 2 059 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på
beloppet 103,54 kr från den 31 augusti 2017, på beloppet 528,28 kr från
den 30 september 2017, på beloppet 396,76 kr från den 31 oktober 2017,
på beloppet 396,76 kr från den 30 november 2017, och på beloppet
633,38 kr från den 31 december 2017, allt till dess betalning sker,
b) lön för tiden 1 januari–17 januari 2018 med 21 024 kr, med ränta enligt
6 § räntelagen från den 28 februari 2018 till dess betalning sker,
c) lön för tiden 18 januari–1 februari 2018 med 19 272 kr, med ränta enligt
6 § räntelagen från den 28 februari 2018 till dess betalning sker,
d) allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 25 000 kr, med ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den
10 september 2019) till dess betalning sker,
e) semesterersättning med 5 238 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från
den 1 mars 2018 till dess betalning sker, samt
f) allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen med 15 000 kr, med
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den
10 september 2019) till dess betalning sker.
Naser Garmaki har bestritt samtliga yrkanden. Han har vitsordat beloppet
och räntan under punkten a) för det fall Arbetsdomstolen skulle finna att
Anisa Bakhteeva har rätt till den ersättningsnivå som följer av kollektivavtalet samt sättet att beräkna räntan på de allmänna skadestånden.
För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att Naser Garmaki är skyldig att
betala något belopp till Anisa Bakhteeva har Naser Garmaki begärt att
Arbetsdomstolen från det beloppet ska avräkna 14 076 kr avseende lån till
flygbiljetter.
Kommunal har bestritt Naser Garmakis kvittningsinvändning.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.
Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.
Kommunal
Sammanfattning av grunderna
Anisa Bakhteeva har för tiden juli–november 2017 fått lägre ob- och jourersättning än den som ska betalas enligt kollektivavtalet.
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Hon och Naser Garmaki har inte, som han påstått, träffat något personligt
avtal om ob- och jourersättning. Hon har därför rätt till den ersättningsnivå
som följer av kollektivavtalet. Naser Garmaki ska därför betala den
återstående ob- och jourersättningen samt allmänt skadestånd för
kollektivavtalsbrott.
Anisa Bakhteeva har utfört arbete under tiden 1–17 januari 2018, samt stått
till förfogande för arbete under tiden 18 januari–1 februari 2018, utan att få
någon lön. Naser Garmaki är skyldig att till henne betala dels lön, dels allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.
Anisa Bakhteeva har rätt till semesterersättning på lönen för tiden 1 januari–
1 februari 2018. Enligt hennes anställningsavtal uppgår semesterersättningen till 13 procent. Naser Garmaki är därför skyldig att till henne betala
dels semesterersättning för den tiden, dels allmänt skadestånd för brott mot
semesterlagen.
Naser Garmaki har lånat 14 076 kr till Anisa Bakhteeva för flygbiljetter,
men hon har återbetalat beloppet. Naser Garmaki har alltså inte någon motfordran och någon avräkning ska därför inte göras.
Omständigheter
Anisa Bakhteeva provanställdes av Naser Garmaki den 1 juli 2017. Provanställningen skulle vara i sex månader. Anställningen omfattade
40 timmar per vecka med en avtalad lön om 169 kr per timme.
Ob- och jourersättning
Anisa Bakhteeva har arbetat på obekväm tid samt haft jour. För sådant arbete betalas enligt kollektivavtalet ersättning utöver grundlönen. Naser
Garmaki har ersatt henne för arbete på obekväm tid (ob-ersättning) och jour
(jourersättning), men beräknat ersättningen på fel belopp.
Enligt kollektivavtalet har Anisa Bakhteeva haft rätt till ob- och
jourersättning med följande timbelopp (se § 9 Mom. 2, avseende obersättning, och § 8 Mom. 3, avseende jourersättning i kollektivavtalet).
