MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2020
novemberrapporten innehåller följande domar
•

AD 2020 nr 57,

som handlar om utnyttjande eller röjande av
företagshemlighet, s 1

•

AD 2020 nr 58,

som handlar om uppsägning av arbetstagare med
funktionsnedsättning, s 5

•

AD 2020 nr 59,

som handlar om rättegångskostnader, s 17

•

AD 2020 nr 64,

som handlar om allmänt skadestånd vid
kollektivavtalsbrott, s 21

•

AD 2020 nr 65,

som handlar om primär förhandlingsskyldighet enligt
13 § medbestämmandelagen, s 25

•

AD 2020 nr 66,

som handlar om kollektivavtalsbrott, primär
förhandlingsskyldighet och skyddsombudets roll vid
ändrat arbetstidsschema, s 35

De Bästa Hälsningar

Tommy Iseskog

Domar från Arbetsdomstolen november 2020
1. AD 2020 nr 57
Fallet, som handlar om utnyttjande eller röjande av företagshemlighet,
refereras ingående på vita blad
2. AD 2020 nr 58
Fallet, som handlar om uppsägning av arbetstagare med
funktionsnedsättning, refereras ingående på vita blad
3. AD 2020 nr 59
Fallet, som handlar om rättegångskostnader, refereras ingående på vita
blad
4. AD 2020 nr 60
Tredskodom
5. AD 2020 nr 61
Tredskodom
6. AD 2020 nr 62
Tredskodom
7. AD 2020 nr 63
Tredskodom
8. AD 2020 nr 64
Fallet, som handlar om allmänt skadestånd vid kollektivavtalsbrott,
refereras ingående på vita blad
9. AD 2020 nr 65
Fallet, som handlar om primär förhandlingsskyldighet enligt 13 §
medbestämmandelagen, refereras ingående på vita blad
10. AD 2020 nr 66
Fallet, som handlar om kollektivavtalsbrott, primär
förhandlingsskyldighet och skyddsombudets roll vid ändrat
arbetstidsschema, refereras ingående på vita blad

November 2020 s. 1

ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-11-11
Stockholm

Dom nr 57/20
Mål nr B 3/20

KLAGANDE
Marginalen Bank Bankaktiebolag, 516406-0807, Box 26134,
100 41 Stockholm
Ombud: advokaten Tom Johansson, Tom Johansson Advokatbyrå, Västra
Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
MOTPARTER
1. Fredrik Söderhielm, 580829-1156, Ekbacksvägen 9, 182 33 Danderyd
2. Skandinavisk Företagsleasing AB, 556421-8062, c/o Söderhielm,
Ekbacksvägen 9, 182 33 Danderyd
Ombud för 1 och 2: advokaten Roine Sievo, Advokatfirman Sievo AB,
Stockholmsvägen 18, 181 33 Lidingö
SAKEN
brott mot företagshemlighetslagen m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Attunda tingsrätts dom den 16 december 2019 i mål nr T 3940-18
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Marginalen Bank Bankaktiebolag (banken) har yrkat att Arbetsdomstolen, med
ändring av tingsrättens dom, bifaller den av banken förda talan, befriar banken
från skyldigheten att ersätta Fredrik Söderhielms och Skandinavisk Företagsleasing AB:s (bolaget) rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förpliktar dem att solidariskt ersätta banken för dess rättegångskostnader där.
Fredrik Söderhielm och bolaget har bestritt ändring, men förklarat att de
fortfarande medger bankens förbudstalan.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Parterna har till stöd för sin talan
åberopat samma grunder och bevisning som vid tingsrätten. Inspelningarna av
förhören vid tingsrätten har spelats upp vid huvudförhandlingen. Parterna har
utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Banken har
dock förklarat att det inte längre görs gällande att den handling som tingsrätten
betecknat som punkt 8 (rad 8 i bilaga Sekretess till tingsrättens dom) innehåller
företagshemligheter eller att de tre handlingar som sänts till Fredrik Söderhielms
gmail-adress röjts i företagshemlighetslagens mening.
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Domskäl
Arbetsdomstolen kommer i fråga om bankens skadeståndstalan till samma
slutsatser som tingsrätten. Punkten 2 i tingsrättens domslut om avslag på
bankens skadeståndsyrkanden ska alltså fastställas.
Även i fråga om bankens yrkande om vitesförbud kommer Arbetsdomstolen till
samma slutsats som tingsrätten.
Tingsrätten får genom punkten 1 i domslutet anses ha avslagit även bankens
alternativa yrkande om ett förbud utan vite. I fråga om det yrkandet gör Arbetsdomstolen följande bedömning.
Fredrik Söderhielm och bolaget har medgivit yrkandet, som numera får anses
inte omfatta de handlingar som anges i rad 8 och 16 i bilaga Sekretess till tingsrättens dom. Parterna hade kunnat avtala om ett sådant förbud utan offentligrättsligt vite som yrkats och ett sådant avtal i form av en förlikning hade på
begäran kunnat stadfästas i dom. Det finns därför inget som hindrar att en dom
meddelas i enlighet med medgivandena. Bankens yrkande om ett förbud utan
vite ska alltså på grund av Fredrik Söderhielms och bolagets medgivanden
bifallas. Punkten 1 i tingsrättens domslut ska ändras i enlighet med detta.
Banken är att anse som förlorande part och ska därför ersätta Fredrik
Söderhielms och bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen.
Banken har vid denna utgång inte ifrågasatt skäligheten av Fredrik Söderhielms
och bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten. Därför ska punkten 5 i tingsrättens domslut om rättegångskostnader fastställas.
Banken har vitsordat skäligheten av yrkade kostnader i Arbetsdomstolen.
Banken ska därmed förpliktas ersätta Fredrik Söderhielms och bolagets rättegångskostnader i Arbetsdomstolen i enlighet med yrkandena.
Det finns skäl för fortsatt sekretess.
Domslut
1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut punkten 2 om avslag på
skadeståndstalan.
2. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens domslut punkten 1 så att
a) bankens yrkande om vitesförbud avslås, och
b) var och en av Fredrik Söderhielm och Skandinavisk Företagsleasing AB
förbjuds att utnyttja eller röja de Marginalen Bank Bankaktiebolag tillhörande
företagshemligheterna som anges i bilaga Sekretess till tingsrättens dom, förutom rad 8 och 16 i den bilagan.
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3. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut punkten 5 om rättegångskostnader.
4. Marginalen Bank Bankaktiebolag ska ersätta Fredrik Söderhielm för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 100 000 kr, varav 80 000 kr avser
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet
från dagen för denna dom till dess betalning sker.
5. Marginalen Bank Bankaktiebolag ska ersätta Skandinavisk Företagsleasing
AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 34 000 kr för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess
betalning sker.
6. Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska fortfarande gälla, dock
inte för rad 8 i bilaga Sekretess till tingsrättens dom.
7. Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
för de uppgifter om Marginalen Bank Bankaktiebolag som finns intagna i
bilaga Sekretess till tingsrättens dom ska bestå, dock inte för rad 8 i bilaga
Sekretess till tingsrättens dom. Detsamma ska gälla beträffande uppgifterna i
tingsrättens aktbil. 3 och 7 som förebringats under huvudförhandling inom
stängda dörrar.

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Folke K Larsson, Ari Kirvesniemi,
Johanna Torstensson, Peter Winstén och Ulla Persson. Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-11-18
Stockholm

Dom nr 58/20
Mål nr B 6/20

KLAGANDE
Therese Helin, 860408-6564, August Södermans väg 122, 756 57 Uppsala
Ombud: jur.kand. Henric Einarsson och Johan Norin, RiVe Juridiska
Byrå AB, Box 338, 781 24 Borlänge
MOTPART
Staten genom Domstolsverket, 511 81 Jönköping
Ombud: arbetsrättsjuristerna Linnéa Littorin, Domstolsverket,
511 81 Jönköping, och Carl Durling, Arbetsgivarverket, Mäster
Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
SAKEN
ogiltigförklaring av uppsägning m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Uppsala tingsrätts dom den 3 januari 2020 i mål nr T 5351-19

