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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 68/20 
2020-12-02 Mål nr B 10/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Melik Isik, 940901-5519, c/o Helin Mukadder Isik, Andersbergsringen 245, 
302 22 Halmstad 
Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Ekrem Güngör, Advokatfirman 
Devlet, Box 3687, 103 59 Stockholm 

SVARANDE 
Sakwan Hessin, med uppgiven firma Papas Restaurang, 740316-1974, 
Reliefplatsen 4 C, 302 71 Halmstad 
Ombud: jur.kand. Maria Hellberg, Stance Juristbyrå, Tegnérgatan 15, 
111 40 Stockholm 

SAKEN 
lönefordran 

ÖVERKLAGAD DOM 
Halmstads tingsrätts dom den 17 januari 2020 i mål nr T 2409-19 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Inledning 

Sakwan Hessin driver Papas Restaurang i Halmstad. Melik Isik var fr.o.m. 
den 13 december 2018 anställd av Sakwan Hessin för att arbeta på restau- 
rangen. 

Melik Isik yrkade vid tingsrätten att Sakwan Hessin skulle förpliktas att till 
honom betala 52 000 kr, varav 8 000 kr avsåg lön för december 2018, 
22 000 kr lön för februari 2019 och 22 000 kr lön för mars 2019. 

Sakwan Hessin bestred talan. 

Tingsrätten ogillade Melik Isiks yrkanden. 

Yrkanden m.m. 

Melik Isik har yrkat att Arbetsdomstolen ska bifalla hans talan vid 
tingsrätten. 

Sakwan Hessin har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 
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Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har till stöd för sin talan 
åberopat samma grunder och bevisning som vid tingsrätten samt utvecklat 
sin talan på i huvudsak samma sätt som där. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund 
 

Arbetsdomstolen kan inledningsvis konstatera att det i många avseenden är 
oklart vad som närmare förevarit mellan parterna, vilket delvis kan bero på 
språksvårigheter men också på att parterna synes ha oklara uppfattningar om 
sådant som hur ett anställningsavtal ingås, hur hanteringen av preliminär- 
skatteavdrag går till och vad stöd för nystartsjobb innebär. Med detta sagt 
framgår följande av utredningen. 

 
Melik Isik hade under någon period hösten 2018 en arbetspraktik hos Papas 
Restaurang och han verkar då ha fått viss ersättning från Försäkringskassan i 
form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. I november 2018 ansökte 
Sakwan Hessin hos Arbetsförmedlingen om stöd för nystartsjobb avseende 
Melik Isik. I ansökan uppgavs lönen vid heltidsarbete vara 22 000 kr och att 
tjänstgöringsgraden var 100 procent. 

 
Arbetsförmedlingen beslutade om stöd för nystartsjobb för tiden 
13 december 2018–12 juni 2019. Stödet innebar att Arbetsförmedlingen – 
under vissa närmare förutsättningar – varje månad skulle tillföra Sakwan 
Hessin 15 710 kr genom att kreditera hans skattekonto, dvs. att beloppet 
skulle tillgodoräknas honom på skattekontot. 

 
Parterna har inte närmare berört vad de kommit överens om i fråga om t.ex. 
lön och tjänstgöringsgrad, men de synes utgå från att Melik Isik fr.o.m. 
den 13 december 2018 var anställd för att arbeta heltid (100 procent) med en 
månadslön om 22 000 kr. 

 
I januari 2019 betalade Sakwan Hessin 22 000 kr till Melik Isiks bankkonto. 
Något preliminärskatteavdrag gjordes inte. 

 
Tvisten 

 
Parterna är för det första oense om Melik Isik har fått lön för december 
2018. Sakwan Hessin menar att han har betalat lönen kontant, vilket Melik 
Isik bestritt. Parterna är vidare oense om Melik Isik har rätt till lön för 
februari och mars 2019. 

 
Lönen för december 2018 

 
Melik Isik har anfört att han arbetat på Papas restaurang fr.o.m. den 
13 december 2018, att Sakwan Hessin inte betalat något belopp till honom 
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för december, men att denne gjort ett preliminärskatteavdrag för den måna- 
den. Enligt Melik Isiks mening har han därför rätt till 8 000 kr för arbete i 
december. 

 
Sakwan Hessin har invänt att han i mellandagarna betalade decemberlönen 
kontant med en summa om 16 000 kr till Melik Isik. 

 
Sakwan Hessin har i förhör berättat att han betalat 16 000 kr till Melik Isik, 
vilket denne i förhör förnekat. Vittnet Christian Heilig Perez har berättat att 
han besökte restaurangen under mellandagarna 2018 och att han då såg att 
Sakwan Hessin gjorde någon form av kontant betalning av lön till en ans- 
tälld. Han har dock inte sett vilket belopp som lämnats över eller kunnat 
säga att den arbetstagare som mottog betalningen var Melik Isik. I en vittne- 
sattest har Sakwan Hessins bror uppgett att Sakwan Hessin i mellandagarna 
överlämnat kontanter till Melik Isik. Av attesten framgår inte vilket belopp 
som överlämnades. I ett inspelat samtal, som Arbetsdomstolen återkommer 
till, talas om att en betalning på 8 000 kr inte gjorts. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Sakwan Hessin har bevisbördan för att han betalat lön till Melik Isik för 
december 2018, se t.ex. AD 2018 nr 79. 

 
Sakwan Hessins bror har inte hörts i målet utan endast lämnat en vittnes- 
attest. Attesten, som är ytterst kortfattad och skriven av en nära släkting till 
Sakwan Hessin, saknar i stort sett bevisvärde. Vittnet Christian Heilig Perez 
har sett att en okänd summa lämnats till en anställd, men vet inte om denne 
var Melik Isik. Ljudinspelningen av samtalet talar möjligen för att betalning 
inte har skett, men ger i vart fall inte stöd för motsatsen. 

 
Mot bakgrund härav anser Arbetsdomstolen inte att det är visat att Sakwan 
Hessin betalat någon lön till Melik Isik för december 2018. Melik Isik har 
därför rätt till de yrkade 8 000 kronorna. Tingsrättens dom ska ändras i 
enlighet härmed. 

 
Lönen för tiden januari–mars 2019 

 
Parternas inställning 

 
Parterna är ense om att Sakwan Hessin i januari 2019 betalade 22 000 kr till 
Melik Isiks konto, att något preliminärskatteavdrag inte gjordes, samt att 
någon lön inte betalats under februari och mars. 

 
Melik Isik har anfört följande. Han arbetade under tiden januari–mars långt 
mer än den överenskomna tiden. Han har dock bara yrkat ersättning om 
22 000 kr per månad, dvs. den överenskomna månadslönen. Han arbetade 
på restaurangen även under mars månad. 