− 20:55 kr (ob-ersättning kväll)
− 51:10 kr (ob-ersättning helg)
− 41:43 kr (ob-ersättning natt)
− 34:49 kr (jour)
− 69:09 kr (jourhelg)
Naser Garmaki har betalat ob- och jourersättning med följande timbelopp.
− 18:30 kr (ob-ersättning kväll)
− 45:50 kr (ob-ersättning helg)
− 36:90 kr (ob-ersättning natt)
− 30:70 kr (jour)
− 61:50 kr (jourhelg)
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Naser Garmaki är skyldig att betala mellanskillnaden mellan den ersättning
som följer av kollektivavtalet och den ersättning han betalat. Mellanskillnaden är 2 059 kr.
Enligt kollektivavtalet får arbetsgivare och arbetstagare träffa överenskommelse om att lönen ska inkludera jour- och ob-ersättning. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig, se § 5 Mom. 1.2 tredje stycket i kollektivavtalet. Anisa Bakhteeva och Naser Garmaki har inte träffat någon sådan överenskommelse. Det är inte hon som har skrivit under den handling som åberopats av Naser Garmaki.
Anställningens upphörande m.m.
I januari 2018 träffade Anisa Bakhteeva och Naser Garmaki ett nytt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning. Anställningen omfattade
40 timmar per vecka med en avtalad lön om 219 kr per timme. Anisa
Baktheeva uppfattade att det var en anställning för viss tid, så länge uppdraget varar.
Anisa Bakhteeva upplevde under januari 2018 att Naser Garmaki blev allt
mer frustrerad och ilsken, vilket gjorde honom svår att arbeta med. Hans
uppträdande eskalerade och den 17 januari 2018 sa han ”nu ringer jag polisen och berättar att din pojkvän har sagt att han ska döda mig” och ringde
därefter polisen. Anisa Bakhteeva blev rädd och ringde vårdcentralen som
lovade att skicka hjälp. Efter en stund anlände polisen och strax därefter en
person från vårdcentralen. Anisa Bakhteevas arbetspass tog därefter slut och
hon lämnade lägenheten. Naser Garmaki gjorde en polisanmälan den dagen.
Dagen efter, den 18 januari 2018, ringde hon till Naser Garmaki för att reda
ut situationen. Naser Garmaki sade då ”du jobbar inte här längre”. Anisa
Bakhteeva uppfattade det som att anställningen skulle upphöra efter två
veckor, dvs. med sista anställningsdag den 1 februari 2018, i enlighet med
§ 2 Mom. 5.2 första stycket i kollektivavtalet. Efter den 17 januari 2018 var
hon arbetsbefriad. Under resterande del av ”uppsägningstiden”, dvs. under
tiden 18 januari–1 februari 2018, stod hon till förfogande för arbete.
Anisa Bakhteeva har inte haft semester i december 2017 och har inte heller i
övrigt haft semester under anställningen. Hon arbetade t.o.m. den 17 januari
2018.
Frågan om Anisa Bakhteevas lagliga rätt att vistas i Sverige under den period som anställningen pågick saknar betydelse för tvisten. Hon hade dock
rätt att under hela anställningsperioden vistas i Sverige. Beslutet från
Migrationsverket var felaktigt, vilket Migrationsverket har vidgått. Anisa
Baktheeva hade, och har alltjämt, rätt att vistas i Sverige.
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Lön
Anisa Bakhteeva har rätt till lön dels för utfört arbete under tiden
1–17 januari 2018, dels för att ha stått till förfogande för arbete under tiden
18 januari–1 februari 2018. Naser Garmaki har inte betalat någon lön för
dessa perioder.
