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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 54/21 
2021-10-13 Mål nr A 12/21 
Stockholm 

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

SVARANDE 
Komplett Bygg i Älta AB, 556936-6460, Vattenkraftsvägen 11, Lokal O, 
135 70 Stockholm 
Ombud: Tomas Schöldsten, Krokvägen 45, 122 62 Enskede 

SAKEN 
reskostnadsersättning (återvinning, mål nr A 125/20) 

Bakgrund 

Komplett Bygg i Älta AB (bolaget) bedriver byggverksamhet och är genom 
hängavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) bundet av 
byggavtalet som träffas mellan Sveriges Byggindustrier (numera 
Byggföretagen) och Byggnads. 

Jan Olov Wallander var anställd hos bolaget som byggare/snickare under 
tiden 3 september 2018–28 augusti 2019 och medlem i Byggnads. Han avl- 
ed under våren 2021. 

Under sin anställning arbetade Jan Olov Wallander på olika arbetsplatser i 
Stockholmsområdet. Parterna är oense om Jan Olov Wallander åkt med 
egen bil till arbetsplatserna och om han därför haft rätt till reskostnadsersätt- 
ning enligt byggavtalet. 
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Kollektivavtalsregleringen 
 

I byggavtalet anges följande. 
 

§ 6 
 

1 RESKOSTNADSERSÄTTNING VID DAGLIGA RESOR 
 

Vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen 
utom arbetstiden utges reskostnadsersättning till berörd arbetstagare avse- 
ende ett minsta avstånd från bostaden om två (2) kilometer enkel resväg. 
Maximal ersättning per dag enligt 1) och 2) nedan, tur och retur mellan 
bostaden och arbetsplatsen, kan högst uppgå till traktamentsnivån (f.n. 
330 kronor per dag). 

 
Reskostnadsersättning utges för resväg, enligt § 6 punkten 3.5, enligt föl- 
jande: 

 
1) Vid körning med egen bil 

 
Ersättning utges avseende resväg mellan arbetstagarens bostad och 
arbetsplats med 1,85 kr/km 

[...] 
 

§ 7 

[...] 

3. PÅFÖLJD VID FÖRSENAD LÖNEUTBETALNING 
 

Utbetalas inte lön och övriga ersättningar på bestämd dag är arbetstagaren 
berättigad till ränta om 2 procent på bristande belopp per vecka under 
högst fem (5) veckor. Efter utgången av dessa fem veckor ska på löne- 
fordran utgå årlig ränta som med 5 procent överstiger den av Riksbanken 
fastställda referensränta som gällde på ifrågavarande avlöningsdag, till 
dess betalning sker. 

 
Påbörjad vecka räknas som hel vecka. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Byggnads har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till Jan 
Olov Wallanders dödsbo betala 
a) reskostnadsersättning med 34 658 kr jämte ränta enligt §7 § punkten 3 i 
byggavtalet 

- på 4 033 kr från den 25 oktober 2018, 
- på 185 kr från den 25 november 2018, 
- på 1 746 kr från den 25 december 2018, 
- på 5 097 kr från den 25 februari 2019, 
- på 4 949 kr från den 25 mars 2019, 
- på 4 662 kr från den 25 april 2019, 
- på 4 662 kr från den 26 maj 2019, 
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- på 3 996 kr från den 25 juni 2019, och 
- på 5 328 kr från den 25 juli 2019; 
allt till dess betalning sker, och 

 
b) allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot byggavtalet, jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen från delgivning av stämning (11 december 
2020) till dess betalning sker. 

 
Byggnads har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till 
Byggnads betala allmänt skadestånd med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § 
räntelagen från delgivning av stämning (11 december 2020) till dess betal- 
ning sker. 

 
Bolaget har bestritt talan. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Enligt byggavtalet har en arbetstagare som med egen bil gör dagliga resor 
mellan sin fasta bostad och arbetsplatsen, under vissa närmare förutsätt- 
ningar, rätt till viss reskostnadsersättning. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan är om Jan Olov Wallander kört egen bil mel- 
lan sin bostad och arbetsplatserna på sätt som Byggnads gjort gällande. 

 
Allmänt om utredningen i målet 

 
Jan Olov Wallander bodde under den aktuella tidsperioden på 
Sollenkrokavägen i Djurhamn, drygt 4 mil från centrala Stockholm. 