 
Sakwan Hessin har anfört följande. Melik Isik arbetade långt mindre än hel- 
tid. Han kom och gick som han ville. Under perioden december–februari 
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arbetade han endast elva arbetsdagar, varför han får anses väl kompenserad 
för det arbete han utfört genom de 22 000 kr som betalades i januari. 
Sakwan Hessin sade upp Melik Isik vid ett samtal den 2 mars 2019 eftersom 
denne fungerade dåligt i anställningen. Därefter arbetade inte Melik Isik 
något ytterligare. 

 
Därutöver menar Sakwan Hessin, som Arbetsdomstolen förstår honom, att 
Melik Isik fick för mycket betalt i januari genom att något preliminärskatte- 
avdrag inte gjordes, och att detta måste beaktas. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till lön motsvarande det 
arbetstidsmått som arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat. En grundläg- 
gande förutsättning för att en arbetstagare ska ha rätt till lön är dock, 
åtminstone på den privata sidan, att han eller hon arbetat eller i vart fall stått 
till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete, se t.ex. AD 2020 nr 4. 

 
Frågan om hur bevisbördan ska placeras och vilket beviskrav som ska gälla 
för frågan om arbetstagaren arbetat motsvarande det avtalade arbetstidsmåt- 
tet kan inte besvaras generellt. 

 
Beträffade en viss situation har frågan reglerats i lag. I 5 § lagen (2013:644) 
om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som 
inte har rätt att vistas i Sverige, anges att vid tvist mellan en arbetsgivare 
och en utlänning om lön eller annan ersättning för utfört arbete ska, om inte 
någon av dem visar annat, utlänningen anses ha utfört tre månaders heltids- 
arbete. I övrigt får frågan bedömas mot bakgrund av förhållandena i det 
enskilda fallet och med beaktande av bl.a. vilken part som har bäst möjlig- 
heter att föra bevisning i frågan (jfr t.ex. NJA 2006 s. 120). 

 
När det gäller en situation som den i målet kan, enligt Arbetsdomstolens 
mening, ledning sökas i reglerna om personalliggare. 

 
I 39 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) och 9 kap. skatteförfarandeför- 
ordningen (2011:1261) finns bestämmelser om personaliggare för vissa 
branscher, bl.a. restaurangverksamhet, dvs. näringsverksamhet som avser 
bl.a. restaurang och pizzabutik. Personalliggaren ska enligt dessa författ- 
ningar innehålla uppgifter om näringsidkarens namn och organisationsnum- 
mer (eller motsvarande) samt namn och personnummer (eller motsvarande) 
på personer som är verksamma i näringsverksamheten. Vidare ska personal- 
liggaren innehålla uppgifter om tidpunkten då respektive persons arbetspass 
påbörjas och avslutas. Dessa uppgifter ska anges för varje verksamhetsdag 
och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas 
och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det 
kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har 
gått ut. 

 
Reglerna om personalliggare syftar till att minska förekomsten av svartar- 
bete och att skapa sundare konkurrensförhållanden. Reglerna har antagits 
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för att motverka skattefusk och skatteundandragande samt att bidra till ord- 
ning och reda på arbetsmarknaden. Se prop. 2017/18:82 s. 12. 

 
Med beaktande härav bör, enligt Arbetsdomstolens mening, en arbetsgivare 
som är skyldig att föra sådan personalliggare, som utgångspunkt anses ha 
bevisbördan för att arbetstagaren inte arbetat motsvarande det avtalade 
arbetstidsmåttet. Detta bör gälla i vart fall om tvisten uppkommer inom den 
tid som arbetsgivaren är skyldig att bevara uppgifterna. Det kan tilläggas att 
uppgifter i en författningsenligt förd personalliggare som regel har ett högt 
bevisvärde, eftersom förandet av den sker just för att säkra bevisning om 
vilket arbete som förekommit i verksamheten. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Sakwan Hessin är näringsidkare och bedriver restaurangverksamhet. Han är 
alltså enligt skatteförarandelagen och skatteförfarandeförordningen skyldig 
att föra personalliggare och tvisten uppkom inom den tid som Sakwan 
Hessin var skyldig att bevara uppgifterna i personalliggaren. Han bör där- 
med ha bevisbördan för sitt påstående om att Melik Isik inte arbetade heltid 
under den aktuella perioden. 

 
Både Sakwan Hessin och Melik Isik har i förhören i allmänna ordalag 
beskrivit hur Melik Isik arbetade. Melik Isik har sagt att han arbetade sex 
dagar i veckan i stället för de överenskomna fem. Sakwan Hessin har berät- 
tat att Melik Isik kom och gick som han ville, att han ibland kom vid kl. 13 
eller 14, och ibland gick redan kl. 16 eller 17, samt att han vissa dagar bara 
arbetade sju timmar. Sakwan Hessin har vidare berättat att han sade upp 
Melik Isik vid ett samtal 2 mars 2019 och att denne inte arbetade därefter. 
Melik Isik har mot detta uppgett att han arbetade även under mars och fram 
till dess att hans fru sade åt honom att sluta, eftersom han inte fick någon 
lön och inte kunde betala hyran. Enligt Melik Isik fick han först i efterhand, 
vid ett besök på Arbetsförmedlingen, reda på att Sakwan Hessin menade sig 
ha sagt upp eller avskedat honom i mars 2019 och att han inte hade förstått 
detta innan dess. 

 
Ingen av parternas berättelser förtjänar, enligt Arbetsdomstolens mening, 
försteg framför den andras. 

 
Arbetsdomstolen har tagit del av en ljudfil som åberopats av Melik Isik, och 
som enligt honom avser ett samtal mellan honom och Sakwan Hessin. Ljud- 
kvalitén är sådan att den tolk som översatt inspelningen inte fullt ut har kun- 
nat återge vad som sagts. Det är även oklart när i tiden ljudfilen är inspelad. 
Av ljudfilen framgår att den person som påstås vara Sakwan Hessin säger 
något om att han sagt åt arbetstagaren att komma kl. 9 men att denne kom- 
mit kl. 12 eller 13, att arbetstagaren inte var på arbetet på kvällarna när det 
var mycket folk, att arbetstagaren kom och stannade sju timmar samt att 
15 000–16 000 kr är för mycket begärt för den arbetsinsatsen. Det framstår 
även som om arbetsgivaren vid samtalet försöker få till stånd en uppgörelse 
om att betala lägre lön än 16 000 kr per månad. 
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Det inspelade samtalet kan, enligt Arbetsdomstolens mening, förstås på flera 
sätt och medger inga säkra slutsatser om i vilken utsträckning Melik Isik 
arbetade under tiden januari–mars 2019. 

