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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 10/21 
2021-03-10 
Stockholm 

Mål nr A 37/20 

KÄRANDE 
Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
Staten genom Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm 
Ombud: verksjuristen Maria Lilja, Arbetsförmedlingen, adress som ovan 
och arbetsrättsjuristen Carl Durling, Arbetsgivarverket, Box 3267, 
103 65 Stockholm 

SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

Agron Ramadani är medlem i Fackförbundet ST (förbundet). Han anställdes 
hos Arbetsförmedlingen år 2012 och avskedades den 3 februari 2020. 

Tvist har uppstått mellan parterna om avskedandet varit lagligen grundat. 
Mellan parterna är tvistigt om Agron Ramadani gjort sexuella närmanden 
mot en arbetssökande, såväl verbalt som genom fysisk beröring, och därutö- 
ver handlat utanför ramen för sina arbetsuppgifter samt varit olovligen från- 
varande. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden och inställning 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 

– förklara avskedandet av Agron Ramadani ogiltigt,
– förplikta staten genom Arbetsförmedlingen att till Agron Ramadani

betala lön med
– 2 225 kr för tiden den 4–29 februari 2020,
– 26 000 kr per månad för tiden den 1 mars–30 april 2020,
– 12 822 kr för tiden den 1–15 maj 2020,
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– 26 000 kr per månad från och med september 2020 till och med 
januari 2021, 
– 2 565 kr för tiden 1–3 februari 2021, och 

– förplikta staten genom Arbetsförmedlingen att till Agron Ramadani 
betala allmänt skadestånd med 125 000 kr. 

Om Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits laga skäl för avskedan- 
det, men väl saklig grund för uppsägning, har förbundet i andra hand yrkat 
att Arbetsdomstolen ska förplikta staten genom Arbetsförmedlingen att till 
Agron Ramadani betala 

 
– ekonomiskt skadestånd för utebliven uppsägningslön med 2 225 kr 

för tiden den 4–29 februari 2020, och med 64 822 kr för perioden 
den 1 mars–15 maj 2020 och utebliven semesterersättning om 
15 732 kr, samt 

– allmänt skadestånd med 75 000 kr. 

Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden 
från dagen för delgivning av stämning, den 5 april 2020, och på lönebelop- 
pen i förstahandsyrkandet från den 25:e i respektive månad, allt till dess 
betalning sker. Förbundet har vidare yrkat ränta enligt 6 § räntelagen – såvitt 
avser det ekonomiska skadeståndet – på 2 225 kr från den 25 februari 2020, 
på 26 000 kr från den 25 mars 2020, på 26 000 kr från den 25 april 2020 och 
på 12 822 kr från den 25 maj 2020 och på semesterersättningen om 
15 732 kr från den 4 juli 2020, allt till dess betalning sker. 

Staten har bestritt talan. Staten har vitsordat lönebeloppen och skadestånds- 
beloppen i sig samt ränteyrkandena, men inte vitsordat något belopp avse- 
ende allmänt skadestånd. Staten har yrkat att ett eventuellt allmänt skade- 
stånd ska jämkas till noll eller till det belopp som Arbetsdomstolen finner 
skäligt. 

 
Förbundet har bestritt jämkning. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Agron Ramadani avskedades den 3 februari 2020 från sin tillsvidareanställ- 
ning hos Arbetsförmedlingen. Mellan parterna är det tvistigt om det funnits 
laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. 
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Staten har gjort gällande att Agron Ramadani den 16 augusti 2019 kommen- 
terat arbetssökanden Sama Alkhatibs utseende på ett olämpligt sätt, följt 
med till hennes hem och där kommit med sexuella närmanden mot henne, 
både fysiskt och verbalt, och därvid utlovat vissa förmåner från Arbetsför- 
medlingens sida till henne i utbyte mot en sexuell relation. Staten har vidare 
gjort gällande att Agron Ramadani agerat utanför ramen för sin anställning – 
genom att sammanfattningsvis ha sökt ordna praktikplats åt arbetssökanden 
och därvid kört henne i sin privata bil och därutöver ha kommunicerat med 
henne genom sin privata mobiltelefon – samt varit olovligen frånvarande 
från arbetet. 

 
Förbundet har bestritt att Agron Ramadani gjort sexuella närmanden och 
utlovat förmåner i utbyte mot en sexuell relation. Förbundet har vidgått att 
Agron Ramadani använt sin privata bil och mobiltelefon på sätt staten gjort 
gällande men bestritt att han därigenom agerat utanför ramen för sin anställ- 
ning och gjort gällande att agerandet i vart fall inte utgjort skäl för ett skil- 
jande från anställningen. Förbundet har även bestritt påståendet om olovlig 
frånvaro och även här gjort gällande att det i vart fall inte varit fråga om 
sådant agerande som utgjort skäl för ett skiljande från anställningen. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får avskedande ske om arbetstagaren 
grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande får, 
som framhållits i motiven till bestämmelsen, endast ske i flagranta fall. Det 
ska vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande, som 
inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Frågan om det i det 
enskilda fallet finns laga grund för avskedande ska bedömas utifrån en sam- 
lad bedömning av såväl förseelsen som omständigheterna i övrigt. 

 
Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har begått en handling 
som är av sådant slag att ett avskedande är berättigat. 

Har Agron Ramadani agerat gentemot arbetssökanden på sätt staten har 
gjort gällande? 

Arbetsdomstolen prövar först om det är visat att Agron Ramadani den 
16 augusti 2019 agerat gentemot arbetssökanden Sama Alkhatib på sätt sta- 
ten har gjort gällande. 

 
Följande är ostridigt om händelseförloppet. En kvinnlig arbetssökande 
besökte i augusti 2019 Kundtorget på Arbetsförmedlingens lokalkontor i 
Linköping och fick då hjälp av Agron Ramadani som arbetade där. Agron 
Ramadani bad arbetssökanden att komma tillbaka till lokalkontoret den 
16 augusti 2019, vilket hon gjorde. De besökte då två arbetsplatser i när- 
heten av Arbetsförmedlingens kontor och ytterligare en arbetsplats, dit 
Agron Ramadani körde henne i sin privata bil, för att undersöka om det 
fanns möjlighet för henne att få anställning eller praktik hos någon av 
arbetsgivarna. 
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Sama Alkhatib talar arabiska vilket inte Agron Ramadani gör. Agron 
Ramadani har uppgett att trots att den kvinnliga arbetssökanden talade ara- 
biska kunde de kommunicera med varandra genom att hon talade lite 
svenska och lite engelska och genom gester. Sama Alkhatib har instämt i 
den beskrivningen. 

 
Frågan om rätt person 

Sama Alkhatib har i rättssalen identifierat Agron Ramadani och lämnat upp- 
gifter om hur denne den aktuella dagen ska ha gjort sexuella närmanden, 
såväl fysiskt som verbalt, mot henne och erbjudit henne vissa förmåner i 
utbyte mot en sexuell relation. Agron Ramadani har i förhöret med honom 
uppgett att han är säker på att Sama Alkhatib inte är den kvinna som han 
träffade den 16 augusti 2019 och som han tog med till tre arbetsgivare. Han 
har vidare förnekat att han agerat på det sätt som Sama Alkhatib uppgett. 

 

Sama Alkhatib har berättat att hon fick ett sms av Agron Ramadani när hon 
sökte honom måndagen den 19 augusti 2019. Agron Ramadani har bekräftat 
att den kvinnliga arbetssökanden ca kl.13.00 ringde till honom när han var 
på lunch. Han har berättat att han då skickade ett sms till henne vari han 
skrev att han var upptagen, att han hade mycket att göra och att hon kunde 
återkomma senare. 

 
Internutredaren Stefan Legnefur har i förhör uppgett bl.a. följande. Sama 
Alkhatib har visat honom ett sms-meddelande som skickades till henne den 
19 augusti 2019. Han kunde härleda telefonnumret till Agron Ramadani, 
dels på Eniro, dels som kontaktuppgift till Agron Ramadani i ett internt pro- 
gram hos Arbetsförmedlingen som Agron Ramadani själv fyllt i. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Sama Alkhatib har i rättssalen identifierat Agron Ramadani. Stefan 
Legnefur har uppgett att Sama Alkhatib visat honom ett sms-meddelande 
som skickades till henne den 19 augusti 2019 och att han kunde koppla tele- 
fonnumret till Agron Ramadani. Det får därigenom anses utrett att Sama 
Alkhatib är den kvinna som Agron Ramadani träffade den 16 augusti 2019 
och som han tog med till tre arbetsgivare. 

De påstådda händelseförloppet 
 

Sama Alkhatib har berättat bl.a. följande. Agron Ramadani ställde person- 
liga frågor till henne, som om hon var gift och var hon bodde. Hon berättade 
var hon bodde och att hon hade barn. Han sa att hon var ung och vacker. 
Efter arbetsplatsbesöken ville han dricka kaffe med henne. Hon föreslog 
kaffe på ett café. Han insisterade på att de skulle dricka kaffe hemma hos 
henne. Hon gick med på det. Han var ju handläggare på Arbetsför- 
medlingen. I rummet där hon bodde satte hon sig på en stol. Agron 
Ramadani sade till henne att hon var väldigt vacker och att han kunde hjälpa 
henne med arbete, svenskundervisning och körkort, vad hon ville. Han  
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ställde som villkor att de inledde en relation. Hon svarade honom att det var 
syndigt och att han var hennes handläggare. Agron Ramadani svarade henne 
att i Sverige fick hon ha sex med vem hon vill. Hon reste sig upp varvid han 
tog tag i hennes underarmar. Hon ryckte undan sina armar och slog sig i ena 
armen. Han tog åter tag i henne och ville kyssa henne. Han började tafsa på 
henne. Hon blev rädd och skrek. Agron Ramadani förstod nu att hon inte 
ville och sa till henne att lugna sig. Hon rusade mot dörren och sa att hon 
behövde hämta sin son. Hon gick till slut med på att Agron Ramadani skjut- 
sade henne till skolan. I bilen sa han på nytt att i Sverige går det bra att ha 
en sådan relation och att han kunde hjälpa henne med jobb, svenska, körkort 
och mycket fina saker. 

 
Enligt Agron Ramadani har han inte varit hemma hos arbetssökanden, utan 
efter arbetsplatsbesöken körde han tillbaka till Arbetsförmedlingens kontor 
och släppte av arbetssökanden innan han åkte in i parkeringshuset för att 
parkera, som dock visade sig vara fullt varför han parkerade på en annan 
parkeringsplats. 

 
Socialsekreteraren Tagred El-Hessi har berättat följande. Hon talar arabiska 
liksom Sama Alkhatib. Sama Alkhatib hade förtroende för henne och litade 
på henne. Hon brukade ofta få besök av eller bli uppringd av Sama Alkhatib 
som ville berätta om sitt liv. Måndagen den 19 augusti 2019 noterade hon 
att Sama Alkhatib hade lämnat ett röstmeddelande sent fredagen den 
16 augusti 2019 samt tidigare den 19 augusti 2019. Hon fick ytterligare ett 
röstmeddelande från Sama Alkhatib den dagen. Sama Alkhatib bad i med- 
delandena om ett möte och lät stressad. Hon ringde samma dag till Sama 
Alkhatib som verkade ledsen. Sama Alkhatib berättade att hon och Agron 
Ramadani den 16 augusti 2019 hade besökt tre arbetsplatser samt att han 
därefter övertalat henne att bjuda på kaffe i hennes bostad. Sama Alkhatib 
berättade vidare att Agron Ramadani i bostaden hade föreslagit att de skulle 
inleda en sexuell relation samt att han i utbyte mot en sexuell relation kunde 
ordna med arbete, svenskundervisning och körkort åt henne. Vidare berät- 
tade Sama Alkhatib bl.a. att Agron Ramadani kysst henne på nacken samt 
att hon slagit i armen när hon hade försökt värja sig från honom. Hon träf- 
fade Sama Alkhatib den 21 augusti 2019. Sama Alkhatib var ledsen och 
rädd men berättade på nytt om vad som hade hänt den 16 augusti 2019 i 
enlighet med vad hon redan hade gjort på telefon den 19 augusti 2019. Sama 
Alkhatib visade även märken av den skada hon hade ådragit sig på armen 
när hon hade försökt värja sig från Agron Ramadani. 