 

I målet finns två – och för vissa veckor tre – olika uppsättningar tidrapporter 
inlämnade. Tidrapporterna är upprättade på blanketter med bolagets namn 
och innehåller kolumner där det kan antecknas dag, start, slut, rast, mil, pro- 
jekt/utfört arbete samt tim/dag. 

 
De olika uppsättningarna av tidrapporterna överensstämmer väsentligen i 
fråga om under vilka dagar Jan Olov Wallander arbetat samt på vilken arb- 
etsplats eller vilket projekt han arbetat. En avgörande skillnad mellan de 
olika uppsättningarna är att det i de tidrapporter som lämnats in av 
Byggnads finns antecknat antalet mil mellan Jan Olov Wallanders bostad 
och arbetsplatserna. I de tidrapporter som lämnats in av bolaget är kolumnen 
”mil” inte i fylld. För veckorna 26 och 27 år 2019 (perioden 28 juni–5 juli 
2019) finns dock ett antal mil antecknade. 
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För vissa dagar när Jan Olov Wallander arbetat på bygget av Karolinska 
sjukhuset finns parkeringskvitton ingivna i målet från en närliggande parke- 
ringsplats som betalats med ett bankkort vars fyra sista siffror överensstäm- 
mer med ett bankkort som Jan Olov Wallander innehade. 

 
Peter Jervemyr har berättat i huvudsak följande. Han företrädde bolaget 
under den aktuella tiden. De tidrapporter som getts in av Byggnads är 
falska. Antalet mil är ifyllda i efterhand. Jan Olov Wallander samåkte med 
andra arbetstagare, främst Jan Rian vilken bodde nära Jan Olov Wallander 
och hade tillgång till en tjänstebil. När Jan Rian inte använde bilen kunde 
Jan Olov Wallander själv använda den. Bolaget betalade ersättning för ben- 
sin kontant enligt en överenskommelse mellan Jan Olov Wallander och 
bolaget eller så tankade han bilen med företagskortet. Jan Olov Wallander 
ville själv ha pengarna kontant för att kunna göra reseavdrag för samma 
resor i deklarationen. 

 
Susanne Wallander har berättat i huvudsak följande. Hon och Jan Olov 
Wallander bodde tillsammans. Bostaden låg relativt långt från centrala 
Stockholm och Jan Olov Wallander åkte nästan alltid bil när han lämnade 
bostaden. På morgonen när han åkte till arbetet tog han alltid bilen. I bilen 
förvarade han sina verktyg, vilka han tog med till arbetet. Hon är övertygad 
om att han åkte hela vägen till arbetsplatsen i egen bil och hon har inte hört 
talas om att Jan Olov Wallander skulle ha samåkt med Jan Rian eller någon 
annan kollega. Hon tror absolut att hon skulle ha känt till om så var fallet. 
Det stämmer att Jan Rian var kollega med Jan Olov Wallander och bodde i 
närheten. Vid något tillfälle, som eventuellt i vart fall delvis kan samman- 
falla med aktuell period, förlorade Jan Rian sitt körkort. Jan Olov Wallander 
körde aldrig någon tjänstebil hem. 

 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Bolaget har, på sätt som måste antas vara sedvanligt i branschen, tillämpat 
en ordning där de anställda varje vecka fyllde i en tidrapport där de bl.a. 
kunnat ange de antal mil de åkt till och från arbetet. Mot bakgrund bl.a. 
härav måste utgångspunkten, enligt Arbetsdomstolens mening, vara att 
Byggnads ska visa att Jan Olov Wallander kört egen bil till och från arbetet 
på sätt som förbundet gjort gällande. 

 
Jan Olov Wallander har inte kunnat höras i målet. 

 
Som nämnts förekommer i målet flera uppsättningar tidrapporter. De tidrap- 
porter som bolaget lämnat in innehåller inte några anteckningar om antal 
mil, utom såvitt avser veckorna 26 och 27 år 2019. Byggnads yrkande omf- 
attar inte dessa veckor, och bolaget har uppgivit att Jan Olov Wallander fått 
reskostnadsersättning för dessa veckor. 