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Therese Helin anställdes hos Uppsala tingsrätt i augusti 2015 och arbetade som
domstolshandläggare. Domstolsverkets personalansvarsnämnd beslutade den
12 juli 2019 att säga upp henne.
Therese Helin väckte talan vid Uppsala tingsrätt. Målet handlades av en
domare från en annan tingsrätt.
Therese Helin yrkade vid tingsrätten att uppsägningen av henne skulle ogiltigförklaras och att staten skulle förpliktas att betala allmänt skadestånd till henne.
Staten bestred yrkandena.
Tingsrätten ogillade käromålet.
Yrkanden m.m.
Therese Helin har yrkat att Arbetsdomstolen ska bifalla hennes vid tingsrätten
förda talan och förplikta staten att ersätta hennes rättegångskostnader vid tingsrätten med där yrkat belopp.
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Staten har bestritt ändring av tingsrättens dom.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen i
allt väsentligt anfört detsamma som vid tingsrätten. De har åberopat samma
bevisning som vid tingsrätten. Tilläggsförhör har hållits med alla förhörspersoner utom Frida Hedman.
Domskäl
Frågorna i Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen prövar först om staten haft saklig grund för att säga upp
Therese Helin. Därefter prövar Arbetsdomstolen om staten är skyldig att betala
skadestånd till Therese Helin för att ha brutit mot överläggningsskyldigheten
enligt 30 § anställningsskyddslagen.
Har det funnits saklig grund för uppsägningen?
Tvisten
Staten har gjort gällande att det funnits saklig grund för uppsägningen och i
korthet anfört att Therese Helins arbetsprestationer under lång tid varit lägre än
som kan accepteras, att det funnits allvarliga samarbetsproblem samt att arbetsgivaren vidtagit skäliga stöd- och anpassningsåtgärder.
Therese Helin har bestritt att så varit fallet.
Rättsliga utgångspunkter
I en arbetstagares åligganden mot sin arbetsgivare ingår att utföra arbetsuppgifterna med den noggrannhet som uppgifterna kräver och i sådan takt att ett
rimligt arbetsmått normalt hinns med varje arbetsdag (se t.ex. AD 1980 nr 10).
Utgångspunkten är att arbetsgivaren får bestämma hur arbetet ska utföras, men
att detta ska ske inom de ramar som sätts av lag och kollektivavtal. Till exempel är arbetsgivaren enligt 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen skyldig att anpassa
arbetsförhållandena till enskilda arbetstagares olika förutsättningar i fysiskt och
psykiskt avseende.
En arbetstagare som av ovilja inte fullgör sina arbetsuppgifter kan sägas upp.
Även oförmåga att klara av arbetet kan utgöra saklig grund för uppsägning, om
arbetstagarens prestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt
borde ha kunnat räkna med. Brister i förmågan att klara av arbetet som är av
övergående natur, t.ex. oerfarenhet, utgör normalt inte saklig grund. Inte heller
utgör det normalt saklig grund för uppsägning att en arbetstagare av och till
utfört sitt arbete på sätt som kan medföra anmärkningar eller viss kritik. Se
t.ex. AD 2011 nr 20 och AD 1990 nr 112. För att brister i förmågan att klara av
arbetet ska utgöra saklig grund för uppsägning krävs normalt att arbetsgivaren
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gjort klart för arbetstagaren att denna inte uppfyller de krav som ställs på
arbetsprestationen och att dennes anställning är i fara (se t.ex. AD 2002 nr 44).
Det krävs normalt även att arbetsgivaren i första hand på mindre ingripande
sätt försöker komma till rätta med problem i arbetet, t.ex. genom anvisningar
och råd eller omplacering till andra arbetsuppgifter och att arbetstagaren därigenom ges möjlighet att förbättra sina prestationer.
För att samarbetsproblem på en arbetsplats ska kunna utgöra saklig grund för
uppsägning krävs till en början att de är av mycket allvarlig art. I detta ligger
att samarbetsproblemen ska gå ut över arbetsgivarens verksamhet. Det är inte
tillräckligt att det finns irritation i förhållandet mellan olika personer på arbetsplatsen. Utgångspunkten är vidare att det även i fall av allvarliga samarbetsproblem måste krävas att arbetsgivaren i första hand kommer tillrätta med
problemen på ett mindre ingripande sätt än genom uppsägning och att en uppsägning får tillgripas bara som en sista utväg. Normalt måste krävas att arbetsgivaren på ett bestämt och otvetydigt sätt gör klart för arbetstagaren följderna
av ett fortsatt negativt uppträdande, innan en uppsägning vidtas. Det åligger
även arbetsgivaren att göra en noggrann utredning av möjligheten till omplacering. Se AD 2017 nr 14 med hänvisningar.
I den mån den bristande arbetsförmågan eller samarbetsproblemen beror på
eller har ett nära samband med en funktionsnedsättning ställs särskilda krav på
arbetsgivaren att vidta åtgärder för att arbetstagaren ska kunna vara kvar i
anställningen. Av 1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen följer att
arbetsgivaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för att en
arbetstagare med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med
personer utan denna funktionsnedsättning. Det finns normalt inte saklig grund
för uppsägning om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare med funktionsnedsättning, trots att arbetstagaren genom skäliga åtgärder för tillgänglighet
skulle ha kunnat komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
Händelseförloppet m.m.
Av utredningen har i huvudsak följande framkommit.
Therese Helin provanställdes den 17 augusti 2015 hos Uppsala tingsrätt. Hon
blev den 17 december samma år tillsvidareanställd som domstolshandläggare.
Arbetet för domstolshandläggarna vid tingsrätten är fördelat på fyra stationer
med olika arbetsuppgifter. Therese Helin förväntades efter en tid ingå i ett
roterande schema där hon skulle bemanna en station per veckan.
Under 2016 uppmärksammade handläggarchefen Anna Payne att Therese
Helins arbetsprestation var låg och att hon hade svårt att arbeta självständigt.
Therese Helin har själv berättat att hon inte kände sig rustad att ingå i den
ordinarie rotationen, delvis för att hon ansåg sig inte ha fått tillräcklig handledning i arbetet vid två av stationerna.
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Anna Payne beslutade att Therese Helin från den 22 september 2016 inte skulle
rotera mellan stationerna, utan bara skulle arbeta med att boka och kalla till
förhandlingar i tvistemål. Syftet med åtgärden var att Therese Helin skulle få
tillfälle att lära sig detta moment grundligt och komma upp i tempo. Therese
Helin upplevde dock beslutet som en ”avstängning” från andra arbetsuppgifter
och var rädd för att detta skulle leda till att hon skulle glömma de arbetsmoment som hon redan lärt sig.
Den 3 november 2016 hölls ett samtal mellan bl.a. lagmannen Catarina
Barketorp (som är chef för tingsrätten), Anna Payne och Therese Helin.
Arbetsgivarföreträdarna framförde vid mötet kritik bl.a. mot hur Therese Helin
agerat mot andra anställda, att hon inte skötte uppgiften att svara i telefon och
att hon inte rättat sig efter chefernas arbetsledningsbeslut. En kopia av minnesanteckningarna från mötet lämnades till Therese Helin.
Vid lönesamtal i januari 2017 fick Therese Helin oförändrad lön och det upprättades därefter – den 14 februari 2017 – en åtgärdsplan för henne. I åtgärdsplanen anfördes i huvudsak att Therese Helin hade svårigheter att prioritera
arbetet, inte sade till när hon behövde hjälp, tog för lång tid på sig att utföra
sina arbetsuppgifter, inte svarade i telefon, argumenterade med chefer och
kollegor, lade för mycket tid på att upprätta egna mallar och prata med kollegor
samt var svår att samarbeta med. Både Therese Helin och Anna Payne har uppgett att Therese Helin redan innan åtgärdsplanen upprättades hade berättat för
Anna Payne att hon hade dyslexi. Anna Payne hade dock uppfattat att dyslexin
nämndes mer i förbifarten och hon uppfattade inte att Therese Helins dyslexi
medförde några påtagliga svårigheter i arbetet. Hon visste t.ex. att Therese
Helin var mycket duktig på att skriva.
Arbetsdomstolen har tagit del av en inspelning av ett längre samtal mellan
Therese Helin och Anna Payne som hölls den 14 mars 2017. Vid samtalet
påtalade Therese Helin att hon upplevde att mycket av den kritik som riktats
mot henne kunde kopplas till hennes dyslexi. Hon berättade ingående om de
svårigheter hon upplevde i arbetet, bl.a. problem vid telefonsamtal, att ta till sig
såväl muntliga som skriftliga instruktioner samt stresskänslighet och att hon
hade stort behov av att skapa egna mallar. Bland annat mot bakgrund av detta
samtal kom åtgärdsplanen att revideras. Av den reviderade åtgärdsplanen framgår att Therese Helin tilldelades en back-up person, att hon i viss mån tilläts
stänga av sin telefon för att fokusera på en arbetsuppgift och att hon blev
befriad från vissa arbetsuppgifter, t.ex. s.k. coms med långa åtgärdsinstruktioner. Hon skulle vidare enbart ansvara för sin arbetsstation på förmiddagarna
och tilläts lägga viss tid på att göra egna mallar.
Therese Helin anmälde i maj 2017 arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen för trakasserier och kränkande särbehandling. Diskrimineringsombudsmannen beslutade att inte utreda anmälan och avslutade ärendet utan att ta
ställning till Therese Helin hade blivit behandlad felaktigt.
Den 25 september 2017 ändrades åtgärdsplanen på nytt. Det angavs då bl.a. att
Therese Helin bara skulle arbeta med egna mallar på fredagar kl. 14.30–16.27.
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Bakgrunden var att arbetsledningen uppfattade att Therese Helin ägnade så stor
del av arbetstiden till att göra egna mallar att det gick ut över det dagliga
arbetet.
Therese Helin har berättat att hon upplevde åtgärdsplanen som otydlig och att
den reviderade åtgärdsplanen enbart ställde kravet att hon ”i den mån hon
kunde” skulle arbeta på förmågan att prioritera samt att det inte – till skillnad
från i den ursprungliga åtgärdsplanen – längre ställdes något krav på att hon
skulle arbeta effektivt. Hon anser inte att åtgärdsplanen utgick från hennes
individuella behov.
Den 8 februari 2018 skrev Therese Helin ett drygt 30 sidor långt mejl till lagmannen Catarina Barketorp. Hon redogjorde där ingående för sin arbetssituation och framhöll att hon utsatts för trakasserier och kränkande särbehandling.
Av mejlet framgår att Therese Helin ansåg att den kritik om hur hon utfört sitt
arbete, som framför allt Anna Payne uttryckt, var ogrundad och utgjorde ett
utryck för ett överkritiskt och negativt förhållningssätt till henne. Det framgår
även att hon uppfattat beslutet att hon bara skulle arbeta med att boka och kalla
till förhandlingar i tvistemål som en ”särplacering” och närmast som en form
av bestraffning.
Lagmannen Catarina Barketorp kontaktade med anledning av mejlet Domstolsverket, som gjorde en utredning om kränkande särbehandling. I utredningen,
som blev klar den 21 maj 2018, drog Domstolsverket slutsatsen att det inte
förekommit någon kränkande särbehandling, men att det fanns så allvarliga
samarbetssvårigheter mellan Therese Helin och Anna Payne att det var lämpligt att Therese Helin förflyttades till en annan enhet. Domstolsverkets utredning föranledde arbetsgivaren dels att föreslå s.k. trepartssamtal med företagshälsovården, dels att omplacera Therese Helin till en annan enhet med en
annan chef. Therese Helin var mycket kritisk till utredningen och utvecklade
sin kritik i ett längre mejl till Domstolsverket den 14 juni 2018.
I juni och augusti 2018 genomfördes trepartssamtal. I dessa deltog Therese
Helin, Charlotte Lindh (chefsadministratör vid tingsrätten) och en företagsläkare. Charlotte Lindh framförde under dessa samtal önskemål om att det
skulle utredas om det fanns något annat än dyslexin som påverkade Therese
Helin i hennes arbete. Också företagsläkaren framförde att det var sannolikt att
det även förelåg någon annan neuropsykiatrisk diagnos.
I oktober 2018 erbjöd arbetsgivaren Therese Helin möjligheten att gå till en så
kallad karriärcoach. Arbetsgivarens syfte var att Therese Helin skulle utveckla
sin kommunikativa förmåga. Therese Helin tackade dock nej till erbjudandet,
eftersom hon uppfattade att syftet var ett annat. Hon har i efterhand berättat att
hon, om hon förstått syftet med åtgärden, skulle ha ställt sig positiv till denna.
Bland annat mot bakgrund av Domstolsverkets utredning beslutade arbetsgivaren att Therese Helin skulle arbeta på en annan avdelning med Gülsen
Atilmis som handläggarchef. Omplaceringen genomfördes den 1 oktober 2018,
i samband med en omorganisation av tingsrätten. Enligt tingsrätten valdes tidpunkten för att inte särskilt utpeka Therese Helin. I mejl från september 2018
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uttryckte Therese Helin oro över bl.a. hur arbetsanpassningen skulle fungera
vid den nya enheten. Hon angav att hon har behov av god framförhållning, god
struktur och ordning i vardagen samt att ovisshet skapar betydande oro och
stress för henne.
Gülsen Atilmis har berättat att Therese Helin när hon började på enheten fick
en ny introduktion till alla arbetsstationer och att Gülsen Atilmis gick in till
Therese Helin varannan timme för att hjälpa henne att prioritera bland arbetsuppgifterna. Gülsen Atilmis tog över de arbetsuppgifter som Therese Helin inte
hann med, och utförde dem själv eller fördelade dem till andra handläggare.
Den 1 november 2018 hölls ett samtal mellan Charlotte Lindh, Gülsen Atilmis
och Therese Helin, där arbetsgivarföreträdarna framhöll att Therese Helins
arbetsnivå inte var tillräcklig samt att hon misskötte flextiden och uppgiften att
svara i telefon. Therese Helin lämnade samtalet i upprört tillstånd. Charlotte
Lindh har gjort minnesanteckningar från samtalet.
Den 14 november 2018 skrev Therese Helin ett längre mejl till Charlotte Lindh
och Gülsen Atilmis med anledning av samtalet den 1 november. I mejlet redogör Therese Helin ingående för hur hon uppfattat sin arbetssituation från 2017
och framåt. Enligt henne framförde arbetsgivaren under samtalet den 1 november 2018 hård kritik mot henne för att hon inte presterade mer, i stället för att
fokusera på vilka arbetsanpassningar som behövdes för att underlätta för
henne. Hon underströk även att hennes fysiska och psykiska mående påverkades allvarligt av arbetssituationen och begärde att en arbetsförmågeutredning
skulle genomföras.
Lagmannen Catarina Barketorp bemötte i ett mejl den 22 november 2018 det
som Therese Helin anfört i sitt mejl. Catarina Barketorp framhöll även att
Therese Helin i olika sammanhang hade agerat aggressivt och olämpligt mot
chefer på tingsrätten. Hon angav att agerandet var helt oacceptabelt och att
Therese Helin riskerade att förlora sin anställning om hon inte ändrade sitt
beteende.
Den 24 januari 2019 hölls ett möte mellan Charlotte Lindh, Gülsen Atilmis och
Therese Helin. Vid mötet framhöll arbetsgivaren att Therese Helin fick anpassningar i form av att hon var befriad från vissa arbetsuppgifter och fick hjälp
och stöd, men att hon trots anpassningarna presterade alldeles för lite. Det
angavs även att Therese Helin misskötte sin flextid, att hon gick runt och
pratade med kollegor i alltför hög grad, att hon endast sporadiskt svarade i
telefon m.m. Therese Helin upplystes om att arbetsgivaren ansåg att situationen
var ohållbar och övervägde att begära hos personalansvarsnämnden att hon
skulle sägas upp på grund av personliga skäl, om inte en påtaglig förbättring
skedde. Arbetsgivaren tog även upp frågan om Therese Helin var intresserad av
att träffa en överenskommelse om att sluta sin anställning.
Den 27 februari 2019 hölls ett nytt trepartssamtal mellan Charlotte Lindh,
Therese Helin och företagsläkaren. Vid samtalet upprepade Charlotte Lindh det
som arbetsgivaren anfört vid mötet den 24 januari. Therese Helin förklarade att
hon inte ville bli ”utköpt” utan ha en anpassad befattning och bl.a. att Gülsen
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Atilmis mobbade henne och att Gülsen Atilmis gjort henne så mycket ont så att
Therese Helin inte visste vad hon skulle göra. Företagsläkaren gav uttryck för
att konflikten nått en sådan nivå att det inte framstod som meningsfullt att
genomföra t.ex. ett s.k. Krav och Funktionsschema (KOF) i syfte att få
underlag till att ta ställning till om anpassning av arbetet var möjlig och vilka
åtgärder som i så fall kunde vara lämpliga.
I mars 2019 gjorde emellertid företagshälsovården en KOF. Av denna framgår
bl.a. att arbetsgivaren och Therese Helin var ense om att Therese Helin hade
svårigheter att prestera i samma utsträckning som andra domstolshandläggare
och att det fanns en konflikt som försvårade samarbetet. Vidare framgår att
arbetsgivaren ansåg att det hade skett arbetsanpassningar i form av att Therese
Helin fått en extra handläggare som stöd, att arbetsuppgifter som Therese Helin
inte hann med togs bort från henne, att telefonpassning kopplades bort vid hög
belastning, och att ytterligare anpassningar inte var möjliga. Therese Helin
önskade att arbetets innehåll skulle ses över, att arbetsmängden skulle minskas
och att man skulle undersöka vilka hjälpmedel som fanns utifrån hennes funktionsnedsättning.
I april 2019 begärde tingsrätten att personalansvarsnämnden skulle säga upp
Therese Helin. Den 14 juni höll nämnden ett sammanträde där Therese Helin
och företrädare för tingsrätten deltog. Personalansvarsnämnden beslutade den
12 juli 2019 att säga upp Therese Helin.
Therese Helins diagnos
Efter remiss från företagshälsovården genomfördes en neuropsykiatrisk
bedömning av en legitimerad psykolog. I ett utlåtande daterat den 5 juni 2019
bedömdes Therese Helin uppfylla kriterierna för autism nivå 1:1 (299.00 enligt
DSM-5) respektive Aspergers syndrom (F 84.5 enligt ICD-10).
I målet har inte presenterats någon utredning om vad dessa diagnoser närmare
innebär. Med ledning av utlåtandet och de hänvisningar som görs i detta kan
dock följande sägas.
I utlåtandet hänvisas till två internationellt erkända diagnosmanualer. ICD-10
(International Classification of Diseases) ges ut av Världshälsoorganisationen
och används i Sverige vid statistisk klassifikation av diagnoser. DSM-5
(Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders) ges ut av det amerikanska psykiatrisällskapet och innehåller när det gäller psykiatriska diagnoser
mer utvecklade beskrivningar. DSM-5, som antogs 2013, finns i svensk översättning och används allmänt inom svensk hälso- och sjukvård.
I den svenska översättningen av DSM-5 används uttrycket autism. En annan
vanlig beteckning är autismspektrumtillstånd. I den amerikanska utgåvan talas
om Autism Spectrum Disorder. Autism är en funktionsnedsättning som innebär
svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation, tillsammans
med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda
sätt. Funktionsnedsättningen anses ha en neurobiologisk grund och påverkar
hjärnans sätt att bearbeta information. Funktionsnedsättningen är varaktig. De
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negativa verkningarna av funktionsnedsättningen kan motverkas av att den
berörda personen och omgivningen får ökad kunskap om hur tillståndet påverkar
personen och därigenom kan hitta lösningar som underlättar socialt samspel och
kommunikation. Det kan t.ex. handla om att den berörda personen utvecklar
strategier för att kompensera sina svårigheter, att förändra de förväntningar och
krav som personen själv och omgivningen ställer eller att genomföra stöd- och
anpassningsåtgärder.
Frågan om en person uppfyller kriterierna för diagnosen autism och svårighetsgraderingen (nivån) av denna görs väsentligen utifrån en bedömning av i vilken
grad personlighetsdragen orsakar problem i umgänget med andra och i vardagslivet. Autistiska drag anses vara relativt vanliga i befolkningen, och det är alltså
först när de leder till mer påtagliga besvär som en person uppfyller diagnoskriterierna.
I DSM-5 delas diagnosen in i tre nivåer i fråga om förmåga till social kommunikation respektive begränsande och repetitiva beteenden. Nivå 3 beskrivs som
begränsningar som kräver mycket omfattande stöd. Som ett bland många kriterier nämns för nivå 3 att personen i stor utsträckning saknar begripligt tal. Nivå 2
avser begränsningar som kräver omfattande stöd, och som ett bland många
kriterier nämns att personen talar i enkla meningar. För nivå 1 anges att begränsningarna kräver stöd. I fråga om social kommunikation anges följande utmärka
nivå 1.
Utan särskilt stöd orsakar de socialt kommunikativa färdighetsbristerna märkbara
funktionssvårigheter. Svårigheter att initiera sociala interaktioner och tydliga
exempel på avvikande eller misslyckade gensvar på sociala kontaktförsök från
andra. Kan förefalla ha begränsat intresse av socialt samspel. T ex en person som
har förmågan att tala i kompletta meningar och som engagerar sig i kommunikation, men där ömsesidigheten i samtalen uteblir, och vars försök att skaffa sig
vänner ter sig udda och vanligtvis misslyckas.

I fråga om begränsande, repetitiva mönster anges följande utmärka nivå 1.
Oflexibelt beteende medför signifikant störd funktionsförmåga i ett eller flera
sammanhang. Svårigheter att växla mellan aktiviteter. Svårigheter med planering
och organisation hämmar självständigheten.

Therese Helin uppfyller kriterierna för autism nivå 1:1, dvs. hennes funktionsnedsättning kräver stöd både i fråga om social kommunikation och i fråga om
sådant som att växla mellan aktiviteter, planering och organisation av t.ex.
arbete. I det neuropsykiatriska utlåtandet lämnas vissa rekommendationer för
att motverka de svårigheter som Therese Helins funktionsnedsättningar medför. Rekommendationerna går väsentligen ut på att öka förståelsen hos såväl
Therese Helin som omgivningen om autism och hur det tillståndet påverkar
hennes sätt att fungera på arbetet. I utlåtandet uttalades följande.
•

Therese har ett stort behov av förutsägbarhet och god framförhållning, att veta vad
som förväntas av henne och att få mycket tydliga ramar för vad hon förväntas
göra.
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•
•
•
•

•
•

Det är svårt för Therese att förstå sådant som inte sägs rakt ut varför mycket
tydliga och uttalade instruktioner är nödvändigt, helst skriftliga sådana.
Om förändringar kommer att ske behöver Therese känna till detta i god tid i
förväg.
Therese behöver också god tid på sig för att genomföra sina uppgifter då det finns
en långsam motorisk hastighet och bristande automatisering.
Det föreligger en stresskänslighet som inte bara har att göra med tidsmässig press
utan även andra situationer där Therese känner sig pressad, varför det är viktigt att
ta upp sådant som nya direktiv, frågor hon förväntas svara på eller liknande på ett
väl förberett sätt och i en lugn miljö.
Therese blir lätt distraherad av yttre stimuli och behöver ges möjlighet att sitta
avskilt och utan distraktioner för bästa förutsättningar att klara av sitt arbete.
Baserat på de svårigheter som autismdiagnosen medför kan man heller inte ställa
för höga krav på Therese när det kommer till mer informellt samspel med
kollegor, såsom socialt småprat, deltagande i sociala aktiviteter och så vidare.