 
Sammantaget är det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte genom utred- 
ningen visat att Melik Isik arbetade mindre än heltid under tiden januari– 
mars 2019. Det kan tilläggas att även om Melik Isik – som Sakwan Hessin 
gör gällande – sades upp den 2 mars 2019, hade han rätt till en månads upp- 
sägningstid (11 § anställningsskyddslagen) och rätt till lön under uppsäg- 
ningstiden (12 § anställningsskyddslagen). 

 
Det har inte framkommit att Skatteverket beslutat att Sakwan Hessin ska 
betala det belopp som skulle ha dragits av för preliminärskatt vid lönebetal- 
ningen i januari 2019. Sakwan Hessin har därför inte rätt att kräva beloppet 
för det uteblivna preliminärskatteavdraget av Melik Isik, se 59 kap. 2 och 5 
§§ skatteförarandelagen. 

 
Melik Isik har alltså rätt till 44 000 kr avseende lön för februari och mars 
2019. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. 

 
Rättegångskostnader m.m. 

 
Sakwan Hessin har förlorat målet och ska därför ersätta Melik Isik för den- 
nes rättegångskostnader vid tingsrätten samt ersätta rättshjälpskostnaderna i 
Arbetsdomstolen. 

 
Ekrem Güngör har yrkat ersättning enligt rättshjälpslagen med 33 345 kr för 
19 timmars arbete. 

 
Sakwan Hessin har begärt att yrkandet om ersättning enligt rättshjälpslagen 
i Arbetsdomstolen ska avvisas såsom för sent framställt. Enligt Sakwan 
Hessin är det begärda beloppet även för högt. Han har vitsordat ersättning 
för 12 timmars arbete som skäligt. 

 
Ekrem Güngör har framställt yrkandet om ersättning enligt rättshjälpslagen 
innan handläggningen avslutades i Arbetsdomstolen. Yrkandet har alltså 
inte framställts för sent. Den begärda ersättningen är skälig och ska faststäl- 
las. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen Sakwan 
Hessin att 

a) till Melik Isik betala 52 000 kr och 
b) ersätta Melik Isik för rättegångskostnader vid tingsrätten med 680 kr 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 januari 2020 till dess 
betalning sker. 
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2. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Ekrem 
Güngör till 33 345 kr, varav 26 676 kr avser arbete och 6 669 kr 
mervärdesskatt. 

 
3. Sakwan Hessin ska ersätta rättshjälpskostnaderna i Arbetsdomstolen 
enligt den fördelning som Rättshjälpsmyndigheten bestämmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Åsa 
Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Urban Pettersson och Paul Lidehäll. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 69/20 
2020-12-23 Mål nr A 84/19 
Stockholm 

KÄRANDE 

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C., 
802428-5788 
Ombud: Shahrokh Razavi, shahrokh@offc.se 

SVARANDE 

1. Livsmedelsföretagen, Box 55680, 102 15 Stockholm
2. Spendrups Bryggeriaktiebolag, 556079-6871, Box 3006, 143 03 Vårby
Ombud för båda: advokaten Annika Elmér, EmpLaw Advokater AB,
Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm

SAKEN 

brott mot förhandlingsskyldigheten m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller inte kollektivavtal. Spendrups Bryggeriaktiebolag 
(bolaget) är medlem i Livsmedelsföretagen och därmed bundet av kollektiv- 
avtal bl.a. mellan Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. 

Jesper Eriksson är medlem i Oberoende Fria Fackföreningars Centralorgani- 
sation, O.F.F.C. (organisationen) och i Livsmedelsarbetareförbundet. 

Bolaget bedriver bryggeriverksamhet på flera orter i Sverige. Jesper 
Eriksson var anställd hos bolaget som tekniker och sysselsattes i arbete som 
omfattas av det ovannämnda kollektivavtalet. Han sades upp från sin tillsvi- 
dareanställning hos bolaget av personliga skäl den 14 juni 2019, med fyra 
månaders uppsägningstid. 

Tvist har uppstått mellan parterna om uppsägningen är sakligt grundad och 
om bolaget förhandlingsvägrat. 
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Arbetsdomstolen beslutade den 12 december 2019, för tiden intill det slut- 
liga avgörandet, att Jesper Erikssons anställning skulle upphöra vid 
utgången av dagen för det beslutet. 

 
I denna dom prövas frågan om organisationens talan ska avvisas i sin helhet. 
Om talan om skadestånd för förhandlingsvägran inte avvisas, ska domstolen 
pröva om bolaget förhandlingsvägrat. Om ogiltighetstalan och talan om ska- 
destånd till Jesper Eriksson inte avvisas, får dessa frågor avgöras senare. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Organisationen har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
1. förklara uppsägningen av Jesper Eriksson ogiltig, 
2. förplikta bolaget att till Jesper Eriksson betala allmänt skadestånd med 
a) 120 000 kr för brott mot 7 § anställningsskyddslagen, och 
b) 30 000 kr för brott mot 34 § andra stycket anställningsskyddslagen, samt 
3. förplikta bolaget att till organisationen betala allmänt skadestånd med 
30 000 kr för brott mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandela- 
gen. 

 
Organisationen har yrkat ränta på skadestånden enligt 6 § räntelagen från 
dagen för dom till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har i första hand yrkat att talan i sin helhet ska avvisas. 
De har i andra hand bestritt yrkandena och inte vitsordat några belopp avse- 
ende allmänt skadestånd som skäliga i och för sig. De har vitsordat sättet att 
beräkna ränta. 

 
Organisationen har bestritt avvisningsyrkandet. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Arbetsdomstolens handläggning 
 

Arbetsdomstolen har till särskilt avgörande tagit upp dels arbetsgivarparter- 
nas yrkande om avvisning av organisationens talan på grund av att förhand- 
lingskravet enligt arbetstvistlagen inte är uppfyllt, dels organisationens talan 
om skadestånd på grund av brott mot förhandlingsskyldigheten. Med parter- 
nas samtycke avgörs dessa frågor utan huvudförhandling. 

 
Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 
Parterna har till stöd för sin talan i de frågor som nu ska prövas av Arbets- 
domstolen anfört i huvudsak följande. 
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Organisationen 
 

Sammanfattning av grunderna för talan i de delar som nu är uppe till pröv- 
ning 

 
Organisationen har kallat bolaget till förhandling i uppsägningsfrågan enligt 
10 § medbestämmandelagen. Bolaget har dock inte inställt sig till förhand- 
ling och inte medverkat till att förhandling kom till stånd och därigenom 
brutit mot den nämnda bestämmelsen. Bolaget har därmed förhandlingsväg- 
rat och ska därför betala allmänt skadestånd till organisationen. 