Anisa Bakhteeva har inte haft något fast schema. Hon har inte heller haft
tillgång till upprättade tidrapporter. Det är därför oklart hur hon arbetat under tiden 1–17 januari 2018. Hon har utfört det arbete som Naser Garmaki
krävt. Vidare är det oklart hur hon skulle ha arbetat under tiden
18 januari–1 februari 2018, om hon inte hade arbetsbefriats. Kravet på lön
grundar sig därför på att hon under anställningen haft ett arbetstidsmått om
40 timmar per vecka och att hon under alla förhållanden skulle ha arbetat
minst åtta timmar per dag, dagtid måndag till fredag.
Enligt detta beräkningssätt skulle Anisa Bakhteeva under tiden 1–17 januari
2018 ha arbetat 12 dagar, åtta timmar per dag till avtalad lön om 219 kr per
timme (12 x 8 x 219 = 21 024), och under tiden 18 januari–1 februari 2018
ha arbetat 11 dagar, åtta timmar per dag till samma avtalade lön (11 x 8 x
219 = 19 272).
Tidsrapportering till Försäkringskassan sker en gång per månad. Det var
Naser Garmaki som fyllde i den arbetade tiden i ett administrativt system,
varefter hon godkände rapporterna innan de skickades till
Försäkringskassan. Naser Garmaki har dock inte lämnat några uppgifter om
i vilken omfattning hon arbetade under tiden 1–17 januari 2017, vare sig till
henne eller Försäkringskassan. Efter den 17 januari 2018 har Anisa
Bakhteeva inte rapporterat någon tid eftersom hon var arbetsbefriad. Naser
Garmaki är dock, i egenskap av arbetsgivare, skyldig att betala lön till henne
oavsett hur det förhåller sig med tidsrapporteringen till Försäkringskassan.
Lönen förföll till betalning den 28 februari 2018.
Semesterersättning
På den begärda lönen ska semesterersättning utgå. Enligt anställningsavtalet
uppgår semesterersättningen till 13 procent av i anställningen intjänad lön.
Naser Garmaki är därför skyldig att till Anisa Bakhteeva betala 5 238 kr i
semesterersättning (40 296 x 0,13 = 5 238).
Semesterersättningen förföll till betalning den 1 mars 2018, dvs. en månad
efter anställningens upphörande (se 30 § semesterlagen).
Kvittningsinvändningen
Strax efter löneutbetalningen i september 2017, då Naser Garmaki lånat
henne 14 076 kr genom att köpa flygbiljetter till henne, betalade hon
7 000 kr till honom. I oktober, november och december betalade hon tillbaka omkring 5 000 kr per månad, tillsammans upp emot 15 000 kr till
Naser Garmaki. Hela beloppet var återbetalat senast vid årsskiftet
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2017/2018. Naser Garmaki har därför inte något motkrav som ska avräknas
mot Anisa Bakhteeva.
Naser Garmaki
Sammanfattning av grunderna
Naser Garmaki och Anisa Bakhteeva har träffat ett skriftligt avtal om att oboch jourersättning ska ingå i hennes lön. Han är därför inte skyldig att till
henne betala ytterligare sådan ersättning och inte heller allmänt skadestånd
för kollektivavtalsbrott.
Anisa Bakhteeva har inte rätt till lön för tiden 1 januari–1 februari 2018, eftersom hon då varken utfört arbete eller stått till förfogande för arbete. Eftersom hon inte har rätt till lön, har hon inte heller rätt till den begärda semesterersättningen. Naser Garmaki har såldes inte brutit mot semesterlagen
eller kollektivavtalet och är därför inte skyldig att betala något allmänt skadestånd.
Naser Garmaki har lånat 14 076 kr till Anisa Bakhteeva. Hon har inte återbetalat beloppet. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att Naser
Garmaki är skyldig att betala något belopp till Anisa Bakhteeva, ska hans
motfordran avräknas från det beloppet.
Omständigheter
Naser Garmaki är sedan 2013 svårt sjuk och i behov av personlig assistans
dygnet runt. Under 2017 bestämde han sig för att inte längre anlita ett assistansbolag, utan själv anställa egen personal.