 
Stefan Legnefur har, utöver det som redogjorts för ovan, uppgett följande. 
Han samtalade med Agron Ramadani den 11 september 2019. På fråga upp- 
gav Agron Ramadani att han inte kände till någon med namnet Sama 
Alkhatib. Han informerade då om att Sama Alkhatib sagt att de besökt olika 
arbetsgivare tillsammans. Agron Ramadani uppgav då att han kom ihåg 
henne, men medgav endast att de hade besökt två arbetsplatser i närheten av 
Arbetsförmedlingens kontor. Han förnekade att de hade åkt med hans bil till  
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ytterligare en arbetsgivare. Först efter ytterligare frågor medgav Agron 
Ramadani att de hade åkt till ytterligare en arbetsgivare med hans bil. Agron 
Ramadani uppgav att han därefter inte hade haft någon kontakt med Sama 
Alkhatib, trots att han hade sms:at henne den 19 augusti 2019. – Han har 
samtalat med Sama Alkhatib vid tre tillfällen varav två gånger personligen 
och en gång på telefon. Sama Alkhatib lämnade en bra berättelse och kunde 
besvara kritiska frågor. När han samtalade med Sama Alkhatib över telefon 
bad han specifikt om att hon skulle berätta utan hjälp av tolk, för att se vilka 
möjligheter hon hade att kommunicera på svenska och engelska. Sama 
Alkhatib lyckades även då lämna samma redogörelse över händelserna som 
hon gjort tidigare med tolk. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Sama Alkhatib har i förhöret med henne lämnat en lång, levande, klar, 
detaljrik och sammanhängande berättelse. Uppgifterna innehåller inga mot-
sägelser eller svårförklarliga inslag. Hon har förklarat hur hon kunde kom- 
municera med Agron Ramadani genom att använda sig av svenska och eng- 
elska samt av gester. Hon har även kunnat lämna godtagbara förklaringar till 
att hon lät Agron Ramadani skjutsa henne till hennes sons skola efter att de 
påstådda händelserna ska ha ägt rum den 16 augusti 2019 och till att hon 
sökte Agron Ramadani på Arbetsförmedlingens kontor den 19 augusti 2019. 
Hennes uppgifter överensstämmer väl med de uppgifter som Tagred El- Hessi 
och Stefan Legnefur uppgett att Sama Alkhatib lämnat till dem i nära 
anslutning till den 16 augusti 2019. Uppgifterna stämmer även väl överens 
med de uppgifter som antecknats i Arbetsförmedlingens interna utrednings- 
protokoll över de samtal med Sama Alkhatib som hölls i september 2019. 
Det finns inget i utredningen som ger anledning att betvivla de uppgifter 
som Tagred El-Hessi och Stefan Legnefur lämnat. De uppgifter som Sama 
Alkhatib lämnat framstår därför sammantaget som tillförlitliga och bör till- 
mätas ett högt bevisvärde. 

 
Genom socialsekreteraren Tagred El-Hessis uppgifter är det klarlagt att 
Sama Alkhatib ringde till henne sent under dagen den 16 augusti 2019 och 
även den 19 augusti 2019 och då lämnade röstmeddelanden där hon bad om 
ett möte. Enligt Tagred El-Hessis lät Sama Alkhatib stressad i meddelan- 
dena. Tagred El-Hessi har vidare förklarat att Sama Alkhatib kände förtro- 
ende för henne och att hon ofta blev kontaktad av henne. Tagred El-Hessi 
har noterat att händelserna påverkat Sama Alkhatib på ett negativt sätt och 
att Sama Alkhatib känt rädsla inför Agron Ramadani. Hon har även vid ett 
möte med Sama Alkhatib kunnat notera en skada på hennes arm som hon, 
enligt egen uppgift, ska ha ådragit sig den 16 augusti 2019 när hon värjde 
sig för Agron Ramadani. 

 
Stefan Legnefur har uppgett att Sama Alkhatib under Arbetsförmedlingens 
interna utredning genomgående kunnat lämna en bra redogörelse för händel- 
sen och att hon kunde besvara kritiska frågor. Han har även uppgett att 
Sama Alkhatib kunde lämna samma uppgifter utan hjälp av tolk. 
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Sammantaget anser Arbetsdomstolen att Sama Alkhatibs uppgifter har ett 
högt bevisvärde och att de mot bakgrund av det som redovisats ovan får ett 
sådant stöd av den övriga utredningen att det får anses styrkt att Agron 
Ramadani har agerat på det sätt som staten har gjort gällande. 

De uppgifter som Agron Ramadani lämnat förtar – särskilt med hänsyn till 
vad som framkommit under förhöret med Stefan Legnefur – inte något av 
styrkan i statens bevisning. 

 
Förbundet har dock invänt att om Arbetsförmedlingen utrett elektronisk spår 
hade de kunnat visa att Agron Ramadani inte kan ha varit hemma hos Sama 
Alkhatib vid den tid på dagen som hon påstått. 

It-specialisten Jörgen Norlin har om elektroniska loggar uppgett följande. 
Eventuella loggar eller uppgifter från datoranvändning är inte tillförlitliga 
uppgifter eftersom sådana inte med säkerhet kan utvisa att någon faktiskt 
varit vid datorn. Detta beror på att en inloggad dator, oavsett om någon 
använder den aktivt, konstant kopplar upp mot olika program som är igång 
på datorn och då generar loggar. Eventuella uppgifter angående 
inpassering i Arbetsförmedlingens lokaler gick inledningsvis inte att tillgå 
från fastig- hetsägaren och raderades därefter. Även om uppgifterna hade 
funnits till- gängliga hade de ändå inte med säkerhet kunnat visa vem som 
hade passerat dörren. 

 
Med hänsyn till det som Jörgen Norlin uppgett finner Arbetsdomstolen inte 
heller att de invändningar som förbundet framfört, angående brister i 
Arbetsförmedlingens interna utredning, påverkar bedömningen av bevis- 
ningens styrka. 

 
Arbetsdomstolen finner således styrkt att Agron Ramadani kommenterade 
Sama Alkhatibs utseende, att han sa till henne att han kunde hjälpa henne 
med olika förmåner som körkortsundervisning, praktikplats och undervis- 
ning i svenska i utbyte mot en sexuell relation och att han tog på hennes 
kropp och försökte kyssa henne. 

 
Har det funnits laga skäl för avskedandet? 

 
Arbetsdomstolen har funnit det visat att Agron Ramadani gjort sexuella när- 
manden, såväl verbalt som fysiskt, mot Sama Alkhatib samt att han erbjudit 
henne olika förmåner från Arbetsförmedlingens sida i utbyte mot en sexuell 
relation. Det som är utrett om de sexuella närmandena, som varit oönskade 
från Sama Alkhatibs sida, är allvarligt i sig. Agron Ramadani har därutöver i 
egenskap av anställd hos Arbetsförmedlingen utlovat förmåner från Arbets- 
förmedlingens sida i utbyte mot en sexuell relation. Enligt Arbetsdomstolen 
har han genom detta agerande utnyttjat sin ställning på ett högst klandervärt 
sätt. Som staten anfört har Agron Ramadanis agerande skadat arbetsgivarens 
förtroende för honom. Hans agerande riskerar även att skada allmänhetens 
förtroende för Arbetsförmedlingen. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening har Agron Ramadani redan genom det age- 
rande som ovan funnits visat grovt åsidosatt sina åligganden mot staten på 
ett sådant sätt att det funnits laga skäl för avskedandet. Arbetsdomstolen 
behöver därmed inte gå vidare med en prövning av vad som i övrigt lagts 
Agron Ramadani till last. 

Arbetsdomstolens bedömning innebär att avskedandet inte ska förklaras 
ogiltigt och att Agron Ramadani inte heller har rätt till vare sig lön eller all- 
mänt skadestånd. Förbundets talan ska alltså avslås. 

Rättegångskostnader 

Förbundet har förlorat målet och ska därför betala staten för rättegångskost- 
nader. Arbetsdomstolen finner det av staten yrkade beloppet skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Fackförbundet ST:s talan.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Fackförbundet ST att ersätta staten genom
Arbetsförmedlingen för rättegångskostnader med 126 740 kr exklusive mer- 
värdesskatt, varav 126 000 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § rän- 
telagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist, Anna Heinstedt, Ari 
Kirvesniemi och Lenita Granlund. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 11/21 
2021-03-10 Mål nr B 46/20 
Stockholm 

KLAGANDE 
Fridhemsplan Hotell AB, 556651-2223, S:t Eriksgatan 20, 
112 39 Stockholm 
Ombud: advokaten Göran Smedberg, Astra Advokater, Drottninggatan 98, 
111 60 Stockholm 

MOTPART 
Olena Chornoshchok, 19921018-8042, Kirunagatan 66, 162 68 Vällingby 
Ombud: advokaten Anders G Karlsson, Advokatfirman Axelsson & 
Karlsson AB, Box 3388, 103 68 Stockholm 

SAKEN 
skadestånd på grund av avskedande m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Stockholms tingsrätts dom den 5 juni 2020 i mål nr T 8989-19 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Olena Chornoshchok var tillsvidareanställd hos Fridhemsplan Hotell AB 
(hotellet) som lokalvårdare. När hon anställdes hade hon ansökt om asyl och 
var därför undantagen från kravet på arbetstillstånd. I augusti 2018 avslog 
Migrationsöverdomstolen hennes asylansökan. Efter detta uppkom oklar- 
heter mellan hotellet och Olena Chornoshchok om hon hade rätt att arbeta i 
landet, och i så fall på vilka grunder. Hennes anställning hos hotellet upp- 
hörde runt månadsskiftet augusti–september 2018. Parterna är oense om 
vem av dem som avslutade anställningen. 

Olena Chornoshchok väckte talan vid tingsrätten och yrkade att hotellet 
skulle betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne. Hon gjorde i 
huvudsak gällande att hotellet avskedat eller sagt upp henne, att det inte fun- 
nits laga skäl för åtgärden och att hon därför hade rätt till ekonomiskt och 
allmänt skadestånd. 
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Hotellet bestred talan och gjorde i huvudsak gällande följande. Olena 
Chornoshchoks talan är preskriberad. Hotellet har inte avskedat eller sagt 
upp henne och i vart fall har det funnits laga skäl för hotellet att skilja henne 
från anställningen. Skadeståndet ska sättas ned. 

 
Tingsrätten biföll Olena Chornoshchoks talan. 

 

Yrkanden 
 

Hotellet har yrkat att Arbetsdomstolen ska avslå Olena Chornoshchoks talan 
och förplikta henne att ersätta hotellet för rättegångskostnader vid tingsrät- 
ten med där yrkat belopp. 

 
Olena Chornoshchok har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Parterna har till stöd för sin talan åberopat huvudsakligen samma grunder 
och bevisning som vid tingsrätten. Olena Chornoshchok har dock i 
Arbetsdomstolen frånfallit den i andra hand åberopade grunden att bolaget 
skilt henne från anställningen den 13 augusti 2018. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Arbetsdomstolen prövar först om Olena Chornoshchoks talan är preskribe- 
rad. Denna prövning innefattar två frågor. Den första är om hotellet under 
den aktuella tiden var bundet av det mellan Visita och Hotell- och 
Restaurangfacket (HRF) gällande kollektivavtalet och dess förhandlingsord- 
ning. Om hotellet var bundet av kollektivavtalet är parterna ense om att 
talan inte är preskriberad. För det fall hotellet då inte var bundet av kollek- 
tivavtalet, är frågan om Olena Chornoshchok väckt talan i tid. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att talan inte är preskriberad, ska domsto- 
len pröva om hotellet i strid med anställningsskyddslagen har skilt Olena 
Chornoshchok från anställningen samt vilket skadestånd som hotellet i så 
fall ska betala. 