 
Enligt bolaget är det de tidrapporter som bolaget lämnat in målet, som Jan 
Olov Wallander successivt lämnade in till bolaget. De tidrapporter som 
Byggnads lämnat in innehåller uppgifter om antalet mil, som i huvudsak 
överensstämmer med de faktiska avstånden mellan Jan Olov Wallanders 
hem och olika arbetsplatser han arbetade på. 
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Byggnads har inte lämnat någon närmare förklaring till att antalet mil bara 
finns angivet i de tidrapporter som förbundet lämnat in. Enligt 
Arbetsdomstolens mening ligger det nära till hands att anta att bolagets 
tidrapporter är de rapporter som Jan Olov Wallander successivt lämnat till 
bolaget. Det är inte klarlagt när och i vilket syfte de av Byggnads ingivna 
tidrapporterna har upprättats. Enligt Arbetsdomstolen är det troligt att mil- 
angivelserna i de av Byggnads ingivna tidrapporterna är införda av Jan Olov 
Wallander i efterhand. Att så är fallet får visst stöd av utseendet på de kopi- 
or som givits in i målet. Det finns dock inte skäl att utgå från att rapporterna 
upprättas i ett vilseledande syfte, utan anteckningarna kan mycket väl ha 
varit upprättade för att tjäna som ett underlag för Byggnads vid utformande 
av talan. 

 
Mot bakgrund härav utgår Arbetsdomstolen i sin prövning från att Jan Olov 
Wallander inte i de tidrapporter han successivt lämnade till bolaget angivit 
hur långt han rest till och från arbetet. En förklaring till att så inte skedde 
skulle kunna vara att bolaget och Jan Olov Wallander var överens om att 
han i stället för reskostnadsersättning enligt byggavtalet skulle få ersättning 
kontant för bensinutlägg och göra avdrag för resekostnad i deklarationen. En 
sådan överenskommelse skulle strida mot byggavtalet, men enligt bolaget 
har sådana förekommit. Oavsett hur det förhåller sig med den saken kan 
Arbetsdomstolen konstatera dels att Jan Olov Wallander inte – såsom hade 
varit möjligt – säkrat bevisning genom att fylla i uppgifter om resa i de 
tidrapporter han lämnat till bolaget, dels att bakgrunden till uppgifterna om 
antalet mil i tidrapporterna ingivna av Byggnads är så oklar att dessa rappor- 
ter har ett mycket begränsat bevisvärde. 

 

Utredningen visar, enligt Arbetsdomstolens mening, att Jan Olov Wallander 
betalat för parkering i närheten av Karolinska sjukhuset vid drygt 50 till- 
fällen under tiden mars–juli 2019. Detta skulle kunna tyda på att han åkt 
egen bil. Av de åberopade kvittona framgår dock inte vilket fordon parke- 
ringsavgiften avsåg. Bolaget har uppgivit att Jan Olov Wallander emellanåt 
betalade parkeringsavgiften för den firmabil som han och Jan Rian använde 
och att han fått ersättning kontant för sina utlägg. Bolagets invändning är 
inte sådan att den kan lämnas helt utan avseende. 

 
Det finns enligt Arbetsdomstolens mening ingen anledning att ifrågasätta de 
uppgifter Susanne Wallander lämnat. Hennes uppgifter och iakttagelser ute- 
sluter dock inte att Jan Olov Wallander och Jan Rian samåkt till arbetet 
under den aktuella perioden. 

 
Även om det således finns uppgifter i utredningen som ger visst stöd för att 
Jan Olov Wallander kört med egen bil till arbetsplatserna, är det, enligt 
Arbetsdomstolens mening, likväl inte klarlagt om han gjort det eller inte. 
Byggnads har således inte visat att Jan Olov Wallander kört egen bil till och 
från arbetet på sätt som förbundet gjort gällande. Byggnads talan ska därför 
avslås. 
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Rättegångskostnader 
 

Byggnads har förlorat målet och ska ersätta bolaget dess rättegångskostnad, 
såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarataga bolagets rätt. 

 
Bolaget har begärt ersättning för rättegångskostnader med dels 200 000 kr 
avseende ombudets arbete med en timtaxa om 500 kr i timmen och 
25 000 kr avseende tidspillan. Bolaget har inte lämnat någon redovisning av 
vilket arbete som lagts ned eller vari tidspillan har bestått. 

 
Med beaktande av målets art och omfattning samt med hänsyn till hur 
bolaget fört sin talan kan endast 15 000 kr anses som skälig ersättning för 
ombudets arbete. Det är inte klarlagt vad tidspillan avsett. Någon ersättning 
för tidsspillan ska därför inte utgå. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolens tredskodom den 13 januari 2021, dom nr 2/21, 
undanröjs. 