Arbetsdomstolens bedömning
Anna Payne och Gülsen Atilmis, som var Therese Helins närmaste chefer, har
berättat att Therese Helin under hela anställningstiden väsentligen presterade
långt under det som domstolshandläggare normalt presterar. De uppskattar att
hon presterade 30–50 procent av vad andra handläggare gör. Anna Paynes och
Gülsen Atilmis uppgifter om att Therese Helin presterat väsentligt mindre än
domstolshandläggare normalt gör får stöd av övriga vittnesuppgifter och utredningen i övrigt. Av Therese Helins egna uppgifter framgår att hon haft svårigheter att hinna med arbetsuppgifterna, även om hon bestrider att hon skulle ha
presterat så lite som 30–50 procent av vad andra handläggare gjorde.
Att Therese Helins arbetsprestationer var låga har lett till konflikter och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har, som beskrivits ovan,
vidtagit en lång rad åtgärder i syfte att höja hennes arbetsresultat, bl.a. genom
att hon inte skulle behöva växla mellan arbetsuppgifter i samma utsträckning
som andra domstolshandläggare. Therese Helin har dock ställt sig avvisande
till en stor del av de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit eller föreslagit, och
synes ha uppfattat arbetsgivarens kritik som överdriven eller som en form av
särbehandling eller bestraffning av henne. Hon har framfört sin uppfattning på
ett ingående sätt bl.a. i mejl till lagmannen och i samtal i mars 2017 med sin
närmaste chef. Utredningen visar också att Therese Helin emellanåt reagerat
aggressivt på kritik. Flera av de hörda har omvittnat händelser där Therese
Helin betett sig på ett sätt som de upplevt som oförskämt och oacceptabelt.
Särskilt konfliktfylld har relationen med hennes närmaste chefer varit.
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens slutsats att Therese Helins arbetsprestationer har varit väsentligt lägre än vad som kan krävas av en domstolshandläggare och att det funnits allvarliga samarbetssvårigheter mellan Therese
Helin och särskilt hennes närmaste chefer.
Enligt Arbetsdomstolens mening ger det neuropsykiatriska utlåtandet stöd för
att både Therese Helins bristande prestationer och samarbetsproblemen är
kopplade till hennes funktionsnedsättning i form av autism. Det gäller såväl
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hennes förmåga att systematiskt och i någorlunda acceptabelt tempo utföra de
uppgifter som ankommer på en domstolshandläggare, som hennes förmåga att
förstå och ta till sig arbetsgivarens synpunkter och förslag liksom att hon har
svårt att hantera och reglera känslor i pressade situationer.
Som framgått stod det först genom det neuropsykiatriska utlåtandet klart att
Therese Helin uppfyllde kriterierna för autism nivå 1:1. Utlåtandet är daterat
den 5 juni 2019, dvs. efter att arbetsgivaren vänt sig till personalansvarsnämnden, men innan nämnden fattade sitt beslut.
Arbetsgivaren har på sätt som redan beskrivits, innan man fick kännedom om
diagnosen, vidtagit en lång rad åtgärder för att anpassa arbetet till hennes
arbetsförmåga, såsom arbetsgivarföreträdarna då uppfattade den. Enligt Arbetsdomstolens mening har de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit i huvudsak varit
ägnade att anpassa arbetet till Therese Helins funktionsnedsättning och
åtgärderna ligger relativt väl i linje med de anpassningar som förordas i det
neuropsykiatriska utlåtandet. Samtidigt finns det skäl att tro att det skulle ha
funnits möjlighet att undvika de problem som uppkommit på arbetsplatsen om
Therese Helin, arbetsledningen och hennes arbetskamrater i ett tidigare skede
fått kännedom om hennes diagnos och tagit till sig kunskap om diagnosens
innebörd. Enligt Arbetsdomstolens mening kan arbetsgivaren inte lastas för att
Therese Helins diagnos inte blivit klarlagd tidigare.
Frågan är därför närmast om arbetsgivaren, efter att ha fått kännedom om
Therese Helins diagnos, genom skäliga åtgärder skulle ha kunnat komma till
rätta med samarbetsproblemen och Therese Helins bristande prestationer.
Enligt Arbetsdomstolens mening är svaret på den frågan nekande. Domstolen
har därvid beaktat att det vid denna tidpunkt uppkommit samarbetsproblem av
så allvarlig art att det påverkade arbetsgivarens verksamhet menligt och att
motsättningarna mellan Therese Helin och framför allt arbetsledningen är
sådana att ett fortsatt samarbete mellan dem framstår som omöjligt, även om de
kan förmås att ta till sig vad Therese Helins funktionsnedsättning medför.
Parterna är ense om att det inte funnits möjlighet att omplacera Therese Helin
till annat arbete. Det har heller inte framkommit några konkreta förslag på
vilka ytterligare anpassningsåtgärder, utöver de förhållandevis omfattande
åtgärder som redan vidtagits, som borde ha prövats för att försöka förbättra
Therese Helins arbetsprestation. Therese Helin har i denna del endast anfört att
arbetsgivaren borde ha genomfört ytterligare utredning i form av en behovsanalys som underlag för arbetsanpassningar. Därtill kommer att Therese Helin
vid förhören vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen ännu uppvisar svårigheter
att reflektera över hur funktionsnedsättningen påverkar henne och hennes
svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation.
Arbetsgivaren har både skriftligen och muntligen till Therese Helin vid upprepade tillfällen framfört att hon riskerade att bli uppsagd om hennes arbetsprestationer och beteende inte förbättrades.
Sammanfattningsvis har Arbetsdomstolen kommit fram till att Therese Helins
arbetsprestationer har varit väsentligt lägre än vad som kan krävas av en dom-
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stolshandläggare, att det har funnits allvarliga samarbetssvårigheter samt att
arbetsgivaren inte genom skäliga åtgärder hade kunnat komma till rätta med
dessa problem. Arbetsdomstolen kommer därför fram till att det funnits saklig
grund för uppsägning.
Överläggningsskyldigheten
I frågan om staten ska åläggas att betala skadestånd till Therese Helin för att ha
brutit mot 30 § anställningsskyddslagen kommer Arbetsdomstolen inte till
någon annan slutsats än tingsrätten.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att tingsrättens domslut i huvudsaken ska fastställas och att Therese Helin är tappande part. Det finns inte skäl
att kvitta rättegångskostnaderna. Hon ska därför ersätta staten för rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. De yrkade beloppen är
skäliga.
Domslut
1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut punkt 1 och 3.
2. Therese Helin ska ersätta staten, genom Domstolsverket, för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 84 250 kr för ombudsarvode, jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson, Helene Arango Magnusson,
Ari Kirvesniemi, Daniela Eriksson, Susanne Östh och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare: Disa Buskhe
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ARBETSDOMSTOLEN

BESLUT
2020-11-18
Stockholm

Beslut nr 59/20
Mål nr B 71/20

KLAGANDE
Per Kargård, 731211-0096, Vargvägen 6, 531 57 Lidköping
Ombud: advokaten Johan Engborg, Astra Advokater KB,
Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm
MOTPART
Skruf Snus AB, 556626-9196, Box 3068, 103 61 Stockholm
Ombud: advokaten Hans Eriksson, Westerberg & Partners
Advokatbyrå AB, Box 3101, 103 62 Stockholm
SAKEN
rättegångskostnader
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skaraborgs tingsrätts beslut den 23 juli 2020 i mål T 2524-20

Bakgrund
Per Kargård var anställd hos Skruf Snus AB. Han sade upp sig i september
2019 och anställningen upphörde i december samma år. Efter att anställningen
upphört började Per Kargård arbeta för en konkurrent. Dagen innan Per
Kargård sade upp sig kopierade han bl.a. tre filer som innehöll försäljningsdata
tillhörande Skruf Snus till ett usb-minne.
Den 11 juni 2020 ansökte Skruf Snus om att tingsrätten, utan att höra Per
Kargård, skulle besluta om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen i syfte att säkra bevisning om upphovsrättsintrång avseende de tre filerna.
Tingsrätten biföll yrkandet.
Sedan Kronofogdemyndigheten avslutat intrångsundersökningen bereddes Per
Kargård tillfälle att yttra sig, vilket han gjorde den 16 juli 2020.
Skruf Snus yttrade sig angående intrångsundersökningen den 23 juli 2020, och
ingav samma dag en ansökan om stämning mot Per Kargård och framställde
yrkanden om vitesförbud och skadestånd enligt upphovsrättslagen och företagshemlighetslagen.
Båda parter framställde yrkanden om ersättning för rättegångskostnader
avseende intrångsundersökningen.
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Tingsrätten meddelade den 23 juli 2020 följande beslut.

1. Tingsrättens beslut om intrångsundersökning står fast.
2. Per Kargård ska ersätta Skruf Snus AB för rättegångskostnader med
82 800 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 juli 2020 tills
betalning sker. Av beloppet avser 80 000 kr ombudsarvode och 2 800 kr
ansökningsavgift.

Per Kargård har överklagat beslutet och Arbetsdomstolen har meddelat
prövningstillstånd beträffande rättegångskostnaderna (tingsrättens beslut
punkt 2).
Yrkanden m.m.
Per Kargård har yrkat att Arbetsdomstolen ska befria honom från skyldigheten
att ersätta Skruf Snus för rättegångskostnader vid tingsrätten och förplikta
Skruf Snus att betala hans rättegångskostnader där.
Skruf Snus har bestritt ändring.
Parterna har begärt ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Skäl
Rättsliga utgångspunkter
Enligt 56 a–56 e §§ upphovsrättslagen får en domstol under vissa närmare
angivna förutsättningar besluta om intrångsundersökning, dvs. att en undersökning ska göras hos någon som kan antas ha gjort eller medverkat t.ex. till upphovsrättsintrång. Syftet med en intrångsundersökning är att säkra bevisning om
intrånget eller överträdelsen.
En ansökan om intrångsundersökning kan göras inom ramen för en redan
inledd rättegång, t.ex. i samband med att stämningsansökan ges in eller senare
under rättegången. En ansökan kan också göras utan att det pågår en rättegång
mellan parterna, en s.k. fristående ansökan. Om en fristående ansökan bifalls,
ska sökanden inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcka talan
eller på annat sätt inleda ett förfarande om saken, t.ex. genom att påkalla skiljeförfarande. Om sökanden inte gör det, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning
det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts. Se 56 e § upphovsrättslagen.
Reglerna om förfarandet vid en ansökan om intrångsundersökning är nära
samordnade med motsvarande regler avseende kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Sökandens kostnader med anledning av en ansökan om intrångsundersökning
ses som kostnader för att få fram bevisning i en redan inledd eller kommande
rättegång om t.ex. upphovsrättsintrång (huvudanspråket), och prövas först i

AD 2020 nr 59

November 2020 s. 19

samband med att den rättegången avslutas. Om sökanden vinner framgång i
tvisten om huvudanspråket, kan hon eller han alltså få ersättning för kostnaderna avseende ansökan om intrångsundersökning såsom rättegångskostnader i
målet om huvudanspråket enligt reglerna i 18 kap. rättegångsbalken, annars
inte. Motsvarande gäller beträffande motpartens rättegångskostnader om talan
har väckts eller annat rättsligt förfarande pågår när frågan om intrångsundersökning avgörs. I sådana fall är det fråga om ett beslut under rättegång och inte
ett slutligt beslut. Om talan har väckts angående huvudanspråket, blir alltså
utgången i rättegången om huvudanspråket som utgångspunkt avgörande för
vem av parterna som ska stå för de kostnader som är hänförliga till frågan om
intrångsundersökningen, jfr Torkel Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, s. 184.
Delvis annorlunda förhåller det sig om en fristående ansökan om intrångsundersökning inte följs av att talan väcks eller annat förfarande inleds. Sökanden har i sådana fall inte rätt till ersättning för sina kostnader för förfarandet,
ens om ansökan har bifallits (jfr t.ex. prop. 1980/81:84 s. 233 och 412). Däremot kan motparten få ersättning för sina rättegångskostnader. Enligt 15 kap.
5 § fjärde stycket sista meningen rättegångsbalken får motpartens yrkande om
ersättning för kostnad med anledning av ansökan om säkerhetsåtgärd prövas i
samband med avgörandet av frågan om åtgärden. Detta innebär att motparten
kan få ersättning för sina kostnader med anledning av ansökan om säkerhetsåtgärden t.ex. om tingsrätten avslår en fristående ansökan eller beslutar att
säkerhetsåtgärden ska återgå till följd av att talan inte väckts i tid enligt 15 kap.
7 § rättegångsbalken. Skälet till detta torde vara att motparten – om sökanden
väljer att inte inleda rättegång mot motparten – annars inte skulle kunna få
ersättning för sina kostnader, vilket ligger väl i linje med att den som återkallat
sin talan ska ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 5 § rättegångsbalken).
Motsvarande gäller även vid en fristående ansökan om intrångsundersökning. I
förarbetena uttalade föredragande statsråd att motparten ska kunna tillerkännas
ersättning för rättegångskostnader om en ansökan om intrångsundersökning
avvisas eller avslås efter yttrande av motparten, utan att någon särskild lagbestämmelse behövde införas (prop. 1998/99:11 s. 91). Uttalandet godtogs av
Lagrådet som framhöll att ett sådant beslut blir ett slutligt beslut och att det av
rättegångsbalken följer att den vinnande parten i ett sådant fall har rätt till
ersättning för rättegångskostnader (samma prop. s. 163).
Om ett beslut om intrångsundersökning överklagas, prövas rättegångskostnaderna i överinstansen i samband med att målet avgörs där. I fråga om överklagande av beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i
högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande
av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken (56 c § upphovsrättslagen). Det innebär att skyldigheten att ersätta rättegångskostnad i den högre domstolen ska
bestämmas med hänsyn till utgången i den överklagade frågan (49 kap. 5 § 6,
18 kap. 14 § andra stycket och 15 § andra stycket rättegångsbalken samt prop.
1998/99:11 s. 89).
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Arbetsdomstolens bedömning
Skruf Snus, som sökande, har inte rätt till ersättning för rättegångskostnader
bara för att bolagets ansökan om intrångsundersökning bifallits. Skruf Snus
hade dessutom väckt talan mot Per Kargård när det överklagade beslutet
meddelades. När beslutet om rättegångskostnader meddelades pågick således
en rättegång mellan parterna om det intrång som intrångsundersökningen
avsåg. Frågan om rättegångskostnader ska prövas först i samband med att
tingsrätten avslutar den rättegången (18 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken). Tingsrätten skulle alltså inte ha tagit ställning till rättegångskostnaderna med anledning av ansökan om intrångsundersökning. Beslut ska därför i
denna del upphävas.
Varken Skruf Snus eller Per Kargård har således fått bifall till sina yrkanden
om ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. De får därför anses ha
vunnit i lika mån i Arbetsdomstolen och vardera parten ska därmed stå sina
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Arbetsdomstolens ställningstagande
1. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens beslut om rättegångskostnader
(punkt 2).
2. Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Jonas Malmberg, referent, Sören Öman och Pontus Bromander.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Disa Buskhe
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-11-25
Stockholm

Dom nr 64/20
Mål nr A 67/20

KÄRANDE
OFR/P genom Svenska Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm
Ombud: förbundsjuristerna Fredrik Westin och Jonas Wiberg, samma adress
SVARANDE
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60,
111 21 Stockholm
Ombud: chefsjuristen Hedda Mann och arbetsrättsjuristen Carl Durling,
samma adress
SAKEN
storleken av allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott

Bakgrund
Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har träffat kollektivavtalet villkorsavtal som i
13 kap. innehåller följande bestämmelse.
12 § Avstängning
Om så nödvändigtvis måste ske kan en arbetstagare, som på goda grunder misstänks
för brottslighet eller annan grovt åsidosättande som kan föranleda skiljande från
anställningen och situationen är sådan att en fortsatt närvaro på arbetsplatsen riskerar
att allvarligt rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet, eller skada myndighetens anseende eller försvåra den fortsatta utredningen, i avvaktan på arbetsgivarens
slutliga ställningstagande avstängas från arbete.
− Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder.
− Under avstängning behåller arbetstagaren sina anställningsförmåner.
− Ett beslut om avstängning ska hanteras enligt MBL. Detsamma gäller beträffande
beslut om förlängd avstängning om inte parterna kommer överens om annat.
− Bestämmelsen gäller inte arbetstagare med fullmaktsanställning.

Parterna är överens om att Polismyndigheten har brutit mot den bestämmelsen
genom att stänga av Svenska Polisförbundets medlem Jan Fritz. Bakgrunden till
avstängningen var att Jan Fritz hade gjort olämpliga uttalanden under ett telefonsamtal som spelats in och att Polisregion Väst hos Polismyndighetens personalansvarsnämnd hade begärt att Jan Fritz skulle avskedas. Avstängningen inleddes i
mitten av juni 2019 och avslutades i samband med att Polismyndighetens
personalansvarsnämnd den 27 november 2019 avskrev ärendet. Avstängningen
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och varje förlängning av den skedde efter medbestämmandeförhandlingar där
arbetstagarsidan hävdade att det inte fanns skäl för avstängning.
Parterna tvistar om hur mycket i allmänt skadestånd staten ska betala till Jan Fritz
och Svenska Polisförbundet för kollektivavtalsbrottet.
Yrkanden m.m.
OFR/P har yrkat att staten ska förpliktas att betala allmänt skadestånd med
100 000 kr till Jan Fritz och med 150 000 kr till Svenska Polisförbundet, med
ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen från dagen för delgivning av stämning
(den 15 juni 2020) till dess betalning sker. Enligt OFR/P har staten, genom Polismyndighetens avstängning av Jan Fritz, brutit mot 13 kap. 12 § villkorsavtalet och
därigenom blivit skyldig att betala allmänt skadestånd enligt yrkandena.
Staten har, såsom det får förstås, medgett att betala allmänt skadestånd med
40 000 kr till Jan Fritz och med 40 000 kr till Svenska Polisförbundet, med ränta
enligt 6 § räntelagen på respektive belopp från den 15 juni 2020 till dess betalning
sker. Staten har vitsordat yrkad ränta som skälig i och för sig. Enligt staten är det
riktigt att staten, genom Polismyndighetens avstängning av Jan Fritz, brutit mot
13 kap. 12 § villkorsavtalet och att staten därför är skyldig att betala allmänt
skadestånd till Jan Fritz och Svenska Polisförbundet, dock inte med högre belopp
än som medgetts.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
–––––––––––
Målet har på parternas begäran avgjorts utan huvudförhandling. Staten har
åberopat viss skriftlig bevisning. Parterna har i skrift argumenterat om skadeståndsbeloppens storlek och hänfört sig till rättspraxis. OFR/P har i fråga om
skadeståndsnivåerna sammanfattningsvis anfört följande.
– Det fanns ingen fråga att utreda.
– Det fanns ingen risk för något förlorat anseende för Polismyndigheten, då
Jan Fritz inte använt sociala medier eller på annat sätt försökt att sprida ett
budskap.
– Jan Fritz innehade inte någon förtroendeställning eller beslutsposition, och han
kunde inte heller på något annat sätt påverka utgången av de ärenden han hade
att handlägga.
– Avstängningen ägde rum under en lång tid, vilket påverkade Jan Fritz, som
hade rätt till sin arbetsplats, mycket negativt i social mening.
– Avstängningen var i själva verket en bestraffande åtgärd mot Jan Fritz.
– Det torde ha varit uppenbart för Polisregion Väst att Jan Fritz inte skulle
komma att skiljas från tjänsten.
– Svenska Polisförbundet har motsatt sig avstängningarna vid varje MBLförhandling som föregått förnyad avstängning.
– Kollektivavtalsparterna var vid tillkomsten av 13 kap. 12 § villkorsavtalet
ense om att det endast är vid mycket grova överträdelser av förpliktelser i
anställningsavtalet som avstängning kan bli aktuell.
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–

Svenska Polisförbundet har ett befogat intresse av att 13 kap. 12 § villkorsavtalet inte används slentrianmässigt av arbetsgivaren.