Anisa Bakhteeva anställdes som personlig assistent av honom med början
den 1 juli 2017.
Ob- och jourersättning
Anisa Bakhteeva har arbetat obekväm tid och haft jour på det sätt
Kommunal gjort gällande och Naser Garmaki har betalat ersättning med de
belopp som framgår av lönebeskeden.
Enligt kollektivavtalet får arbetsgivare och arbetstagare träffa överenskommelse om att bl.a. ob- och jourersättning ska ingå i lönen. Han och Anisa
Bakhteeva har träffat en sådan överenskommelse. Det är hon som skrivit
under avtalet. Överenskommelsen är giltig och hon har således fått korrekt
ersättning. Naser Garmaki är alltså inte skyldig att betala ytterligare ersättning till Anisa Bakhteeva och han har inte brutit mot kollektivavtalet.
Anställningens upphörande m.m.
Anisa Bakhteeva har varken arbetat eller stått till förfogande för arbete under 2018. Hon var semesterledig under tiden 23–27 december 2017, och kom
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inte tillbaka till arbetet efter semestern. Naser Garmaki försökte upprepade
gånger att nå henne, men utan resultat. Först den 17 januari 2018 kom hon
oanmäld hem till honom. Hon förklarade att hon fått avslag av
Migrationsverket och därför inte fick vistas eller arbeta i Sverige. Hon sade
därför upp sig själv med omedelbar verkan.
Lön m.m.
Anisa Bakhteeva har alltså inte under januari 2018 vare sig arbetat eller stått
till förfogande för arbete. Hon är därför inte berättigad till lön.
Anisa Bakhteeva har inte rapporterat någon arbetad tid för den aktuella tiden. Försäkringskassan har därför inte betalat några pengar till Naser
Garmaki för betalning av hennes lön. Att hon inte rapporterat in någon tid
visar att hon inte har arbetat under tiden 1 januari–1 februari 2018.
Eftersom Anisa Bakhteeva inte har rätt till lön, har hon inte heller rätt till
den begärda semesterersättningen. Naser Garmaki har därför inte heller brutit mot semesterlagen eller mot kollektivavtalet.
Kvittningsinvändningen
Naser Garmaki har lånat 14 076 kr till Anisa Bakhteeva för köp av flygbiljetter till hennes föräldrar. Hon har inte till någon del återbetalat beloppet,
vare sig genom avstående från lön eller genom kontantbetalningar.
Om Arbetsdomstolen skulle finna att Naser Garmaki är skyldig att betala
något till Anisa Bakhteeva, ska motfordran avräknas från det beloppet.
Utredningen
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På begäran av Kommunal har
förhör hållits med Anisa Bakhteeva och hennes man Alex Kraus. På begäran
av Naser Garmaki har förhör hållits med honom. Parterna har åberopat
skriftlig bevisning.
Domskäl
De huvudsakliga frågorna
Arbetsdomstolen ska pröva om Naser Garmaki betalat för lite ob- och jourersättning till Anisa Bakhteeva under 2017, om Anisa Bakhteeva har rätt
till lön och semesterersättning för tiden 1 januari–1 februari 2018, samt om
Naser Garmaki brutit mot kollektivavtalet och semesterlagen genom att inte
ha betalat den av Kommunal begärda ersättningen. Om Arbetsdomstolen
skulle finna att Naser Garmaki är skyldig att betala något belopp till Anisa
Bakhteeva, ska domstolen pröva om han har en motfordran som kan avräknas från det beloppet.
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Har Anisa Bakhteeva rätt till ytterligare ob- och jourersättning?
Parterna är ense om att Naser Garmaki har betalat Anisa Bakhteeva viss oboch jourersättning. Kommunal har gjort gällande att Anisa Bakhteeva enligt
kollektivavtalet har rätt till en högre ersättning än den Naser Garmaki betalat. Naser Garmaki har invänt han och Anisa Bakhteeva träffat en skriftlig
överenskommelse om att ob- och jourersättningen skulle ingå i lönen.