 
2. Svenska Byggnadsarbetareförbundets talan avslås. 

3. Svenska Byggnadsarbetareförbundet ska ersätta Komplett Bygg i Älta 
AB för dess rättegångskostnader med 15 000 kr jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen på beloppet från dagen för denna dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ralf Järtelius, Kerstin G Andersson, Karl-Olof 
Stenqvist, Stefan Lagervall, Lenita Granlund och Paul Lidehäll. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 57/21 
2021-10-27 Mål nr A 9/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Akavia, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Per-Olof Persson, Akavia, adress som ovan 

SVARANDE 
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 
111 21 Stockholm 
Ombud: arbetsrättsjuristerna Carl Durling och Annika Jonasson, 
Arbetsgivarverket, adress som ovan 

SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

Carl Renberg är medlem i Akavia (förbundet) och anställd hos Ekobrotts- 
myndigheten som senior kammaråklagare. Den 4 september 2019 inträffade en 
händelse som ledde till att Carl Renberg kom att åtalas och den 1 oktober 2020 
att dömas för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, grovt brott. Påfölj- 
den bestämdes till skyddstillsyn med särskild föreskrift. 

Den 17 november 2020 fattade Ekobrottsmyndigheten följande beslut. 

Carl Renberg ska inte utföra operativa åklagaruppgifter från och med dagen för 
detta beslut till och med den 1 oktober 2023. Vad som gäller för tiden därefter ska 
omprövas i ett särskilt beslut. 

Tvist har uppkommit mellan parterna om Ekobrottsmyndigheten (staten) genom 
beslutet och genom att tilldela Carl Renberg arbetsuppgifter på avdelnings- 
chefernas kansli skiljt honom från hans anställning som senior kammaråklagare 
och om agerandet är att jämställa med ett avskedande eller en uppsägning i strid 
med anställningsskyddslagen. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
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– ogiltigförklara statens åtgärd att skilja Carl Renberg från hans anställning 
som allmän åklagare/senior kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, 
och 

– förplikta staten att till Carl Renberg betala allmänt skadestånd med 
120 000 kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för 
delgivning av stämning, den 9 februari 2021, till dess betalning sker. 

 
Staten har bestritt käromålet. Inget belopp har vitsordats men väl sättet att 
beräkna räntan. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Carl Renberg dömdes den 1 oktober 2020 för rattfylleri och vållande till kropps- 
skada, grovt brott, till skyddstillsyn med särskild föreskrift. Prövotiden går ut 
den 1 oktober 2023. 

 
Ekobrottsmyndigheten beslutade den 17 november 2020 att Carl Renberg inte 
ska utföra operativa åklagaruppgifter från och med dagen för beslutet till och 
med den 1 oktober 2023. Vad som gäller därefter ska omprövas i ett nytt beslut. 
Carl Renberg har sedan oktober 2020 tilldelats och utfört arbete vid avdelnings- 
chefernas kansli. 

 
Enligt förbundet innebär beslutet i november 2020, som fattats mot Carl 
Renbergs vilja, och tilldelningen av arbetsuppgifterna på avdelningschefernas 
kansli att Carl Renbergs anställning ändrats på ett så grundläggande sätt att han 
skiljts från anställningen som senior kammaråklagare. Förbundets ståndpunkt är 
att Carl Renberg därigenom sagts upp eller avskedats från anställningen som 
kammaråklagare. 

 
Staten har invänt att beslutet i november 2020 fattats med stöd av arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt, att de arbetsuppgifter Carl Renberg tilldelats på avdelnings- 
chefernas kansli ligger inom ramen för hans arbetsskyldighet, att förändringen 
av hans arbetsuppgifter inte innebär att han skiljts från anställningen som senior 
kammaråklagare och att agerandet därmed inte är att jämställa med en uppsäg- 
ning eller ett avskedande. Enligt staten har Ekobrottsmyndigheten, genom gene- 
raldirektören, inte heller formellt haft rätt att fatta ett beslut om avskedande eller 
uppsägning. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att statens agerande är att jämställa med en 
uppsägning är det tvistigt om det funnits saklig grund uppsägning. 
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Rättsliga utgångspunkter – förändrade arbetsuppgifter 
 

Arbetsgivare anses inom vida ramar ha befogenhet att bestämma t.ex. vilka 
arbetsuppgifter en arbetstagare ska utföra. Begränsningar i denna arbetslednings- 
rätt kan följa av lag, avtal eller allmänna principer. Om annat inte följer av lag, 
avtal eller allmänna principer anses en arbetstagare i princip vara skyldig att 
underkasta sig en av arbetsgivaren såsom arbetsledningsåtgärd vidtagen ompla- 
cering eller förändring av arbetsuppgifterna, om de nya arbetsuppgifterna faller 
under ifrågavarande kollektivavtal samt har ett naturligt samband med arbets- 
givarens verksamhet och faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifika- 
tioner (den s.k. 29/29-principen). På den offentliga sektorn gäller därutöver som 
en allmän princip att en arbetstagare inte är skyldig att underkasta sig sådana 
ändringar av sina arbetsuppgifter att anställningen i grunden ändras och det 
således blir fråga om att arbetstagaren i realiteten får en helt annan anställning än 
tidigare, se AD 2021 nr 37 och där anförda rättsfall. 