Domskäl
Staten har erkänt sin skyldighet att betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till såväl Jan Fritz som Svenska Polisförbundet. Arbetsdomstolen finner
skäligt att bestämma att staten ska betala allmänt skadestånd med 50 000 kr till
Jan Fritz och med 75 000 kr till Svenska Polisförbundet, med fordrad ränta.
I förhållande till omtvistade belopp (100 000 – 40 000 = 60 000 kr respektive
150 000 – 40 000 = 110 000 kr) har OFR/P förlorat mer än staten, 50 000 kr mot
10 000 kr för staten respektive 75 000 kr mot 35 000 kr för staten eller sammanlagt 125 000 kr mot 45 000 kr för staten. OFR/P bör därför betala hälften av
statens rättegångskostnader. Vad staten begärt för rättegångskostnader – 37 500 kr
– är skäligt.
Domslut
1. Staten ska betala allmänt skadestånd till Jan Fritz med 50 000 kr, med ränta
enligt 6 § räntelagen från den 15 juni 2020 till dess betalning sker.
2. Staten ska betala allmänt skadestånd till Svenska Polisförbundet med 75 000 kr,
med ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 juni 2020 till dess betalning sker.
3. OFR/P ska ersätta statens rättegångskostnader med 18 750 kr för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Gösta Rehnstam och Ann Svedberg. Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-11-25

Dom nr 65/20
Mål nr A 64/19

KÄRANDE
Svenska Musikerförbundet, Alströmergatan 23, 112 47 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155,
111 81 Stockholm
SVARANDE
1. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Box 157, 101 23 Stockholm
(för ej talan)
2. Enköpings pastorat, Box 88, 745 22 Enköping
Ombud för båda: chefsjuristen Robert Svec, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Box 157, 101 23 Stockholm
SAKEN
brott mot 13 § medbestämmandelagen

Bakgrund
Enköpings pastorat (pastoratet) omfattar sex församlingar, varav Villberga
församling är en. Pastoratet var tidigare en del av Enköpings kyrkliga samfällighet.
Pär Lind är medlem i Svenska Musikerförbundet (förbundet). Han anställdes år 2008 som kyrkomusiker i nuvarande Enköpings pastorat med placering i nuvarande Villberga församling. Han sades upp i maj 2019 och tvist
om uppsägningens giltighet pågår vid Uppsala tingsrätt.
Tvist har uppstått mellan parterna om pastoratet brutit mot förhandlingsskyldigheten i 13 § medbestämmandelagen. Parterna är oense i frågorna om pastoratet har beslutat om viktigare förändringar av Pär Linds arbetsförhållanden, genom att
– i augusti 2017 besluta att han inte fick arbeta hemifrån,
– i september 2017, alternativt redan i september 2015, ålägga honom att
tillsammans med en annan arbetstagare ansvara för barnkören, och
– i januari 2019 ålägga honom att ensam ansvara för barnkören.
Parterna är överens om att någon förhandling med förbundet enligt 13 §
medbestämmandelagen inte har skett i dessa frågor.
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Det är även tvistigt om förbundets alternativa påstående, att beslutet att
ålägga Pär Lind att tillsammans med en annan arbetstagare ansvara för barnkören skulle ha fattats redan i september 2015, innebär en otillåten taleändring och om tvisteförhandling har skett i den delen.
Pastoratet och förbundet har tvisteförhandlat utan att kunna enas.
Yrkanden och inställning
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta pastoratet att till förbundet betala 75 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 18 juni 2019, till dess betalning sker.
Pastoratet har bestritt käromålet. Pastoratet har inte vitsordat något belopp
som skäligt i och för sig men vitsordat sättet att beräkna ränta.
Pastoratet har yrkat att förbundets talan ska avvisas i den del den i andra
hand stödjer sig på påståendet om att pastoratet redan år 2015 ålagt Pär Lind
att tillsammans med en annan arbetstagare ansvara för barnkören. Pastoratet
har därvid i första hand gjort gällande att förbundets talan i den delen utgör
en otillåten taleändring och i andra hand att förhandlingskravet enligt arbetstvistlagen inte är uppfyllt i denna del.
Förbundet har bestritt avvisningsyrkandet.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Tvisten gäller huvudsakligen om pastoratet har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § medbestämmandelagen. Mellan parterna är tvistigt om
tre beslut eller besked från arbetsgivarens sida – rörande arbete med barnkören och möjligheten att arbeta hemma – har inneburit viktigare förändringar
av Pär Linds arbetsförhållanden.
Mellan parterna är därutöver tvistigt om talan – i den delen den grundas på
ett andrahandspåstående – ska avvisas.
Rättsliga utgångspunkter
I 13 § medbestämmandelagen anges att om en fråga särskilt angår arbetseller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör – är medlem i – en
arbetstagarorganisation, i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden
av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§
med den organisationen. Detta innebär att arbetsgivaren, på det sätt som
framgår av 11 § medbestämmandelagen, är skyldig att på eget initiativ förhandla före beslut i sådana frågor.
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Av förarbetena (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 354) och rättspraxis (t.ex.
AD 2017 nr 62 och däri angivna rättsfall) framgår att bedömningen av vad
som är en viktigare förändring ska göras så att förhandlingsskyldigheten
omfattar frågor i arbetsgivarens verksamhet som är av sådan beskaffenhet
att man typiskt sett har att räkna med att en arbetstagarorganisation vill få
tillfälle till förhandling. Det framgår vidare att ingrepp i den enskildes
arbets- eller anställningsförhållanden, som inte är enbart tillfälliga och inte
heller i övrigt är av mindre betydelse, omfattas av förhandlingsskyldigheten.
Frågan om pastoratet brutit mot 13 § medbestämmandelagen såvitt avser
frågan om arbete i hemmet
Förbundet har gjort gällande att pastoratet har beslutat om en viktigare
förändring av Pär Linds arbetsförhållanden genom att i augusti 2017 besluta
att han inte fick utföra arbete hemifrån. Enligt pastoratet hade han inte tillåtelse att arbeta hemma, utom i speciella fall, varför pastoratet inte beslutat
om någon viktigare förändring när Pär Lind fick besked om att han inte fick
utföra sina arbetsuppgifter hemma.
Pär Lind har uppgett bl.a. följande. När han anställdes ville förra kyrkoherden Kristina Schlytern att hans ”profil” skulle vara att skriva ny musik till
församlingen och ge konserter. Hon var införstådd med att han skulle utföra
arbete hemma i sin egen musikstudio i stället för på arbetsplatsen. De kom
överens om att församlingen skulle köpa in notskrivningsprogrammet Sibelius till datorerna i hans studio, så att församlingen slapp köpa in ny datorutrustning. Först år 2016 började arbetsgivaren ha synpunkter på att han arbetade hemma.
Kristina Schlytern har uppgett bl.a. följande. Pär Lind gav många uppskattade konserter i församlingens kyrkor, vilket ingick i hans arbetsuppgifter.
Hon hade dock inte gett honom i uppdrag att på arbetstid komponera någon
ny musik, förutom den s.k. Villbergamässan. Det var också det enda tillfälle
då hon gav honom tillåtelse att arbeta i hemmet. Notskrivningsprogrammet
Sibelius köptes in för att användas på Pär Linds kontorsdator, inte i hans
musikstudio i bostaden. Pär Lind var inledningsvis samarbetsvillig och
engagerad. Redan efter något år fick hon dock börja påtala för honom att
han måste vara på arbetsplatsen. Hon accepterade aldrig att han var frånvarande. I början sa hon till honom någon gång. Sedan blev det oftare. Hennes
irritation blev större och större. Vecka ut och vecka in, år ut och år in tog
hon upp med Pär Lind att han måste arbeta på arbetsplatsen. Han blev dock
bara mer frånvarande. Det var en kamp för henne att förmå honom att vara
på arbetsplatsen.
Enligt Arbetsdomstolens mening framgår det av utredningen att Pär Lind
redan från anställningens början i någon mån arbetade i sin musikstudio i
bostaden. Hans arbetsställe var dock i hans anställningsbevis angivet som
Villberga pastorsexpedition. Av Kristina Schlyterns uppgifter, som Arbetsdomstolen fäster tilltro till, framgår att hon relativt tidigt i anställningsförhållandet förklarade för Pär Lind att han måste vara på arbetsplatsen. Han
måste senast i samband med detta ha förstått att han inte utan arbetsgivarens
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medgivande fick arbeta hemma. Arbetsdomstolen finner inte att Pär Lind
tilläts att i stor utsträckning arbeta hemma, även om han ändå faktiskt gjorde
så.
I augusti 2017 förklarade församlingens nya arbetsledande komminister,
Mikael Arnqvist, efter samråd med och på uppmaning av Kristina Schlytern,
för Pär Lind att han inte fick arbeta hemma utan skulle utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eftersom Pär Lind inte hade arbetsgivarens tillstånd att i större utsträckning arbeta hemma, anser Arbetsdomstolen att
beskedet inte innebar ett beslut om en viktigare förändring av Pär Linds
arbetsförhållanden. Beskedet innebar visserligen en förändring för Pär Linds
del men det hade, som redan anförts, sin orsak i att han tidigare arbetat
hemma i en omfattning som var i strid med de instruktioner som gällde för
honom.
Arbetsdomstolen finner sammanfattningsvis att arbetsgivarens besked till
Pär Lind i denna del inte innebar en viktigare förändring av hans arbetsförhållanden.
Frågan om pastoratet år 2017 alternativt år 2015 har brutit mot 13 § medbestämmandelagen såvitt avser ansvaret för barnkören
Ingick det i Pär Linds arbetsuppgifter redan från början att ansvara för barnkören?
Parterna är oense i frågan om det träffades en överenskommelse mellan pastoratet och Pär Lind när han anställdes om att det inte skulle ingå i hans
arbetsuppgifter att ansvara för barnkören.
Av platsannonsen för den anställning som organist som Pär Lind sökte år
2008 framgår att det ingår i arbetsuppgifterna att leda och utveckla körverksamheten för barn, ungdom och vuxna. Pär Lind har uppgett att han inte
läste platsannonsen innan han sökte anställningen. Förra kyrkoherden
Kristina Schlytern har dock omvittnat att annonsen och befattningsbeskrivningen gicks igenom vid anställningsintervjun, bland annat för att arbetsgivaren ville säkerställa att Pär Lind skulle klara av alla arbetsuppgifter, trots
att han inte hade en fullständig utbildning som kyrkomusiker. Kristina
Schlytern har också uppgett att Pär Lind vid intervjun sa att han skulle klara
av alla arbetsuppgifterna, men att han kom till henne efter att han tillträtt
och bad att få slippa arbeta med barnkören, vilket hon för tillfället gick med
på eftersom det fanns utrymme för en församlingsassistent att utföra den
uppgiften. Pär Lind har å andra sidan uppgett att han inte kan minnas att
annonsen och befattningsbeskrivningen diskuterades vid intervjun, men att
han däremot redan vid denna fick löfte om att slippa arbeta med barnkören.
Arbetsdomstolen anser att Kristina Schlytern har lämnat en spontan och väl
sammanhängande redogörelse för rekryteringen av Pär Lind. Vad Pär Lind å
sin sida har berättat utesluter inte att platsannonsen och befattningsbeskrivningen faktiskt gicks igenom vid anställningsintervjun men att han inte
minns det nu, över tio år senare. Att Kristina Schlytern vid anställningsintervjun skulle ha lovat att Pär Lind aldrig skulle behöva arbeta med barnkören
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framstår i sig som osannolikt, med tanke på att det var fråga om en tillsvidareanställning på heltid som kyrkomusiker i en mindre församling. Vad Pär
Lind har berättat om detta kan inte få företräde framför Kristina Schlyterns
uppgift, att han först efter att han tillträtt anställningen fick ett tillfälligt
undantag från den arbetsuppgiften, eftersom det vid tillfället fanns annan
personal som kunde utföra den. Det får vidare anses klarlagt att Pär Lind
accepterade anställningen med insikt om att den innebar ett övergripande
ansvar för den musikaliska verksamheten i församlingen, inklusive körverksamheten.
Ålades Pär Lind delat ansvar för barnkören år 2017?
Parterna är eniga om att Kristina Schlytern under år 2015 uppdrog åt Pär
Lind att faktiskt arbeta med barnkören. Ståndpunkterna skiljer sig dock åt i
fråga om vilken roll i körverksamheten han skulle ha i detta skede. Enligt
förbundet ålades Pär Lind då inget ansvar för barnkören, utan skulle enbart
ackompanjera den, och att det var först år 2017 som han tilldelades något
ansvar för barnkören. Pastoratet är av motsatt uppfattning och har gjort gällande att Pär Lind redan år 2015 blev tillsagd att faktiskt ta ansvar för barnkören på det sätt som ingick i hans anställningsavtal, om än tillsammans
med församlingspedagogen.
Pär Lind har uppgett följande. Kristina Schlytern förklarade att han bara
behövde ”kompa” kören. Det var således församlingspedagogens uppgift att
leda kören, välja musikstycken, ha tillsynsansvar för barnen och utföra alla
praktiska kringuppgifter som iordningställande av lokalen, kontakt med föräldrar och hushållsutskick. Sandra Wallin hämtade och lämnade också barn
i den närbelägna skolan, medan han tog emot dem som kom direkt till lokalen.
Kristina Schlytern har å sin sida uppgett att hon uppdrog åt Pär Lind att ta
över barnkören, men att Sandra Wallin skulle vara honom behjälplig så
länge det fanns utrymme för det och att de själva skulle fördela arbetsuppgifterna mellan sig. Sandra Wallin och Kristina Schlytern har båda uppgett
att Sandra Wallin klagade på att Pär Lind inte gjorde sin del av arbetet med
barnkören, särskilt de administrativa sysslorna.
Pär Lind har uppgett att hans nye chef, Mikael Arnqvist, år 2017 ålade
honom att ta huvudansvaret för barnkören, inklusive tillsynsansvar för barnen och alla de praktiska uppgifter som Sandra Wallin hade haft hand om,
medan Sandra Wallin endast skulle ha en assisterande roll. Mikael Arnqvist
har i stället beskrivit det som att Pär Linds uppdrag var oförändrat, men att
han tydligt ”la på bordet” vad som gällde.
Arbetsdomstolen drar av utredningen slutsatsen att Kristina Schlytern redan
år 2015 beslutade att Pär Lind skulle ha huvudansvaret för barnkören, och
att Mikael Arnqvist därefter, år 2017, gjorde klart för Pär Lind att detta
ansvar innebar att han förväntades utföra bl.a. de administrativa arbetsuppgifterna såvitt avsåg barnkören och inte lägga dessa på Sandra Wallin.
Enligt Arbetsdomstolens mening fattades således det omtvistade beslutet
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redan år 2015. Talan om att pastoratet inte förhandlade i frågan innan ett
beslut fattades år 2017, kan således inte vinna bifall eftersom Arbetsdomstolen funnit att något sådant beslut inte fattades år 2017.
Frågan är då om förbundets alternativa påstående om att beslutet fattades
år 2015 innebär en otillåten taleändring.
Frågan om otillåten taleändring
Enligt 13 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken får en väckt talan inte
ändras. Enligt 13 kap. 3 § tredje stycket anses det inte som ändring av talan
om käranden, beträffande samma sak, utan att saken ändras, åberopar en ny
omständighet till stöd för sin talan.
Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet inte, som förbundet påstått i första
hand, år 2017 beslutade att Pär Lind skulle ha huvudansvaret för barnkören.
Det i andra hand gjorda påståendet, att beslutet fattades redan år 2015 och
att pastoratet redan då brutit mot förhandlingsskyldigheten, innebär ett
påstående om ett helt annat händelseförlopp. Saken har därmed ändrats på
ett enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken otillåtet sätt. Talan i
denna del ska därför avvisas.
Frågan om pastoratet brutit mot 13 § medbestämmandelagen såvitt gäller
ansvaret för barnkören år 2019
I december 2018 blev Sandra Wallin sjukskriven och i januari 2019 fick Pär
Lind besked om att han tills vidare ensam skulle ansvara för barnkören.
Frågan är om detta innebar en viktigare förändring av hans arbetsförhållanden.
Pär Lind har uppgett följande. Att arbeta ensam med barnkören medförde en
ohanterlig arbetssituation för honom. Han hade behövt en barnpedagogisk
utbildning för att klara av detta. Han skulle vara på två ställen samtidigt.
Körverksamheten var förlagd till församlingens lokal i Grillby, där även två
församlingsassistenter arbetade med annan barnverksamhet. De var dock i
ett annat rum och han fick aldrig hjälp av dem. Dessutom slutade de och
gick hem precis samtidigt som körövningen var slut. Han skulle ta emot
barn som kom direkt till lokalen, hämta barn i Grillbyskolan och ta fram
möbler och utrustning. Samtidigt ville inte församlingsassistenterna att han
och barnen kom in i lokalen innan körövningen skulle börja, så de fick vid
ett tillfälle till och med vänta utomhus. Han hade fått skriftliga order om att
vid körövningens slut ta med alla barn, som inte hämtades av sina föräldrar,
till skolan. Redan vid första tillfället som han arbetade ensam uppstod ett
tillbud. En mamma blev orolig då hon kom till församlingens lokal för att
hämta sin son men denne hade följt med till skolan. Han gjorde en skriftlig
rapport om tillbudet till arbetsgivaren, vilket inte togs emot väl. Han ville att
körverksamheten skulle flytta tillbaka till Villberga prästgård och att föräldrarna skulle lämna och hämta barnen. Mikael Arnqvist sa att han fick göra
som han ville. Efter en kortare tid i Grillby flyttade han verksamheten till
prästgården.
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Mikael Arnqvist har uppgett att Pär Lind flyttade verksamheten eftersom
Pär Lind tyckte att lokalerna i Grillby inte var ändamålsenliga.
Församlingsassistenten Clara Lindahl Hall har uppgett bl.a. följande. Man
ska inte vara ensam med barn. Hon och hennes kollega fanns därför i lokalerna och om det hade hänt något hade de kunnat hjälpa till. De uppfattade
det dock som ett problem att Pär Lind kom till lokalen tillsammans med barnen, vilket störde deras verksamhet, i stället för att ställa i ordning lokalen
först och hämta barnen sedan.
Församlingspedagogen Sandra Wallin har uppgett bl.a. att det fanns en halvtimmes förberedelsetid avsatt i schemat före körövningarna, vilket enligt
hennes uppfattning räckte till för att både ställa i ordning lokalen och hämta
barn i skolan, även om man var ensam.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Arbetsdomstolen har, som framgår ovan, funnit att det sedan tidigare ingick
i Pär Linds arbete att leda barnkören och därvid även att ha tillsynsansvar
för barnen. Arbetsgivarens beslut i januari 2019 innebar dock att han ensam
skulle sköta det praktiska arbetet med barnkören, även om han vid oförutsedda händelser kunde ta hjälp av församlingsassistenterna. Det skulle
kunna ifrågasättas om inte den omständigheten, att Pär Lind fick ensamt tillsynsansvar för barnen och den inverkan det hade på hans arbetsmiljö, skulle
medföra att förbundet typiskt sett hade velat förhandla frågan innan arbetsgivaren fattade sitt beslut. Arbetet med barnkören avsåg dock ett kortare
arbetspass per vecka bland de många olika sysslor som ingick i Pär Linds
arbete som kyrkomusiker. Han fick inte heller ansvar för någon ny verksamhet utan ålades endast att ensam utföra visst arbete – väl inom ramen för en
kyrkomusikers vanliga arbetsuppgifter – som han tidigare hade utfört tillsammans med en annan arbetstagare. Det fanns också, som ovan nämnts,
annan personal i lokalen som vid behov kunde hjälpa till. Vid behov hade
rutinerna snabbt kunnat ändras på nytt, vilket Pär Lind också gjorde genom
att senarelägga verksamheten på dagen och flytta den till prästgården. Vid
en samlad bedömning, anser Arbetsdomstolen, att beslutet om ensamarbete
med barnkören var av mindre betydelse och inte innebar en viktigare förändring av Pär Linds arbetsförhållanden.
Slutsatser och rättegångskostnader
Arbetsdomstolen har sammanfattningsvis kommit fram till följande. Beslutet att Pär Lind tillsammans med en annan arbetstagare skulle ansvara för
barnkören fattades år 2015. Förbundets talan, som grundar sig på att arbetsledningsbeslutet i denna del fattades år 2017, ska därför avslås. Förbundets
alternativa grund, att pastoratet fattade beslutet år 2015, innebär en otillåten
taleändring och talan i den delen ska därför avvisas. Pastoratets beslut
år 2019, att Pär Lind ensam skulle ansvara för barnkören, har inte i medbestämmandelagens mening inneburit en viktigare förändring av hans arbetsförhållanden. Inte heller beslutet att inte tillåta Pär Lind att arbeta hemma
har inneburit en sådan förändring. Pastoratet har således inte brutit mot 13 §
medbestämmandelagen. Förbundets talan i övrigt ska därmed avslås.
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Eftersom förbundet har förlorat målet, ska det ersätta pastoratet för dess rättegångskostnad. Arbetsdomstolen anser att den begärda ersättningen – rätt
summerad till 252 688 kr – är skälig.
Domslut
1. Arbetsdomstolen avvisar Svenska Musikerförbundets talan såvitt den
grundas på att beslut fattats år 2015 och avslår talan i övrigt.
2. Svenska Musikerförbundet ska ersätta Enköpings pastorat för dess rättegångskostnad med 252 688 kr, varav 250 000 kr avser ombudsarvode, jämte
ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna
dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Inger Andersson, Annelie Westman, Charlott
Richardson, Stefan Lagervall, Gerald Lindberg (skiljaktig) och Lars
Hallenberg (skiljaktig).
Rättssekreterare: Jonas Eklund
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Domsbilaga
i mål nr A 64/19

