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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 16/21 
 2021-04-28 

Stockholm 
Mål nr B 25/21 

 
 

KLAGANDE 
Rasa Ezerskiene, 19700822-8301, c/o Vasiliauskas, Nilsagårdsgatan 35 E, 
511 64 Skene 

 
SAKEN 
semesterersättning; nu fråga om prövningstillstånd och återförvisning 

 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Göteborgs tingsrätts beslut den 1 mars 2021 i mål nr T 2405-21 

 
 

Tingsrättens beslut, se bilaga (uteslutes här). 
 

Bakgrund 

Rasa Ezerskiene ansökte hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföre- 
läggande mot Fraab AB (bolaget) med yrkande om att bolaget skulle betala 
viss semesterersättning till henne. Bolaget bestred kravet. På yrkande av 
Rasa Ezerskiene överlämnade Kronofogdemyndigheten målet till tingsrätt. 
Av handlingarna i Kronofogdemyndighetens akt framgår att Rasa 
Ezerskiene uppgett att hon är medlem i ”Byggnads väst”. 

Tingsrätten förelade Rasa Ezerskiene att betala en tilläggsavgift vid äventyr 
av avvisning. Tingsrätten avvisade därefter talan eftersom hon inte betalade 
avgiften. 

 
I Arbetsdomstolen har uppkommit fråga om tingsrätten gjorde fel när den 
avvisade Rasa Ezerskienes talan, utan att utreda om det fanns förutsättningar 
för och önskemål om att överlämna målet till Arbetsdomstolen. 

 

Yrkanden 
 

Rasa Ezerskiene har överklagat tingsrättens beslutet och har, såsom det får 
förstås, yrkat att Arbetsdomstolen ska meddela prövningstillstånd samt åter- 
förvisa målet till tingsrätten för vidare handläggning. 
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Skäl 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Arbetstvist som inleds hos Kronofogdemyndigheten 

Av 1 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbets- 
tvister (fordringslagen) framgår att ansökan om betalningsföreläggande får 
göras hos Kronofogdemyndigheten, trots att tvist om anspråket ska handläg- 
gas enligt arbetstvistlagen. 

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande bestrider ansökningen 
ska Kronofogdemyndigheten, om sökanden begär det, överlämna målet till 
en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga 
målet, se 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräck- 
ning. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att om målet ska överlämnas 
till Arbetsdomstolen anses den innefattad i begreppet tingsrätt (se prop. 
1989/90:85 s. 127). 

 
I 2 § fordringslagen anges följande. 

 
Har ansökan om betalningsföreläggande gjorts av en medlem i en arbets- 
givar- eller arbetstagarorganisation och uppkommer fråga om överläm- 
nande av målet till tingsrätt med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betal- 
ningsföreläggande och handräckning eller därför att återvinning sökts, 
skall organisationen, om den enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen 
(1974:371) om rättegången i arbetstvister kan föra sökandens talan vid 
arbetsdomstolen, beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. 
Detsamma gäller när ansökan om betalningsföreläggande har gjorts i kol- 
lektivavtalstvist av någon som har varit medlem i en arbetsgivar- eller 
arbetstagarorganisation som har slutit avtalet. Förklarar organisationen att 
den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall kronofogdemyndigheten 
överlämna målet dit. 

Regleringen innebär att om målet rör en tvist som ska handläggas enligt 
arbetstvistlagen och sökanden begärt att målet ska överlämnas till domstol 
kan det bli fråga om att överlämna målet till antingen tingsrätt eller Arbets- 
domstolen. För att det ska bli aktuellt med ett överlämnande till Arbetsdom- 
stolen krävs dels att sökanden är medlem (eller i vissa fall varit medlem) i 
en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, dels att den organisationen ska 
kunna och vilja föra medlemmens talan i Arbetsdomstolen. En första förut- 
sättning är alltså att sökanden är medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagar- 
organisation. Om sökanden trots anmaning inte lämnar någon upplysning 
om den är medlem i en sådan organisation, bör Kronofogdemyndigheten 
kunna överlämna målet till tingsrätt, utan ytterligare utredningsåtgärder. 

 
Om Kronofogdemyndigheten underlåter att undersöka om sökanden är med- 
lem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller i övrigt inte utreder 
frågan om det finns förutsättningar för överlämnande till Arbetsdomstolen 
och överlämnar målet till tingsrätt får det anses ankomma på tingsrätten att 
utreda förhållandena (jfr 2 § fordringslagen och 2 kap. 5 § arbetstvistlagen). 
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Tvister som ska handläggas enligt arbetstvistlagen och som inleds vid tings- 
rätt 

 
Av 2 kap. 5 § första stycket arbetstvistlagen framgår bl.a. följande. Har talan 
väckts vid tingsrätt av medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation 
och kan organisationen enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § arbetstvistlagen föra 
medlemmens talan i Arbetsdomstolen, ska organisationen beredas tillfälle 
att uppge om den vill göra det. Om organisationen förklarar att den vill föra 
talan i Arbetsdomstolen, ska målet överlämnas dit. Bestämmelsen är direkt 
tillämplig bara när talan väckts vid tingsrätt och inte när tingsrätten fått 
målet överlämnat till sig från Kronofogdemyndigheten. 

 
Av förarbetena till 2 kap. 5 § arbetstvistlagen (prop. 1976/77:141 s. 50 f.) 
framgår bl.a. följande. Om det av handlingarna framgår att det är fråga om 
en arbetstvist men tillräckliga uppgifter inte lämnats redan i eller i anslut- 
ning till stämningsansökningen som ger underlag för bedömningen om det 
finns förutsättningar för ett överlämnande till Arbetsdomstolen, ska tingsrät- 
ten förelägga käranden att lämna kompletterande uppgifter. Om det inte 
redan framgår ska käranden tillfrågas om den är medlem i en arbetstagar- 
eller arbetsgivarorganisation eller inte. Är käranden medlem i en sådan 
organisation ska denna kontaktas för att klara ut de kollektivavtalsför- 
hållanden som kan vara av betydelse för domstolarnas behörighet. Samtidigt 
bör organisationen tillfrågas om den vill föra talan för medlemmen i Arbets- 
domstolen, om förutsättningar finns för det. Om en sådan begäran framställs 
och är lagligen grundad ska tingsrätten lämna över målet till Arbetsdom- 
stolen. 