 
En omplaceringsåtgärd som emellertid vidtas inom ramen för anställningen kan 
som regel inte angripas rättsligt. Från denna huvudregel har dock utvecklats 
undantag i praxis, enligt den s.k. bastubadarprincipen (se AD 1978 nr 89 och 
AD 1991 nr 106). 

 
Prövningen av om en anställning förändrats i grunden görs genom en jämförelse 
mellan de nya och de tidigare arbetsuppgifterna. Vid denna jämförelse görs en 
samlad bedömning av omständigheterna. Faktorer som kan påverka bedömningen 
kan t.ex. vara om arbetstagaren flyttas från en position med en arbetsledande 
ställning till en utan, från arbetsuppgifter som krävt en speciell utbildning till 
arbetsuppgifter där utbildningen inte kan utnyttjas eller från kvalificerade till 
okvalificerade arbetsuppgifter, se t.ex. AD 1984 nr 119, AD 1985 nr 6 och 
AD 1995 nr 133. Om arbetstagarens anställningsvillkor, såsom titel, lön och andra 
förmåner är oförändrade, talar det för att de nya uppgifterna inte ska ses som en 
ny anställning. Därutöver beaktas om förändringen är avsedd att vara permanent, 
se AD 1984 nr 119. Även innehållet i tillämpliga befattnings- eller arbetsbeskriv- 
ningar kan ha betydelse för bedömningen. Sådana beskrivningar anses som 
utgångspunkt inte sätta en yttersta gräns för arbetsskyldigheten, men kan var 
ägnade att belysa vilket som är det centrala innehållet i de ursprungliga arbetsupp- 
gifterna, se t.ex. AD 2002 nr 134. 

 
Avsaknaden av ett formellt beslut om avskedande eller uppsägning 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Staten har invänt att det inom staten finns särskilda formaliaregler vid ett skiljande 
från en anställning och att Ekobrottsmyndigheten haft varken behörighet eller 
befogenhet att fatta ett beslut om skiljande från anställning och därutöver att en 
statlig arbetsgivares uppsägning av en anställning eller ett avskedande ska vara 
skriftlig för att vara giltig. 

 
Enligt förbundet blir följden av Ekobrottsmyndighetens agerande att det är fråga 
om ett avskedande eller en uppsägning trots att staten inte följt de formalia- eller 
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behörighetsregler som gäller inom statlig sektor för att i laga ordning skilja en 
anställd från anställningen. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Av Arbetsdomstolens praxis framgår att en åtgärd från arbetsgivarens sida som 
betecknas som en omplacering eller motsvarande kan innebära sådana föränd- 
ringar av ett anställningsförhållande att arbetstagaren i realiteten skiljs från en 
anställning även om hon eller han samtidigt får en annan anställning hos arbets- 
givaren. Vid tillämpning av anställningsskyddslagen kvalificeras i sådana fall 
arbetsgivarens åtgärd rättsligt som en uppsägning eller, om uppsägningstid inte 
iakttas, ett avskedande. Arbetsdomstolen har i AD 1995 nr 133 och AD 1994 
nr 77 funnit att två anställda inom kommunal sektor blivit omplacerade på ett 
sätt som rättsligt skulle kvalificeras som ett avskedande och ogiltigförklarade 
avskedandena. 

 
Inom den statliga sektorn finns särregleringar avseende beslut om skiljande från 
anställningen. Beslut av avskedande ska i vissa fall fattas av Statens ansvars- 
nämnd (se 34 § lagen om offentlig anställning) och ett skiljande från anställ- 
ningen i vissa fall av anställningsmyndighetens personalansvarsnämnd. Enligt 
9 § lagen om offentlig anställning ska ett avskedande vara skriftligt för att vara 
giltigt. Detsamma gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida av en arbets- 
tagare som är anställd tills vidare. På den kommunala sektorn finns däremot 
inget krav på skriftlighet. 