 
Organisationens talan ska inte avvisas eftersom det inte berott på organisat- 
ionen att förhandling inte kom till stånd. Det finns därmed inte grund för att 
avvisa talan enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. 

 
Bolaget och anställningen 

 
Den 14 juni 2019, efter en längre tids otillåten omplacering, sades Jesper 
Eriksson upp från sin anställning hos bolaget. Han sades upp på grund av 
sin politiska tillhörighet hos Nordiska motståndsrörelsen. 

 
Bolaget har sagt upp Jesper Eriksson på grund av hans politiska tillhörighet. 
Det har inte funnits saklig grund för uppsägningen. Uppsägningen ska där- 
för ogiltigförklaras och bolaget ska betala allmänt skadestånd till Jesper 
Eriksson. Ogiltighetstalan är inte preskriberad. 

 
Bolaget har också brutit mot 34 § andra stycket anställningsskyddslagen. 
Bolaget ska därför betala allmänt skadestånd till Jesper Eriksson. 

 
Bolaget har förhandlingsvägrat 

 
Organisationens förhandlingsframställning 

 
Den 26 juni 2019 påkallade organisationen förhandling med bolaget och 
gjorde bl.a. gällande att uppsägningen av Jesper Eriksson skulle ogiltigför- 
klaras. 

 
I förhandlingsframställningen angav organisationen att förhandling skulle 
hållas snarast, dock senast onsdagen den 9 juli 2019 kl. 14.00, i bolagets för- 
handlingslokaler. I framställningen angavs även att, för det fall bolaget öns- 
kade tidigarelägga förhandlingen, skulle detta meddelas snarast, dock senast 
den 3 juli 2019. 

 
Bolagets svar till organisationen 

 
I ett svar den 28 juni 2019 föreslog bolaget en annan tid för förhandling, 
nämligen torsdagen den 3 juli 2019 kl. 10.00 alternativt fredagen den 4 juli 
2019 kl. 10.00. Detta meddelande skickades endast via e-post till organisat- 
ionen. 
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Eftersom organisationens hemsida och e-post hade tekniska problem hade 
organisationen inte tillgång till sina e-postlådor förrän den 8 juli 2019 
kl. 10.26. Det var först då organisationen fick del av bolagets förslag till för- 
handlingstider, således efter att tiderna hade passerats. Organisationen bad 
därför med vändande mejl bolagets företrädare, Einar Botten, att senast ons- 
dagen den 9 juli 2019 föreslå nya förhandlingstider för genomförandet av 
förhandlingen, om bolaget ville ändra föreslagen tid. Organisationen före- 
slog därvid den ursprungliga tiden, onsdagen den 9 juli 2019, kl. 14.00, för 
genomförande av förhandlingen, dock utan gehör från bolaget. 

 
Kontaktförsök 

 
Organisationen försökte senare kontakta bolaget via telefon och mejl angå- 
ende genomförande av förhandlingen. Bolaget var dock inte anträffbart på 
den utsatta tiden. 

 
Den 10 juli 2019 försökte organisationens företrädare förgäves få kontakt 
med Einar Botten både på hans telefonnummer och via bolagets telefon- 
växel för att genomföra förhandlingen eller bestämma ny tid för förhand- 
lingen. Samma dag underrättade organisationen bolaget om det misslyckade 
kontaktförsöket, genom mejl till Einar Botten. 

 
Bolaget vägrade förhandla 

 
Det var inte organisationens fel att den påkallade förhandlingen inte kom till 
stånd. Det var bolaget som inte var anträffbart på den tid då förhandlingen 
skulle äga rum. Att ingen förhandling kom till stånd berodde på att arbetsgi- 
varen vägrade förhandla. 

 
Arbetsgivaren hänvisade även till att parterna redan hade förhandlat en gång 
om samma sak, och syftade då på den överläggning som hållits mellan par- 
terna före uppsägningen. 

 
Eftersom bolaget förhandlingsvägrat, ska det betala allmänt skadestånd till 
organisationen. 

 
Talan ska inte avvisas 

 
Eftersom det inte var organisationens fel att tvisteförhandling inte kom till 
stånd, ska arbetsgivarparternas yrkande om avvisning avslås. 

 

Arbetsgivarparterna 
 

Sammanfattning av bestridandegrunderna i nu aktuella delar 
 

Parterna har inte tvisteförhandlat. Organisationens talan ska därför avvisas i 
sin helhet. 

 
Bolaget har inte förhandlingsvägrat såvitt avser uppsägningsfrågan. Bolaget 
har gjort vad som ankommit på bolaget för att få en förhandling till stånd. 
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Jesper Erikssons anställning och uppsägningen 
 

Jesper Eriksson anställdes hos bolaget i januari 2014. Han arbetade fram till 
den 17 oktober 2018 som tekniker i produktionen. Därefter omplacerade 
bolaget honom till arbete som tekniker vid enheten för drift och underhåll 
vid lagret. Skälet till omplaceringen var att bolaget bedömde att Jesper 
Eriksson var en säkerhetsrisk. Inför omplaceringen förhandlade bolaget med 
Livsmedelsarbetareförbundet. 

 
Den 14 juni 2019 sade bolaget upp Jesper Eriksson av personliga skäl. Det 
har funnits saklig grund för uppsägningen. I vart fall är talan om ogiltigför- 
klaring preskriberad. 

 
Förhandlingsskyldigheten 

 
Organisationens förhandlingsframställning 

 
Den 26 juni 2019 mottog bolaget via e-post en förhandlingsframställning 
från organisationen vari ingick en underrättelse om ogiltigförklaring av upp- 
sägning och skadeståndsyrkande. Organisationens företrädare begärde 
vidare att grunden för uppsägningen skulle preciseras skriftligen. Skriftligt 
svar skulle lämnas ”enligt nedanstående mejladress”. 

 
I förhandlingsframställningen påkallades förhandling ”snarast, dock senast 
den 9 juli 2019, kl. 14.00”. För det fall bolaget önskade tidigarelägga för- 
handlingen skulle detta ”meddelas snarast, dock senast den 3 juli 2019”. 