Kommunal har bestritt att en sådan överenskommelse träffats.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Naser Garmaki har bevisbördan för att ett avtal träffats. En skriftlig och
underskriven handling kan i det sammanhanget utgöra ett starkt bevis. Vilket bevisvärde en sådan handling har beror emellertid på omständigheterna.
Naser Garmaki har åberopat en kopia av en handling med Naser Garmakis
och Anisa Bakhteevas underskrifter och som innehåller en löneöverenskommelse. Anisa Bakhteeva har i förhör förnekat att hon skrivit under handlingen. Signaturen i överenskommelsen är någorlunda lik Anisa Bakhteevas
signatur i de i målet ingivna anställningsavtalen, som hon ostridigt skrivit
under. Handlingen är dock inte ingiven i original och har därför ett begränsat bevisvärde. Vidare har Naser Garmaki i förhör inte kunnat erinra sig om
när i tiden som handlingen ska ha skrivits under och har inte heller kunnat
lämna några uppgifter om det tillfället.
Sammantaget är det inte ens övervägande sannolikt att Anisa Bakhteeva
skrivit under handlingen och det är inte i övrigt visat att det träffats något
sådant avtal som Naser Garmaki gör gällande. Han ska därför betala ytterligare ob- och jourersättning till Anisa Bakhteeva. Naser Garmaki har vitsordat det yrkade beloppet och räntan. Eftersom Naser Garmaki inte betalat
ersättningarna, har han även brutit mot kollektivavtalet.
Har Anisa Bakhteeva rätt till ytterligare lön för tiden 1 januari–1 februari
2018?
Anisa Bakhteeva har gjort gällande följande. Hon arbetade i december 2017
och under tiden 1 januari–17 januari 2018. Hon blev uppsagd den 18 januari
2018 och arbetade fr.o.m. den dagen inte mer för Naser Garmaki. Hon stod
till förfogande för arbete under uppsägningstiden t.o.m. den 1 februari 2018.
Hon har därför rätt till ytterligare lön, oavsett om hur det förhåller sig med
tidsrapportering till Försäkringskassan. Hon har också rätt till allmänt skadestånd för att Naser Garmaki brutit mot kollektivavtalet genom att inte
betala lön till henne.
Naser Garmaki har gjort gällande följande. Anisa Bakhteeva var semesterledig under tiden 23–27 december 2017 och hon har därefter inte arbetat. Hon
kom den 17 januari 2018 till hans bostad och sade upp sig själv med omedelbar verkan. Hon har inte stått till förfogande för arbete under uppsägningstiden. Anisa Bakhteeva har inte för januari 2018 rapporterat någon arbetad tid till Försäkringskassan, som därför inte betalat ut några pengar till
honom för betalning av hennes lön. Anisa Bakhteeva har därmed inte rätt till
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ytterligare lön och han har inte brutit mot kollektivavtalet. Eftersom hon inte
har rätt till ytterligare lön, har hon inte heller rätt till semestersättning och
han har därför inte brutit mot semesterlagen.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Anisa Bakhteeva och Naser Garmaki har i förhör lämnat motstridiga uppgifter om vad som hände i slutet av december 2017 och under januari 2018. De
synes vara överens om att de skrev under ett anställningsavtal den 3 januari
2018 i Naser Garmakis bostad, att det förekom en dispyt i Naser Garmakis
bostad den 17 januari 2018 samt att Anisa Bakhteeva i vart fall efter den
dagen inte arbetade mer för Naser Garmaki.