 
Arbetsdomstolen har i två rättsfall berört verkan av beslut varigenom statligt 
anställda fått förändrade arbetsuppgifter – omplacerats. I AD 1983 nr 105 yrkade 
en expeditionschef/rättschef, som fått förändrade arbetsuppgifter genom ett 
skriftligt regeringsbeslut, att beslutet skulle ogiltigförklaras och att han skulle få 
tillbaka sina arbetsuppgifter som expeditionschef/rättschef. Arbetsdomstolen 
fann att expeditionschefen/rättschefen genom beslutet hade skiljts från sina 
arbetsuppgifter som expeditionschef/rättschef och fått en annan anställning. 
Domstolen biföll käromålet på så sätt att domstolen förklarade att beslutet sak- 
nade verkan för expeditionschefen/rättschefen. Domslutet bör ses mot bakgrund 
av att Arbetsdomstolen i AD 1982 nr 112 uttalat att det ligger utom ramen för 
domstolens behörighet att i formell mening förklara att en myndighets beslut är 
ogiltigt, men att domstolen givetvis kan pröva vilka verkningar ett myndighets- 
beslut har för den anställde. I det sistnämnda avgörandet uttalade Arbetsdom- 
stolen även att ett besluts karaktär ska bestämmas utifrån dess reella innebörd 
och inte efter det formella innehållet och att om ett beslut om utövande av annan 
tjänst i realiteten innebär ett skiljande från tjänsten, ska givetvis beslutet kunna 
prövas som om det även enligt sin lydelse haft denna innebörd. 

 
Som redan anförts kom Arbetsdomstolen i AD 1994 nr 77 och AD 1995 nr 133 
fram till att beslutet att omplacera var och an av arbetstagarna skulle jämställas 
med ett avskedande och ogiltigförklarade avskedandet. Detta kan inte anses 
innebära något annat än att domstolen slagit fast att beslutet saknar verkan för 
arbetstagaren. 
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Arbetsdomstolens bedömning 
 

Ekobrottsmyndigheten har omplacerat Carl Renberg genom dels det skriftliga 
beslutet i november 2020, dels tilldelningen av nya arbetsuppgifter på avdel- 
ningschefernas kansli. 

 
Med beaktande av vad som ovan anförts står det enligt Arbetsdomstolens 
mening klart att domstolen, vid tillämpning av anställningsskyddslagen, kan 
pröva om Ekomyndigheten genom att omplacera Carl Renberg ska anses ha sagt 
upp eller avskedat Carl Renberg, även om staten inte följt de förfaranden som 
föreskrivs avseende beslut om skiljande från anställningen. 

 
Har Carl Renberg skiljts från sin anställning som kammaråklagare? 

 
Anställningsvillkor och operativa åklagaruppgifter 

 
Parterna är överens om att Carl Renbergs anställningsvillkor i princip varit 
desamma före och efter beslutet den 17 november 2020. Hans lönevillkor har 
alltså inte ändrats, inte heller hans arbetstider eller placeringsort. Beslutet inne- 
bär dock att han inte deltar i åklagarjouren vilket i sig, enligt Carl Renberg, 
medför en viss inkomstminskning, eftersom jourarbete är förenat med ett löne- 
tillägg. 

 
Åklagarens arbetsuppgifter är, som förbundet redovisat, till viss del författnings- 
reglerade, främst i rättegångsbalken. Parterna är överens om att bestämmelserna 
inte uttömmande reglerar en åklagares arbetsuppgifter, utan att även andra upp- 
gifter kan åläggas en kammaråklagare, som arbetsuppgifter av mer administrativ 
karaktär i form av t.ex. arbete med remissvar och rapporter. Det som är tvistigt 
är snarare om de författningsreglerade arbetsuppgifterna – de operativa åklagar- 
uppgifterna – alltid ska ingå som en del av en kammaråklagares arbetsuppgifter. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är bestämmelserna i fråga att uppfatta som en 
precisering av en åklagares uppdrag och ansvar och kan inte anses medföra 
någon begränsning av den arbetsskyldighet som följer av allmänna arbetsrätts- 
liga principer. De kan inte antas vara avsedda som föreskrifter om att en kam- 
maråklagare alltid ska ha de i bestämmelserna angivna arbetsuppgifterna. 

 
Frågan är då om de arbetsuppgifter som Carl Renberg tilldelats ändå innebär att 
han får anses ha skiljts från sin anställning som kammaråklagare. 