 
I ovan anförda förarbetena uttalas vidare följande. Med hänsyn till betydel- 
sen för organisationerna av deras rätt enligt 4 kap. 5 § att bevaka rättegångar 
rörande träffade kollektivavtal och även i övrigt delta i medlemmars tvister 
med sin motpart i anställningsförhållandet, bör tingsrätt inte annat än i helt 
uppenbara fall nöja sig med uppgift av enskild kärande att han visserligen 
tillhör (eller har tillhört) organisation men att förutsättningarna i övrigt för 
talan hos Arbetsdomstolen med stöd av 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § inte före- 
ligger. Reglerna i 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § får sammantagna uppfattas som 
behörighetsregler för Arbetsdomstolen och tingsrätt är således inte behörig 
att pröva tvist som organisation haft rätt att få prövad vid Arbetsdomstolen 
som första domstol. 

 
Avvisning på grund av bristande betalning av ansökningsavgift 

 
Av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna fram- 
går att den som inleder ett mål vid t.ex. tingsrätt ska betala en ansöknings- 
avgift och att avgiften ska betalas när målet inleds. Vidare framgår av för- 
ordningen att en tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet vid 
Kronofogdemyndigheten. Detta framgår även av 61 a § lagen om betal- 
ningsföreläggande och handräckning. 

 
Den som inleder ett mål i Arbetsdomstolen behöver dock inte betala någon 
ansökningsavgift. Någon avgift tas därmed inte heller ut för det fall ett mål 
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överlämnas till Arbetsdomstolen av tingsrätt eller Kronofogdemyndigheten, 
jfr förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. 

 
Av 42 kap. 3 § rättegångsbalken följer att om föreskriven ansökningsavgift 
inte har betalats ska tingsrätten förelägga käranden att avhjälpa bristen och 
av 42 kap. 4 § rättegångsbalken framgår att stämningsansökan ska avvisas 
om föreskriven ansökningsavgift inte har betalats. 

 
Som huvudregel får anses gälla att när föreskriven ansökningsavgift inte har 
betalats, ska stämningsansökan avvisas av tingsrätten på den grunden, utan 
att domstolen prövar sin behörighet (se NJA 1993 s. 231). I lagkommenta- 
ren till 42 kap. 3 § rättegångsbalken anges dock att det, mot bakgrund av 
bestämmelsen i 10 kap. 20 a § rättegångsbalken – som infördes år 1996 – 
kan finnas anledning för tingsrätten att pröva behörighetsfrågan innan före- 
läggande angående obetald avgift utfärdas (se Christer Thornefors, 15 maj 
2018, Lexino, kommentaren till 42 kap. 3 § rättegångsbalken). Av 10 kap. 
20 a § rättegångsbalken framgår att om rätten, i samband med att en ansö- 
kan ges in, finner att den saknar behörighet att ta upp målet eller att i annan 
ordning pröva ansökan men att en annan domstol skulle kunna vara behörig, 
ska ansökan överlämnas till den domstolen, om sökanden inte har något att 
invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att ansökan 
överlämnas. Ansökan ska då anses ha kommit in till den senare domstolen 
samma dag som den kom in till den domstol som först tog emot ansökan. 

 
Vid ett överlämnande från tingsrätt till Arbetsdomstolen på grund av att en 
organisation vill föra sin medlems talan i domstolen sker överlämnandet 
enligt arbetstvistlagens reglering därom, och inte enligt 10 kap. 20 a § rätte- 
gångsbalken. Även i de fallen talar dock starka skäl för att frågan om behö- 
rig domstol utreds innan föreläggande om att betala tilläggsavgift utfärdas. 
Inte minst de korta preskriptionsfrister som normalt gäller för arbetstvister 
talar för att frågan bör utredas innan sådant föreläggande utfärdas och målet 
eventuellt avvisas. 

 
Var det rätt av tingsrätten att avvisa talan? 

 
Som framgår av redovisningen ovan åligger det Kronofogdemyndigheten i 
en tvist som ska handläggas enligt arbetstvistlagen att, enligt 2 § fordrings- 
lagen, skicka en förfrågan till sökanden om att ange om den är eller har varit 
medlem i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, och i så fall vilken, 
samt upplysa sökanden om att, för det fall sådant medlemskap föreligger, 
den berörda organisationen ska ges tillfälle att föra talan i Arbetsdomstolen. 

 
Av Kronofogdemyndighetens akt framgår att det är fråga om en arbetstvist 
och att Rasa Ezerskiene uppgett att hon är medlem i ”Byggnads väst”, dvs. i 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet). Om det var oklart för Kro- 
nofogdemyndigheten om hon var medlem borde myndigheten ha ställt kom- 
pletterande frågor om medlemskapet och därutöver ha utrett om förbundet 
hade möjlighet och vilja att föra Rasa Ezerskienes talan i Arbetsdomstolen. 
När Kronofogdemyndigheten underlät att göra så ålåg det i stället tingsrät- 
ten att reda ut samma förhållanden. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening skulle tingsrätten ha utrett behörighetsfrå- 
gan innan den förelade Rasa Ezerskiene att betala en tilläggsavgift. Det var 
således fel av tingsrätten att avvisa hennes talan på grund av underlåtenhet 
att betala tilläggsavgift. Tingsrättens beslut ska därför undanröjas och målet 
visas åter dit för fortsatt handläggning. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

1. Arbetsdomstolen meddelar prövningstillstånd. 

2. Arbetsdomstolen undanröjer tingsrättens avvisningsbeslut och återförvi- 
sar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, referent, Sören Öman och Leo Nilsson 
Nannini. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Naninni 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 17/21 
2021-04-28 Mål nr A 25/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
2. Svenska Mässan Gothia Towers AB, 559080-8290, Box 5184,
402 26 Göteborg
Ombud för båda: arbetsrättsjuristerna Sophie von Knorring och
Linda Thomasson, Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm

SAKEN 
skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. 

Bakgrund 

Mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket (förbundet) gäller kollektiv- 
avtal om allmänna anställningsvillkor, så kallade gröna riksen (kollektivav- 
talet). Svenska Mässan Gothia Towers AB (bolaget) är medlem i Visita och 
därmed bundet av kollektivavtalet. 

Sara Safi är anställd hos bolaget. Hon är medlem i förbundet. 

Sara Safi hade i månadsskiftet januari/februari 2019 två extra ledighetsdagar 
– enligt 4 kap. 14 § 1 i kollektivavtalet – utlagda under en period då hon
blev sjuk. Sara Safi fick inte sjuklön dessa dagar och två ledighetsdagar
drogs från hennes saldo över intjänade extra ledighetsdagar.

Tvist har uppstått mellan parterna om innebörden av kollektivavtalets regle- 
ring om extra ledighetsdagar. Parterna är oense om vad som gäller om 
arbetstagaren blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag, om förläggningen 
av dagen då ska återtas för att kunna läggas ut senare eller inte. Det är tvis- 
tigt om bolaget brutit mot kollektivavtalet och därutöver om Sara Safi har 
rätt till två dagars sjuklön. 
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Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Kollektivavtalsreglering 

I kollektivavtalet finns bl.a. följande reglering om extra ledighetsdagar. 