Gerald Lindbergs och Lars Hallenbergs skiljaktiga mening
Vi är ense med majoriteten i alla frågor utom såvitt avser frågan om arbetsgivarens beslut, att inte längre tillåta Pär Lind att arbeta i hemmet, innebar
en sådan viktigare förändring som borde ha förhandlats enligt 13 § medbestämmandelagen.
Vår uppfattning är att utredningen i målet visat att pastoratet under lång
tid – flera år – tillåtit Pär Lind att utföra en stor del av sitt arbete i hemmet
utan att få någon erinran för detta. Att pastoratet sedan beslutade att han inte
längre skulle få arbeta i hemmet, utgör därför en sådan viktigare förändring
av hans arbetsförhållanden som pastoratet borde ha förhandlat om. Svenska
Musikerförbundets talan om att pastoratet brutit mot 13 § medbestämmandelagen ska således i denna del vinna bifall.
I övrigt delar vi majoritetens uppfattning.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-11-25
Stockholm

Dom nr 66/20
Mål nr A 89/19
och nr A 90/19

KÄRANDE
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg
Ombud: advokaten Anders Karlsson, Advokatfirman Axelsson & Karlsson,
Box 3388, 103 68 Stockholm
SVARANDE
1. Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. APM Terminals Gothenburg AB, 556785-6306, Box 2125,
403 13 Göteborg
Ombud för båda: arbetsrättschefen Jan Bergman, Transportföretagen TF AB,
Box 5384, 102 49 Stockholm
SAKEN
skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m.

Bakgrund
Sveriges Hamnar är sedan år 1974 bundet av kollektivavtal med Svenska
Transportarbetareförbundet (Transport), hamn- och stuveriavtalet. Det
senaste träffade avtalet gäller, enligt avtalet, för perioden den 1 maj 2017–
30 april 2020. Avtalstiden har förlängts.
Mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet (Hamnarbetarförbundet) har tidigare inte gällt något kollektivavtal. Dessa parter träffade emellertid den 5 mars 2019 kollektivavtal, även det benämnt hamnoch stuveriavtalet, för perioden den 5 mars 2019–30 april 2020 (Hamnarbetarförbundets kollektivavtal).
De två kollektivavtalen är i huvudsak likalydande. Förutom att partsställningen är olika skiljer sig avtalen åt såvitt avser vissa försäkringsfrågor.
APM Terminals Gothenburg AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar
och därmed bundet av båda kollektivavtalen. Bolaget bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn.
I båda kollektivavtalen finns i § 4 bl.a. följande bestämmelser.
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A

Dagarbetstid

Mom 1

Arbetstidens förläggning

Den ordinarie dagarbetstiden förläggs (såvitt inte annat överenskommes
lokalt):
Måndag–fredag
Måltidsraster
...

Kl. 07.00–16.30
Kl. 9.00–9.30
Kl. 12.00–13.00

C

Skiftarbete

Mom 1

Förläggning av skiftarbete

Vid behov av olika former av skiftarbete förläggs, efter överenskommelse
mellan de avtalsslutande parterna, arbetstiden enligt lokalt upprättat
arbetstidsschema, vilket ska ange arbetstidens början och slut samt raster.
...

Bolaget hade en lokal överenskommelse med Transports avdelning 2 om
arbetstidsscheman med olika skiftlag. En av bolagets kunder önskade ändra
sin ankomst- och avgångstid i containerterminalen i Göteborgs hamn. För
att bl.a. kunna tillmötesgå det önskemålet träffade bolaget den 12 april 2019
en överenskommelse med Transports avdelning 2 om nya arbetstidsscheman, med verkan från och med den 12 maj 2019.
Tvist har uppstått mellan parterna om bolaget, genom att besluta om nya
arbetstidsscheman utan att träffa en lokal överenskommelse härom med
Hamnarbetarförbundet, brutit mot § 4 C Mom. 1 i Hamnarbetarförbundets
kollektivavtal, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut
om ändrade arbetstidsscheman (mål nr A 89/19).
Tvist har även uppstått mellan parterna om bolaget hindrat Ulrik Arkenback
i hans uppdrag som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman, genom
att inte i tid och inte i tillräcklig omfattning involvera honom i arbetet med
bolagets riskanalys och riskbedömning med anledning av ändrade arbetstidsscheman (mål nr A 90/19).
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.
Yrkanden och inställning
Mål nr A 89/19
Hamnarbetarförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget
att till förbundet betala allmänt skadestånd i första hand med 300 000 kr för
kollektivavtalsbrott och i andra hand med 100 000 kr för att ha brutit mot
11 § medbestämmandelagen.
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Arbetsgivarparterna har bestritt talan och inte vitsordat några belopp som
skäliga i sig.
Mål nr A 90/19
Hamnarbetarförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att betala allmänt skadestånd till Ulrik Arkenback och Hamnarbetarförbundet med 50 000 kr var.
Arbetsgivarparterna har bestritt talan och inte vitsordat några belopp som
skäliga i sig. För det fall Arbetsdomstolen finner att bolaget är skadeståndsskyldigt har arbetsgivarparterna yrkat att skadeståndsbeloppen ska jämkas i
första hand till noll och i andra hand till de lägre belopp domstolen finner
skäliga.
Hamnarbetarförbundet har bestritt jämkning.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
Domskäl
Tvistefrågor
Bolaget träffade den 12 april 2019 en lokal överenskommelse med Transports avdelning 2 om ändrade arbetstidsscheman för bolagets verksamhetsområden fartyg, tompark och järnväg i Göteborgs hamn. De nya arbetstidsschemana berörde hamnarbetarna inom de angivna verksamhetsområdena.
Flertalet av dessa är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.
Med anledning av de ändrade arbetstidsschemana har flera tvistefrågor uppstått mellan parterna i målet.
Den första tvisten avser om bolaget, genom att besluta om nya arbetstidsscheman utan att träffa en lokal överenskommelse med Hamnarbetarförbundet, brutit mot § 4 C Mom. 1 i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal. I
bestämmelsen anges att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt
upprättat arbetstidsschema. Parterna är främst oense om vilken rättsverkan
Hamnarbetarförbundets kollektivavtal har som andrahandsavtal och om
bolaget varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen i fråga i relation till inte
bara Transport utan även Hamnarbetarförbundet.
Om Arbetsdomstolen finner att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa den
aktuella kollektivavtalsbestämmelsen i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, är det tvistigt om bolaget i stället brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut
om ändrade arbetstidsscheman.
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Slutligen rör tvisten om bolaget – vid riskbedömningen och riskanalysen av
de nya arbetstidsschemana – hindrat Ulrik Arkenback att fullgöra sina uppgifter som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman, i strid med
arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.
Är bolaget skyldigt att betala skadestånd till Hamnarbetarförbundet för
kollektivavtalsbrott?
Tvisten
Bolaget bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn och har ca 800 hamnarbetare anställda.
Bolaget är för arbetet i fråga bundet av i huvudsak två likalydande kollektivavtal, nämligen hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och
Transport samt hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och
Hamnarbetarförbundet. Det sist nämnda avtalet träffades den 5 mars 2019,
dvs. i tiden efter att avtal träffats mellan Sveriges Hamnar och Transport.
Parterna är ense om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal är ett s.k.
andrahandsavtal. Parterna är dock oense i frågan om vilken betydelse eller
rättsverkan detta har för frågan om bolaget varit skyldigt att, i enlighet med
§ 4 C Mom. 1 i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, träffa en lokal överenskommelse med även Hamnarbetarförbundets avdelning för att få till
stånd ändringar av de arbetstidsscheman som redan gällde enligt en lokal
överenskommelse med Transports avdelning 2, ingången före den 5 mars
2019. Parterna är också oense om vad de, vid avtalsslutet, kom överens om i
denna fråga.
Frågan är, i första hand, alltså om bolaget varit skyldigt att tillämpa även det
senare avtalets, Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, och dess reglering i
§ 4 C Mom. 1.
Rättsliga utgångspunkter
Arbetsdomstolen har tidigare tagit ställning i tvister där en arbetsgivare varit
bunden av två kollektivavtal för samma arbete i en och samma verksamhet
(se t.ex. AD 1974 nr 14 och däri angivna rättsfall, AD 1974 nr 50 och
AD 1978 nr 111).
Det förhållandet att en part redan är bunden av kollektivavtal beträffande
verksamhet för vilken parten sluter sådant avtal med annan motpart innebär
inte i och för sig att det senare avtalet skulle sakna rättslig verkan. Frågan
om och på vilket sätt parten ska anses bunden av det senare avtalet blir beroende av vilken förpliktelse de båda konkurrerande avtalen ålägger arbetsgivaren (se AD 1974 nr 14). Arbetsdomstolen har i praxis gjort åtskillnad
mellan regler i kollektivavtal som gäller anställningsvillkor och andra
bestämmelser som inte gäller anställningsvillkor, dvs. regler som inte direkt
angår rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådana sistnämnda bestämmelser kan vara t.ex. bestämmelser om skyldighet för arbetsgivarparten att till arbetstagarorganisationen lämna arbetsplatsanmälan eller
betala granskningsarvode (se AD 1974 nr 50 och AD 1978 nr 111).
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Såvitt avser anställningsvillkor har Arbetsdomstolen uttalat att om en viss
verksamhet är reglerad av två konkurrerande kollektivavtal gäller som
huvudregel att det först tillkomna avtalets bestämmelser om anställningsvillkor har företräde framför det senare avtalets bestämmelser om detta.
Arbetsgivaren är i det fallet då inte skyldig att tillämpa det senare avtalets
bestämmelser om anställningsvillkor.
I AD 1974 nr 14 utvecklade Arbetsdomstolen ställningstagandet på följande
sätt.
Enligt arbetsdomstolens mening bör frågan om rättsverkningarna av att
en arbetsgivare finnes vara bunden av två konkurrerande kollektivavtal
för samma verksamhet betraktas ur en vidare synvinkel än som blir fallet
om uppmärksamheten riktas bara på någon eller några enstaka förpliktelser enligt avtalen. Kollektivavtal av riksavtalskaraktär innefattar en
mycket detaljerad och långtgående reglering av de anställningsvillkor
som skall gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därtill kommer att
anställningsvillkoren får sitt innehåll inte bara av kollektivavtalets
uttryckliga bestämmelser utan också av den avtalstillämpning och praxis
i övrigt varom avtalsparterna är ense. Fastän de skilda kollektivavtalen
av riksavtalstyp väsentligen behandlar samma huvudfrågor är det givet
att avvikelserna mellan avtalen är talrika. I många hänseenden kan också
det ena avtalet innehålla föreskrifter som saknar motsvarighet i ett annat
avtal. I större eller mindre utsträckning kan också avtalen vara direkt
oförenliga i den mening som antyddes i de båda nyss angivna avgörandena från 1930-talet. Även om någon sådan oförenlighet i visst fall inte
kan konstateras, innebär det likväl betydande olägenheter av främst praktisk natur att tillämpa två konkurrerande kollektivavtal vid sidan av
varandra för samma verksamhet, om ej avtalen i allt väsentligt har
samma innehåll eller eljest är på förhand omsorgsfullt samordnade till
varandra. Är avtalen på sådant sätt samordnade, föreligger inte något fall
av kon- kurrerande kollektivavtal. [...] Det är ett självfallet
arbetsgivarönskemål att ha endast ett kollektivavtal att följa för viss
arbetstagargrupp inom ett och samma verksamhetsområde. Från
arbetstagarsidan betraktas frågan på likartat sätt. Ett fackförbund som
sluter kollektivavtal för visst verk- samhetsområde har en naturlig
önskan att vara ensam avtalspart på arbetstagarsidan för den grupp av
arbetstagare som avtalet gäller. En sam- tidig tillämpning av två
konkurrerande kollektivavtal för samma arbets- tagargrupp innebär inte
bara att ett naturligt krav på ordning och reda i förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare åsidosättes utan för också med sig
betydande tillämpningssvårigheter. Mot denna bakgrund torde det bäst
överensstämma med den allmänna uppfattningen på arbets- marknaden
att anse att om viss verksamhet finnes vara reglerad av två
konkurrerande kollektivavtal företräde ges åt det ena avtalets bestämmelser om anställningsvillkor. Undantag från vad som nu har sagts kan
givet- vis vara motiverade av omständigheter av särskild beskaffenhet. I
valet mellan två konkurrerande avtal måste i varje fall som huvudregel
gälla att det först tillkomna avtalet har företräde.