 
Var bolaget bundet av kollektivavtal? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Arbetsdomstolen prövar först om hotellet upphört att vara bundet av kollek- 
tivavtal till följd av att det utträtt ur Visita. 
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Enligt 26 § andra stycket medbestämmandelagen upphör en medlem i en 
avtalsslutande organisation inte att vara bunden av ett kollektivavtal, bara 
för att medlemmen utträder ur organisationen. Bestämmelsen, som 
ursprungligen infördes i 1928 års kollektivavtalslag, innehåller ingen regel 
om under vilka närmare förutsättningar bundenheten upphör. I förarbetena 
till kollektivavtalslagen framhölls att förhållandena kan skilja sig åt bl.a. 
beroende på om den som utträder är en enskild arbetstagare, en grupp av 
arbetstagare eller en arbetsgivare. De närmare bedömningarna fick därför 
lämnas åt rättstillämpningen att utveckla (prop. 1928:39 s. 70 f.). Införandet 
av medbestämmandelagen var inte avsett att medföra någon ändring av 
rättsläget (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 374). 

 
Utgångspunkten är att en utträdande medlem inte är bunden av kollektivav- 
talet under längre tid än den avtalsslutande organisationen och att en utträ- 
dande medlem blir fri från avtalet utan särskild uppsägning vid den tidpunkt 
avtalet upphör att gälla för organisationen. Detta gäller oavsett om avtalet 
blivit uppsagt i förhållandet mellan organisationerna eller om det utan före- 
gående uppsägning ersatts av annat avtal. Se prop. 1928:39 s. 70, SOU 
1975:1 s. 802 och t.ex. AD 1984 nr 61, AD 1982 nr 94 och AD 1942 nr 79. 

 
I fråga om en arbetsgivare som utträder ur en kollektivavtalsbunden arbets- 
givarorganisation framgår därutöver bl.a. följande av rättspraxis. En arbets- 
givare som utträder ur en arbetsgivarorganisation fortsätter att vara bunden 
av kollektivavtalet inte bara under avtalets ursprungligen angivna avtalspe- 
riod, utan även om avtalstiden förlängs (prolongeras). En förlängning av 
avtalstiden kan t.ex. komma till stånd till följd av att det i avtalet anges att 
detta fortsätter att gälla om det inte sägs upp vid en viss tidpunkt. Förläng- 
ning kan även ske genom att de avtalsslutande organisationerna kommer 
överens om att förlänga avtalstiden (se t.ex. AD 1971 nr 17). För att den 
utträdande arbetsgivaren fortsatt ska vara bunden av avtalet i den senare 
situationen lär dock krävas att överenskommelsen om förlängning träffas 
under avtalets giltighetstid (jfr AD 1969 nr 22 och AD 1943 nr 6). En utträ- 
dande arbetsgivare kan undvika att bli bunden under den förlängda avtalsti- 
den genom att själv säga upp avtalet (se t.ex. AD 1930 nr 97 och SOU 
1975:1 s. 801). Om kollektivavtalet inte är tidsbegränsat och därmed gäller 
till dess det sägs upp, kan den utträdde arbetsgivaren säga upp avtalet med 
iakttagande av avtalad eller skälig uppsägningstid. 

 
En arbetsgivare som utträder ur sin arbetsgivarorganisation är alltså inte 
bunden av kollektivavtalet efter att organisationen upphört att vara bunden 
av avtalet, men arbetsgivaren kan fortsätta att vara bunden om avtalstiden 
förlängs. En central fråga är därför om det ursprungliga kollektivavtalet ska 
anses ha upphört och ersatts av ett annat avtal, eller om dess giltighetstid har 
förlängts. 
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Sedvanliga förbundsavtal (riksavtal) träffas av arbetsgivar- och arbetstagar- 
organisationer på förbundsnivå. De sluts normalt för bestämd tid, t.ex. ett 
eller två år, och innehåller ofta regler om att avtalstiden förlängs på visst sätt 
om avtalet inte sägs upp inom vissa tidsfrister. När avtalsperioden närmar 
sig sitt slut, inleder parterna regelmässigt avtalsförhandlingar, vilka normalt 
avslutas med att parterna träffar en överenskommelse som dokumenteras i 
ett protokoll. Protokollet anger ofta att det tidigare gällande kollektivavtalet 
prolongeras med de ändringar och tillägg som anges i protokollet. I proto- 
kollet anges därvid den nya avtalstiden samt de förändringar av löner och 
allmänna anställningsvillkor m.m. som parterna enats om. Det är vidare van- 
ligt att parterna därefter upprättar ett avtalstryck som innehåller den konsoli- 
derade avtalstext som parterna enats om. 

 
Frågan om ett kollektivavtal har förlängts, eller ersatts av ett nytt avtal, har 
vid flera tillfällen prövats av Arbetsdomstolen. I AD 1943 nr 89 hade de 
avtalsslutande organisationerna träffat en överenskommelse och, med anled- 
ning av denna, ”utredigerat och underskrivit nya avtalsdokument, vilka dag- 
tecknats [samma dag som överenskommelsen] och upptagit fullständig 
avtalstext, däri bland annat angivits [avtalets giltighetstid]”. 
Arbetsdomstolen ansåg att innebörden härav var att parterna – trots att det 
tidigare avtalet inte sagts upp – hade ersatt detta med ett nytt avtal. Även i 
AD 1946 nr 22 – där parterna upprättat nya avtalsdokument som innehöll 
den fullständiga avtalstexten och den nya giltighetstiden – ansåg 
Arbetsdomstolen att det gamla avtalet upphävts och ersatts av ett nytt. I 
AD 1940 nr 89 hade kollektivavtalsparterna träffat överenskommelser enligt 
vilka de gällande avtalen – utan att ha sagts upp – prolongerades för ytterli- 
gare ett år, med vissa ändringar av villkoren, vilka innefattade dels viss höj- 
ning av lönen, dels vissa ändringar av de allmänna anställningsvillkoren. 
Något avtalstryck synes inte ha upprättats. Med hänsyn till de avsevärda 
ändringar och tillägg som gjorts var prolongeringarna enligt 
Arbetsdomstolen att betrakta såsom liktydiga med upprättande av nytt avtal. 
Inte heller i AD 1946 nr 20 hade något avtalstryck upprättats. Uppgörelsen 
mellan organisationerna innebar, utöver att avtalstiden förlängdes, huvud- 
sakligen ändringar av timlönerna. Arbetsdomstolen ansåg att ändringarna 
var sådana att uppgörelsen måste anses innefatta ett nytt avtal. I AD 1984 nr 
61 angavs i det aktuella avtalsdokumentet att ett tidigare avtal prolongerats 
med vissa ändringar, bl.a. av löner och allmänna anställningsvillkor. Enligt 
Arbetsdomstolen var det fråga om så väsentliga och omfattande sakliga änd- 
ringar att det gamla avtalet upphört att gälla och ersatts av ett nytt avtal. 

 
De nu angivna rättsfallen ger uttryck för att det gamla kollektivavtalet nor- 
malt får anses ha upphört att gälla och ersatts av ett nytt om kollektivavtals- 
parterna gemensamt upprättat ett avtalstryck som anger den nya avtalstiden 
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och innehåller den konsoliderade avtalstexten. Detsamma gäller om avtals- 
parterna – utan att upprätta ett avtalstryck – i samband med att de enas om 
en ny avtalstid kommer överens om sådana ändringar av löner eller anställ- 
ningsvillkor som är brukliga vid omförhandlingar av förbundsavtal. 

 
Händelseförloppet 

 
Hotellet var tidigare medlem i Visita, men utträdde ur organisationen per 
den 31 augusti 2014. Mellan Visita och HRF gällde då kollektivavtal. 

 
Visita och HRF kom den 18 april 2017 överens om ett kollektivavtal för 
tiden april 2017–mars 2020. I det protokoll som upprättades i samband med 
överenskommelsen angavs enligt uppgift i målet följande. 

 
Parterna prolongerar mellanvarande avtal om allmänna avtalsvillkor med 
supplement samt avtal om löner för perioden 1 april 2017– 31 mars 2020 
med de ändringar och tillägg som framgår av bilaga 1. 

 
Därefter har ett avtalstryck med den konsoliderade avtalstexten upprättats. 
Genom avtalsuppgörelsen infördes bl.a. regler om lönerevisioner för åren 
2017, 2018 och 2019. 

 
Hotellet har inte sagt upp något kollektivavtal med HRF. 

Arbetsdomstolens bedömning 

Visita och HRF har kommit överens om ett kollektivavtal för tiden 
april 2017–mars 2020. Överenskommelsen innefattade bl.a. regler om löne- 
höjning och efter överenskommelsen har ett sedvanligt avtalstryck upprät- 
tats. Mot bakgrund härav och den praxis som domstolen redovisat står det 
klart att överenskommelsen innebar ett nytt avtal som ersatte det äldre kol- 
lektivavtalet. Varken Visita eller HRF är alltså efter den 1 april 2017 längre 
bundet av det kollektivavtal som dessförinnan gällde mellan dem. Eftersom 
Visita inte längre är bundet av det tidigare kollektivavtalet, är hotellet inte 
det heller. För den bedömningen saknar det betydelse att hotellet inte sagt 
upp avtalet eller att det i överenskommelsen från 2017 angavs att parterna 
prolongerar mellanvarande avtal med vissa angivna ändringar och tillägg. 

 
Med anledning av vad som framförts i målet vill Arbetsdomstolen tillägga 
följande. 

 
Av 26 § medbestämmandelagen följer att en arbetsgivare inte blir bunden av 
kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen träffar efter att arbetsgivaren 
upphört att vara medlem i organisationen. En annan sak är att det i kollek- 
tivavtalet kan anges att en utträdande arbetsgivare ska vara bunden av 
senare träffade avtal, om arbetsgivaren ges möjlighet att säga upp avtalet 
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med iakttagande av avtalets uppsägningstider (AD 2017 nr 36). Någon 
sådan reglering fanns inte i det kollektivavtal som gällde när hotellet var 
medlem. Det är mot bakgrund härav helt klart att hotellet inte blev bundet 
av t.ex. de regler om löneökningar som Visita och HRF kom överens om 
efter utträdet. 

 
Olena Chornoshchok har hänfört sig till en skrift i vilken det görs gällande 
att en utträdande arbetsgivare, som inte säger upp avtalet, är bunden av kol- 
lektivavtalet även efter att organisationerna kommit överens om vad som 
ska gälla för nästa avtalsperiod, men att bundenheten då avser ”det gamla 
avtalet”. Det är oklart om det därmed avses att den utträdande arbetsgivaren 
skulle vara av bunden av den äldre lydelsen i dess helhet eller bara av de 
delar av avtalet som lämnats oförändrade. 

 
Som framgått ovan är denna uppfattning inte förenlig vare sig med förarbe- 
tena till 1928 års kollektivavtalslag eller ovan redovisad rättspraxis, där det 
bl.a. betonas att en medlem aldrig är bunden längre än organisationen. Det 
vore helt främmande att säga att Visita och HRF, efter avtalsuppgörelsen 

 
i april 2017, alltjämt var bundna av det avtalsinnehåll som gällde dessförin- 
nan. Den föreslagna lagtolkningen går dessutom utöver det som får antas 
vara ändamålet med regeln, nämligen att medlemmar som är missnöjda med 
en avtalsuppgörelse inte utan vidare ska kunna frigöra sig från kollektivav- 
talet genom att utträda ur organisationen (se t.ex. Bergström, Kollektivav- 
talslagen, 1948, s. 97). Att det för närvarande måhända kan saknas rutiner 
för hur arbetstagarorganisationer ska få information om vilka arbetsgivare 
som från tid till annan är medlemmar i en kollektivavtalsbunden arbetsgi- 
varorganisation är inte tillräckligt för att frångå tidigare praxis. 