4 Kap Ledighet 

14 § Extra ledighetsdagar (röda dagar) 

1. Intjänande av extra ledighetsdagar /.../

Heltidsanställd (och deltidsanställd som arbetar fem dagar i genomsnitt 
per vecka) som arbetat, haft ordinarie ledighetsdag eller semester på helg- 
dag, midsommar-, jul- och nyårsafton som infaller måndag t.o.m. fredag 
intjänar en extra ledighetsdag för varje sådan dag. 

Deltidsanställd med färre än fem arbetsdagar i genomsnitt per vecka 
intjänar extra ledighetsdag bara om sådan röd dag infaller på arbetsdag. 

Heltidsanställd (och deltidsanställd som arbetar fem dagar i genomsnitt 
per vecka) som arbetat på helgdag som infaller på en lördag, intjänar en 
extra ledighetsdag för varje sådan dag. 

När nationaldagen (6 juni) infaller måndag t.o.m. fredag hanteras detta 
enligt regleringen ovan. När nationaldagen (6 juni) infaller på en lördag 
eller en söndag intjänar anställd som arbetar en extra ledighetsdag. 

Anmärkning: 

Anställd kan ej intjäna flera extra ledighetsdagar för en och samma 
röda dag. Intjänandet av extra ledighetsdagar enligt ovan är en 
regel om arbetstidsförkortning. 

1.1 Annan överenskommelse 

Extra ledighetsdagar kan, genom lokal överenskommelse vid förhandling 
med HRF, ersättas med två timmar kortare arbetsvecka. Arbetsgivaren 
kan med deltidsanställd träffa överenskommelse om att extra ledighetsda- 
gar ersätts med ekonomisk kompensation. 

1.2 Ledighet på röd dag 

Anställd som skulle ha arbetat enligt arbetstidsschemat på sådan röd dag 
och som istället erhåller betald ledighet, intjänar ingen extra ledighet. 

1.3 Förläggning av extra ledighetsdagar 

Intjänade extra ledighetsdagar utläggs av arbetsgivaren efter samråd med 
den anställde. En sådan dag ska dock läggas ut under julhelgen. Utlägg- 
ning ska meddelas minst en vecka i förväg. 

Om överenskommelse inte träffats om annan utläggning, förläggs dagar 
som inte tagits ut under kalenderåret till semestern påföljande år. Ledig- 
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hetsdag som intjänats under december månad kan dock förläggas t.o.m. 
den 31 mars. 

 
1.4. Lön för extra ledighetsdag 

 
Vid utläggning av extra ledighetsdag minskas inte månadslönen. När 
anställning avslutas och extra ledighetsdagar finns innestående, ersätts 
anställd med 1/22 av månadslönen per extra ledighetsdag. När extra 
ledighetsdag läggs ut eller ersätts vid anställnings upphörande erhåller 
anställd som är avlönad per timme ett belopp som motsvarar den genom- 
snittliga dagsinkomsten baserat på veckoarbetstid enligt anställningsbevi- 
set. 

 
/.../ 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till Sara 
Safi betala 
– ekonomiskt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 2 375 kr jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 31 december 2019 till dess betalning sker, 
– allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 10 000 kr jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från dag för delgivning av stämning, den 31 mars 2020, 
till dess betalning sker, och 
– sjuklön med 1 900 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 februari 
2019 till dess betalning sker. 

Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget 
att till förbundet betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott 
med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dag för delgiv- 
ning av stämning, den 31 mars 2020, till dess betalning sker. 

 
Förbundet har därutöver yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att 
kollektivavtalets reglering om extra ledighetsdagar innebär att om en 
arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom på en 
redan utlagd extra ledighetsdag ska utläggningen av den extra ledig- 
hetsdagen återtas och ledighetsdagen kvarstå på eller återföras till 
arbetstagarens saldo över intjänade extra ledighetsdagar. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. De har vitsordat det 
yrkade sjuklönebeloppet, beloppet avseende ekonomiskt skadestånd 
och yrkandena om ränta som skäliga i och för sig. Inga belopp avse- 
ende allmänt skadestånd har vitsordats. Om Arbetsdomstolen skulle 
finna att bolaget är skadeståndsskyldigt för kollektivavtalsbrott har 
arbetsgivarparterna yrkat att de allmänna skadestånden ska jämkas, i 
första hand till noll. 

 
Förbundet har bestritt jämkning. 
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Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
 
 

Domskäl 
 

Tvisten 

Enligt 4 kap. 14 § 1 i kollektivavtalet tjänar en heltidsanställd arbetstagare – 
och deltidsanställd arbetstagare som arbetar fem dagar i genomsnitt per 
vecka – in extra ledighetsdagar på visst sätt, t.ex. när arbetstagaren arbetar 
på en helgdag som infaller måndag till och med lördag. Den intjänade extra 
ledighetsdagen ska som huvudregel läggas ut senare under året. Arbetstaga- 
ren är då ledig utan avdrag på månadslönen. Intjänade extra ledighetsdagar 
läggs ut av arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren. 

 
Parterna är överens om att regeln om extra ledighetsdagar i 14 § har sin bak- 
grund i de speciella förhållandena som gäller i besöksnäringen, med behov 
av arbetsinsatser även på bl.a. helgdagar. En arbetstagare som t.ex. arbetar 
på julafton – som infaller måndag till och med fredag – tjänar in en extra 
ledighetsdag som läggs ut som en ledig dag, utan löneavdrag, en annan dag. 

 
Mellan parterna har uppstått tvist om innebörden av kollektivavtalet för det 
fall arbetstagaren blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag. Parterna är 
överens om att regleringen är en reglering om arbetstidsförkortning, men 
oense om vad det innebär för den tvistiga frågan. 
Enligt förbundet är arbetsgivaren skyldig att återta utläggningen av den 
extra ledighetsdagen, oavsett om sjukdagen infaller under en sjuklöneperiod 
eller en sjukpenningperiod, varefter den extra ledighetsdagen ska läggas ut 
på nytt. Förbundets ståndpunkt är att arbetstagaren annars inte får sin arbets- 
tidsförkortning i enlighet med kollektivavtalet. 

 
Enligt arbetsgivarparterna har kollektivavtalet inte den innebörd förbundet 
påstår, om beslutet om utläggningen av den extra ledighetsdagen meddelats 
arbetstagaren före sjukdomsfallet. Arbetsgivarparterna menar sammanfatt- 
ningsvis att arbetstagaren får sin arbetstidsförkortning, även om han eller 
hon blir sjuk den utlagda dagen, på samma sätt som andra arbetstagare som 
är lediga på röda dagar i kalendern och som blir sjuka en sådan dag. 