AD 1974 nr 50 handlade om huruvida arbetsgivaren – som var bunden
av två konkurrerande kollektivavtal – var skyldig att tillämpa andrahandsavtalets bestämmelser om underjordstillägg. Med hänvisning till
domstolens tidigare principiella uttalanden fann domstolen att så inte
var fallet och uttalade att den inte fäste något avseende vid att förstahandsavtalet saknade motsvarande bestämmelse.
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Arbetsgivaren är inte heller skyldig att utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott i dessa fall när arbetstagarorganisationen vid andrahandsavtalets ingående känt till att arbetsgivaren redan var bunden av ett annat
kollektivavtal för samma arbete.
Såvitt avser andra bestämmelser i ett kollektivavtal än sådana som gäller
anställningsvillkor har Arbetsdomstolen, som redan anförts, anlagt ett annat
synsätt. I enlighet med allmänna rättsgrundsatser har domstolen i sådana fall
antagit att arbetsgivaren blir fri från att fullgöra en utfästelse i det senare
kollektivavtalet endast om utfästelsen på det sättet kolliderar med utfästelsen i det tidigare avtalet att arbetsgivaren inte kan följa det ena åtagandet
utan att bryta mot det andra.
Inte heller i dessa fall blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig för kollektivavtalsbrott om arbetstagarorganisationen känt till åtagandet i förstahandsavtalet (se AD 1978 nr 111).
Har parterna kommit överens om att den omtvistade bestämmelsen i
Hamnarbetarförbundets kollektivavtal ska vara tillämplig?
Hamnarbetarförbundet har i första hand gjort gällande att den gemensamma
partsavsikten var att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal ska vara jämställt
och likalydande med samt fristående från det kollektivavtal som gäller mellan
Sveriges Hamnar och Transport, även när det gäller möjligheten att sluta
lokala kollektivavtal. Som Arbetsdomstolen förstår Hamnarbetarförbundet
menar förbundet att kollektivavtalsparterna var, när avtalet träffades, överens
om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal innebär en skyldighet för en
arbetsgivare, som är bunden av båda kollektivavtalen, att tillämpa bestämmelsen om att det krävs lokal överenskommelse enligt § 4 C Mom. 1 även i
Hamnarbetarförbundets kollektivavtal.
Hamnarbetarförbundet har till stöd för sin ståndpunkt hänfört sig till själva
överenskommelsen av den 5 mars 2019 vari parterna kom överens om
kollektivavtalet och de strykningar som då gjordes i texten till överenskommelsen. De har därutöver åberopat bl.a. följande. I kollektivavtalet
mellan Sveriges Hamnar och Transport finns bestämmelser om pensionssystemet Portside. Dessa återfinns inte i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal eftersom bestämmelserna inte ansågs tillämpliga. Detta talar för att
Sveriges Hamnar vid kollektivavtalsförhandlingarna inte såg bestämmelsen
i § 4 C Mom. 1 som omöjlig att tillämpa då någon motsvarande diskussion
inte fördes om den bestämmelsen.
Arbetsgivarparterna har häremot anfört bl.a. följande. Hamnarbetarförbundets kollektivavtal tillkom efter att Hamnarbetarförbundet vidtagit omfattande stridsåtgärder och Sveriges Hamnar gjorde under förhandlingarna med
Hamnarbetarförbundet klart att avtalet med förbundet inte skulle bli tillämpligt avseende arbets- och anställningsvillkor med hänsyn till principen om
först tecknat avtal. Sveriges Hamnar har dessutom i förhållande till Transport enligt § 1 i det kollektivavtalet förbundit sig att tillämpa avtalet med
Transport på alla arbetare anställda hos Sveriges Hamnars medlemsföretag.
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
I partsöverenskommelsen av den 5 mars 2019 anges att avtalet mellan
Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet är ett självständigt kollektivavtal med de rättsverkningar som ett kollektivavtal har enligt svensk rätt.
Vidare innehåller överenskommelsen bl.a. skrivningar om principen om
första- respektive andrahandsavtal samt innebörden av detta i olika avseenden, varav två av meningarna strukits över. De överstrukna meningarna
hade följande lydelse.
Ett andrahandsavtal kan inte tillämpas avseende anställningsvillkor som
gäller för samtliga anställda arbetstagare, oavsett om de är bundna av
förstahandsavtalet eller inte, i de hamnar som omfattas av tillämpningsområdet.
...
Rätten och skyldigheteten att ingå i förhandlingar om lokala avtal tillkommer enbart parten i förstahandsavtalet.

Hamnarbetarförbundet har uppgett att meningarna ströks för att förbundets
avtal skulle vara jämställt med Transports avtal. Arbetsgivarparterna har
häremot anfört att i valet mellan fortsatt konflikt och att stryka viss text,
valde Sveriges Hamnar att stryka texten då den inte utgjorde någon avtalsreglering utan endast klargjorde andrahandsavtalets rättsliga ställning.
Enligt Arbetsdomstolens mening går det inte av överstrykningarna i sig att
dra den slutsats som Hamnarbetarförbundet hävdat.
Erik Helgesson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, och
Joakim Ärlund, förhandlingschef hos Sveriges Hamnar, deltog i kollektivavtalsförhandlingarna. Genom förhören med dem står det klart att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal föregicks av utdragna och intensiva förhandlingar mellan parterna. Det framgår också tydligt av texten i sin helhet i
överenskommelsen att parterna diskuterade frågan om konkurrerande
kollektivavtal under dessa förhandlingar. Förhören med Erik Helgesson och
Joakim Ärlund ger inte stöd för att parterna kom överens om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal skulle, som förbundet påstått, innebära att även
Hamnarbetarförbundet skulle ha rätt att sluta lokala kollektivavtal i enlighet
med hamn- och stuveriavtalet. Förhöret med Joakim Ärlund visar tydligt att
Sveriges Hamnar var av motsatt uppfattning och att det även förmedlades
offentligt. Sveriges Hamnars ståndpunkt kan inte ha undgått motparten.
Den omständigheten att bestämmelsen om pensionssystemet Portside inte
finns med i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal kan inte heller i sig anses
ge stöd för att arbetsgivarparten ansåg att regleringen i § 4 C Mom. 1 skulle
vara tillämplig i relation till Hamnarbetarförbundet.
Enligt Arbetsdomstolens mening går det varken genom den skriftliga eller
muntliga bevisningen att fastställa att parterna varit överens om – haft en
gemensam partsavsikt om – att den omtvistade bestämmelsen i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal ska vara tillämplig trots att kollektivavtalet är
ett andrahandsavtal. Utredningen ger snarare stöd för att parterna var djupt
oeniga i denna fråga.
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Slutsatsen av det anförda är att Arbetsdomstolen inte finner utrett att avtalsparterna i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal kommit överens om att § 4 C
Mom. 1 även i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal skulle vara tillämplig
för arbetsgivare bundna av båda avtalen.
Frågan är därmed om de principer för konkurrerande kollektivavtal som
redovisats ovan, medför att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen i fråga.
Har bolaget varit skyldigt att tillämpa den omtvistade bestämmelsen i
Hamnarbetarförbundets kollektivavtal?
Regleringen i § 4 C Mom. 1 – i båda avtalen – anger att vid behov av skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema efter
överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna.
Parterna har olika åsikter i frågan om bestämmelsen reglerar anställningsvillkor eller inte. Enligt Hamnarbetarförbundet är bestämmelsen inte en
bestämmelse om anställningsvillkor utan en regel som gäller mellan avtalsparterna. Förbundet har anfört att bestämmelsen riktar sig till parterna i
avtalet som delegerat till de lokala parterna att efter intresseförhandlingar
träffa en överenskommelse om skift och skiftens arbetstidsscheman. Arbetsgivarparternas ståndpunkt är att bestämmelsen innebär en reglering om
anställningsvillkor, hur arbetstiden ska förläggas vid skiftarbete.
Den omtvistade bestämmelsen kan inte helt enkelt, som i tidigare avgöranden från Arbetsdomstolen, kategoriseras som en bestämmelse om anställningsvillkor eller inte. Bestämmelsen innebär att arbetsgivaren måste
komma överens med den lokala fackliga organisationen om arbetstidsscheman för att få frångå huvudregeln, i § 4 i hamn- och stuveriavtalen, om
dagarbetstid och för att kunna ändra en redan ingången överenskommelse
om arbetstidsscheman. Bestämmelsen syftar till att reglera arbetstidens förläggning vid skiftarbete och bör därför, enligt Arbetsdomstolens mening,
huvudsakligen ses som en bestämmelse om anställningsvillkor.
Oavsett hur bestämmelsen ska kategoriseras måste bestämmelserna i båda
kollektivavtalen kunna tillämpas samtidigt för att en arbetsgivare ska vara
skyldig att tillämpa båda bestämmelserna. Om så inte är möjligt bör det ena
avtalet och dess bestämmelse ges företräde framför det andra avtalets motsvarande reglering. Arbetsdomstolen har, som redan redovisats, tidigare uttalat
att även om någon direkt oförenlighet i visst fall inte kan konstateras, innebär
det likväl betydande olägenheter av främst praktisk natur att tillämpa två
konkurrerande kollektivavtal vid sidan av varandra för samma verksamhet, om
inte avtalen i allt väsentligt har samma innehåll eller i annat fall är på förhand
omsorgsfullt samordnade till varandra och därmed inte konkurrerande (se
AD 1974 nr 14).
Avtalstexten i de båda kollektivavtalen är likalydande men har därmed inte
samma innebörd. Enligt avtalet med Transport ska lokal överenskommelse
träffas med Transport och enligt Hamnarbetarförbundets kollektivavtal ska
lokal överenskommelse träffas med Hamnarbetarförbundet. Avtalen innebär
således sammantagna att det krävs att bolaget ingår två separata överenskommelser eller en trepartsöverenskommelse.
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Parterna har uppehållit sig kring frågan om de praktiska möjligheterna att
förhandla parallellt med flera fackliga organisationer och kring möjligheterna för bolaget att nå en likalydande överenskommelse med såväl
Transport som Hamnarbetarförbundet.
Genom utredningen har det framkommit att arbetsgivare i hamnen sedan ett
par decennier tillbaka, men i olika omfattning, förhandlat parallellt med
både Transport och Hamnarbetarförbundet i olika frågor samt att parterna
vid de flesta tillfällena lyckats nå gemensamma lösningar. Utredningen har
vidare visat att det rent praktiskt gick till på olika sätt, ibland genom att
bolaget diskuterade med både Transport och Hamnarbetarförbundet samtidigt, och ibland genom att bolaget förde enskilda diskussioner med Transport och Hamnarbetarförbundet parallellt.
Den omtvistade regleringen rör ytterst anställningsvillkor – vilka skiftscheman som ska gälla. Dessa villkor måste av praktiska skäl vara desamma
för samtliga hamnarbetare som berörs av kollektivavtalens tillämpningsområde. Om båda bestämmelserna ska tillämpas samtidigt krävs således att
bolaget genom förhandlingar lyckas nå likalydande lokala överenskommelser med Transport och Hamnarbetarförbundet.
Även om det skulle vara teoretiskt och praktiskt möjligt för bolaget att efter
förhandlingar nå likalydande lokala överenskommelser med båda arbetstagarorganisationerna skulle en sådan ordning dock väsentligen försvåra för
arbetsgivaren eftersom båda arbetstagarorganisationerna i sådana förhandlingar skulle inneha ett veto.
Hamnarbetarförbundet har mot detta anfört att om en lokal överenskommelse inte kan nås gäller arbetstiden enligt § 4 A Mom. 1, dvs. dagtidsarbete, och att arbetsgivarna historiskt sett lyckats lösa kundernas önskemål
genom övertid eller anlitande av extern arbetskraft, vilket även har fått stöd
av utredningen. En sådan ordning kan dock enligt Arbetsdomstolens mening
inte anses tillfredsställande och Arbetsdomstolen noterar att för det fall det
finns en lokal överenskommelse som inte sagts upp är det den överenskommelsen som fortsatt gäller om parterna i den överenskommelsen inte enas
om förändringar.
Som arbetsgivarparterna anfört kan dessutom identiskt formulerade avtal
komma att strida inbördes mot varandra, t.ex. om någon av de fackliga organisationerna hävdar tolkningsföreträde eller påstår brott mot det egna avtalet
samtidigt som den andra organisationen menar att tillämpningen är kollektivavtalsenlig. Ett kollektivavtal får sitt innehåll inte enbart från dess ordalydelse utan även genom dess tillämpning och genom vad avtalsparterna är
överens om att avtalet innebär.
Avtalstexterna är likalydande men får anses oförenliga eftersom de inte i sig
innebär samma anställningsvillkor om arbetstidens förläggning vid skiftarbete utan, i vart fall, förutsätter likalydande lokala överenskommelser med
båda organisationerna. Arbetsdomstolen kan konstatera att de två kollektivavtalsbestämmelserna inte på något sätt är samordnade med varandra.
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Med beaktande av vad som ovan anförts kan arbetsgivaren inte anses vara
skyldig att tillämpa båda bestämmelserna. Det först träffade kollektivavtalet,
hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport, bör då ges
företräde framför det senare träffade avtalet, Hamnarbetarförbundets kollektivavtal.
Hamnarbetarförbundet har hänfört sig till 26 § medbestämmandelagen. I
den bestämmelsen anges att ett kollektivavtal som slutits av arbetsgivareller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Enligt Hamnarbetarförbundet kan det därmed inte vara
möjligt för bolaget att ändra innehållet i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal (huvudregeln i § 4 om dagarbetstid) med bindande verkan för Hamnarbetarförbundets medlemmar genom att, efter att Hamnarbetarförbundets
kollektivavtal ingåtts, träffa en lokal överenskommelse om skiftscheman
med Transport. Tvistefrågan i målet har dock handlat om huruvida arbetsgivaren varit skyldig att tillämpa den aktuella kollektivavtalsregleringen i
båda kollektivavtalen eller i enbart det ena avtalet, varvid Arbetsdomstolen
gjort bedömningen att arbetsgivaren varit skyldig att tillämpa enbart det ena
avtalets bestämmelse. Vad Hamnarbetarförbundet anfört om 26 § medbestämmandelagen förändrar inte den bedömningen.
Hamnarbetarförbundet har vidare hävdat att den lokala överenskommelsen
som träffades mellan bolaget och Transport den 12 april 2019 träffades efter
den 5 mars 2019 och därför är att anse som det senare träffade avtalet i relation till Hamnarbetarförbundets kollektivavtal.
I de båda centrala kollektivavtalen har de avtalsslutande parterna delegerat
rätten att nå överenskommelse i den aktuella frågan till lokal nivå. Som
redan anförts avser tvistefrågan vilket av de två konkurrerande centrala kollektivavtalen som bolaget varit skyldigt att tillämpa. Arbetsdomstolen har
funnit att bolaget varit skyldigt att tillämpa avtalet med Transport, såvitt
avser § 4 C Mom. 1, och inte motsvarande bestämmelse i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal. Av detta följer även att bolaget inte utan lokal
överenskommelse med Transport kunnat ändra arbetstidsschemana, oavsett
när i tiden sådan överenskommelse träffas. Det centrala kollektivavtalet är
en förutsättning för de lokala överenskommelserna. Den lokala överenskommelsen med Transport, som träffades den 12 april 2019, är därför inte att
anse som ett andrahandsavtal som på grund därav skulle få vika för Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, träffat den 5 mars 2019.
Hamnarbetarförbundet har slutligen gjort gällande att Arbetsdomstolen vid
sin bedömning måste beakta Sveriges åtaganden enligt artikel 6 i Europarådets sociala stadga och enligt ILO-konventioner.
Som Hamnarbetarförbundet anfört följer av flera internationella instrument
att Sverige ska främja bl.a. frivilliga förhandlingar för att uppnå reglering av
arbetsvillkoren i kollektivavtal.
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Tvistefrågan i målet rör vad som gäller för det fall arbetsgivaren är bunden
av konkurrerande kollektivavtal. Arbetsdomstolen har i sin tidigare praxis
därvid tagit hänsyn till hur arbetsmarknaden fungerar och till vad som får
anses vara ändamålsenligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare och för
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Vid konflikt mellan två avtalsbestämmelser måste någon bestämmelse ges företräde. Arbetsdomstolens
praxis innebär inte att ett andrahandsavtal i sig är ogiltigt. Genom ett andrahandsavtal får arbetstagarorganisationen bl.a. rättigheter enligt medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen och styrelserepresentationslagen för de privatanställda. Därutöver är arbetsgivaren enligt 41 §
medbestämmandelagen förhindrad att vidta stridsåtgärder mot arbetstagarorganisationen.
Enligt Arbetsdomstolens mening kan inte domstolens avgörande i målet
anses stå i strid med eller motverka internationella regler om föreningsrätt
och rätt till kollektiva förhandlingar.
Sammanfattande slutsatser
Arbetsdomstolen har funnit att bolaget, enligt principen om först tecknat
avtal, inte varit skyldigt att tillämpa § 4 C Mom. 1 i Hamnarbetarförbundets
kollektivavtal eftersom den bestämmelsen får anses vara oförenlig med den
likalydande bestämmelsen i kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och
Transport, vilket är det först tecknade avtalet.
Såvitt avser frågan om skadeståndsskyldighet gör Arbetsdomstolen bedömningen att bolaget inte heller ska förpliktas betala allmänt skadestånd till
Hamnarbetarförbundet för underlåtenheten att följa bestämmelsen i fråga.
Förbundet kände vid kollektivavtalets ingående till att Sveriges Hamnar, där
bolaget var medlem, redan var bundet av hamn- och stuveriavtalet med
Transport.
Talan om allmänt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott ska alltså
avslås.
Har bolaget brutit mot 11 § medbestämmandelagen?
Tvisten
I 11 § första stycket medbestämmandelagen anges att en arbetsgivare, före
beslut om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som är medlem i en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, på eget initiativ ska förhandla med organisationen. Enligt andra
stycket samma bestämmelse får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut
innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet om det finns synnerliga
skäl.
Hamnarbetarförbundet har, vid den bedömning Arbetsdomstolen gjort ovan,
gjort gällande att bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 §
medbestämmandelagen, då bolaget inte förhandlade frågan om ändrade
arbetstidsscheman med Hamnarbetarförbundet innan bolaget fattade beslut
därom.