 
Är Olena Chornoshchoks talan preskriberad? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Av 41 § anställningsskyddslagen framgår, såvitt här är av intresse, följande. 
Den som vill kräva skadestånd som grundar sig på bestämmelserna i anställ- 
ningsskyddslagen ska underrätta motparten om detta inom fyra månader 
från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Om förhandling 
rörande tvistefrågan påkallats enligt medbestämmandelagen eller med stöd 
av kollektivavtal, ska talan väckas inom fyra månader efter det att förhand- 
lingen avslutades. I annat fall ska talan väckas inom fyra månader efter det 
att tiden för underrättelse gick ut. Om talan inte väcks i tid har parten förlo- 
rat sin talan, dvs. talan är preskriberad (42 § anställningsskyddslagen). 

 
I kollektivavtalens förhandlingsordningar anges ofta att såväl lokal som cen- 
tral tvisteförhandling ska hållas innan talan väcks. Förhandlingsordningen i 
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kollektivavtalet mellan Visita och HRF har denna innebörd. Talan om ska- 
destånd enligt anställningsskyddslagen ska i sådana fall normalt väckas 
inom fyra månader från att den centrala förhandlingen avslutades. 

 
En arbetstagarorganisation som saknar kollektivavtal kan endast påkalla 
tvisteförhandlingar med stöd av 10 § medbestämmandelagen. Några regler 
om uppdelning av sådana tvisteförhandlingar i lokal och central förhandling 
finns inte i medbestämmandelagen (jfr 14 §, som gäller vid s.k. medbestäm- 
mandeförhandlingar enligt 11–13 §§ medbestämmandelagen). Om inte 
annat överenskommits är därför en tvisteförhandling som påkallats med stöd 
av 10 § medbestämmandelagen slutförd efter en förhandlingsomgång, och 
talan om skadestånd enligt anställningsskyddslagen ska i sådana fall normalt 
väckas inom fyra månader från att den enda förhandlingen avslutades. Se 
t.ex. AD 2000 nr 85. 

 
Väcktes talan i rätt tid? 

 
HRF påkallade i rätt tid förhandling i tvisten. En lokal förhandling hölls och 
denna avslutades den 9 december 2019. HRF påkallade därefter ”central för- 
handling” och en sådan hölls, utan att hotellet gjorde någon invändning om 
preskription eller om att det inte var förhandlingsskyldigt. Den andra för- 
handlingen avslutades den 9 eller 11 mars 2020. Olena Chornoshchok 
väckte talan den 26 juni. 

 
Talan väcktes alltså mer än fyra månader efter att den lokala förhandlingen 
avslutades, men kortare tid än fyra månader efter att den andra förhand- 
lingen avslutades. 

 
Hotellet var inte bundet av kollektivavtalet mellan Visita och HRF, och där- 
med inte heller av avtalets förhandlingsordning. Tvisteförhandlingen var 
därför avslutad efter den första förhandlingsomgången. Trots detta medver- 
kade hotellet vid en ”central förhandling”. 

 
Frågan är då hur situationen ska bedömas när en arbetsgivare godtagit att 
hålla tvisteförhandlingar i två omgångar, trots att någon skyldighet till detta 
inte funnits, och utan att ta upp frågan om preskription eller på annat sätt 
anföra att man inte är förhandlingsskyldig. Denna fråga var uppe till pröv- 
ning i AD 2000 nr 85. Domstolen uttalade då följande. 

 
När en arbetsgivare, som i det aktuella fallet, efter avslutade tvisteför- 
handlingar på en nivå, går med på att förhandla trots att det står klart att 
någon skyldighet därtill inte föreligger och detta vid en tidpunkt då pre- 
skriptionsfrister alltjämt löper, ligger det nära till hands att tolka arbetsgi- 
varens handlande på samma sätt som då denne deltagit i förlikningsför- 
handlingar utom rätta (AD 1994 nr 5), nämligen som att han inte avser att 
åberopa att preskription inträtt för det fall en preskriptionsfrist skulle löpa 
ut innan dessa förhandlingar avslutats. Det skulle däremot vara en alltför 
långtgående slutsats att anta att arbetsgivaren avsett att avstå från att över 
huvud taget åberopa preskription. Med stöd av det principiella resone- 
mang som fördes i 1994 års fall (s. 85 f.), bör därför bolagets handlande i 
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den nu aktuella situationen, då ingen av parterna har fört preskriptionsfrå- 
gan på tal, ges innebörden av ett medgivande till att förlänga preskript- 
ionstiden. 

 
Mot denna bakgrund ansåg domstolen i rättsfallet att arbetstagaren haft 
grundad anledning att anta att han för att undgå preskription i vart fall inte 
skulle behöva väcka talan innan den ”centrala” förhandlingen ägt rum. Frå- 
gan var därefter vilken frist för väckande av talan som då i stället skulle 
gälla. Arbetsdomstolen ansåg att det inte kunde komma i fråga att låta den 
”centrala” förhandlingen utgöra utgångspunkt för preskriptionsfristen, dvs. 
att en frist om fyra månader skulle räknas från att den centrala förhand- 
lingen avslutades. I stället kom Arbetsdomstolen – med ledning av AD 1994 
nr 5 och AD 1995 nr 113 – fram till att arbetstagaren endast skulle ges ett så 
långt anstånd att han eller hon får skäligt rådrum för väckande av talan, vil- 
ket ansågs vara en månad från den tidpunkt då den ”centrala” förhandlingen 
fick anses avslutad. Domstolens ställningstagande har bekräftats i AD 2006 
nr 25. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening finns det inte skäl att nu frångå den lag- 
tolkning som domstolen antog i AD 2000 nr 85. Olena Chornoshchok skulle 
därför ha väckt talan inom en månad efter att den andra förhandlingen 
avslutades i mars 2019. Olena Chornoshchok har inte gjort detta och hennes 
talan är därför preskriberad. Hennes talan ska därför avslås. 

 
Rättshjälps- och rättegångskostnader 

 
Olena Chornoshchok har förlorat sin talan. Enligt huvudregeln i fråga om 
fördelningen av rättegångskostnader ska den som förlorar målet ersätta mot- 
partens kostnader. Olena Chornoshchok har yrkat att Arbetsdomstolen med 
stöd av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen ska förordna att vardera parten ska bära 
sin rättegångskostnad. Bolaget har motsatt sig detta. 

 
I målet har framkommit att det bland arbetsmarknadens parter – i vart fall på 
arbetstagarsidan – finns en spridd uppfattning att, när det i ett protokoll 
anges att ett kollektivavtal prolongeras med vissa ändringar, en arbetsgivare 
som utträtt ur sin arbetsgivarorganisation fortsätter att vara bunden av avta- 
let i dess äldre lydelse eller i vart fall av de delar av avtalet som lämnats 
oförändrade. Av utredningen framgår att Olena Chornoshchoks fackliga 
företrädare agerat utifrån denna uppfattning. Att denna rättsuppfattning inte 
är riktig har framgått först genom en närmare analys av äldre praxis. När det 
gäller frågan om Olena Chornoshchok väckt talan i rätt tid efter att den 
andra förhandlingen avslutades, måste konstateras att det finns äldre rättsfall 
som skulle kunna tala för annan lagtolkning än den som Arbetsdomstolen 
givit uttryck för i AD 2000 nr 85 och AD 2006 nr 25. 
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Sammantaget anser Arbetsdomstolen att rättsläget måste anses ha varit 
påtagligt svårbedömt och att Olena Chornoshchok, i den mening som avses i 
5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen, har haft skälig anledning att få 
tvisten prövad. 

 
Vardera parten ska därför bära sin rättegångskostnad. 

 
Rättshjälpsersättning 

 
Rättshjälp upphör när det arbete som biträdet har rätt till ersättning för enligt 
27 § rättshjälpslagen uppgår till 100 timmar, om annat inte beslutas. Rätts- 
hjälpsbiträdet ska anmäla till rätten när det arbete som biträdet lagt ned på 
uppdraget uppgår till eller närmar sig 100 timmar. Rätten ska då genast 
pröva om rättshjälpen ska upphöra. Om rättshjälpen ska fortsätta, bestäm- 
mer rätten det antal timmar som förmånen av rättshjälpsbiträde därefter får 
omfatta. Se 34 § rättshjälpslagen. 

 
Tingsrätten tillerkände Anders G Karlsson ersättning för arbete avseende 
94,9 timmar. I Arbetsdomstolen anmälde han att 100 timmars arbete uppar- 
betats och ansökte om ytterligare ersättning för rättshjälp. Arbetsdomstolen 
beslutade att Olena Chornoshchoks rättshjälp skulle fortsätta med högst 20 
timmar. 

 
Anders G Karlsson har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning enligt rätts- 
hjälpslagen med 85 645 kr, vilket innefattar ersättning för 46 timmars 
arbete, viss tidsspillan och mervärdesskatt. 

 
Av Arbetsdomstolens tidigare beslut följer att Olena Chornoshchoks rätts- 
hjälp har upphört när det arbete Anders G Karlsson lagt ner på uppdraget 
som rättshjälpsbiträde uppgick till 120 timmar. Ersättning för hans arbete i 
Arbetsdomstolen kan därför inte betalas för mer än 25,1 timmar. Därutöver 
ska yrkad ersättning för tidsspillan utgå. 

 
Anders G Karlsson ska därför tillerkännas ersättning enligt rättshjälpslagen 
med 47 973 kr, varav 35 768 kr avser arbete, 2 610 kr tidsspillan och 
9 595 kr mervärdesskatt. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av punkterna 1 och 2 i tingsrättens domslut avslår 
Arbetsdomstolen Olena Chornoshchoks talan. 

 
2. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut förordnar 
Arbetsdomstolen att vardera part ska stå sina rättegångskostnader vid tings- 
rätten. 
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3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anders G 
Karlsson för det biträde han lämnat Olena Chornoshchok i Arbetsdomstolen 
till 47 973 kr, varav 35 768 kr avser arbete, 2 610 kr tidsspillan och 9 595 kr 
mervärdesskatt. 

 
4. Vardera part ska stå sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Kerstin G. Andersson, Ari 
Kirvesniemi och Torbjörn Johansson (skiljaktig). 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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Domsbilaga 
i mål nr B 46/20 

 
 
 
 
 
 

Ledamoten Torbjörn Johanssons skiljaktiga mening 
 

Jag är skiljaktig i frågan om hotellet var bundet av kollektivavtal. 
 

Jag anser att hotellet var bundet av kollektivavtalet. Enligt min uppfattning 
måste en arbetsgivare som utträder ur en arbetsgivarorganisation normalt 
säga upp kollektivavtalet för att upphöra att vara bundet av avtalet gentemot 
arbetstagarorganisationen. Om arbetsgivaren inte säger upp avtalet fortsätter 
kollektivavtalet att gälla, se AD 2017 nr 36 och Schmidt m.fl., Facklig 
arbetsrätt, 1997 s. 200. I företrädesvis äldre rättspraxis har olika regler vuxit 
fram om det aktuella kollektivavtalet ersätts av ett annat avtal eller om 
avtalet i fråga prolongeras. Ersätts avtalet med ett nytt avtal upphör en 
arbetsgivare som utträtt ur sin organisation att vara bunden utan att behöva 
säga upp avtalet. Saken är annorlunda om avtalet prolongeras. Om avtalet 
prolongeras måste en arbetsgivare säga upp avtalet för att befria sig från 
fortsatt bundenhet. 