 
Bolagets svar till organisationen 

 
Bolaget svarade organisationen med ett e-postmeddelande den 28 juni 2019 
kl. 14.37. I svaret bekräftade bolaget mottagandet av underrättelsen samt 
gav förslag på två alternativa förhandlingsdagar, nämligen den 3 eller 4 juli 
2019. Bolagets svarsmeddelande, med förslag på förhandlingsdatum och 
sätt för förhandling, lämnades således till organisationen direkt efter att 
bolaget mottagit organisationens förhandlingsframställning. 

 
Bolagets e-postsvar till organisationen skickades till samma e-postadress 
från vilken organisationens meddelande med förhandlingsframställningen 
mottagits och till vilken organisationen uttryckligen hade hänvisat, dvs. till 
samma person som hade skickat underrättelsen/begäran om förhandling. 
Bolaget skickade även kopia av sitt svar till organisationens allmänna e- 
postadress. 

 
Organisationen svarade inte på bolagets meddelande av den 28 juni 2019. 
Organisationen återkom inte heller på annat sätt till bolaget. Inte heller 
följde organisationens företrädare på eget initiativ upp sin förhandlingsbegä- 
ran från den 26 juni 2019. 

 
Organisationen hade skäl att följa upp kontakten och att ha särskild upp- 
märksamhet på sin e-post. Det ankom inte på bolaget att påminna organisat- 
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ionen. Om något svar från bolaget inte hade erhållits före det särskilda 
svarsdatum som organisationen hade satt ut, hade det gått bra att ringa till 
bolagets kontaktpersoner. 

 
Påstådda kontaktförsök 

 
En kanal för kontakter mellan bolaget och organisationen etablerades genom 
organisationens e-postmeddelande till bolaget och bolagets svar på detta. 
Organisationen vidtog dock inte några åtgärder. 

 
Organisationen har bekräftat att den mottagit bolagets meddelande med för- 
slag på tider, men har påstått att svarsmeddelandet på grund av tekniska pro- 
blem upptäcktes först långt senare. Tekniska problem hos organisationen är 
dock inte något som bolaget kan lastas för. 

 
Organisationens företrädare har uppgett att han försökte kontakta bolagets 
företrädare genom e-post den 8 juli 2019 samt genom telefon och e-post den 
10 juli 2019. Detta är inte riktigt. Bolaget har sökt i sin e-postserver och i 
sina telefonloggar men inte kunnat spåra några uppgifter om de påstådda 
kontaktförsöken. 

 
Organisationens företrädare har hänvisat till en kopia av tre sammanklippta 
e-postmeddelanden. Kopian av e-postmeddelandena stöder vid närmare 
kontroll inte uppgifterna om kontaktförsök. 

 
Organisationens påstådda meddelande den 8 juli 2019 anges vara skrivet av 
organisationens företrädare och har daterats ”08.07.2019 10:26”. Meddelan- 
det saknar adressat och uppgift om att det skulle ha skickats till någon hos 
bolaget. Det framgår inte att det har skickats överhuvudtaget. 

 
Organisationens påstående om ett misslyckat försök att nå bolaget per tele- 
fon den 10 juli 2019 innehåller inte någon närmare uppgift om varför orga- 
nisationen inte skulle ha nått bolaget via telefon. 

 
Telefonnummer till bolaget fanns tillgängliga, både till bolagets personaldi- 
rektör Einar Bottens mobiltelefon och till bolagets bemannade telefonväxel. 
Det är ytterst osannolikt att det inte skulle ha gått att ringa till något av dessa 
telefonnummer. Inget meddelande har lämnats till Einar Bottens mobilsvar 
eller i den bemannade telefonväxeln. 

 
Av Arbetsdomstolens dagboksblad i målet framgår att organisationen i au- 
gusti och september 2019 på liknande sätt inte beaktade e-post som skicka- 
des från Arbetsdomstolen, trots att kommunikation var etablerad. 

 
Meddelanden av det slag och med det innehåll som anförts av organisat- 
ionen går på avsändarens risk. Om en part gör hänvisning till sådana med- 
delanden med anknytning till någon rättsföljd, ska det vara styrkt att motta- 
garen har tagit emot dem (AD 1979 nr 117). 
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Ingen förhandlingsvägran 
 

Någon tvisteförhandling kom således inte till stånd. Bolaget har dock inte 
sagt eller gjort något för att organisationens företrädare skulle ha fått upp- 
fattningen att bolaget inte ville förhandla. Bolaget tackade aktivt ja till den 
begärda tvisteförhandlingen. Bolaget undandrog sig inte förhandling på 
något sätt. 

 
Bolaget hade i tidigare skeden av mellanhavandet med Jesper Eriksson och 
hans ombud från organisationen inte undandragit sig att träffa och tala med 
motparten. Detta gäller både primärförhandling vid omplaceringen 2018 
samt vid överläggningen enligt 30 § anställningsskyddslagen inför uppsäg- 
ningen. Det finns inget som tyder på att bolaget skulle ha motsatt sig organi- 
sationens begäran om en tvisteförhandling. 

 
Det fanns inte hinder för den begärda tvisteförhandlingen. Bolaget förhand- 
lingsvägrade inte och undandrog sig inte förhandling, utan gjorde vad som 
ankom på det för att en förhandling skulle komma till stånd. 

 
Att organisationen under två veckor inte återkom till bolaget ska gå på orga- 
nisationens risk. Organisationen hade själv föreslagit förhandlingar till sen- 
ast den 9 juli 2019 och var medveten om fristerna i 40 § anställningsskydds- 
lagen. 

 
Det var organisationen som inte fullföljde sin begäran om förhandling. Det 
var således på grund av organisationen som förhandling inte kom till stånd. 

 
Talan ska avvisas 

 
Enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen får talan inte tas upp till prövning av 
Arbetsdomstolen förrän förhandling, som kan påkallas enligt medbestäm- 
mandelagen eller som anges i kollektivavtal, har ägt rum mellan parterna. 
Det synes vara ostridigt att någon sådan förhandling inte har ägt rum. 

 
Eftersom tvisteförhandling inte har skett, saknas det förutsättning för att 
Arbetsdomstolen ska kunna pröva organisationens talan. Organisationens 
talan ska därför avvisas. 