AD 2020 nr 66

November 2020 s. 46
Arbetsgivarparterna har i första hand invänt att 11 § medbestämmandelagen
överhuvudtaget inte varit tillämplig i den aktuella situationen och i övrigt
bestritt att bolaget brutit mot regeln då det inte varit fråga om någon viktigare förändring på sätt som följer av bestämmelsen. Hamnarbetarförbundet
är av motsatt uppfattning.
Om Arbetsdomstolen finner att bolaget varit förhandlingsskyldigt är det
tvistigt om det funnits synnerliga skäl för bolaget att fatta och verkställa
beslutet innan bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
Var 11 § medbestämmandelagen tillämplig?
Parterna är, som redovisats, oense i frågan om 11 § medbestämmandelagen
varit tillämplig. Enligt arbetsgivarparterna var den inte det, bl.a. eftersom
beslutet om att ändra arbetstidsschemana inte var ett ensidigt arbetsgivarbeslut utan krävde lokal överenskommelse med Transport. Arbetsgivarparterna har vidare anfört att det inte är praktiskt möjligt och inte heller
lämpligt eller rimligt att ha en ordning där förhandlingar med den arbetstagarorganisation som är bärare av förstahandsavtalet om exempelvis arbetstider måste avbrytas för att avvakta förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen med en annan arbetstagarorganisation, med vilken avtal ändå
inte kommer att ingås. Hamnarbetarförbundets ståndpunkt är att förhandlingsskyldighet med Hamnarbetarförbundet funnits trots dessa omständigheter.
Arbetsdomstolen har i praxis uttalat att 11 § medbestämmandelagen endast
är tillämplig då frågan ligger inom ramen för arbetsgivarens ensidiga beslutanderätt. Parterna är mot den bakgrunden eniga om att bolaget inte varit
skyldigt att förhandla frågan om ändrade arbetstidsscheman med Transport,
eftersom hamn- och stuveriavtalet förutsätter att bolaget träffar en lokal
överenskommelse i frågan med den organisationen.
Att det anses att 11 § medbestämmandelagen endast omfattar ensidiga arbetsledningsbeslut motiveras av att i de situationer då det krävs en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen eller berörd
arbetstagare, tas arbetstagarnas intressen normalt tillvara genom kravet på en
överenskommelse. Arbetsdomstolen har dock funnit att bolaget inte varit
skyldigt att träffa någon lokal överenskommelse om arbetstidsscheman med
Hamnarbetarförbundet och frågan är då om bolaget i stället varit skyldigt att
förhandla frågan med förbundet, enligt 11 § medbestämmandelagen.
Med det synsätt som arbetsgivarparterna anfört skulle Hamnarbetarförbundet,
trots att bolaget är bundet av kollektivavtal i förhållande till det förbundet,
inte ha rätt till förhandling av frågor om arbetstidens omfattning och förläggning. En sådan ordning kan ifrågasättas.
Enligt Arbetsdomstolens mening får schemaändringarna, i förhållande till
Hamnarbetarförbundet, betraktas som ett ensidigt arbetsledningsbeslut
eftersom förbundet inte genom förhandlingar om en överenskommelse
därom kunnat påverka beslutet.
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Arbetsdomstolen har tidigare prövat frågan om förhandlingsskyldighet
enligt 11 § medbestämmandelagen i relation till två kollektivavtalsbundna
arbetstagarorganisationer (AD 1993 nr 24) och i det fallet att en arbetsgivares beslut att träffa kollektivavtal med en arbetstagarorganisation får
återverkningar för medlemmarna i en annan arbetstagarorganisation (AD
1980 nr 115).
AD 1993 nr 24 handlade om huruvida en arbetsgivare, som var bunden av
kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer, var skyldig att förhandla
med båda organisationerna enligt 11 § medbestämmandelagen avseende en
planerad driftsinskränkning. Arbetsdomstolen anförde bl.a. att den rättspraxis som utvecklats rörande konkurrerande kollektivavtal inte påverkade
arbetsgivarens skyldighet att förhandla med båda arbetstagarorganisationerna och anförde bl.a. följande.
Med anledning av vad arbetsgivarparterna har anfört om att det skulle
vara "orimligt" att arbetsgivaren sålunda kan vara förhandlingsskyldig
enligt 11 § medbestämmandelagen gentemot två eller flera kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationer skall framhållas att denna situation i praktiken är synnerligen vanlig. Det kan räcka med att peka på alla
de fall där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal såväl i förhållande
till ett tjänstemannaförbund som ett arbetareförbund och därmed obestridligen förhandlingsskyldig enligt 11 § gentemot båda organisationerna.
Varken lagtext eller förarbeten ger minsta antydan om att annat avsetts
gälla för det fall att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal i förhållande till två arbetstagarorganisationer som organiserar samma kategori av arbetstagare och sluter kollektivavtal för samma slags arbete. Det
torde tvärtom ha varit en från föreningsrättsliga synpunkter nödvändig
förutsättning för att lagstiftaren skulle kunna uppställa kravet på kollektivavtalsförhållande för förhandlingsrätt enligt 11 §, att varje arbetstagarorganisation har möjligheten att tillvinna sig denna förhandlingsrätt
genom att sluta kollektivavtal med arbetsgivaren. Den begränsning av
förhandlingsskyldigheten enligt 11 § som har funnits påkallad av bl.a.
praktiska skäl har i stället åstadkommits just genom kravet på att det skall
föreligga ett för arbetsgivaren bindande kollektivavtal med arbetstagarorganisationen för att denna skall vara berättigad till förhandling enligt
11 § (se a. prop. s. 218–220).

I AD 1980 nr 115 hade en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation
träffat en överenskommelse i kollektivavtalsform om att på försök införa ett
nytt grupplönesystem för organisationens medlemmar. Arbetsgivaren var
bunden av ett kollektivavtal i relation till även en annan arbetstagarorganisation. Den sistnämnda organisationen gjorde gällande att arbetsgivaren
genom att träffa överenskommelsen i fråga beslutat om en viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållandena för dess medlemmar och att
arbetsgivaren genom att inte förhandla frågan med organisationen brutit mot
11 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen uttalade bl.a. följande.
En arbetsgivares beslut att träffa kollektivavtal med en arbetstagarorganisation kan i vissa fall få återverkningar för medlemmarna i en annan
arbetstagarorganisation. Om arbetsgivaren genom att ingå avtalet binder
sig för att förändra även de andra organisationsmedlemmarnas situation,
bör han – under de förutsättningar i övrigt som gäller enligt 11 § medbe-
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stämmandelagen – anses skyldig att förhandla med den andra arbetstagarorganisationen innan han ingår kollektivavtalet. En av förutsättningarna
för att det skall föreligga en sådan förhandlingsskyldighet är att det skall
vara fråga om en viktigare förändring för de andra arbetstagarnas del. Det
är således, för att ta ett exempel som har anknytning till detta mål, inte
tillräckligt att avtalet helt allmänt medför en risk för försämrade relationer mellan medlemmarna i de olika organisationerna.

Arbetsdomstolen gör sammanfattningsvis följande bedömning.
Bolaget var vid den aktuella tiden bundet av kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet och Arbetsdomstolen har funnit att bolaget inte varit skyldigt
att tillämpa § 4 C Mom. 1 om krav på lokal överenskommelse om skiftscheman i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet har
således inte kunnat ta tillvara sina medlemmars intressen genom krav på
tillämpning av bestämmelsen om en lokal överenskommelse med även
Hamnarbetarförbundet. Det är i aktuellt fall klart att en lokal överenskommelse med Transport om ändrade arbetstidsscheman skulle få direkt
betydelse för Hamnarbetarförbundets medlemmar hos bolaget eftersom
schemana ska tillämpas även på dessa arbetstagare. Vid sådant förhållande
finner Arbetsdomstolen att bolaget, på grund av den kollektivavtalsrelation
som funnits, varit skyldigt att förhandla frågan om ändrade arbetstidsscheman med Hamnarbetarförbundet, under förutsättning av att beslutet
inneburit en viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller
anställningsförhållandena för arbetstagare som är medlemmar i förbundet.
Arbetsgivarparterna har anfört att en sådan förhandlingsskyldighet skulle
medföra betydande praktiska svårigheter för bolaget eftersom det skulle
vara svårt att föra parallella förhandlingar med både Transport och Hamnarbetarförbundet. Att en arbetsgivare är bunden av flera kollektivavtal i förhållande till olika arbetstagarorganisationer får, som Arbetsdomstolen uttalat i AD 1993 nr 24, inte till följd att det inte finns en förhandlingsskyldighet
enligt 11 § medbestämmandelagen i relation till båda arbetstagarorganisationerna. Som redan redovisats, uttalade Arbetsdomstolen att den begränsning av förhandlingsskyldigheten enligt 11 § som har funnits påkallad av
bl.a. praktiska skäl har åstadkommits just genom kravet på att det ska föreligga ett för arbetsgivaren bindande kollektivavtal med arbetstagarorganisationen för att denna ska ha rätt till förhandling enligt 11 §. I aktuellt fall
handlar det inte om att en och samma fråga ska förhandlas med två arbetstagarorganisationer utan om huruvida arbetsgivaren är skyldig att förhandla
med den ena arbetstagarorganisationen innan arbetsgivaren ingår ett kollektivavtal med den andra arbetstagarorganisationen, dvs. innan förhandlingarna med den sistnämnda organisationen är avslutade och en överenskommelse träffats. Förhandlingssituationerna skiljer sig åt. I det ena fallet är
det fråga om medbestämmandeförhandlingar och i det andra fallet är det
fråga om kollektivavtalsförhandlingar. Att så är fallet kan dock, enligt
Arbetsdomstolens mening, inte leda till att regleringen, om den grundläggande skyldigheten att förhandla en viktigare förändring enligt 11 § medbestämmandelagen, inte skulle vara tillämplig.
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Slutsatsen av det anförda är att 11 § medbestämmandelagen varit tillämplig,
under förutsättning av att övriga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda.
Var det fråga om en viktigare förändring enligt 11 §
medbestämmandelagen?
En av bolagets kunder önskade våren 2019 ändra tiderna för dess fartyg i
hamnen och ankomma söndag kväll kl. 23 och avgå tisdag kl. 18, i stället
för att som tidigare ankomma tisdag kl. 07 och avgå onsdag kl. 18. Vid tillfället arbetade hamnarbetarna skift enligt den lokala överenskommelsen om
arbetstidsscheman mellan bolaget och Transport. Med anledning av kundens
ändrade ankomst- och avgångstider och andra förändringar behövdes, ostridigt, nya skiftscheman. Skiftschemana berörde 140 anställda hamnarbetare.
En majoritet av hamnarbetarna i hamnen är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.
Hamnarbetarförbundet har gjort gällande att schemaändringarna inneburit
en viktigare förändring av verksamheten och i vart fall av arbets- eller
anställningsförhållandena för de arbetstagare som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet och som arbetar inom verksamhetsområdena fartyg, tompark och järnväg.
Arbetsgivarparterna har invänt att schemaändringar är vanligt förekommande
och att de som sådana inte utgör någon viktigare förändring av vare sig
bolagets verksamhet eller av arbets- eller anställningsförhållandena.
Som framgår av lagtexten är 11 § medbestämmandelagen tillämplig i två
fall; i det s.k. verksamhetsfallet och det s.k. arbetstagarfallet. Eftersom det
är tillräckligt, för att förhandlingsskyldighet ska ha funnits, att det varit
fråga om en viktigare förändring för de arbetstagare som är medlemmar i
Hamnarbetarförbundet (arbetstagarfallet) prövar Arbetsdomstolen den
frågan först.
I fråga om vad som faller inom området för förhandlingsskyldigheten enligt
11 § medbestämmandelagen görs i förarbetena (prop. 1975/76:105 bil. 1
s. 354) följande uttalande beträffande skyldigheten att ta initiativ till förhandling i arbetstagarfallet.
I fråga om arbetsgivarens skyldighet att ta initiativ till förhandling före
beslut som avser enbart enskild arbetstagare eller grupp av arbetstagare
gäller att den primära förhandlingsskyldigheten föreligger när frågan är
av sådan beskaffenhet att man typiskt sett har att räkna med att vederbörande arbetstagarorganisation vill förhandla. Ingrepp i den enskildes
arbets- eller anställningsförhållanden som inte är enbart tillfälliga och inte
heller i övrigt är av mindre betydelse hör in under förhandlingsskyldigheten.