 
Vid sedvanliga förbundsavtalsförhandlingar förhandlar parterna om nya 
löner och andra avtalsvillkor. Förhandlingarna resulterar i det närmaste 
uteslutande i ett protokoll där parterna prolongerar mellanvarande avtal med 
vissa ändringar och tillägg såsom en justerad löneökningstakt. I målet kom 
Visita och HRF överens om ett kollektivavtal för tiden april 2016–mars 
2020 där överenskommelsen innefattade bl.a. bestämmelser om 
lönehöjning. I övrigt prolongerade parterna mellanvarande avtal. 
Justeringarna i förbundsavtalet mellan parterna är att betrakta som 
sedvanliga förändringar och den absoluta merparten av avtalet lämnades 
oförändrat. Någon väsentlig ändring av avtalet kan därför inte anses ha skett 
i förhållande till vad som normalt kan förväntas av slutförda 
förbundsavtalsförhandlingar. 

 
En motsatt ståndpunkt skulle leda till att en arbetsgivare som utträtt ur en 
arbetsgivarorganisation blir fri från avtalet utan egen uppsägning, så snart en 
sedvanlig förbundsavtalsförhandling har ägt rum, då lönenivåerna i 
kollektivavtalet typiskt sett alltid justeras. Denna ordning riskerar att skapa 
oreda på arbetsmarknaden i fråga om vilka arbetsgivare som är bundna av 
kollektivavtal, eftersom arbetstagarorganisationer inte med säkerhet får 
besked om att en arbetsgivare har utträtt ur sin organisation. En 
arbetstagarorganisation kan då under lång tid sväva i villfarelsen att 
kollektivavtalet består, och först senare få besked om att arbetsgivaren 
utträtt ur organisationen innan ett nytt förbundsavtal slutits med sedvanlig 
prolongering av mellanvarande avtal med justering av löner och 
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avtalsvillkor. Detta kan – som det aktuella målet visar – leda till 
rättsförluster inte minst för enskilda arbetstagare. 

 
Jag är även skiljaktig i frågan om Olena Chornoshchok väckt talan i tid. 

 
Fristen för att väcka talan enligt 41 § andra stycket anställningsskyddslagen 
gäller om förhandling rörande tvistefrågan påkallats enligt bl.a. 
medbestämmandelagen. Den ”centrala” förhandling som HRF påkallade 
med hotellet var en förhandling mellan en arbetstagarorganisation och en 
arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och en 
medlem i organisationen, som varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Även 
den andra förhandlingen var således en förhandling enligt 10 § 
medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har uttalat att det av fast praxis 
inom arbetsrätten följer att om en tvisteförhandling som äger rum efter det 
att förhandling i samma tvist har ägt rum, så föranleder detta att ny frist för 
väckande av talan börjar löpa. Se AD 1993 nr 17 och t.ex. AD 1976 nr 44. 
Detta gäller om parten inte vid den senare förhandlingen gör klart att denne 
inte anser sig skyldig att förhandla en andra gång eller att parten anser att 
fristen för att väcka talan löper från att den första förhandlingen avslutades. 
Denna praxis får antas syfta till att motverka rättsförluster i fall där den ena 
eller båda parterna t.ex. felaktigt tror att förhandling ska hållas i två 
omgångar och är ägnat att stärka ett lojalt agerande i 
förhandlingssituationer. Med beaktande härav och då parterna i AD 2000 
nr 85 enbart gjort gällande att arbetsgivaren genom sitt agerande medgivit 
förlängning av preskriptionsfristen, anser jag att fristen att väcka talan i en 
situation som den aktuella ska räknas från att den senare tvisteförhandlingen 
enligt medbestämmandelagen avslutades. Med denna bedömning har Olena 
Chornoshchok, även med utgångspunkten att hotellet inte var bundet av 
kollektivavtal, väckt talan i tid och hennes talan är därför inte preskriberad. 

 
Överröstad i dessa delar är jag övrigt ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 12/21 
2021-03-24 Mål nr A 129/20 
Stockholm 

KÄRANDE 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 106 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Linn Munthe, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB, 556980-2522, Kabelvägen 24 E, 
901 33 Umeå 

SAKEN 
kollektivavtalsbrott m.m. 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet) har framställt yrkanden 
och angett grunder på sätt som framgår av stämningsansökan, se domsbi- 
laga 1 (uteslutes här). 

Arbetsdomstolen har den 14 december 2020 utfärdat stämning i målet med 
erinran om att tredskodom kunde komma att meddelas om skriftligt svaro- 
mål inte inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. Riv & 
Saneringsgruppen i Sthlm AB (bolaget), som delgavs stämning den 1 mars 
2021, har inte inkommit med svaromål. 

Förbundet, som inte haft någon erinran mot att Arbetsdomstolen meddelar 
tredskodom, har begärt ersättning för rättegångskostnader med 22 225 kr, 
allt avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt. 

Domskäl 

Bolaget har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid. 

Eftersom förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar 
laga skäl för de framställda yrkandena om ersättningar och allmänna skade- 
stånd till arbetstagaren samt om allmänt skadestånd till förbundet ska talan i 
dessa delar bifallas genom tredskodom, utom såvitt yrkandena om allmänt 
skadestånd till arbetstagaren för brott mot semesterlagen och till förbundet 
för kollektivavtalsbrott, vilka klart överstiger de 
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skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas i Arbetsdomstolen i motsvarande 
fall (se prop. 1976/77:141 s. 95). Skäliga belopp bestäms i enlighet med vad 
som framgår av domslutet. 

Bolaget får anses som förlorande part och ska därmed ersätta förbundet för 
dess rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB att till
Ara Salim Wartanian betala

a) 9 531 kr avseende ersättning för arbetstidsförkortning, med ränta om
2 procent per vecka från och med den 30 juli till den 3 september
2020 och med 5 procent årligen från och med den 3 september 2020
till dess betalning sker,

b) 55 306 kr avseende semestersättning, med ränta om 2 procent per
vecka från och med den 30 augusti till den 4 oktober 2020 och med
5 procent årligen från och med den 4 oktober 2020 till dess betalning
sker,

c) 30 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen, med
ränta enligt 6 § räntelagen från och med den 1 mars 2021 till dess
betalning sker, och

d) 10 000 kr i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott, med ränta
enligt 6 § räntelagen från och med den 1 mars 2021 till dess betal- 
ning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB att till
Svenska Byggnadsarbetareförbundet betala allmänt skadestånd med
50 000 kr för kollektivavtalsbrott, med ränta enligt 6 § räntelagen från och
med den 1 mars 2021 till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB att
ersätta Svenska Byggnadsarbetareförbundet för rättegångskostnader med
22 225 kr, allt avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från
dagen för denna dom till dess betalning sker.
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Rätt till återvinning 
 

Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB har rätt att hos Arbetsdomstolen söka 
återvinning inom en (1) månad från den dag domen meddelades. Söks åter- 
vinning inom denna tid tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen 
fast. Ansökan om återvinning ska göras skriftligen hos Arbetsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 13/21 
2021-03-31 Mål nr B 106/20 
Stockholm 

KLAGANDE 
Richard Forsgren, 19731221-5739, Sickla Kanalgata 46, 120 68 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen David Grepo, Fackförbundet Scen & Film, 
Box 12710, 112 94 Stockholm 

MOTPART 
Föreningen Ö2, 802514-7854, c/o Mats Holmsen, Mosebacke Torg 16-18, 
116 20 Stockholm 
Ombud: jur.kand. Peter Haglund, Peter Haglund Law AB, 
Vivstavarvsvägen 194, 122 43 Enskede 

SAKEN 
lönefordran m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Stockholms tingsrätts dom den 29 oktober 2020 i mål nr FT 7724-20 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Föreningen Ö2 är en ideell förening som bedriver verksamhet inom teater 
och scenkonst. Under 2020 skulle föreningen sätta upp pjäsen Sanning och 
konsekvens av Lars Norén. Tio föreställningar skulle ges under tiden 9–26 
mars 2020. 

Ö2 och Richard Forsgren kom i december 2019 överens om att han mot 
betalning skulle medverka i pjäsen som skådespelare. Parterna är ense om 
att han enligt överenskommelsen skulle delta i repetitioner och föreställ- 
ningar under tiden 2 januari–26 mars 2020. 

Till följd av coronapandemin ställdes föreställningarna in efter premiären 
den 9 mars. Richard Forsgrens medverkan i pjäsen kom därför endast att 
avse tiden 2 januari–9 mars 2020. 
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Ö2 betalade den 21 februari 2020 ett belopp om 24 970 kr till Richard 
Forsgren. Beloppet betalades som inkomst av tjänst och Ö2 gjorde visst 
avdrag för preliminärskatt. 

 
Richard Forsgren väckte talan mot Ö2 vid tingsrätten. Han gjorde gällande 
att han varit arbetstagare och framställde yrkanden om lön med visst belopp 
för tiden t.o.m. den 9 mars 2020 samt semesterersättning. 

 
Ö2 bestred talan. 

 
Parterna var överens om att käromålet skulle avslås om tingsrätten skulle 
finna att det inte varit ett anställningsförhållande mellan dem. 

 
Tingsrätten kom fram till att Richard Forsgren inte varit arbetstagare och 
avslog käromålet. 

 
Richard Forsgren har överklagat tingsrättens dom. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Richard Forsgren har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av 
tingsrättens dom, ska förplikta Ö2 att till honom betala 
1. lön med 13 450 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 8 471 kr från den 

25 mars 2020 och på 5 082 kr från den 24 april 2020, 
2. semesterersättning med 4 623 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 2 mars 2020, samt 
3. ersättning för hans rättegångskostnader vid tingsrätten med 2 304 kr, 

varav 1 404 kr avser ombudsarvode (rättslig rådgivning). 
 

Ö2 har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 
 

Var och en av parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen med 1 425 kr för en timmes rättslig rådgivning. 

 
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. Den muntliga bevisningen har 
lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildupptagningar av förhören vid 
tingsrätten. Parterna har till förtydliganden av sin talan anfört följande. 

 

Richard Forsgren 
 

Richard Forsgren var arbetstagare. Överenskommelsen mellan Ö2 och 
honom innebar att han hade rätt till 48 000 kr (två månadslöner om 
24 000 kr) för repetitionstiden (2 januari–8 mars) och att parterna senare 
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skulle komma överens om ersättningen för hans medverkan i de tio före- 
ställningarna. I målet gör han dock bara gällande att han haft rätt till 
48 000 kr (exklusive socialavgifter) för hela avtalsperioden. Han arbetade 
t.o.m. den 9 mars, dvs. 68 av 85 dagar i avtalsperioden. Han har därför rätt 
till 68/85 av 48 000 kr, med avdrag för 24 970 kr som Ö2 redan betalat. Han 
har således rätt till betalning med 13 450 kr. 

 
Eftersom Richard Forsgren var arbetstagare, har han rätt till semestersätt- 
ning enligt lag på den intjänade lönen. 

 

Ö2 
 

Richard Forsgren var uppdragstagare och han skulle få ett gage om totalt 
66 572 kr (inklusive socialavgifter). Beloppet skulle betalas i två lika stora 
delar. Den första betalningen skedde den 21 februari 2020. Eftersom 
Richard Forsgren inte var registrerad för F-skatt, betalade Ö2 socialavgifter. 
Beloppet före preliminärskatteavdrag blev därför 24 970 kr. Den andra 
betalningen skulle enligt avtalet göras sedan alla föreställningarna spelats. 
Eftersom så inte blev fallet har Richard Forsgren inte rätt till ytterligare 
betalning. 