 
Carl Renbergs arbetsuppgifter efter beslutet 

 
Carl Renberg har efter beslutet i november 2020 varit fortsatt placerad vid avdel- 
ningschefernas kansli. 

 
Såvitt avser avdelningschefernas kansli och dess uppgifter har avdelningschefen 
Gina Kezovska uppgett bland annat följande. Förutom att avdelningscheferna är 
chefer för kammarcheferna har kansliet ett utvecklingsansvar för att utveckla 
verksamheten. Det kan avse rutiner, metodstöd och riktlinjer, allt för att den 
operativa verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Kansliet ska utgöra ett 
stöd till den operativa verksamheten. 
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Parterna är överens om följande. På avdelningschefernas kansli arbetar, förutom 
avdelningscheferna, fyra seniora åklagare. Två av dem arbetar med internationella 
frågor och de två andra, Carl Renberg och Tomas Eriksson, arbetar med övriga 
frågor. Det ingår inte något formellt beslutsfattande i dessa åklagares arbetsupp- 
gifter. 

 
Av vittnesuppgifterna framgår att uppgiften som kansliåklagare ses som merite- 
rade och oftast innehas genom ett tidsbegränsat förordnande, vanligtvis två år. 
Enligt avdelningschefen Anna Wallander är det skickliga och drivna eko-åkla- 
gare som har ambitionen att se Ekobrottsmyndigheten ur ett mer övergripande 
perspektiv och som kan sätta sitt operativa arbete i ett större sammanhang, som 
blir kansliåklagare. Avdelningschefen Gina Kezovska har sammanfattningsvis 
beskrivit kansliåklagaren på följande sätt. Kansliåklagaren får se hur en myndig- 
het leds från ett myndighetsperspektiv, vilket man inte gör som operativ på en 
kammare. Man måste vara åklagare och ha en gedigen erfarenhet av åklagar- 
yrket, helst av ärenden som handhas av Ekobrottsmyndigheten. Det är en bra 
utgångspunkt om man ska förbättra verksamheten. 

 
Parterna är även överens om vilka arbetsuppgifter Carl Renberg har på kansliet 
och att dessa hittills bestått av huvudsakligen två delar, nämligen remisshante- 
ring och samordning av MTIC-ärenden, samt därutöver visst utvecklingsarbete. 
Såvitt avser arbete med remisser är Carl Renbergs uppgift att göra en första 
bedömning av de remisser som kommer in för att avgöra vilka som ska besvaras 
av kansliet, läsa igenom lagförslag och sedan föredra ärendet för en avdelnings- 
chef och därefter utforma ett förslag på remissvar till rättsenheten, där den slut- 
liga remisshanteringen sker, som Carl Renberg inte deltar i. MTIC-ärendena, 
som rör avancerade momsbedrägerier, kommer till Ekobrottsmyndigheten 
genom anmälan från Skatteverket. Carl Renbergs uppgift är att bland annat uti- 
från samband med tidigare ärenden föreslå hur målen ska lottas och därmed var 
ärendena ska komma att handläggas. Slutligen arbetar Carl Renberg med utvär- 
dering av brottsinformation från flygpassagerarlistor. 

 
Det är ostridigt att Carl Renberg formellt inte fått en anställning eller förord- 
nande som kansliåklagare. Av de uppgifter som vittnena Gina Kezovska, Anna 
Wallander och Tomas Eriksson lämnat drar dock Arbetsdomstolen slutsatsen att 
Carl Renberg utfört och utför arbetsuppgifter som kansliåklagare och att även 
om Carl Renberg och kansliåklagaren Tomas Eriksson utför olika arbetsupp- 
gifter hade båda kunnat utföra den andres arbetsuppgifter. Avdelningschefen 
Gina Kezovska har t.ex. berättat att innan Carl Renberg placerades på kansliet 
hanterade Tomas Eriksson remisser och att båda är involverade i utvecklings- 
aktiviteter, vilka kräver gedigen erfarenhet av operativt åklagararbete. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Carl Renberg har fått behålla lön- och övriga anställningsvillkor, dock att beslutet 
i sig innebär att han inte deltar i jourverksamheten. 