Naser Garmaki har under målet och inledningsvis under förhöret berättat att
Anisa Bakhteeva inte arbetade alls efter den 23 december 2017 och att hon
inte återkom till arbetsplatsen förrän den 17 januari 2018. Enligt en ingiven
tidrapport arbetade Anisa Bakhteeva dock i viss utsträckning under tiden
23–27 december 2017. Naser Garmaki har i förhör på särskilda frågor om
innehållet i tidrapporten medgett att Anisa Bakhteeva trots allt jobbade i viss
utsträckning under den angivna tiden. Han har senare i förhöret uppgett att
han och Anisa Bakhteeva skrev under ett anställningsavtal den 3 januari
2018 i hans bostad.
Anisa Bakhteeva har hållit fast vid sin berättelse under målet och under förhöret. Hennes uppgifter vinner även visst stöd av utredningen i övrigt. Att
hon arbetade i december överensstämmer med vad som framkommit i
tidrapporten. Hennes uppgifter om att hon arbetade 1–17 januari 2018 stöds
av att hon och Naser Garmaki skrev under ett anställningsavtal den 3 januari
2018 med verkan från den 1 januari 2018. Anisa Bakhteevas uppgifter om
att hon arbetade 1–17 januari 2018 får även visst stöd av de uppgifter
hennes man Alex Kraus lämnat i förhör om att han följde med
Anisa Bakhteeva till arbetet i början av januari och väntade på henne i
närheten av Naser Garmakis bostad medan hon arbetade.
Mot bakgrund härav har Anisa Bakhteevas uppgifter sådant försteg framför
Naser Garmakis uppgifter, att hennes uppgifter ska läggas till grund för bedömningen. Arbetsdomstolens mening är alltså att det är visat att hon arbetade t.o.m. den 17 januari 2018, då dispyten utspelade sig mellan henne och
Naser Garmaki i hans bostad, och att hon därefter blev uppsagd och inte
arbetade fler dagar.
Anisa Bakhteeva har därför rätt till ytterligare lön för tiden 1–17 januari
2018 och för uppsägningslön under två veckor därefter i enlighet med kollektivavtalet, dvs. t.o.m. den 1 februari 2018, då hon får anses ha stått till förfogande för arbete. Att Anisa Bakhteeva inte rapporterat in någon tid till
Försäkringskassan påverkar inte rätten till lön. Lönekravet är beräknat utifrån det arbetstidsmått och den lön som parterna kommit överens i anställningsavtalet den 3 januari 2018. Lönen förföll till betalning den 28 februari
2018 varför ränta ska löpa från den dagen.
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Eftersom Naser Garmaki inte betalat lön till henne har han även brutit mot
kollektivavtalet och ska därför, även med beaktande av att han brutit mot
kollektivavtalet genom att betala för lite ob- och jourersättning, betala ett
allmänt skadestånd till Anisa Bakhteeva med skäliga 15 000 kr. Räntan på
det allmänna skadeståndet är vitsordad.
Semesterersättning och brott mot semesterlagen
Anisa Bakhteeva har även rätt till semestersättning på lönebeloppet som enligt anställningsavtalet uppgår till 13 procent av i anställningen intjänad lön.
Hon ska därför tillerkännas det yrkade beloppet för semestersättning. Semestersättningen förföll till betalning den 1 mars 2018 varför ränta ska löpa
från den dagen.
Eftersom Naser Garmaki inte betalat ut semesterersättning till Anisa
Bakhteeva, har han även brutit mot semesterlagen och ska därför betala ett
allmänt skadestånd till henne med skäliga 10 000 kr. Räntan på det allmänna
skadeståndet är vitsordad.
Har Naser Garmaki rätt att avräkna lån för flygbiljetter?
Parterna är ense om att Naser Garmaki lånade 14 076 kr till Anisa
Bakhteeva i september 2017. Anisa Bakhteeva har påstått att hon återbetalat
lånet vilket Naser Garmaki har bestritt.