 
Ö2 vitsordar att Richard Forsgren, om alla föreställningarna hade genom- 
förts, skulle ha haft rätt till i vart fall 48 000 kr exklusive socialavgifter. 
Föreningen har inga invändningar mot hur beloppet om 13 450 kr räknats 
fram, men anser inte att beräkningen är förenlig med parternas avtal. 

 
Richard Forsgren var inte arbetstagare och har därför inte rätt till semester- 
sättning. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Såsom parterna har utformat sin talan ska Arbetsdomstolen först pröva om 
Richard Forsgren var arbetstagare. Om domstolen kommer fram till det, 
kommer domstolen därefter att pröva om han har rätt till ytterligare ersätt- 
ning för arbete samt semesterersättning. 

 
Var Richard Forsgren arbetstagare? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Frågan om en arbetspresterande part är att anse som arbetstagare eller upp- 
dragstagare avgörs enligt fast praxis från Arbetsdomstolen genom en hel- 
hetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, t.ex. om 
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arbetet har utförts under huvudmannens ledning och kontroll, arbetsförhål- 
landets varaktighet, sysselsättningsgraden och ersättningens form. Hänsyn 
ska inte bara tas till innehållet i det avtal som parterna träffat utan även till 
sådana omständigheter som den sakliga innebörden av avtalade villkor och 
de faktiska förhållanden under vilka den arbetspresterande parten har utfört 
arbete. 

 
Arbetstagarbegreppet är i princip tvingande. Detta innebär t.ex. att anställ- 
ningsskyddslagen är tillämplig på ett arbetsavtal om den arbetspresterande 
parten efter en helhetsdömning är att anse som arbetstagare, även om huv- 
udmannen och den arbetspresterande parten valt att rubricera sitt avtal som 
ett uppdragsavtal. Detta sammanhänger med att den arbetsrättsliga lagstift- 
ningen i sina grunddrag är tvingande till arbetstagarens förmån och därmed 
inte kan sättas åsido genom avtal. Det finns i rättspraxis åtskilliga exempel 
där domstolarna efter en helhetsbedömning kommit fram till att det varit 
fråga om ett anställningsförhållande trots att parterna angivit att de träffat ett 
uppdragsavtal eller liknande. Se t.ex. AD 2013 nr 92, AD 2012 nr 24, 
AD 2005 nr 16, AD 1995 nr 26 och NJA 1996 s. 311. 

 
Det kan hända att omständigheterna i det enskilda fallet talar både för ett 
anställnings- och ett uppdragsförhållande. I NJA 1996 s. 311 uttalade 
Högsta domstolen att det i tveksamma fall bör avgöras till arbetstagarens 
fördel, dvs. ett arbetstagarförhållande bör anses föreligga. Motsvarande syn- 
sätt kommer till uttryck i förarbetena till medbestämmandelagen (se prop. 
1975/76:105 bil. 1 s. 309 och 324). Å andra sidan finns i rättspraxis exempel 
på att domstolarna, i situationer som ligger i gränsområdet mellan anställ- 
nings- och uppdragsförhållanden, beaktar hur parterna själva uppfattat sitt 
avtal. I AD 1983 nr 89, som gällde en försäljare av kokosbollar, fann dom- 
stolen det utrett att parterna avsiktligt inrättat sig efter att det var fråga om 
ett företagarförhållande, och uttalade att när det rör sig om en situation, som 
ligger i gränsområdet mellan arbetstagar- och företagarförhållandet och 
ingenting tyder på att avsikten varit att kringgå lag eller avtal, måste särskild 
hänsyn tas till en sådan omständighet. Liknande synpunkter kommer till 
uttryck även i AD 1980 nr 108 och AD 1982 nr 104. 

 
Omständigheterna 

 
Ö2 och Richard Forsgren kom i december 2019 överens om att han mot 
betalning skulle medverka som skådespelare i den aktuella pjäsen under 
tiden 2 januari–26 mars 2020. Arbetet innefattade repetitioner och tio före- 
ställningar. 

 
Det har inte framkommit att Richard Forsgren tidigare utfört arbete för Ö2 
eller att tanken var att han skulle fortsätta att arbeta för föreningen efter att 
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pjäsen var färdigspelad. Arbetsdomstolen utgår därför från att Richard 
Forsgrens arbete för Ö2 var avsett att vara begränsat till den aktuella pjäsen, 
och inte utgjorde en del i en fortlöpande eller återkommande avtalsrelation. 
Vidare framgår av utredningen att Richard Forsgrens åtagande gentemot Ö2 
varken med hänsyn till avtalets innehåll eller åtagandets omfattning hindrat 
honom från att åta sig arbete för andra huvudmän. Parterna har inte närmare 
beskrivit hur Richard Forsgrens arbete skulle vara organiserat. Det har dock 
inte framkommit annat än att arbetet organiserades på ett sätt som får antas 
vara sedvanligt när skådespelare anlitas för medverkan i en teaterprodukt- 
ion. Det får således antas att Richard Forsgren personligen skulle utföra 
arbetet, att arbetet ytterst leddes och kontrollerades av föreningen, att före- 
ningen tillhandahöll den utrustning som behövdes och att Richard Forsgren 
under arbetet varit inordnad i föreningens verksamhet. Ersättningen för 
arbetet har bestämts utifrån dess omfattning. 

 
Av handlingarna i målet framgår att det för två andra medverkande upprätta- 
des skriftliga kontrakt mellan Ö2 och en annan ideell förening om att den 
senare skulle ställa medverkandena till förfogande för Ö2 som regissör 
respektive tekniker. Vidare framgår av handlingarna att två medverkande 
skådespelare var registrerade för F-skatt och att de fakturerade Ö2 för sin 
medverkan. Handlingarna ger starkt stöd för att Ö2 med dessa fyra personer 
var ense om att de skulle medverka i föreställningen som uppdragstagare. 

 
Richard Forsgren har i förhör berättat att han i samtal med Ö2:s företrädare 
Teresia Pettersson i december 2019 fick besked om att han kunde välja mel- 
lan att fakturera vederlaget eller ta ut det som lön, och att han gav beskedet 
att han önskade ta det som lön. Teresia Pettersson har berättat att det stod 
klart för alla inblandade hur stor ersättning som kunde betalas enligt budge- 
ten och att ersättningen skulle faktureras. Hon har vidare berättat att en 
överenskommelse av denna innebörd träffats mellan Ö2 och Richard 
Forsgren, men att hon inte är säker på vem som talat med Richard Forsgren 
om saken. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Utredningen pekar på att det är vanligt förekommande att skådepelare som 
medverkar vid enstaka uppsättningar eller motsvarande, i vissa fall gör detta 
som arbetstagare och i andra fall som uppdragstagare (jfr NJA 1992 s. 631). 

 
Bland de förhållanden som redovisats ovan finns omständigheter som talar 
för att det varit fråga om ett anställningsförhållande, men även för att det 
i stället varit ett uppdragsförhållande. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening visar utredningen att företrädare för Ö2 
utgick från att alla medverkande skulle vara uppdragstagare och fakturera 
föreningen för sin medverkan. Varken av den skriftliga bevisningen eller av 
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förhören med Ö2:s företrädare framgår dock att detta skulle ha gjorts klart 
för Richard Forsgren innan avtalet om hans medverkan träffades, och än 
mindre att Richard Forsgren skulle ha accepterat detta. Det är således inte 
visat att Ö2 och Richard Forsgren kommit överens om att han skulle utföra 
arbetet som uppdragstagare, eller att de gemensamt utgått från att det var 
fråga om ett uppdragsförhållande. Å andra sidan är det inte heller visat att 
parterna kommit överens om att Richard Forsgren skulle vara arbetstagare. 
Det är således inte visat att parterna varit ense om annat än att han skulle 
utföra arbete mot betalning. 

 
Vid en helhetsbedömning av omständigheterna kommer Arbetsdomstolen, 
till skillnad från tingsrätten, till slutsatsen att Richard Forsgren var arbetsta- 
gare. 

 
Har Richard Forsgren rätt till ytterligare lön? 

 
Parternas inställning 

 
Richard Forsgren har gjort gällande följande. Parterna kom överens om en 
lön om 48 000 kr för hela avtalsperioden (dvs. 2 januari–26 mars). Han 
arbetade under tiden 2 januari–9 mars 2020 och har rätt till lön i proportion 
till den del av avtalsperioden som han arbetat. Ö2 har i februari betalat ett 
belopp om 24 970 kr. Richard Forsgren har rätt till lön med ytterligare 
13 450 kr. 

 
Ö2 har anfört följande. Ersättningen skulle betalas i två lika stora delar. Den 
första delen skulle betalas i februari och den andra efter att alla föreställ- 
ningarna var spelade. Eftersom föreställningarna inte genomfördes, har 
Richard Forsgren inte rätt till ytterligare betalning. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
En arbetstagare tjänar som utgångspunkt in lönen allteftersom arbetet utförs. 
Om en arbetstagare som t.ex. är månadsavlönad slutar anställningen under 
en månad har han eller hon rätt till lön motsvarande den del av månaden 
som arbete utförts. Ett krav på att arbetstagaren t.ex. ska kvarstå i anställ- 
ningen vid tidpunkten för löneutbetalningen för att erhålla viss del av lönen 
kan dock tänkas följa av avtal, bruk på arbetsplatsen eller sedvänja i bran- 
schen (jfr AD 2000 nr 77). Avtal som berättigar arbetsgivare att mer allmänt 
innehålla lön som säkerhet för fullgörande av arbetet kan tänkas vara oskä- 
liga enligt 36 § avtalslagen. Se t.ex. prop. 1970:94 s. 41 med hänvisningar. 
Se även Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 287 ff. 
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Arbetsdomstolens bedömning 
 

Utredningen ger visst stöd för att ledningen för Ö2 tänkt sig att den andra 
delen av ersättningen inte skulle betalas om föreställningarna inte genomför- 
des. Två av föreningens företrädare har hörts i målet. Ingen av dem har 
berättat något om att föreningen klargjort sin uppfattning för Richard 
Forsgren. Det har heller inte i övrigt framkommit något som ger stöd för att 
avtalet mellan Ö2 och Richard Forsgren har den innebörd som föreningen 
gör gällande. 

 
Richard Forsgren har därmed rätt till lön för sitt arbete t.o.m. den 9 mars 
2020. Om beräkningen av beloppet råder inte tvist. Richard Forsgrens 
yrkande om lön ska därför bifallas. Ränta ska beräknas på det sätt som 
Richard Forsgren yrkat, dock inte på högre kapitalbelopp än det som yrkats. 
Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. 

 
Har Richard Forsgren rätt till semesterersättning? 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att Richard Forsgren var arbetstagare 
och att han sammanlagt tjänat 38 420 kr (dvs. 24 970 kr + 13 450 kr). Han 
har därför rätt till semestersättning med tolv procent av detta belopp, dvs. 
4 610 kr. Situationen får förstås som att Richard Forsgrens anställning upp- 
hörde den 9 mars 2020. Räntan på semesterersättningen ska därför beräknas 
från den 9 april 2020 (se 30 § semesterlagen). Tingsrättens dom ska ändras 
även i denna del. 