Mot bakgrund av den tolkningstvist som föreligger mellan parterna om 
innebörden av kollektivavtalet rör tvisten även om bolaget brutit mot kollek- 
tivavtalet – och därför är skadeståndsskyldigt – när det inte återtagit utlägg- 
ningen av två ledighetsdagar för Sara Safi när hon insjuknat och varit sjuk 
dessa dagar. Om Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget är skadestånds- 
skyldigt för kollektivavtalsbrott är det tvistigt om Sara Safi har rätt till eko- 
nomiskt skadestånd. 

 
Enligt förbundet borde Sara Safi i stället för lön, för de två extra ledighets- 
dagarna, ha fått sjuklön. Förbundets ståndpunkt är att Sara Safi nu har rätt 
till sjuklön oavsett om bolaget brutit mot kollektivavtalet eller inte, vilket 
arbetsgivarparterna bestritt. 
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Kollektivavtalets innebörd och frågan om kollektivavtalsbrott 
 

Inledning 
 

Arbetsdomstolen kan inledningsvis konstatera att det i avtalstexten inte 
finns någon reglering om vad som gäller för det fall arbetstagaren blir sjuk 
en redan utlagd extra ledighetsdag. Att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet i 
en sådan situation skulle vara skyldig att återta utläggningen, som förbundet 
har gjort gällande, framgår alltså inte uttryckligen av avtalstexten. Den 
huvudsakliga tvistefrågan avser om kollektivavtalet ändå har den innebör- 
den. 

 
Såvitt avser den nuvarande kollektivavtalsregleringens tillkomsthistoria är 
följande ostridigt eller framgår av avtalstexterna. Rätt till extra ledighetsda- 
gar har funnits kollektivavtalsreglerad sedan år 1938. Då avsåg regleringen 
enbart en extra ledighetsdag under julhelgen. År 1947 utvidgades bestäm- 
melsen till att även omfatta en extra ledighetsdag om arbetstagaren arbetat 
eller haft ordinarie ledighetsdag första maj. Den regleringen fanns fortsatt i 
1962–1963 års kollektivavtal. Utformningen av regleringen så som den 
huvudsakligen nu ser ut kom till genom 1972 års kollektivavtal. Då tillför- 
des även regleringen om hur intjänade dagar som inte tagits ut under kalen- 
deråret ska läggas ut (punkten 1.3 andra stycket). I avtalsrörelsen år 2007 
tillkom anmärkningen under punkten 1 om att intjänandet av extra ledig- 
hetsdagar är en regel om arbetstidsförkortning. 
Parterna har anfört att deras respektive ståndpunkt om kollektivavtalets 
innebörd följer av den gemensamma partsavsikten, av avtalstexten och sys- 
tematiken i 14 § samt av vad som avhandlats i en partsgemensam arbets- 
grupp och av hur avtalet tillämpats samt syftet med regleringen. Parterna är i 
tolkningstvisten oeniga i frågan om arbetsgivarparternas tolkning av kollek- 
tivavtalsregleringen kan anses vara i strid med sjuklönelagen samt om inne- 
börden av kollektivavtalsreglering av frågan på andra avtalsområden och 
betydelsen av den regleringen för tolkningsfrågan. De är också oeniga i frå- 
gan om arbetsgivarparternas tolkning innebär risk för att arbetstagaren kan 
göra sig skyldig till bidragsbrott under sjukpenningperiod. 

 
Frågan om gemensam partsavsikt 

Parterna är överens om att regleringen om extra ledighetsdagar är en regle- 
ring om arbetstidsförkortning som har sin grund i de särskilda förhållandena 
som finns i besöksnäringen med behov av arbetsinsatser även under bl.a. 
helgdagar. 

Förbundet har därutöver gjort gällande att den gemensamma partsavsikten 
vid regelns tillkomst, som den utformades i 1962–1963 års och 1972 år kol- 
lektivavtal, var att en redan utlagd extra ledighetsdag inte ska tas i anspråk 
om arbetstagaren blir sjuk en sådan dag. Förbundet har anfört att arbetstaga- 
ren vid den tiden – före sjuklönelagen – fick sjukpenning vid sjukdom och 
att parternas avsikt inte var att arbetstagaren i stället skulle få lön, genom att 
låta utläggningen av den extra ledighetsdagen kvarstå och därmed förbru- 
kas. Att den gemensamma partsavsikten var den påstådda vinner enligt för- 
bundet stöd av att sjuklönelagens tillkomst på 1990-talet inte innebar någon  
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förändring, dvs. arbetstagaren skulle härefter i stället för sjukpenning få 
sjuklön för sjukdagen (inom sjuklöneperioden) och en redan utlagd extra 
ledighetsdag vid sjukdomsfall skulle fortsatt inte ianspråktas. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att den gemensamma partsavsikten 
varit att skapa ett system som återspeglar vad som normalt gäller på svensk 
arbetsmarknad i fråga om röda dagar och tillse att anställda inom besöksnä- 
ringen likställs med övriga på arbetsmarknaden i fråga om arbetad tid och 
att en arbetstagare därmed får sin lediga tid oavsett om han eller hon blir 
sjuk en utlagd extra ledighetsdag. De har vidare anfört att den omständig- 
heten att staten stod för sjukpenning, vid tidpunkten för när extra ledighets- 
dagar kollektivavtalsreglerades år 1972, inte ger någon ledning i frågan om 
den gemensamma partsavsikten, på det sätt som förbundet påstått. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Utgångspunkten vid tolkningen av ett kollektivavtal är att det i första hand 
är parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer dess 
innehåll. Av intresse skulle därför vara vad parterna var överens om i sam- 
band med att den tvistiga avtalsbestämmelsen kom till. Parterna är överens 
om att bestämmelsen växt fram genom åren och att utformningen som den 
nu ser ut har sin bakgrund i avtalstexten från år 1972. Ingen av parterna har 
ens gjort gällande att frågan om vad som ska gälla för det fall arbetstagaren 
skulle bli sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag då var föremål för diskuss 
ion och inte heller att så varit fallet i avtalsrörelser dessförinnan eller efter, 
t.ex. med anledning av sjuklönelagens tillkomst. Det finns därmed inte hel- 
ler någon utredning i målet till stöd för förbundets påstående om den 
gemensamma partsavsikten. Arbetsdomstolen finner således inte utrett att 
den gemensamma partsavsikten varit att en redan utlagd extra ledighetsdag 
inte kan tas i anspråk om arbetstagaren den dagen blir sjuk. Enbart den 
omständigheten att avtalsparterna varit och är överens om att regeln om 
extra ledighetsdagar är en regel om arbetstidsförkortning innebär inte heller 
i sig att parternas gemensamma avsikt med regleringen i tvistig del varit 
den förbundet påstått. 