 

Domskäl 
 

Tvistefrågorna 
 

Organisationen har gjort gällande att bolaget har brutit mot sin skyldighet att 
tvisteförhandla med organisationen om uppsägningen av Jesper Eriksson 
och att bolaget därför är skyldigt att betala allmänt skadestånd till organisat- 
ionen. 
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Parterna är överens om att någon tvisteförhandling inte har påkallats eller 
förts såvitt avser tvistefrågan om förhandlingsvägran. En första fråga är 
således om organisationens talan om skadestånd för förhandlingsvägran där- 
med ska avvisas på den grunden att förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbets- 
tvistlagen inte uppfyllt. Om talan inte avvisas, ska talan i den delen prövas i 
sak. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att förhandlingskravet inte heller är 
uppfyllt såvitt avser ogiltighetstalan och talan om skadestånd till Jesper 
Eriksson. Parterna är överens om att organisationen påkallat förhandling i 
uppsägningsfrågan, men oense i frågan om det berott på bolaget att någon 
förhandling inte kom till stånd. Enligt arbetsgivarparterna har bolaget inte 
brustit i sina skyldigheter härvidlag och därmed ska talan i den delen avvi- 
sas. Enligt organisationen ska talan inte avvisas, då det inte berott på organi- 
sationen att någon förhandling inte kom till stånd. 

 
Arbetsdomstolen prövar först om talan om skadestånd till organisationen 
ska avvisas. Om Arbetsdomstolen finner att den inte ska avvisas, ska 
Arbetsdomstolen pröva om förhandlingsskyldigheten är uppfylld såvitt 
avser ogiltighetstalan och talan om skadestånd till Jesper Eriksson och däri- 
genom avgöra dels om talan i den delen ska avvisas, dels om organisationen 
har rätt allmänt skadestånd för förhandlingsvägran. 

 
Ska talan om skadestånd till organisationen avvisas? 

 
Enligt 10 § medbestämmandelagen har en arbetstagarorganisation rätt till 
förhandling med arbetsgivare rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och 
en sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos 
arbetsgivaren. 

 
Av 54 § medbestämmandelagen följer att den som vägrar att förhandla 
enligt 10 § samma lag ska betala skadestånd. 

 
Kravet på tvisteförhandling, innan talan väcks i Arbetsdomstolen, framgår 
av 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Där anges bl.a. att talan inte får upptas till 
prövning av Arbetsdomstolen förrän förhandling, som kan påkallas enligt 
lagen om medbestämmande i arbetslivet eller som anges i kollektivavtal, har 
ägt rum rörande tvistefrågan. Där anges också att om förhandling inte ägt 
rum, får talan ändå upptas till prövning, om det förelegat hinder mot för- 
handling som inte berott av käranden. 

 
När tvisten i Arbetsdomstolen avser förhandlingsvägran anses det dock inte 
finnas något krav på att tvisteförhandling ska ha skett innan talan väcks (se 
AD 2008 nr 19 med hänvisningar). 

 
Det har således inte funnits något krav på tvisteförhandling såvitt avser 
organisationens talan om skadestånd för förhandlingsvägran. Organisation- 
ens talan om detta ska således inte avvisas, utan avvisningsyrkandet i den 
delen ska avslås. 
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Frågorna om förhandlingsskyldigheten i uppsägningsfrågan 
 

Som redan anförts är det är ostridigt att någon tvisteförhandling mellan par- 
terna inte kom till stånd i uppsägningsfrågan. Frågan är om det har funnits 
hinder mot förhandlingen som inte har berott på organisationen (4 kap. 7 § 
fjärde stycket arbetstvistlagen) samt om bolaget har förhandlingsvägrat. 

 
Händelseförloppet 

 
Av handlingarna i målet framgår att organisationen via e-post den 26 juni 
2019 begärde tvisteförhandling med bolaget och angav att den skulle hållas 
snarast, dock senast onsdagen den 9 juli 2019 kl. 14.00, i bolagets förhand- 
lingslokaler. Vidare angavs att, för det fall bolaget önskade tidigarelägga 
förhandlingen, detta skulle meddelas snarast, dock senast den 3 juli 2019. 
Bolaget svarade den 28 juni 2019 till den av organisationen anvisade e-post- 
adressen och föreslog att förhandlingen skulle hållas antingen den 3 eller 
den 4 juli 2019 kl. 10.00. 

 
Organisationen har uppgett att den på grund av tekniska problem inte hade 
tillgång till sin e-post och därför först den 8 juli 2019 fick del av bolagets 
förslag till förhandlingstider, samt att organisationen då genast via mejl bad 
bolaget att föreslå nya förhandlingstider om bolaget ville ändra den före- 
slagna tiden den 9 juli 2019. Bolaget har uppgett att det inte fått något sådan 
mejl och gjort gällande att organisationen inte skickat något sådant mejl. 

 
Organisationen måste ha förstått att bolaget kunde komma att följa instrukt- 
ionerna i förhandlingsframställningen och, före den utsatta tidsgränsen den 
3 juli 2019, via e-post föreslå tidigareläggande av förhandlingen. Eftersom 
organisationen inte hade tillgång till sin e-post borde organisationen enligt 
Arbetsdomstolens mening snarast ha tagit kontakt med bolaget på annat sätt, 
t.ex. per telefon, för att komma överens om tid och plats för förhandlingen. I 
stället förhöll sig organisationen passiv. 

 
Den handling, som organisationen har åberopat till stöd för att den mejlade 
till bolaget den 8 juli 2019, består inte av en utskrift av mejlet. Det är i stäl- 
let en utskrift av ett annat mejl, i vilket det ingår ett citat ur ett meddelande 
som saknar angiven mottagare och som är tidsstämplat ”08.07.2019 10:26”. 
Arbetsgivarparterna har med goda skäl ifrågasatt handlingens bevisvärde. 
Organisationen, som bör ha haft möjlighet att skriva ut originalmejlet i 
ursprungligt format, har inte åberopat någon sådan utskrift. Vid dessa för- 
hållanden är det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte utrett att organisat- 
ionen har skickat mejlet till bolaget den 8 juli 2019 och därmed inte heller 
att bolaget mottagit meddelandet. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Det är ostridigt att bolaget har svarat på organisationens förhandlingsfram- 
ställning och föreslagit alternativa datum för förhandling och inte fått något 
svar. Det är inte visat att organisationen skickat något mejl till bolaget den 8 
juli 2019 med uppmaning att komma med ytterligare förslag på nya datum, i 
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stället för det datum som framgick av den ursprungliga förhandlingsfram- 
ställningen, eller på annat sätt kontaktat bolaget. Bolagets företrädare har 
därför inte haft anledning att vara anträffbara på den föreslagna förhand- 
lingstiden den 9 juli 2019. Organisationen har inte heller påstått att den då 
har inställt sig i bolagets förhandlingslokaler. 

 
Av utredningen framgår inte heller att bolaget uttryckligen skulle ha uttalat 
att det vägrade förhandla med organisationen eller att bolaget hävdat att par- 
terna redan hade förhandlat om samma sak. 

 
Slutsatsen av det anförda är att bolaget inte har gjort sig skyldig till förhand- 
lingsvägran. Organisationens talan om allmänt skadestånd till organisat- 
ionen för förhandlingsvägran ska således avslås. 