 
Rättegångskostnader 

 
Eftersom Richard Forsgren i allt väsentligt vunnit målet ska Ö2 ersätta 
honom för rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. De 
yrkade beloppen är skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens dom, förpliktar Arbetsdomstolen 
Föreningen Ö2 att till Richard Forsgren betala 
a) lön med 13 450 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 8 471 kr från 

den 25 mars 2020 och på 4 979 kr från den 24 april 2020, 
b) semesterersättning med 4 610 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 

från den 9 april 2020, och 
c) ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten med 2 304 kr, 

varav 1 404 kr avser rättslig rådgivning. 
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2. Arbetsdomstolen förpliktar Föreningen Ö2 att ersätta Richard Forsgren
för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 1 425 kr avseende rätts- 
lig rådgivning.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson, Folke K Larsson, Charlott 
Richardson, Göran Söderlöf, Peter Winstén och Carl-Gustaf Hjort. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 14/21 
2021-03-31 Mål nr A 104/18 
Stockholm 

KÄRANDE 
Stockholms Lokala Samorganisation, Box 6507, 113 83 Stockholm 
Ombud: John Nordmark och jur. kand. Frederick Batzler, samma adress 

SVARANDE 
1. Kompetensföretagen (för ej talan), Box 55545, 102 04 Stockholm
2. CenterLink Sverige AB, 559068-6910, Kistagången 16, 164 40 Kista
Ombud: advokaten Nils Högström, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm

SAKEN 
skadestånd på grund av avskedande 

Bakgrund 

CenterLink Sverige AB (bolaget) var medlem i Kompetensföretagen (tidi- 
gare Bemanningsföretagen) och därigenom bundet av bl.a. kollektivavtal – 
kollektivavtal för tjänstemän – mellan Kompetensföretagen på ena sidan och 
Unionen och Akademikerförbunden på andra sidan. Bolaget lämnade arbets- 
givarorganisationen den 28 september 2018. 

Zoya Yousefi är medlem i Stockholms Lokala Samorganisation (samorgani- 
sationen) och har varit anställd hos bolaget som lärare och sysselsatt i arbete 
som avses i kollektivavtalet. 

Zoya Yousefi anställdes hos bolaget på en tidsbegränsad anställning för 
perioden den 26 mars 2018–26 mars 2019. Efter ett möte den 22 maj 2018 
mellan Zoya Yousefi och bolagets verkställande direktör, Reza Esmailpour, 
lämnade Zoya Yousefi senare den dagen arbetsplatsen. Hon har därefter inte 
utfört något arbete för bolaget. 

Mellan parterna har uppstått tvist om bolaget har avskedat Zoya Yousefi 
eller om hon den 22 maj 2018 beviljats ledigt tills vidare, varit olovligen 
frånvarande från arbetet från och med den 29 maj 2018 och självmant från- 
trätt anställningen den 4 juni 2018. 
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Yrkanden m.m. 
 

Samorganisationen har yrkat att bolaget ska förpliktas att till Zoya Yousefi 
betala 
1. 100 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot 18 § anställningsskyddsla- 

gen, 
2. 20 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställningsskyddsla- 

gen, 
3. 25 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot 30 § anställningsskyddsla- 

gen, 
4. 807 kr avseende resterande lön för perioden den 26–31 mars 2018, jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 april 2018 till dess betalning sker, 
5. upplupen ränta med dels 65,50 kr, dels 225,80 kr, 
6. 2 419,40 kr avseende ekonomiskt skadestånd alternativt lön för perioden 

29–31 maj 2018, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 maj 2018 
till dess betalning sker, 

7. 59 677 kr i ekonomiskt skadestånd, avseende löneförlust för juni, juli 
och den 1–12 augusti 2018, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
25 000 kr från den 25 juni 2018, på 25 000 kr från den 25 juli 2018 och 
på 9 677 kr från den 25 augusti 2018 till dess betalning sker, och 

8. 7 161 kr i ekonomiskt skadestånd avseende förlorad semesterersättning 
för juni och juli och den 1–12 augusti 2018, jämte ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från den 25 augusti 2018 till dess betalning sker. 

 
Samorganisation har yrkat att bolaget ska förpliktas att till samorganisat- 
ionen betala 25 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot 30 § anställnings- 
skyddslagen. 

 
Samorganisationen har vidare yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de all- 
männa skadestånden från dagen för delgivning av stämning (den 13 septem- 
ber 2018) till dess betalning sker. 

 
Bolaget har medgett yrkandet om lön med 807 kr jämte yrkad ränta på det 
beloppet och yrkandet om upplupen ränta med 65,50 kr och 225,80 kr, en- 
ligt punkterna 4 och 5 ovan men invänt att betalning har skett. 

 
Bolaget har bestritt yrkandena i övrigt. Bolaget har vitsordat sättet att 
beräkna ränta samt lönebeloppen som skäliga i och för sig men gjort gäl- 
lande att eventuella skadestånd ska jämkas. 

 
Samorganisationen har bestritt att jämkning ska ske. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna är överens om att Zoya Yousefi och bolagets verkställande direktör 
Reza Esmailpour hade ett möte den 22 maj 2018 och att Zoya Yousefi efter 
den dagen inte utfört arbete i arbetsgivarens verksamhet. 

 
Tvisten gäller i huvudsak om bolaget avskedat Zoya Yousefi eller om Zoya 
Yousefi den 4 juni 2018 självmant frånträtt anställningen, som bolaget gjort 
gällande. 

 
Samorganisationen har gjort gällande att bolaget vid mötet den 22 maj 2018 
avskedade Zoya Yousefi eller att bolaget i vart fall genom uttalanden från 
Reza Esmailpour den dagen och genom mejlväxling under efterföljande 
dagar gett Zoya Yousefi en befogad uppfattning om att hennes anställning 
avslutats genom avskedande vilket bolaget har insett. Om bolaget haft 
någon annan uppfattning, borde bolaget i så fall, enligt samorganisationen, 
ha klargjort detta för Zoya Yousefi, vilket inte har skett. 

 
Bolaget har gjort gällande att Zoya Yousefi på egen begäran fick ledigt vid 
mötet den 22 maj 2018 och att Zoya Yousefi inte, i den mejlkonversation 
som ägde rum mellan henne och Reza Esmailpour, uppgav att hon uppfat- 
tade sig som avskedad eller att bolaget bort inse att hon uppfattade att hon 
hade blivit avskedad. 

 
Fråga om vissa uppgifter eller omständigheter ska avvisas 

 
Samorganisationen har gjort gällande att bolaget under huvudförhandlingen 
åberopat nya uppgifter eller omständigheter nämligen dels att Zoya Yousefi 
under sin anställning hos bolaget aldrig undervisade elever för bolagets räk- 
ning, dels att Zoya Yousefi inte återlämnade tjänstemobiltelefonen vid 
mötet den 22 maj 2018. Samorganisationen har med stöd av 43 kap. 10 § 
rättegångsbalken yrkat att uppgifterna eller omständigheterna ska avvisas. 

 
Bolaget har motsatt sig att uppgifterna eller omständigheterna ska avvisas. 
När det gäller påståendet om tjänstetelefonen är det, enligt bolagets mening, 
endast en del av ett tillbakavisande av samorganisationens påstående i denna 
del. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Av 43 kap. 10 § rättegångsbalken framgår att, om en part under huvudför- 
handlingen ändrar eller gör tillägg till tidigare lämnade uppgifter eller om 
han åberopar omständigheter eller bevis som han inte uppgett före förhand- 
lingens början, får det nya materialet lämnas utan avseende, om det kan 
antas att parten genom detta förfarande försöker förhala rättegången eller 
överrumpla motparten eller att bolaget annars handlat i otillbörligt syfte 
eller av grov vårdslöshet. 
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Det finns, enligt Arbetsdomstolens mening, inget som talar för att bolaget 
genom nyss nämnda åberopanden försökt förhala rättegången eller över- 
rumpla motparten eller att parten annars handlar i otillbörligt syfte eller av 
grov vårdslöshet. Samorganisationens yrkande om att avvisa uppgifterna 
eller omständigheterna ska därför avslås. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
En arbetsgivare anses ha avskedat en arbetstagare, om arbetsgivaren genom 
sitt agerande gett arbetstagaren fog för uppfattningen att anställningen ska 
upphöra. Det finns situationer där det är oklart hur arbetsgivarens agerande 
ska uppfattas men där arbetstagaren kan ha uppfattat agerandet som en upp- 
sägning eller ett avskedande och därför inrättar sitt fortsatta handlande efter 
detta. I Arbetsdomstolens praxis (t.ex. AD 2017 nr 13 och där anmärkta 
rättsfall) har det slagits fast att det åvilar arbetsgivaren att undanröja den 
oklarhet om anställningens bestånd som har uppstått, om arbetsgivaren har 
haft grundad anledning att inse att arbetstagaren har uppfattat sig som upp- 
sagd eller avskedad. Det ankommer på arbetsgivaren, i fall där arbetsgivaren 
har en sådan grundad anledning, att klargöra för arbetstagaren vad arbetsgi- 
varen avser. Om arbetsgivaren inte gör det, kan situationen jämställas med 
ett avskedande eller en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det anförda 
innebär att arbetsgivaren inte får utnyttja en uppkommen oklarhet för att låta 
anställningen upphöra. 

 
 

Blev Zoya Yousefi avskedad vid mötet den 22 maj 2018? 
 

Zoya Yousefi har uppgett att hon vid mötet med Reza Esmailpour blev till- 
sagd att inte återvända till arbetet och att hon skulle lämna in sin tjänstetele- 
fon vilket hon gjorde. Reza Esmailpour har uppgett att Zoya Yousefi vid 
mötet begärde och beviljades ledighet i avvaktan på att bolaget skulle få 
besked om det fanns arbetsuppgifter till Zoya Yousefi och att hon inte åter- 
lämnade sin tjänstetelefon vid detta tillfälle. 

 
Zoya Yousefis uppgifter, om att hon blev avskedad eller i vart fall uppfat- 
tade sig som avskedad vid mötet den 22 maj 2018, får stöd av de uppgifter 
som Vanja Renberg lämnat. Vanja Renberg har uppgett att Zoya Yousefi 
ringde till henne samma dag som mötet ägde rum och efterfrågade facklig 
rådgivning eftersom hon hade blivit tillsagd att hon inte behövde komma till 
arbetet mer. 

 
Kollegan Roomak Shabaz har uppgett att Zoya Yousefi den 22 maj 2018 var 
glad över att få ledigt ett par dagar när det var varmt väder, vilket ger visst 
stöd till bolagets påstående. Roomak Shabaz har dock uppgett att Zoya 
Yousefi fick sin ledighetsbegäran godkänd vid ett personalmöte där ett fler- 
tal andra personer också deltog, vilket inte överensstämmer med Reza 
Esmailpours uppgifter. 
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Genom förhöret med Örjan Brinkman, som för sin arbetsgivares räkning 
eventuellt var intresserad av att sysselsätta Zoya Yousefi, står det klart att 
han informerade Reza Esmailpour först den 23 maj 2018 om att folkhögsko- 
lan inte hade behov av Zoya Yousefi. Detta talar emot att bolaget redan den 
22 maj 2018 skulle ha avskedat Zoya Yousefi, eftersom det var först efter 
denna tidpunkt som bolaget säkert visste att det inte skulle finnas arbetsupp- 
gifter för henne. 

 
Sammantaget finner Arbetsdomstolen inte utrett att Zoya Yousefi vid mötet 
den 22 maj 2018 blev tillsagd att inte återvända till bolaget. Det är därför 
inte styrkt att hon den dagen avskedades eller att bolagets företrädare agerat 
på ett sätt som gjort att Zoya Yousefi haft fog att uppfatta att bolaget avslu- 
tade hennes anställning. 

 
Frågan är då om bolaget ändå kan anses ha avskedat Zoya Yousefi genom 
vad som förekom emellan dem efter mötet den 22 maj 2018. 

 
Det fortsatta händelseförloppet 

 
Följande är ostridigt. 