 
Arbetsdomstolen återkommer till vad arbetsgivarparterna anfört om att syf- 
tet med regleringen var att skapa ett system som återspeglar vad som nor- 
malt gäller på svensk arbetsmarknad i fråga om röda dagar. 

 
Frågan om vilka slutsatser som kan dras av den partssammansatta arbets- 
gruppens arbete 

 
Parterna är överens om det år 2012 tillsattes en partssammansatt arbetsgrupp 
med uppgift att se över bestämmelsen om extra ledighetsdagar. Gruppen 
utförde sitt arbete i slutet av år 2012 och början av år 2013. 
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Arbetsgivarparterna har gjort gällande att syftet med arbetsgruppen var att 
åstadkomma förenklingar och förtydliganden av avtalstexten samt lösa prak- 
tiska problem vid tillämpningen. De har vidare gjort gällande att det genom- 
fördes en grundlig genomlysning av bestämmelsen samt att det inte hade 
varit möjligt för arbetsgruppen att genomföra sitt uppdrag och åstadkomma 
uppnått resultat utan att beröra även tolkningsfrågor. Arbetsgivarparterna 
har även anfört att andemeningen i de samtal som fördes i arbetsgruppen var 
att extra ledighetsdagar och röda dagar är samma sak och ska behandlas på 
samma sätt och att det då är anmärkningsvärt att förbundet inte i gruppen 
framförde sin avvikande uppfattning. 

 
Förbundet har invänt mot arbetsgivarparternas beskrivning och gjort gäl- 
lande att arbetsgruppen endast hade i uppdrag att komma med förslag på 
redaktionella ändringar och att det inte låg i arbetsgruppens uppdrag att dis- 
kutera tolkningsfrågor. Förbundet har vidare anfört att gruppen inte diskute- 
rade den fråga som parterna nu tvistar om och att det inte fanns anledning 
för förbundet att lyfta frågan i gruppen då förbundet var av uppfattningen att 
kollektivavtalsparterna var överens om den tolkning som förbundet framfört 
i förevarande tvist. 

 
Förbundsombudsmannen Peggy Nyholm och förhandlingschefen Torbjörn 
Granevärn, som deltog i gruppen, har hörts i denna del. Av förhören med 
dem framgår att de har olika syn på vilket som var gruppens uppdrag och 
om gruppen ägnade sig åt tolkningsfrågor eller inte. Parterna är eniga om att 
den nu aktuella tvistefrågan inte var föremål för diskussion. Enligt Arbets- 
domstolens mening går det inte därav och det faktum att förbundet inte lyfte 
frågan i gruppen att dra slutsatsen att avtalsparterna då var överens om 
arbetsgivarparternas ståndpunkt i den nu aktuella tolkningsfrågan. 

 
Slutsatsen av det anförda är att vad som förevar mellan avtalsparterna i 
arbetsgruppen inte ger någon ledning i tolkningsfrågan. 

 
Kollektivavtalets tillämpning 

Respektive kollektivavtalspart har gjort gällande att kollektivavtalet tilläm- 
pats i enlighet med var och ens ståndpunkt i tvisten. Till stöd för detta har de 
åberopat att det inte tidigare förekommit några tvister mellan kollektivav- 
talsparterna i den nu aktuella frågan. Att så är fallet är de överens om. 
Någon utredning om hur avtalet tillämpats har dock inte förebringats och det 
faktum att det tidigare inte förekommit några tvister om avtalets tolkning i 
nu aktuell del kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte ge stöd åt vare sig 
den ena eller den andra ståndpunkten i tolkningstvisten. 

Förbundet har därutöver gjort gällande att den ändring som gjordes i kollek- 
tivavtalet år 1972 om förläggning av icke uttagna dagar det kalenderår de 
intjänats visar att avtalet dessförinnan tillämpades som förbundet har gjort 
gällande. Det då en reglering i 14 § punkten 1.3 andra stycket om hur dagar 
som inte tagits ut under kalenderåret kan förläggas till nästkommande år. 
Enligt förbundet var bakgrunden till bestämmelsen att det fanns arbetstagare 
inte kunnat ta ut sina intjänade dagar under kalenderåret bland annat på 
grund av sjukdom och att det visar att sådana dagar inte ianspråktogs vid  
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sjukdomsfall redan utlagda ledighetsdagar. Utredningen i målet ger dock 
inte stöd för denna slutsats. Inte heller avtalsförändringen visar, enligt 
Arbetsdomstolens mening, att kollektivavtalet tillämpades i enlighet med 
vad förbundet har gjort gällande. 

 
Avtalstexten, systematiken och syftet 

 
Parterna har på ömse håll noggrant redogjort för avtalstexten i 14 §, fram- 
förallt punkterna 1 (om hur extra ledighetsdagar tjänas in), 1.1 (om möjlig- 
het att i stället träffa lokal överenskommelse om två timmar kortare arbets- 
vecka), och 1.2 (om så kallat direktuttag) samt anmärkningen under punk- 
ten 1 om att bestämmelsen är en regel om arbetstidsförkortning och argu- 
menterat för att innehållet i bestämmelserna talar för respektive ståndpunkt i 
tolkningstvisten. Förbundet har också pekat på den reglering som finns i 
14 § om att i vissa fall kan i stället ekonomisk ersättning utgå. Så är fallet 
om överenskommelse därom träffas med deltidsanställd (punkten 1.1 andra 
meningen) och efter att anställningen upphört (punkten 1.4). 

Som anförts är parterna överens om att regleringen om extra ledighetsdagar 
har sin grund i det behov av arbetsinsatser som finns i branschen även under 
bl.a. helgdagar. Arbetsgivarparterna har härvid och mot bakgrund av att det 
är en regel om arbetstidsförkortning framhållit att syftet med regeln är att 
likställa anställda inom besöksnäringen med övriga på svensk arbetsmark- 
nad i fråga om arbetad tid. Förbundsordföranden Malin Ackholt har i förhör 
uppgett att regeln är till för att på årsbasis jämna ut arbetstiden jämfört med 
andra branscher. Förbundet har dock invänt att arbetstagaren inte får sin 
arbetstidsförkortning med arbetsgivarparternas tolkning och att extra ledig- 
hetsdagar och röda dagar inte är samma sak. Enligt förbundet är syftet med 
regeln även att ge arbetstagaren tid för rekreation och att även detta syfte 
skulle gå om intet om arbetstidsförkortningen kan förbrukas om arbetstaga- 
ren blir sjuk utlagda extra ledighetsdagar. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Kollektivavtalsbestämmelsen i fråga har en förläggningsregel i punkten 1.3. 
Där anges att intjänade extra ledighetsdagar utläggs av arbetsgivaren i sam- 
råd med den anställde och att en dag ska förläggas till julhelgen. Som redan 
anförts finns ingen uttrycklig reglering om vad som gäller för det fall arbets- 
tagaren blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag. 