 
Arbetsdomstolens bedömning ovan innebär även att organisationen inte kan 
anses ha uppfyllt sin skyldighet att tvisteförhandla i uppsägningsfrågan. Det 
var inte bolagets agerande som ledde till att någon tvisteförhandling inte 
kom till stånd. Det har inte förelegat något hinder mot att fortsatt begära 
tvisteförhandling och få en sådan till stånd. Förhandlingskravet i 4 kap. 7 § 
arbetstvistlagen är därmed inte uppfyllt och organisationens ogiltighetstalan 
och talan om skadestånd till Jesper Eriksson ska därför avvisas. 

 
Rättegångskostnader 

 
Organisationen har förlorat målet och ska därför ersätta de kostnader som 
har varit skäligen påkallade för att tillvarata arbetsgivarparternas rätt. 
Arbetsgivarparterna har uppgett att Livsmedelsföretagen – som saknar 
avdragsrätt för mervärdesskatt – har beviljat bolaget rättshjälp och därmed 
står för dess kostnader. Livsmedelsföretagen har begärt ersättning med 
237 250 kr, allt avseende ombudsarvode, varav 47 450 kr i mervärdesskatt. 

 
I målet har det förekommit skriftväxling av begränsad omfattning, ett inte- 
rimistiskt beslut och ett sammanträde för muntlig förberedelse. Arbetsgivar- 
parterna har i dessa sammanhang i huvudsak behandlat frågorna om för- 
handlingsskyldighet och preskription. Även om organisationens sätt att föra 
sin talan kan ha orsakat visst merarbete för arbetsgivarparterna, anser 
Arbetsdomstolen att den ersättning som Livsmedelsföretagen har begärt är 
alltför hög. Skälig ersättning för ombudsarvode kan uppskattas till 
150 000 kr plus mervärdesskatt om 37 500 kr. 

 
 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår arbetsgivarparternas avvisningsyrkande såvitt 
avser Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C:s talan 
om skadestånd för förhandlingsvägran. 

 
2. Arbetsdomstolen avslår Oberoende Fria Fackföreningars Centralorgani- 
sation, O.F.F.C:s talan om skadestånd för förhandlingsvägran. 
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3. Arbetsdomstolen avvisar Oberoende Fria Fackföreningars Centralorgani- 
sation, O.F.F.C:s talan såvitt avser yrkandet om ogiltigförklaring och all- 
mänt skadestånd till Jesper Eriksson.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Oberoende Fria Fackföreningars Centralorga- 
nisation, O.F.F.C., att ersätta Livsmedelsföretagen för rättegångskostnader
med 187 500 kr, avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Ari Kirvesniemi och Veli-Pekka Säikkälä. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 70/20 
2020-12-23 Mål nr B 64/20 
Stockholm 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Marta Makhfi, 801114-9245, Frimurarvägen 30, 127 60 Skärholmen 
Ombud och rättshjälpsbiträde: jur.kand. Zinar Budak, Budak & 
Partners AB, Engelbrektsgatan 9, 114 32 Stockholm 

MOTPART OCH KLAGANDE 
Miral Care AB, 556911-3433, c/o Alber Tasci, Domarstigen 56, 
151 52 Södertälje 
Ombud: jur.kand. Johan Petri, Petri & Partners AB, Box 5385, 
102 49 Stockholm 

SAKEN 
fordran på lön m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Södertälje tingsrätts dom den 29 juni 2020 i mål nr T 709-20 (återvinning av 
tredskodom i mål nr T 3478-19) 

Tingsrättens dom, se bilaga, (uteslutes här). 

Bakgrund 

Marta Makhfi väckte talan mot Miral Care AB (bolaget) vid tingsrätten och 
yrkade att bolaget till henne skulle betala 21 500 kr för utebliven lön och 
23 441 kr för semesterersättning jämte ränta. Bolaget bestred yrkandena 
men vitsordade beloppen. 

Tingsrätten biföll Marta Makhfis yrkande avseende lön på så sätt att bolaget 
förpliktades att betala henne nettolön med 15 000 kr, men avslog hennes 
yrkande om semesterersättning. Tingsrätten förordnade att var part skulle 
stå sin rättegångskostnad. 

Såväl Marta Makhfi som bolaget har överklagat tingsrättens dom. 
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Yrkanden m.m. 
 

Marta Makhfi har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av punkten 2 i 
tingsrättens domslut, ska bifalla även hennes yrkande om semesterersättning 
och förplikta bolaget att betala ytterligare 23 441 kr. Hon har vidare yrkat 
att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att betala hennes rättshjälpskost- 
nader vid tingsrätten. 

 
Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av punkten 2 i tingsrät- 
tens domslut, ska avslå Marta Makhfis yrkande om lön. Bolaget har vidare 
yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Marta Makhfi att betala bolagets rät- 
tegångskostnad vid tingsrätten 

 
Parterna har bestritt motpartens ändringsyrkanden. 

 
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångs- respektive rättshjälpskost- 
nader i Arbetsdomstolen. 

 
Parterna har i Arbetsdomstolen i allt väsentligt åberopat samma grunder och 
utvecklat sin talan på samma sätt som vid tingsrätten i enlighet med vad som 
framgår av tingsrättens dom. Marta Makhfi har dock, som hennes talan får 
förstås, frånfallit den vid tingsrätten åberopade förstahandsgrunden för yrka- 
ndet om semesterersättning, att avtalet är ogiltigt på grund av att det strider 
mot semesterlagens tvingande regler om semesterförmåner. 

 
Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har åberopat samma 
bevisning här som vid tingsrätten. Den muntliga bevisningen har lagts fram 
genom uppspelning av ljud- och bildupptagningarna vid tingsrätten och, 
avseende vittnesförhöret med Jenny Lindstedt, av ljudupptagningen av för- 
höret vid tingsrätten. 

 
Domskäl 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Parterna tvistar om Marta Makhfi avtalat bort sin rätt till semesterersättning 
för anställningsperioden och om bolaget har betalat Marta Makhfi en av 
hennes månadslöner eller inte. 

 
Marta Makhfi har gjort gällande att det inte varit hennes avsikt att, genom 
parternas skriftliga överenskommelse i samband med uppsägningen, avstå 
från sina rättigheter i enlighet med semesterlagens bestämmelser om seme- 
sterförmåner och att bolaget inte heller haft fog för att anta att hon hade en 
sådan avsikt. 