Anisa Bakhteeva har i förhör redogjort för hur hon återbetalade lånet genom
kontanta betalningar till Naser Garmaki under september–december 2017
och att lånet var återbetalat före årsskiftet. Hennes uppgifter är i denna del
påtagligt osäkra. Det är därmed inte mot Naser Garmakis bestridande visat
att hon återbetalat lånet till någon del. Naser Garmaki har därför rätt att från
Anisa Bakhteevas krav avräkna ett belopp om 14 076 kr.
Rättegångskostnader
Anisa Bakhteeva har tillerkänts ersättning för ytterligare ob- och jourersättning för år 2017, för lön under tiden 1 januari–1 februari 2018 och för semesterersättning enligt yrkandena. Hon har även tillerkänts allmänna skadestånd för kollektivavtalsbrott och för brott mot semesterlagen, dock med
något lägre belopp än yrkat. Naser Garmaki å sin sida har fått bifall till sin
kvittningsinvändning.
Kommunal har därmed vunnit målet i sådan utsträckning att det enligt
Arbetsdomstolens mening är skäligt att tillerkänna Kommunal två tredjedelar av förbundets rättegångskostnader, till den del dessa är skäliga.
Kommunal har yrkat ersättning med 319 709 kr, varav 236 284 kr för
ombudsarvode, 1 958 kr för tidsspillan, 17 525 kr för utlägg och 63 942 kr
för mervärdesskatt. Naser Garmaki har överlämnat åt Arbetsdomstolen att
bedöma skäligheten av yrkat belopp.
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De omtvistade beloppen har varit begränsade och de frågor som aktualiserats i målet har inte varit av komplicerad art. Enligt Arbetsdomstolens
mening har Naser Garmakis processföring – innan han företräddes av det
nuvarande ombudet – varit sådan att den orsakat merkostnader för
Kommunal. Han har – enligt uppgifter från Kommunal, som inte bestritts –
inte medverkat till att sådant skiljeförfarande som föreskrivs i kollektivavtal,
kommit till stånd. Vidare har han uteblivit från ett sammanträde, inte följt
domstolens förelägganden och inte besvarat frågor som ställts i syfte att utreda målet. Även med beaktande härav är Kommunals yrkande avseende
ombudsarvode något högt och skälig ersättning bör sättas till 200 000 kr.
Övriga belopp är skäliga och ska betalas, dvs. ett sammanlagt belopp om
274 354 kr bedöms vara skäligt (200 000 kr för arvode, 1 958 kr för tidsspillan, 17 525 kr för utlägg och 54 871 kr för mervärdesskatt). Naser Garmaki
ska enligt det ovan anförda ersätta Kommunal med två tredjedelar av detta
belopp, dvs. med 182 903 kr.
Domslut
1. Arbetsdomstolen undanröjer domstolens tredskodom den 19 februari
2020, dom nr 10/20.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Naser Garmaki att till Anisa Bakhteeva
betala
a) ob- och jourersättning med 2 059 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen
på beloppet 103,54 kr från den 31 augusti 2017, på beloppet 528,28 kr
från den 30 september 2017, på beloppet 396,76 kr från den 31 oktober
2017, på beloppet 396,76 kr från den 30 november 2017, och på
beloppet 633,38 kr från den 31 december 2017, allt till dess betalning
sker,
b) lön med 40 296 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
28 februari 2018 till dess betalning sker.
c) allmänt skadestånd med 15 000 kr för kollektivavtalsbrott, med ränta
enligt 6 § räntelagen från den 10 september 2019 till dess betalning sker,
d) semesterersättning med 5 238 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från
den 1 mars 2018 till dess betalning sker, och
e) allmänt skadestånd med 10 000 kr för brott mot semesterlagen med
ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 september 2019 till dess betalning
sker.
3. Från beloppen i punkt 2 ska avräkning göras för Naser Garmakis motfordran om 14 076 kr.
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4. Naser Garmaki ska ersätta Svenska Kommunalarbetarförbundets rättegångskostnader med 182 903 kr, varav 133 333 kr avseende
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda
beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Torbjörn Hagelin.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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