 
Som redovisats är parterna överens om att regeln är en regel om arbetstids- 
förkortning. Parterna drar dock motsatta slutsatser av vad detta innebär för 
innebörden av regleringen såvitt avser vad som gäller för det fall arbetstaga- 
ren blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag och om utläggningen av 
dagen då ska återtas eller inte. Parterna har motsatta ståndpunkter i frågan 
om arbetstagaren kan anses ha fått sin arbetstidsförkortning eller inte om 
utläggningen av den extra ledighetsdagen ligger fast trots att arbetstagaren 
blir sjuk. 
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En heltidsanställd arbetstagare med en ordinarie arbetstid om 40 timmar per 
helgfri vecka är ledig röda dagar i kalendern. Heltidsanställda inom 
besöksnäringen har enligt kollektivavtalet en ordinarie arbetstid om 40 tim- 
mar i genomsnitt per vecka. Om de t.ex. arbetar eller har ordinarie ledighets- 
dag en röd dag i kalendern tjänar de in en extra ledighetsdag att tas ut 
senare. För det fall regeln om direktuttag (punkten 1.2) är tillämplig intjänas 
ingen extra ledighetsdag. Arbetstagaren är då ledig den röda dagen. 

 
Då parterna är överens om att regeln är en regel om arbetstidsförkortning är 
det enligt Arbetsdomstolens mening av betydelse för tolkningen vilken kon- 
sekvensen blir, i fråga om arbetad tid, av parternas respektive tolkning av 
bestämmelsen. En tolkning som skulle innebära att anställda inom 
besöksnäringen arbetar fler dagar över året i jämförelse med övriga på 
svensk arbetsmarknad eller att de ges mer ledighet än andra arbetstagare 
skulle mot den bakgrunden kunna ifrågasättas. 

 
Som arbetsgivarparterna framhållit blir årsarbetstiden densamma – 
252 dagar år 2020 – för en arbetstagare med en ordinarie arbetstid om 
40 timmar per helgfri vecka och för en arbetstagare med ordinarie arbetstid 
om i genomsnitt 40 timmar per vecka och som arbetar samtliga röda dagar 
och då tjänar in extra ledighetsdagar som därefter förläggs annan dag under 
året. Parterna är överens om att för det fall en arbetstagare med arbetstid om 
40 timmar per helgfri vecka blir sjuk den röda dagen utgår lön i vanlig ord- 
ning och inte sjuklön. Arbetstagaren har då inte rätt till en ledig dag någon 
annan dag i stället, trots sjukdomsfallet den lediga röda dagen. Om en 
arbetstagare som i stället tjänar in en extra ledighetsdag den röda dagen för 
att tas ut senare, vid sjukdomsfall skulle få ”spara” den utlagda dagen till 
senare skulle det innebära fler lediga dagar eller färre arbetade dagar för 
den arbetstagaren jämfört med den arbetstagare som är sjuk en röd dag. 

Förbundet har dock anfört att om en extra ledighetsdag och sjukdag sam- 
manfaller och arbetstagaren inte får spara ledighetsdagen får arbetstagaren 
inte den arbetstidsreduktion på årsbasis som det är tänkt. Enligt förbundet 
skiljer sig de extra ledighetsdagarna enligt kollektivavtalet från röda dagar 
för andra arbetstagare på arbetsmarknaden. Förbundet har anfört att de sist- 
nämnda arbetstagarna långt i förväg vet när de röda dagarna infaller under 
kalenderåret och att deras arbetsgivare inte har något inflytande över för- 
läggningen av dessa röda dagar till skillnad från vad som gäller för intjänade 
extra ledighetsdagar. Förbundet har också, som redovisats, gjort gällande att 
syftet med de extra ledighetsdagarna är att ge arbetstagaren tid för rekreat- 
ion och att detta syfte går förlorat med arbetsgivarparternas tolkning. 

 
Arbetsdomstolen kan instämma i arbetsgivarparternas beskrivning att kol- 
lektivavtalsregleringen innebär en förskjutning av den röda dagen och ledig- 
heten en sådan dag till en senare tidpunkt. Arbetsdomstolen har förståelse 
för förbundets invändning att detta i sig innebär en skillnad vid sjukdomsfall 
en utlagd extra ledighetsdag jämfört med på den röda dagen. Arbetstagaren 
påverkas då av att både ha t.ex. arbetat den röda dagen när många andra är 
lediga och därefter av att ha blivit sjuk på den utlagda extra ledighetsdagen, 
om inte den utläggningen återtas. Enligt Arbetsdomstolens mening kan dock 
denna effekt inte i sig tala med sådan styrka för att kollektivavtalet bör ges 
den innebörd som förbundet påstår att det har. Båda arbetstagarna går vid  
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sjukdomsfall den lediga dagen miste om värdet av den i form av rekreation, 
i det ena fallet den röda dagen och i det andra fallet den extra ledighetsda- 
gen. Ståndpunkten att ledighetsdagarna vid sjukdomsfall bör behandlas på 
samma sätt har enligt Arbetsdomstolens mening därmed störst fog för sig. 
Arbetstagare inom besöksnäringen skulle annars överkompenseras på det 
sätt som arbetsgivarparterna redogjort för. Något stöd för det går inte att 
finna i kollektivavtalet och har inte heller framkommit genom utredningen i 
målet. 

 
Arbetsdomstolens bedömning är alltså att kollektivavtalsregleringen, mot 
bakgrund av att det är en regel om arbetstidsförkortning som även förbundet 
menar är till för att på årsbasis jämna ut arbetstiden jämfört med andra 
branscher, bör ha den innebörden att det inte finns någon skyldighet för 
arbetsgivaren att återta en redan utlagd extra ledighetsdag vid sjukdomsfall 
den dagen. 

 
Vid denna bedömning är det inte nödvändigt för Arbetsdomstolen att göra 
en jämförelse med andra kollektivavtalsområden som arbetsgivarparterna 
menar har system för arbetstidsförkortning i form av s.k. ordinär helgdags- 
reduktion eller nettoarbetstid. 