 
Marta Makhfi har vidare gjort gällande att hon inte fått lön för det arbete 
hon utfört i augusti 2019. Om bolaget i mars 2019 övergick från att betala 
lön i efterskott till att betala innevarande månad, är det lönen för mars 2019 
hon inte har fått. Hon har bestritt att hon mottagit en månadslön kontant i 
mars 2019. 

December 2020 s. 22

AD 2020 nr 70



 

Enligt bolaget har Marta Makhfi avstått från sin rätt till semesterersättning 
genom parternas skriftliga överenskommelse i samband med uppsägningen. 
Enligt bolaget kan Marta Makhfi inte ha missförstått innehållet i punkten 5 i 
överenskommelsen, vars ordalydelse är mycket klar. 

 
Bolaget har vidare gjort gällande att Marta Makhfi fått lön för samtliga 
månader hon arbetat. Enligt bolaget fick Marta Makhfi två löner i mars 
2019, varav en kontant, med anledning av att bolaget den månaden bytte 
utbetalningsmånad från betalning i efterskott till betalning innevarande 
månad. 

 
Har Marta Makhfi avtalat bort rätten till semesterersättning? 

 
Såsom tingsrätten redogjort för innehåller semesterlagen i princip tvingande 
bestämmelser till arbetstagarens förmån om rätt till semesterlön och semes- 
terersättning. Att en arbetstagare enligt lag är tillförsäkrad dessa rättigheter 
hindrar emellertid inte att han eller hon efter anställningstidens utgång med 
bindande verkan kan träffa en överenskommelse om att avstå från sin rätt. 
Som Arbetsdomstolen tidigare uttalat krävs det dock, för att en sådan upp- 
görelse ska anses ha träffats, att det klarläggs att arbetstagaren verkligen har 
avsett att därigenom avstå från sina rättigheter enligt lagen eller i vart fall att 
omständigheterna är sådana att arbetsgivaren haft fog för att anta att arbets- 
tagaren hade en sådan avsikt (AD 1991 nr 90 och AD 1988 nr 66). 

 
Marta Makhfi har i Arbetsdomstolen frånfallit den vid tingsrätten åberopade 
grunden att parternas överenskommelse är ogiltig för att den strider mot 
semesterlagens tvingande bestämmelser om semesterersättning. Arbetsdom- 
stolen utgår därför i det följande från att parterna i och för sig har haft möj- 
lighet att träffa den aktuella överenskommelsen även om den inskränker 
Marta Makhfis rättigheter enligt semesterlagen. 

 
I överenskommelsen anges i punkten 5 att genom överenskommelsen är 
samtliga mellanhavanden gällande Marta Makhfi och bolaget slutligt regle- 
rade och att ingendera parten har något ytterligare att kräva av den andre av 
vad slag det vara månde. 

 
Marta Makhfi har uppgett att hon inte förstod att hon gav upp rätten till 
semesterersättning och att hon inte skulle ha skrivit på överenskommelsen 
där och då om hon hade vetat att det var innebörden av den. Enligt Alber 
Tasci var det klart att det bara var ordalydelsen i punkterna i överenskom- 
melsen som gällde för uppsägningen. 

 
Av utredningen framgår att den skriftliga överenskommelsen formulerades 
av bolaget, att Alber Tasci åkte hem till Marta Makhfi på kvällen med över- 
enskommelsen och att Marta Makhfi då gick ner till hans bil och där skrev 
på överenskommelsen utan att tidigare ha sett den. Parterna är överens om 
att semesterersättningen inte omnämndes vid det mötet. Enligt Arbetsdom- 
stolens mening ger nyss nämnda omständigheter stöd för att Marta Makhfi, 
genom att underteckna avtalet och dess punkt 5, inte avsåg att avstå från sin 
rätt till semesterersättning. Det har inte heller i övrigt framkommit något 
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skäl till att Marta Makhfi skulle ha avstått från denna rätt utan någon som 
helst motprestation från bolagets sida. 

 
Omständigheterna var inte heller sådana att Alber Tasci med fog har kunnat 
utgå från att Marta Makhfi, trots att inget sades om det, avsåg att genom 
överenskommelsen avstå från den semesterersättning hon hade rätt till enligt 
semesterlagen (jämför AD 1993 nr 9). Tingsrättens dom i denna del ska där- 
för ändras och bolaget förpliktas att betala semesterersättning till Marta 
Makhfi enligt yrkandet. 

 
Har Marta Makhfi en lönefordran? 

 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att bolaget inte har lyckats 
visa att Marta Makhfi har fått en månadslön kontant. Vid bedömningen har 
domstolen särskilt beaktat att bolaget inte har tagit kvitto på den påstådda 
betalningen och att det i samtliga åberopade lönespecifikationer angetts att 
lön betalats till Marta Makhfis konto. Marta Makhfi har således rätt till en 
månadslön på sätt tingsrätten funnit. Tingsrättens dom i denna del ska där- 
med inte ändras. 

 
Rättshjälps- och rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att Marta Makhfi huvudsakli- 
gen har fått bifall till sin talan vid tingsrätten. Bolaget får anses som förlo- 
rande part vid tingsrätten och ska därmed ersätta Marta Makhfis rättshjälps- 
kostnader där i såväl mål nr T 3478-19 som mål nr T 709-20. 

 
I Arbetsdomstolen har Marta Makhfi vunnit och bolaget förlorat. Bolaget 
ska därför ersätta hennes rättshjälpskostnader också här. 

 
Zinar Budak har begärt ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag som 
rättshjälpsbiträde i Arbetsdomstolen med 13 601 kr för arbete i 7,75 timmar. 
Den begärda ersättningen är skälig. 

 
Domslut 

 
1. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdom- 
stolen Miral Care AB att betala Marta Makhfi ytterligare 23 441 kr, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 januari 2020 till dess betalning sker. 

 
2. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut ska Miral Care AB 
ersätta Marta Makhfis rättshjälpskostnader vid tingsrätten i tingsrättens mål 
nr T 3478-19 och mål nr T 709-20 enligt den fördelning mellan Marta 
Makhfi och staten som Rättshjälpsmyndigheten bestämmer. 

 
3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Zinar 
Budak för det biträde han lämnat Marta Makhfi i Arbetsdomstolen till 
13 601 kr, varav 10 881 kr avser arbete och 2 720 kr mervärdesskatt. 
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4. Miral Care AB ska ersätta Marta Makhfis rättshjälpskostnader i Arbets- 
domstolen enligt den fördelning mellan Marta Makhfi och staten som Rätts- 
hjälpsmyndigheten bestämmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Joanna Román, 
Gabriella Forssell, Per-Olov Strandberg, Sofie Rehnström och Carl-Gustaf 
Hjort. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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