 
Den 23 maj 2018 mejlade Zoya Yousefi till bolaget och skrev ”Igår sa du 
till mig att från och med onsdag 23 maj behöver jag inte längre komma till 
jobbet. Jag vill ändå att du ska veta, jag finns tillgänglig för arbete.” Hon 
fick dock inget svar från bolaget. Den 28 maj 2018 skickade Zoya Yousefi 
ytterligare ett mejl till bolaget med förfrågan om vilket datum hennes lön 
skulle komma. Reza Esmailpour svarade i mejl samma dag att han skulle 
återkomma till henne under dagen. Senare den dagen skrev Reza 
Esmailpour i mejl till Zoya Yousefi att han ville träffa henne nästa dag 
kl. 14.00. Enligt bolaget var syftet med det begärda mötet att diskutera den 
uppkomna situationen, särskilt då bolaget den 23 maj 2018 fått information 
från Örjan Brinkman om att det inte var möjligt att sysselsätta henne i arbete 
hos folkhögskolan. 

 
Zoya Yousefi inställde sig dock inte till mötet tisdagen den 29 maj 2018 och 
svarade bolaget först den 30 maj 2018 och angav då att hon inte hade läst 
bolagets mejl men att hon kunde infinna sig på arbetet nästkommande dag. 
Hon efterfrågade på nytt den lön bolaget ännu inte hade betalat henne. Hon 
informerade även om att hon varit i kontakt med ”facket” och hänvisade till 
sitt mejl från den 22 maj 2018 då hon återgav att Reza Esmailpour den 
dagen bad henne att gå hem från arbetet. Samma dag, den 30 maj 2018, upp- 
gav Reza Esmailpour att han behövde veta om hennes fackförbund skulle 
kommunicera med honom. Han skrev i mejl till henne även att hon skulle 
återlämna en nyckel till lokalen. Zoya Yousefi svarade och frågade varför 
han inte svarade på hennes frågor och varför hennes lön inte hade betalats. 

 
I ett mejl den 30 maj 2018 skickade samorganisationen en förhandlings- 
framställan till bolaget med påstående om att bolaget avskedat Zoya Yousefi 
den 22 maj 2018. 
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Enligt bolaget var det först genom begäran om förhandling som bolaget fick 
klart för sig att Zoya Yousefi ansåg att anställningen hade avslutats av bola- 
get och att det var med anledning av detta mejl som Reza Esmailpour bad 
Zoya Yousefi att lämna tillbaka nycklarna till bolagets lokaler. Enligt bola- 
get blev Zoya Yousefi genom inbjudan till mötet den 29 maj 2018 beordrad 
tillbaka till arbetet och eftersom hon inte inställde sig till mötet var hon 
olovligen frånvarande från arbetet från och med detta datum fram till det att 
hon frivilligt frånträdde anställningen den 4 juni 2018. 

 
Blev Zoya Yousefi avskedad genom bolagets agerande efter den 22 maj 
2018? 

 
Zoya Yousefi har i förhör uppgett att hon uppfattade sig som avskedad den 
22 maj 2018 och genom händelseförloppet efterföljande dagar. Arbetsdom- 
stolen finner inte anledning att betvivla Zoya Yousefis uppgifter om att 
något hänt mellan henne och Reza Esmailpour vid mötet den 22 maj 2018 
som rörde anställningen, vilket ledde till att hon kontaktade samorganisat- 
ionen. Arbetsdomstolen finner mot bakgrund av dessa omständigheter inte 
anledning att betvivla att Zoya Yousefi uppfattat situationen så att hon blev 
skild från anställningen i vart fall senast vid den mejlväxling som förekom 
dagarna efter mötet. 

 
Frågan är då om arbetsgivaren haft grundad anledning att inse att Zoya 
Yousefi uppfattat sig som avskedad. 

 
Zoya Yousefi och Reza Esmailpour har lämnat olika uppgifter om vad som 
sades vid mötet den 22 maj 2018. Det är dock klart att Zoya Yousefi efter 
mötet inte återkom till arbetet. Genom de mejl som hon därefter skickade till 
bolaget, som redovisats ovan, och det mejl med förhandlingsframställan 
angående avskedande som samorganisationen skickade till bolaget den 
30 maj 2018 måste bolaget, åtminstone vid denna senare tidpunkt, haft grun- 
dad anledning att inse att Zoya Yousefi uppfattade sig som skild från 
anställningen. Det hade därmed ålegat bolaget att agera för att undanröja det 
missförstånd som uppstått. Vid den förhandling, som hölls mellan bolaget 
och samorganisationen den 4 juni 2018, förnekade bolaget att Zoya Yousefi 
alls varit anställd och ansåg därför att något avskedande inte skett. Bolaget 
klargjorde således inte att anställningen bestod. Händelseförloppet ska där- 
med jämställas med ett avskedande. Zoya Yousefi kan därmed inte anses ha 
frånträtt anställningen den 4 juni 2018. 

 
Har bolaget haft rätt att avskeda Zoya Yousefi? 

 
Vid ovannämnd bedömning är parterna överens om att det saknades laga 
skäl för att avskeda Zoya Yousefi. 
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Lönefordran 
 

Bolaget har medgett att Zoya Yousefi hade en fordran på lön om 807 kr 
jämte ränta och på upplupen ränta med 65,50 kr och 225,80 kr. Bolaget har 
vid huvudförhandlingen uppgett att beloppen har betalats vilket samorgani- 
sationen har bestritt. Någon utredning har inte presenterats till stöd för att 
beloppen har betalats. Yrkandena ska därför bifallas. 

 
Ekonomiskt skadestånd 

 
Samorganisationen har gjort gällande att Zoya Yousefi lidit ekonomisk 
skada i form av utebliven lön och semesterersättning från och med den 
29 maj till den 13 augusti 2018 när hon påbörjade en ny anställning. 

 
Bolaget har bestritt detta och därvid gjort gällande att Zoya Yousefi varit 
olovligt frånvarande från arbetet från och med den 29 maj 2018. 

 
Bolaget har även gjort gällande att det under alla förhållanden finns skäl att 
jämka ett eventuellt ekonomiskt skadestånd vilket samorganisationen har 
bestritt. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Reza Esmailpour mejlade Zoya Yousefi på kvällen den 28 maj 2018 och 
bad henne att inställa sig till ett möte den 29 maj 2018. Zoya Yousefi har 
uppgett att hon tog del av mejlet först efter det att den föreslagna mötestiden 
var passerad. Det saknas enligt Arbetsdomstolen mening skäl att ifrågasätta 
Zoya Yousefis uppgifter. Därefter mejlade hon till bolaget och föreslog att 
hon kunde komma in till kontoret nästkommande dag den 31 maj 2018. Hon 
hade strax före det föreslagna mötet, skickat två mejl till bolaget och utan 
framgång försökt få kontakt med Reza Esmailpour. I detta läge hade bola- 
get, enligt domstolens mening, inte kunnat nöja sig med att konstatera att 
Zoya Yousefi, genom att inte inställa sig till mötet, var olovligt frånvarande 
från arbetet. Arbetsdomstolen finner således att Zoya Yousefi inte varit 
olovligt frånvarande från arbetet, som bolaget gjort gällande. 

 
Annat har inte framkommit än att Zoya Yousefi har gjort vad hon kunnat för 
att begränsa sin skada. Hon har därför rätt till ersättning för lön och 
semesterersättning i enlighet med yrkandet. Det saknas skäl att jämka det 
ekonomiska skadeståndet. 

 
Om beloppen råder vid denna bedömning inte tvist. 

 
Allmänt skadestånd 

 
Bolaget har skilt Zoya Yousefi från hennes anställning i strid med anställ- 
ningsskyddslagen och är därför skyldigt att betala allmänt skadestånd till 
henne. Arbetsdomstolen finner att det allmänna skadeståndet i denna del ska 
bestämmas till yrkade 100 000 kr. Det saknas skäl att jämka detta. Om rän- 
tan råder inte tvist. 
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Förutom allmänt skadestånd för den kränkning det olagliga avskedandet 
inneburit för Zoya Yousefi, har samorganisationen också yrkat allmänt ska- 
destånd för brott mot skriftlighetskravet i 19 § och brott mot s.k. varselskyl- 
digheten i 30 § anställningsskyddslagen (formaliafel). 

 
I situationer där parterna är oense om hur anställningen har upphört, har 
Arbetsdomstolen i sin praxis inte dömt ut allmänt skadestånd för formalia- 
fel – s.k. konsekvensskadestånd – i de fall när annat inte framkommit än att 
arbetsgivaren i god tro agerat utifrån sin uppfattning (se AD 2015 nr 26 och 
däri angivna rättsfall). Den åtgärd bolaget vidtog, när det hade en skyldighet 
att klargöra för Zoya Yousefi att hon inte var avskedad och att anställningen 
bestod, var att förneka att Zoya Yousefi över huvud taget varit anställd, vil- 
ket bolaget gjorde vid den förhandling, som hölls mellan bolaget och samor- 
ganisationen den 4 juni 2018. Detta måste bolaget ha gjort mot bättre 
vetande. Bolaget kan därför inte undgå att betala skadestånd för formalia- 
felen. Bolaget ska därför betala allmänt skadestånd till både Zoya Yousefi 
och till samorganisationen. De av samorganisationen yrkade beloppen får 
anses skäliga. Om räntan råder inte tvist. 

 
Rättegångskostnader 

 
Samorganisationen är vinnande part. Bolaget ska därmed ersätta samorgani- 
sationen för dess rättegångskostnad. Samorganisationen har yrkat ersättning 
med 189 456 kr för ombudsarvode (136 timmars arbete). Samorganisationen 
har gjort gällande att det förorsakats merkostnader då huvudförhandlingen 
behövt ställas in vid ett antal tillfällen, bl.a. på grund av att Reza Esmailpour 
och Örjan Brinkman befunnit sig utomlands. Bolaget har vitsordat den 
yrkade timkostnaden men bestritt antalet nedlagda timmar och vitsordat 50 
timmars arbete som skäligt. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är den yrkade ersättningen skälig. 
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Domslut 
 

1. Yrkandet om avvisning av påståendena, att Zoya Yousefi under sin 
anställning hos bolaget aldrig undervisade elever för bolagets räkning och 
att hon inte återlämnade tjänstemobiltelefonen vid mötet den 22 maj 2018, 
avslås. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar CenterLink Sverige AB att till Zoya Yousefi 
betala 

 
a) 807 kr avseende lön för perioden den 26–31 mars 2018, jämte ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 25 april 2018 till dess betalning sker, 
b) upplupen ränta med dels 65,50 kr, dels 225,80 kr, 
c) 2 419,40 kr avseende lön för perioden 29–31 maj 2018 och 59 677 kr 

avseende lön för juni, juli och den 1–12 augusti 2018, jämte ränta enligt 
6 § räntelagen på 2 419,40 kr från den 25 maj 2018, på 25 000 kr från 
den 25 juni 2018, på 25 000 kr från den 25 juli 2018 och på 9 677 kr 
från den 25 augusti 2018 till dess betalning sker, 

d) 7 161 kr i ekonomiskt skadestånd avseende förlorad semesterersättning 
för juni, juli och den 1–12 augusti 2018, jämte ränta enligt 6 § räntela- 
gen från den 25 augusti 2018 till dess betalning sker, 

e) allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot 18 § anställnings- 
skyddslagen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 september 
2018 till dess betalning sker, 

f) allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot 19 § anställningsskydds- 
lagen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 september 2018 till 
dess betalning sker, och 

g) allmänt skadestånd med 25 000 kr för brott mot 30 § anställningsskydds- 
lagen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 september 2018 till 
dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen förpliktar CenterLink Sverige AB att till Stockholms 
Lokala Samorganisation betala allmänt skadestånd med 25 000 kr för brott 
mot 30 § anställningsskyddslagen jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 
13 september 2018 till dess betalning sker. 

 
4. CenterLink Sverige AB ska ersätta Stockholms Lokala Samorganisation 
för deras rättegångskostnad med 189 456 kr, allt för ombudsarvode, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Anna Flodin, Stefan Hult, Bengt Huldt, Stefan 
Lagervall, Håkan Löfgren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 

 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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