 
Arbetet på avdelningschefernas kansli innebär otvivelaktigt en stor förändring 
för Carl Renberg, jämfört med de operativa åklagaruppgifterna. De nya arbets- 
uppgifterna, kansliåklagaruppgifter, är i huvudsak av administrativ och utred- 
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ande karaktär. Som operativ åklagare har Carl Renberg arbetat självständigt med 
stor beslutsbefogenhet. Gemensamt för samtliga arbetsuppgifter vid avdelnings- 
chefernas kansli är att Carl Renberg inte fattar några beslut, utan endast lägger 
fram synpunkter och förslag på hantering ur ett åklagarperspektiv. Arbetsupp- 
gifterna på avdelningschefernas kansli utförs dock i en annan myndighetsstruk- 
tur med en annan beslutsordning, varför frågan om vem som formellt fattar 
besluten inte kan vara avgörande för bedömningen. 

 
Som redovisats anses arbetet som kansliåklagare som meriterande. För åklagare 
kan arbete som kansliåklagare vara ett steg i karriären, eftersom kansliåklagaren 
får erfarenhet att arbeta på en myndighetsövergripande nivå med strategiska 
frågor. För att få arbetsuppgifter som kansliåklagare krävs som huvudregel flera 
års erfarenhet av arbete i den operativa verksamheten, eftersom sådan erfarenhet 
krävs för att arbeta med att utveckla den verksamheten. Arbetsuppgifterna är 
kvalificerade och ställer höga krav på den anställde. 

 
Sammantaget gör Arbetsdomstolen följande bedömning. De nya arbetsupp- 
gifterna i sig skiljer sig väsentligt från de operativa åklagaruppgifterna. De nya 
arbetsuppgifterna kräver dock samma utbildning och erfarenhet som Carl 
Renbergs tidigare arbetsuppgifter och kan inte sägas väsentligen skilja sig åt 
såvitt avser exempelvis komplexitet, svårighetsgrad och ansvar. Anställnings- 
villkoren är oförändrade. Arbetsuppgifterna får anses ligga inom ramen för Carl 
Renbergs arbetsskyldighet. 

 
Förbundet har även gjort gällande att det är av betydelse för bedömningen att 
beslutet från den 17 november 2020, enligt förbundet, inte är tidsbegränsat. 

 
Av beslutet framgår att det ska gälla fram till och med den 1 oktober 2023. 
Enligt motiveringen är beslutet tydligt kopplat till den prövotid som löper för 
den utdömda skyddstillsynen. Beslutet löper alltså enligt Arbetsdomstolens 
bedömning inte på obestämd tid, utan är kopplat till bedömningen att Carl 
Renberg inte ska utföra operativa åklagaruppgifter under tiden han verkställer 
det i brottmålet utdömda straffet. Det rör sig alltså inte om en definitiv föränd- 
ring av arbetsuppgifterna eller en godtyckligt bestämd tidsperiod. Enligt Arbets- 
domstolens mening finns det inte anledning att ifrågasätta statens uppgift att 
avsikten är att Carl Renberg ska återgå till operativa uppgifter när prövotiden 
löpt ut, om det inte inträffar något som föranleder en annan bedömning. Om 
Ekobrottsmyndigheten inte skulle fatta något nytt beslut omfattande tiden efter 
den 1 oktober 2023 kan beslutet inte uppfattas på annat sätt än att det inte längre 
gäller, dvs. det finns då inget beslut om att Carl Renberg inte längre ska utöva 
operativa åklagaruppgifter. Att det av beslutet framgår att frågan om Carl 
Renbergs arbetsuppgifter på nytt ska upptas till prövning när prövotiden löper ut, 
föranleder därför ingen annan bedömning. 

 
Mot denna bakgrund gör Arbetsdomstolen bedömningen att Carl Renbergs 
anställning inte kan anses ha förändrats i grunden på ett sådant sätt att han skiljts 
från sin anställning som senior kammaråklagare. 
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Slutsats och rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att Carl Renberg inte kan anse ha skiljts 
från sin anställning som senior kammaråklagare. Ekobrottsmyndighetens agerande 
är därmed inte att jämställa med ett avskedande eller en uppsägning. Förbundets 
talan ska därför avslås. 

 
Förbundet har förlorat målet och ska därmed ersätta statens rättegångskostnader. 
Förbundet har vitsordat skäligheten av det yrkade beloppet, som avser ombuds- 
arvode inklusive mervärdesskatt. Staten genom Arbetsgivarverket ska därmed 
tillerkännas yrkat belopp. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Akavias talan. 
 

2. Akavia ska ersätta staten genom Arbetsgivarverkets rättegångskostnader med 
147 500 kr, allt avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Christer Måhl, Ulrika Egerlid 
Schotte, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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