 
Förbundet har dock mot den ovan gjorda tolkningen även hänvisat till regle- 
ringen i 14 § punkten 1.1 första meningen vari anges att de extra ledighets- 
dagarna genom en lokal överenskommelse kan ersättas med två timmar kor-
tare arbetsvecka som förläggs jämnt över årets veckor. Enligt förbundet 
påverkas inte värdet av en arbetstidsförkortning i form av kortare veckoar- 
betstid av arbetstagares sjukdom eftersom arbetstagaren fortfarande arbetar 
heltid och vid sjukdom har rätt till sjuklön för hel arbetsdag. 
Arbetsgivarpar- terna har beskrivit regeln som en regel om möjlighet att 
lokalt avtala om nettoarbetstid där arbetstagaren är tjänstgöringsfri utan 
löneavdrag två tim- mar per vecka och får sin ordinarie lön för den tid 
arbetstidsförkortningen omfattar och inte sjuklön. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening finns inget i utredningen som talar för för- 
bundets ståndpunkt, dvs. att vid sjukdomsfall skulle sjuklön betalas för de 
två timmar arbetstidsförkortningen avser. En arbetstagare med nettoarbetstid 
har inte heller möjlighet att vara ledig två timmar någon annan tidpunkt för 
det fall han eller hon är sjuk. Arbetsdomstolen finner inte utrett att värdet av 
arbetstidsförkortningen blir annorlunda för det fall nettoarbetstid gäller i 
stället för regleringen om intjänande av extra ledighetsdagar enligt punkten 
1. 

 
Förbundet har även invänt att de extra ledighetsdagarna åsatts ett ekono- 
miskt värde i kollektivavtalet samt att en arbetstagare med arbetsgivarparter- 
nas tolkning skulle gå miste om både arbetstidsförkortning och ett ekono- 
miskt värde. Den omständigheten att det är möjligt att få ekonomisk ersätt- 
ning för intjänade extra ledighetsdagar när arbetstagaren slutar eller att det 
är möjligt att med deltidsanställda avtala om ekonomisk kompensation för- 
förändrar dock inte Arbetsdomstolens hittills gjorda bedömning. 
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Frågan om ogiltighet enligt sjuklönelagen 
 

Förbundet har därutöver anfört att arbetsgivarparternas tolkning av kollek- 
tivavtalet måste anses stå i strid med 4 och 6 §§ sjuklönelagen eller grun- 
derna för dessa bestämmelser eftersom en arbetstagare med den tolkningen 
skulle gå miste om dels sjuklön, dels den fritid som avsetts med de extra 
ledighetsdagarna. Enligt förbundet skulle ett sådant kollektivavtal var ogil- 
tigt enligt 2 § sjuklönelagen och parterna kan inte ha varit överens om en 
kollektivavtalsreglering vars innebörd är ogiltig. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt att kollektivavtalet med deras tolkning 
skulle vara ogiltigt enligt sjuklönelagen. De har anfört bl.a. följande. Den 
omständigheten att en arbetstagare går miste om möjligheten att disponera 
sin fritid en extra ledighetsdag till följd av att han eller hon är sjuk utgör inte 
en sådan förlust som kan kompenseras genom sjuklön (se AD 2013 nr 59). 
Situationen är jämförbar med vad som allmänt sett gäller på svensk arbets- 
marknad i fråga om sjukdom på en röd dag eller en ordinarie ledighetsdag. 
Arbetstagaren skulle ha varit frånvarande från arbetet även om han eller hon 
inte varit sjuk. Ersättning för annan typ av frånvaro än på grund av sjukdom 
har inte avsetts omfattas av sjuklönelagen. 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Enligt 2 § sjuklönelagen är ett avtal ogiltigt om det innebär att arbetstaga- 
rens rättigheter enligt lagen upphävs eller inskränks. Enligt 4 § sjuklönela- 
gen betalas sjuklön ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan och enligt 
6 § sjuklönelagen har arbetstagare rätt till sjuklön för dagar som arbetstaga- 
ren går miste om lön och andra anställningsförmåner. 

 
Förbundets resonemang om ogiltighet måste utgå från att kollektivavtalsre- 
gleringen innebär att arbetstagaren går miste om sjuklön. Som Arbetsdom- 
stolen förstått förbundet menar det dock i första hand, för det fall arbetsgi- 
varparternas tolkning är rätt, att utöver lön den utlagda extra ledighetsdagen 
ska även sjuklön betalas enligt sjuklönelagen med anledning av förlusten av 
arbetstidsförkortning, inbegripet förlust av fritid. I så fall kan det dock, 
enligt Arbetsdomstolens mening, inte vara fråga om någon inskränkning i 
rätten till sjuklön, om sjuklön ska betalas. 

 
Om kollektivavtalet innebär att utläggningen av en extra ledighetsdag inte 
återtas vid sjukdomsfall får arbetstagaren lön den dagen, dvs. det görs inget 
löneavdrag. Parterna synes överens om att rätt till sjuklön inte finns 
eftersom arbetstagaren då inte gått miste om lön, men oense i frågan om rätt 
till sjuklön föreligger på den grunden att arbetstagaren går miste om en 
anställningsförmån i form av arbetstidsförkortning. 

 
I AD 2013 nr 59 var det tvistigt om en karensdag kunde infalla på en i peri- 
odschemat tjänstgöringsfri dag då lön betalas den dagen, dvs. det görs inget 
löneavdrag. Arbetsdomstolen fann att sjuklönelagens regler, och kollektiv- 
avtalet i fråga, innebar att så inte var fallet, utan att arbetsgivaren gjort rätt 
som i stället förlagt karensdagen till den första schemalagda tjänstgöringsda- 
gen i respektive sjukperiod. I målet var fråga om vederlagstimmar som 
drogs från ett s.k. vederlagskonto och noterades som arbetad tid oavsett om  
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arbetstagaren var frisk eller sjuk. Arbetstagarorganisationen i det målet 
anförde att om arbetstagaren var sjuk gick han eller hon miste om möjlig- 
heten att disponera sin fritid som han eller hon önskade och att dagen i fråga 
därför skulle anses vara karensdag. Arbetsdomstolen uttalade dock att detta 
inte var en förlust av en anställningsförmån på sätt som avses i 6 § sjuklöne- 
lagen, det var inte fråga om någon förlust som kan kompenseras genom 
sjuklön. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening bör bedömningen bli densamma i föreva- 
rande fall. Inte heller i detta fall kan den omständigheten att arbetstagaren 
blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag, för vilken inget löneavdrag 
görs, och där arbetstagaren på grund av sjukdomsfallet inte kan disponera 
dagen som han eller hon önskar anses som en förlust av en anställningsför- 
mån enligt 6 § sjuklönelagen. Arbetstagaren kan inte heller anses ha gått 
miste om en arbetstidsförkortning. Arbetstagaren behandlas på samma sätt 
som en arbetstagare som blir sjuk på en röd dag och som inte heller får sjuk- 
lön. 
Som förbundet anfört innebär således kollektivavtalet med arbetsgivarpar- 
ternas ståndpunkt att arbetstagaren inte har rätt till sjuklön om han eller hon 
blir sjuk den dagen. Att arbetstagaren får lön och inte sjuklön – och inte hel- 
ler lön och sjuklön – kan enligt Arbetsdomstolens mening inte anses inne- 
bära ett upphävande eller en inskränkning av rätten till sjuklön enligt 4 och 
6 §§ räntelagen eller grunderna för dessa bestämmelser. Sjuklönelagen har 
inte som syfte att ersätta förlust av fritid. 