I AD 1979 nr 19 gällde frågan en förändring av arbetstiderna för cirkelledare vid Volvo på så sätt att undervisningen vissa dagar skulle börja
kl. 05.55 i stället för som tidigare kl. 07.15 och att den dagliga undervisningstiden också skulle bli längre än tidigare. Ändringen ansågs innefatta
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en viktigare förändring av cirkelledarnas arbetsförhållanden som medförde
förhandlingsskyldighet.
Parterna synes överens om att ändringarna av skiftschemana innebar bl.a.
följande.
För arbetstagarna inom tompark skulle det bli en ökad snittarbetstid per
vecka med 1,46 timmar och under tre veckor av 14 skulle arbetsdagen börja
kl. 06.00 i stället för kl. 06.45.
Det nya schemat för arbetstagarna inom järnväg skulle omfatta 32 arbetstagare i stället för som tidigare 36. En förändring var att en grupp arbetstagare om åtta personer, i stället för att arbeta enligt ett rullande schema,
skulle arbeta enbart ett skift som startade kl. 16.15 och löpte till efter midnatt, ibland fram till kl. 03.00.
Inom fartyg infördes ett dagtidsbaserat schema innefattandes kvällsarbete på
måndagar varannan vecka för 24 personer. Den tidigare schemaformen med
regelbundet tvåskift, med omväxlande dagarbete och kvällsarbete varannan
vecka, omfattade färre personer, 16 personer i stället för som tidigare 32. I
det nya fartygsschemat var i genomsnitt 19 arbetstimmar per vecka förlagda
till kvällar och nätter, jämfört med det tidigare schemats 4,5 timmar per
vecka. Antalet arbetspass ökades från i genomsnitt 4,33 per vecka till
4,75 per vecka medan den genomsnittliga veckoarbetstiden reducerades med
0,25 timmar per vecka. Det nya fartygsschemat omfattade 32 personer i
stället för som tidigare 24. ”Nattschemat”, som tidigare endast inbegrep
arbete på vardagar, innefattade söndagsarbete varje vecka. Antalet pass med
arbete nattetid ökade från en till två nätter per vecka och den genomsnittliga
arbetstiden ökade med en halvtimme per vecka.
Hamnarbetarförbundet har gjort gällande att schemaändringarna innebar
omfattande sociala konsekvenser för flera av organisationens medlemmar
medan arbetsgivarparternas ståndpunkt är att det främst varit fråga om att
förlägga redan tillämplig skiftgång till andra dygn i veckan.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Schemaändringarna påverkade ostridigt hamnarbetare inom verksamhetsområdena tompark, fartyg och järnväg. Förändringarna har gällt både arbetstidens förläggning och dess omfattning. Arbetstagare skulle i vissa fall börja
kl. 06.00 i stället för kl. 06.45. Förändringarna innebar arbete under nattetid
– enligt kollektivavtalet efter kl. 22.00 – under natt mellan söndag och
måndag. Genom förhöret med Peter Annerback har det framkommit att förändringarna fick vissa sociala konsekvenser för t.ex. arbetstagare med
ansvar för barn, bl.a. svårigheter med att kunna lämna barn till och att hämta
barn från barnomsorg. Redan de nu redovisade förändringarna kan varken
anses vara av marginell betydelse för arbetstagarna eller som mindre justeringar av redan förlagd arbetstid. Därutöver gjordes ytterligare förändringar.
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Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning är att schemaändringarna
varit av sådan betydelse för arbetstagarna att de inneburit en viktigare förändring av de aktuella arbetstagarnas arbetsförhållanden vilket medfört en
förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren enligt 11 § medbestämmandelagen.
Har det förelegat synnerliga skäl?
Arbetsgivarparterna har vid den hittills gjorda bedömningen invänt att det i
vart fall funnits synnerliga skäl för bolaget att fatta och verkställa beslut
innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts i förhållande till Hamnarbetarförbundet. De har bl.a. anfört följande. Det har varken varit praktiskt möjligt
eller lämpligt att föra parallella förhandlingar med Transport och Hamnarbetarförbundet. Det krävdes dessutom att ändringarna skulle genomföras med
kort varsel, med risk för stora ekonomiska förluster om önskemålet från
kunden i fråga inte kunde tillgodoses.
Hamnarbetarförbundet har bestritt att det förelåg synnerliga skäl och anfört
att inte fanns några praktiska hinder att förhandla även med Hamnarbetarförbundet och att det fanns gott om tid att genomföra förhandlingar innan
schemana skulle börja gälla i maj 2019.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Som ovan konstaterats kan parallella förhandlingar med olika fackliga organisationer inte anses utgöra något praktiskt hinder av betydelse, utan får
anses vara vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Utredningen har även visat att bolaget tidigare vid flera tillfällen fört parallella
förhandlingar och diskussioner med Transport och Hamnarbetarförbundet.
Vidare kan det konstateras att undantagsregeln om synnerliga skäl inte befriar arbetsgivaren från förhandlingsskyldigheten utan endast ger denne
möjlighet att fatta och verkställa ett beslut innan förhandlingarna har hunnit
avslutas.
Inget i utredningen talar för att schemaändringarna behövde genomföras
med så kort varsel att det inte hade varit möjligt av det skälet att inte genomföra förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen med Hamnarbetarförbundet.
Sammantaget anser Arbetsdomstolen alltså att situationen inte har varit
sådan att det funnits synnerliga skäl.
Sammanfattande slutsatser
Arbetsdomstolen har funnit att de aktuella schemaändringarna omfattats av
skyldigheten att förhandla enligt 11 § medbestämmandelag trots att schemaändringarna krävde lokal överenskommelse mellan bolaget och Transport.
Arbetsdomstolen har vidare funnit att schemaändringarna utgjort en viktigare förändring av anställningsförhållandena för flera av Hamnarbetarförbundets medlemmar som arbetade inom verksamhetsområdena fartyg,
tompark och järnväg samt att det inte funnits sådana synnerliga skäl som
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medgett att bolaget fick fatta och verkställa beslutet innan förhandlingsskyldigheten var fullgjord.
Bolaget var således förhandlingsskyldigt enligt 11 § medbestämmandelagen.
Skadestånd
Bolaget bröt mot 11 § medbestämmandelagen när det inte kallade till och
genomförde förhandling med Hamnarbetarförbundet inför beslutet om ändrade arbetstidsscheman. Bolaget ska därför betala allmänt skadestånd till
Hamnarbetarförbundet.
Hamnarbetarförbundet har yrkat ett allmänt skadeståndet om 100 000 kr.
Arbetsgivarparterna har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.
Arbetsdomstolen anser vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter att ett belopp om 75 000 kr får anses skäligt.
Har bolaget brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen?
Tvisten
Följande är ostridigt eller utrett i målet. Bolaget gjorde en riskanalys och
riskbedömning med anledning av behovet av ändrade arbetstidsscheman i
hamnens olika verksamhetsområden. Det översände material och kallade
Transports skyddsombud till möte den 9 april 2019 för att behandla bolagets
riskbedömning och riskanalys. Hamnarbetarförbundets huvudskyddsombud
Ulrik Arkenback kallades inte till mötet den 9 april 2019, där Transports
skyddsombud deltog. En lokal överenskommelse om nya arbetstidsscheman
för de aktuella verksamhetsområdena fartyg, järnväg och tompark träffades
den 12 april 2019. Ulrik Arkenback fick del av riskbedömningen via mejl
den 16 april 2019. Han hörde med anledning av det inte av sig till bolaget.
Parterna är för det första oeniga i frågan om det funnits någon skyldighet för
bolaget att samverka med huvudskyddsombudet Ulrik Arkenback vid riskbedömningen och riskanalysen. Frågan är om den omständigheten att bolaget samverkat med Transports skyddsombud inneburit att bolaget inte varit
skyldigt att även samverka med Hamnarbetarförbundets skyddsombud.
Om en samverkansskyldighet funnits rör tvisten om bolagets agerande inneburit att Ulrik Arkenback hindrats i sitt uppdrag som huvudskyddsombud
och facklig förtroendeman.
Sista frågan – för det fall bolaget anses ha hindrat Ulrik Arkenback i strid
med arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen – är om det finns skäl att
jämka de allmänna skadestånden.
Rättsliga utgångspunkter
Regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet finns i 6 kap. arbetsmiljölagen.
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Enligt 6 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe,
där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, bland arbetstagarna utses
ett eller flera skyddsombud. I andra stycket samma paragraf anges bl.a. att
skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är bunden av
kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.
I 6 kap. 3 § arbetsmiljölagen anges att om det vid ett arbetsställe finns mer
än ett skyddsombud, ska ett av ombuden utses att vara huvudskyddsombud
med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.
Regleringen i 6 kap. 3 § arbetsmiljölagen har i litteraturen inte ansetts utesluta att flera huvudskyddsombud tillsätts inom samma skyddsorganisation.
Om det finns flera fackliga organisationer finns det således inget som
hindrar att de utser var sitt huvudskyddsombud. Har flera huvudskyddsombud utsetts under den förutsättningen att ett av ombuden ska fungera som
talesman för de övriga blir endast denne att anse som huvudskyddsombud i
lagens mening (se Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen,
16 uppl. 2013 s. 217).
I 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen finns den grundläggande bestämmelsen om
skyddsombudens uppgifter. Av bestämmelsen framgår att skyddsombud ska
delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av
användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. I tredje
stycket i samma paragraf anges att arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Av motiven till bestämmelsen framgår att skyddsombudets
rätt att delta i planeringen avser varje stadium i planeringen som är av betydelse från arbetsmiljösynpunkt (prop. 1976/77:149 s. 336, se även t.ex.
AD 1980 nr 4 och AD 2007 nr 70).
Enligt 6 kap. 10 § första stycket arbetsmiljölagen får ett skyddsombud inte
hindras att fullgöra sina uppgifter, och enligt 3 § första stycket förtroendemannalagen får en arbetsgivare inte hindra en facklig förtroendeman, såsom
ett av organisation utsett skyddsombud (6 kap. 16 § arbetsmiljölagen), att
fullgöra sitt uppdrag. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att ett sådant
hindrande kan vara att inte se till att skyddsombudet får delta i planeringen
enligt 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen (se AD 2007 nr 70).
Har bolaget varit skyldigt att samverka med Ulrik Arkenback?
Utredningen ger stöd för att de planerade schemaändringarna hade betydelse
för arbetsmiljöförhållandena. Arbetsgivarparterna har inte heller invänt mot
detta utan har i första hand gjort gällande att bolaget inte hade någon särskild
skyldighet att samverka även med Hamnarbetarförbundets skyddsombud
eftersom bolaget samverkat med Transports skyddsombud, vilket Hamnarbetarförbundet bestritt.
Hamnarbetarförbundet har som kollektivavtalspart haft rätt att enligt 6 kap.
2 § andra stycket arbetsmiljölagen utse skyddsombud på arbetsstället. Om
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Hamnarbetarförbundet och Transport hade kommit överens om att Transports huvudskyddsombud skulle fungera som talesman hade endast han eller
hon varit att anse som huvudskyddsombud i arbetsmiljölagens mening. Så
har dock inte ens påståtts vara fallet. Den omständigheten att bolaget underrättat och samverkat med Transports skyddsombud fråntar alltså inte bolaget
från skyldigheten att samverka även med skyddsombud utsett av Hamnarbetarförbundet.
Bolaget har således varit skyldigt att samverka även med Hamnarbetarförbundets huvudskyddsombud i den aktuella frågan. Det är ostridigt att
Hamnarbetarförbundet underrättat bolaget om att Ulrik Arkenback var av
organisationen utsett skyddsombud och utsedd facklig förtroendeman.
Har Ulrik Arkenback hindrats?
Arbetsgivarparterna har invänt att bolaget inte hindrat Ulrik Arkenback från
att fullgöra sina skyldigheter som skyddsombud och facklig förtroendeman
eftersom han den 16 april 2019 fick del av riskbedömningen och att det därmed fanns gott om tid för honom att komma med synpunkter innan de beslutade schemaändringarna skulle träda i kraft den 12 maj 2019.
Arbetsdomstolen kan konstatera att Ulrik Arkenback fick del av riskbedömningen först efter att samverkan slutförts med Transports skyddsombud och
först efter det att bolaget och Transport träffat en lokal överenskommelse
om nya skiftscheman. Ulrik Arkenback kan därmed inte anses ha blivit
involverad i varje stadium av planeringen som är av betydelse från arbetsmiljösynpunkt. Detta innebär att han hindrats att fullgöra sina uppgifter som
huvudskyddsombud och facklig förtroendeman i strid med arbetsmiljölagen
och förtroendemannalagen.
Skadestånd
Bolaget har således brutit mot 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen. Bolaget är därmed skyldigt att betala allmänt skadestånd till
Ulrik Arkenback för att ha brutit mot båda lagarna samt till Hamnarbetarförbundet för att ha brutit mot förtroendemannalagen.
Vad gäller de allmänna skadeståndens storlek anser Arbetsdomstolen att
skäligt belopp till Ulrik Arkenback och Hamnarbetarförbundet är 25 000 kr
var. Den omständigheten att samverkan skett med Transports skyddsombud
samt att Ulrik Arkenback, efter att överenskommelse med Transport träffats,
fick samma underlag som Transports skyddsombud utan att reagera innebär
inte att det finns skäl att jämka skadestånden.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolen har funnit att Hamnarbetarförbundets talan om skadestånd
på grund av kollektivavtalsbrott ska avslås, men funnit att bolaget ska betala
skadestånd till Hamnarbetarförbundet för att det brutit mot 11 § medbestämmandelagen. Därutöver har Arbetsdomstolen funnit att bolaget brutit mot
arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.
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Arbetsgivarparterna har alltså vunnit framgång i frågan om kollektivavtalsbrott, vilken upptagit större delen av målet, medan Hamnarbetarförbundet
vunnit framgång i frågan om brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 §
medbestämmandelagen samt frågorna om brott mot arbetsmiljölagen och
förtroendemannalagen. Vid en samlad bedömning anser Arbetsdomstolen
att parterna vunnit och förlorat i sådan omfattning att vardera parten ska
bära sin rättegångskostnad.
Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Hamnarbetarförbundets talan om allmänt
skadestånd för kollektivavtalsbrott.
2. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till
Svenska Hamnarbetarförbundet betala allmänt skadestånd med 75 000 kr,
för brott mot 11 § medbestämmandelagen.
3. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till Ulrik
Arkenback betala allmänt skadestånd med 25 000 kr, för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.
4. Arbetsdomstolen förpliktar APM Terminals Gothenburg AB att till
Svenska Hamnarbetarförbundet betala allmänt skadestånd med 25 000 kr,
för brott mot förtroendemannalagen.
5. Vardera part ska stå sin rättegångskostnad.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Anna Middelman, Per-Anders Edin,
Åsa Kjellberg Kahn (skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Stina Josefsson
och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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Domsbilaga
i mål nr A 89/19
och nr A 90/19

Ledamöterna Åsa Kjellberg Kahns och Göran Söderlöfs skiljaktiga
mening
Vi är ense med majoriteten i alla frågor utom såvitt avser frågan om 11 §
medbestämmandelagen varit tillämplig.
Hamnarbetarförbundets ställning som kollektivavtalspart innebär som
huvudregel en skyldighet för bolaget att i enlighet med 11 § medbestämmandelagen på eget initiativ förhandla med Hamnarbetarförbundet innan
beslut tas om viktigare förändringar. Det förhållandet att det finns två med
varandra konkurrerande kollektivavtal innebär inte i sig att förhandlingsskyldigheten bortfaller mot den arbetstagarpart som har andrahandsavtalet
(se AD 1993 nr 24). Detta innebär vid exempelvis en driftinskränkning eller
chefstillsättning att arbetsgivaren är skyldig att påkalla och genomföra förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen med båda kollektivavtalsparterna på arbetstagarsidan, om förutsättningarna i övrigt föreligger.
Arbetsdomstolen har funnit att bolaget inte är skyldigt att tillämpa § 4 C
Mom. 1 i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal. Bolaget är dock skyldigt
att tillämpa den likalydande bestämmelsen i Transports avtal, i förstahandsavtalet. Ett avtal med Transports lokalavdelning om skiftscheman ska därefter tillämpas på alla arbetstagare inom kollektivavtalsområdet, såväl på
medlemmar i Transport som i Hamnarbetarförbundet liksom på oorganiserade. Frågan är då om bolaget trots detta ändå ska ha skyldighet att
primärförhandla med Hamnarbetarförbundet innan lokalt avtal om skiftscheman träffas med Transport.
I AD 1980 nr 115 har Arbetsdomstolen, som majoriteten redovisat, uttalat
att om arbetsgivaren genom att ingå ett kollektivavtal med en facklig organisation binder sig för att förändra även de andra organisationsmedlemmarnas
situation, bör han – under de förutsättningar i övrigt som gäller enligt 11 §
medbestämmandelagen – anses skyldig att förhandla med den andra arbetstagarorganisationen innan han ingår kollektivavtalet.
1980 års fall gällde anställda hos ett bolag som drev varuhus. Arbetsgivaren
var, genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation, bunden av ett kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund för biträdes- och lagerpersonalen.
Såvitt avsåg den arbetsledande personalen hade arbetsgivarorganisationen
med dels Handelsanställdas Förbund, dels Handelstjänstemannaförbundet
upprättat särskilda kollektivavtal. De kollektivavtalens giltighetsområden
hade begränsats så att de endast gällde de till respektive förbund anslutna
tjänstemännen. Bolaget träffade därefter en överenskommelse med Handels-

AD 2020 nr 66

November 2020 s. 57
anställdas Förbund om ett grupplönesystem för biträdespersonalen som indirekt fick vissa effekter för medlemmarna i Handelstjänstemannaförbundet
utan att själva överenskommelsen i sig var tillämplig för dem. Överenskommelsen om grupplönesystemet föregicks inte av förhandlingar enligt
11 § medbestämmandelagen med Handelstjänstemannaförbundet. Arbetsdomstolen fann att överenskommelsen inte innebar en viktigare förändring
av arbetsförhållandena och att arbetsgivaren därför inte var förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen.
Såvitt avser tillämpligheten av 11 § medbestämmandelagen var dock, enligt
vår mening, situationen i 1980 års fall väsentligen annorlunda jämförd med
den nu aktuella. I 1980 års fall gällde grupplöneöverenskommelsen en
annan arbetstagarkategori och ett helt annat avtalsområde än det för medlemmarna i Handelstjänstemannaförbundet. Arbetsgivaren träffade i det
fallet ett avtal för arbetargruppen som fick inverkan, indirekt, på de tjänstemän som organiserades av Handelstjänstemannaförbundet, vilka omfattades
av ett helt annat kollektivavtal. I förevarande mål är det två konkurrerande
kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för samma grupp av arbetstagare och ett av avtalen har ställning som förstahandsavtal. Enligt det centrala förstahandsavtalet med Transport ska vid behov av skiftarbete, arbetstiden förläggas enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Bolaget har här följt
det träffade förstahandsavtalet med Transport och, utifrån verksamhetens
behov, slutit en lokal överenskommelse om arbetstidsschema med Transports lokalavdelning. Att tillämpa ett centralt kollektivavtal genom att träffa
en lokal kollektivavtalsöverenskommelse i enlighet med det centrala avtalet
bör enligt vår mening inte betraktas som ett ensidigt arbetsgivarbeslut för
vilket primär förhandlingsskyldighet föreligger. Oavsett om det ska anses
vara frågan om ett ensidigt arbetsgivarbeslut eller inte kan den primära förhandlingsskyldigheten, av de skäl som anförts, inte vara tillämplig i ett fall
som det aktuella. Ett annat synsätt strider mot hur avtalsparter i ett kollektivavtalsförhållande brukar och ska agera. Enligt vår mening har bolaget
därmed inte varit skyldigt att primärförhandla frågan om ändrade arbetstidsscheman. Hamnarbetarförbundets talan om att bolaget brutit mot 11 § medbestämmandelagen ska således av det skälet avslås.
I övrigt delar vi majoritetens uppfattning.
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