 
Vad förbundet anfört i denna del innebär således ingen förändring av den av 
Arbetsdomstolen hittills gjorda bedömningen. 

Frågan om risk för bidragsbrott 
 

Förbundet har också anfört att arbetsgivarparternas tolkning av avtalsregle- 
ringen innebär att en arbetstagare riskerar att göra sig skyldig till bidrags- 
brott under sjukpenningperiod och att kollektivavtalet därmed inte kan ha 
den av arbetsgivarparterna påstådda innebörden. 

 
Parterna är överens om att när lön betalas en extra ledighetsdag då arbetsta- 
garen är sjuk ska lönen inte samordnas på så sätt att reduktion av sjukpen- 
ningen ska ske enligt den s.k. reduktionsregeln i 28 kap. 19 § socialförsäk- 
ringsbalken. Förbundet har anfört att en arbetstagare, som då får både lön 
och sjukpenning, riskerar att begå en handling som kan vara straffbar enligt 
bidragsbrottslagen (2007:612). Arbetsgivarparterna har bestritt att arbetsta- 
garen riskerar att göra sig skyldig till bidragsbrott. De har gjort gällande att 
arbetstagaren anses få sin lediga tid enligt kollektivavtalsbestämmelsen trots 
att han eller hon varit sjuk och att det inte finns något lagligt hinder mot en 
sådan ordning enligt sjukpenningsystemet. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

I 2 § bidragsbrottslagen anges följande. 

Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållan- 
den som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, 
och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekono- 
miskt stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett 
för högt belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp, döms för 
bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

 
Förbundet har inte närmare utvecklat på vilket sätt en arbetstagare riskerar 
att göra sig skyldig till bidragsbrott och Arbetsdomstolen finner inte utrett 
att så är fallet. Inte heller vad förbundet anfört i denna del innebär därmed 
någon förändring av Arbetsdomstolens gjorda bedömning. 

 
Sammanfattande bedömning 

Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att utredningen talar för att kollek- 
tivavtalsregleringen, mot bakgrund av att det är en regel om arbetstidsför- 
kortning där årsarbetstiden inte ska vara längre i besöksnäringen, bör ha den 
innebörden att arbetstagarna inom kollektivavtalsområdet bör behandlas på 
samma sätt som de arbetstagare som har arbetstid om 40 timmar per helgfri 
vecka och som blir sjuka den röda dagen. Det finns ingen uttrycklig regle- 
ring i kollektivavtalet om att arbetstagarna inom gröna riksens avtalsområde 
vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen, dvs. att avtalet innebär en 
skyldighet för arbetsgivaren att återta utläggningsbeslutet. Arbetsdomstolen 
har inte heller funnit att en sådan tolkning kan anses stå i strid med sjuklö- 
nelagen eller utrett att en sådan tolkning innebär att det föreligger risk för att 
arbetstagaren gör sig skyldig till bidragsbrott. 

 
Slutsatsen av det ovan anförda blir således att Arbetsdomstolen inte funnit 
visat att regleringen i 14 § har den innebörden att, för det fall en arbetstagare 
blir sjuk en redan utlagd extra ledighetsdag, ska utläggningen av den extra 
ledighetsdagen återtas och dagen kvarstå på eller återföras till arbetstagarens 
saldo över intjänade extra ledighetsdagar. 

 
Vid denna bedömning ska förbundets fastställelseyrkande avslås. 

Bedömningen innebär även att bolaget inte brutit mot kollektivavtalet och 
att yrkandena om skadestånd för kollektivavtalsbrott ska avslås. 

Har Sara Safi rätt till sjuklön? 
 

Förbundet har gjort gällande att Sara Safi haft rätt till sjuklön även om bola- 
get inte brutit mot kollektivavtalet eftersom hon gått miste om arbetstidsför- 
kortning och fritid, vilket får anses vara en anställningsförmån enligt sjuklö- 
nelagens mening. 
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Sara Safi har varit tjänstgöringsfri utan avdrag på månadslönen den 31 janu- 
ari och den 1 februari 2019 och har alltså inte gått miste om lön. Arbetsdom- 
stolen har ovan redan tagit ställning i frågan om det kan anses vara fråga om 
en förlust av annan anställningsförmån när arbetstagaren blir sjuk en utlagd 
extra ledighetsdag och funnit att så inte är fallet. 

 
Eftersom Sara Safi varken gått miste om lön eller annan anställningsförmån 
enligt 6 § sjuklönelagen har hon inte heller rätt till sjuklön. Förbundets 
yrkande därom ska alltså också avslås. 

 
Rättegångskostnader 

Arbetsdomstolen har funnit att förbundets fastställelsetalan ska avslås lik- 
som dess talan om skadestånd, till såväl förbundet som Sara Safi. 

Förbundet är därmed tappande part och ska därför ersätta arbetsgivarpar- 
terna för deras rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning 
med 357 000 kr, varav 273 600 kr för ombudsarvode, 12 000 kr för tidsspil- 
lan och 71 400 kr för mervärdesskatt. Förbundet har överlämnat åt Arbets- 
domstolen att bedöma skäligheten av yrkad ersättning. 
Med hänsyn till målets art, omfattning och komplexitet anser Arbetsdomsto- 
len vid en samlad bedömning att det yrkade beloppet får anses skäligt. 

 
 
 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Hotell- och restaurangfackets fastställelsetalan 
och skadeståndstalan. 

2. Hotell- och restaurangfacket ska ersätta Vistas och Svenska Mässan 
Gothia Towers AB:s rättegångskostnader med 357 000 kr, varav 342 000 kr 
avser ombudsarvode inklusive mervärdesskatt, med ränta på det först- 
nämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Claes-Göran Sundberg, Kerstin G 
Andersson, Claes Frankhammar, Per Widolf, Urban Pettersson och 
Håkan Löfgren. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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