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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 59/21 
2021-11-03 Mål nr A 29/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
PME Commercial Construction AB, 559324-2604, Perstorpsgatan 25, 
235 32 Vellinge 
Ombud: advokaten Richard Sahlberg och biträdande juristen Erik Jagbrant, 
Foyen Advokatfirma KB, Södergatan 22, 211 34 Malmö 

FÖRUTVARANDE KÄRANDE 
Byggnadsfirman PME AB i konkurs, 556749-5444, Perstorpsgatan 25, 
235 32 Vellinge 
Ombud: advokaten Richard Sahlberg och biträdande juristen Erik Jagbrant, 
Foyen Advokatfirma KB, Södergatan 22, 211 34 Malmö 

SVARANDE 
1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 802000-4936, 106 32 Stockholm
2. Byggnads Skåne, 846000-8850, Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
3. Byggnads Mälardalen, 817600-4177, Box 70, 751 03 Uppsala
Ombud för 1–3: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm

SAKEN 
olovlig stridsåtgärd m.m. 

Bakgrund 

Byggnadsfirman PME AB (PME) är genom hängavtal bundet av kollektiv- 
avtal, byggavtalet, med Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet). 
Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen (regionerna) är självständiga 
juridiska personer och medlemmar i förbundet. PME och regionerna är där- 
med sinsemellan bundna av byggavtalet, inklusive dess bilaga D (den s.k. 
entreprenadbilagan). Uttrycket Byggnads används i det följande som en 
samlingsbeteckning för förbundet och regionerna. 

PME väckte talan vid Arbetsdomstolen mot Byggnads, med yrkanden om 
skadestånd m.m. i enlighet med vad som framgår nedan. 
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Den 24 juni 2020 avslog Arbetsdomstolen av PME framställda yrkanden om 
att för tiden till dess tvisten slutligt avgjorts (interimistiskt) förplikta svaran- 
dena i enlighet med yrkandena under punkterna 5 och 6 nedan (se AD 2020 
nr 40). 

 
I mellandom den 8 september 2021 fastställde Arbetsdomstolen att Svenska 
Byggnadsarbetareförbundets, Byggnads Skånes och Byggnads Mälardalens 
åtgärder inte har utgjort olovliga stridsåtgärder och att de inte har agerat i 
strid med 42 § medbestämmandelagen (se AD 2021 nr 47). 

 
Efter huvudförhandlingen i mellandomsfrågan inkom en begäran från PME 
Commercial Construction AB, då med namnet Grundbulten 101474 AB, om 
att få överta PME:s talan i målet (s.k. partssuccession). Som grund för begä- 
ran anfördes att PME överlåtit de fordringar som målet gäller till PME 
Commercial Construction AB. I beslut den 15 september 2021 biföll 
Arbetsdomstolen begäran om partssuccession enligt 13 kap. 7 § rättegångs- 
balken. I och med detta har alltså PME Commercial Construction AB trätt in 
som ny kärande i målet i PME:s ställe. 

 
PME Commercial Construction AB har därefter begärt att Arbetsdomstolen 
meddelar dom i målet med utgångspunkt i vad domstolen funnit genom 
mellandomen. 

 
PME försattes i konkurs den 24 september 2021. 

 
Arbetsdomstolen har, enligt 4 kap. 10 § arbetstvistlagen, företagit målet till 
avgörande utan huvudförhandling. 

 

Yrkanden m.m. 
 

PME Commercial Construction AB har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
förplikta 
1. Byggnads Skåne att till PME Commercial Construction AB betala all- 

mänt skadestånd med 625 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning (den 2 april 2020) till dess betalning 
sker, 

2. Byggnads Mälardalen att till PME Commercial Construction AB betala 
allmänt skadestånd med 125 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från dagen för delgivning av stämning (den 3 april 2020) till dess betal- 
ning sker, 

3. förbundet att till PME Commercial Construction AB betala allmänt 
skadestånd med 500 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen 
för delgivning av stämning (den 16 december 2020), 

4. Byggnads Skåne och förbundet att solidariskt till PME Commercial 
Construction AB betala ekonomiskt skadestånd med 1 966 480 kr, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 
14 januari 2021 respektive den 16 december 2020), 

5. Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen att omedelbart skriftligen 
meddela samtliga mottagare av regionernas respektive brev den 
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19 februari 2020, med begäran om hävning av entreprenadkontrakten 
med PME, att denna begäran inte längre gäller, samt 

6. förbundet att omedelbart skriftligen meddela på sin officiella hemsida, 
https://www.byggnads.se/, att förbundets, Byggnads Skånes och 
Byggnads Mälardalens begäran om hävning av entreprenadkontrakten 
med PME inte längre gäller samt omedelbart skriftligen meddela 
Byggföretagen att förbundets, Byggnads Skånes och Byggnads 
Mälardalens begäran om hävning av entreprenadkontrakten med PME 
inte längre gäller. 

 
Byggnads har bestritt yrkandena. De har inte vitsordat något belopp och inte 
heller ränteberäkningen. Byggnads har yrkat ersättning för rättegångskost- 
nader att betalas solidariskt av PME och PME Commercial Construction AB 
för tiden före partssuccessionen den 15 september 2021 och av PME 
Commercial Construction AB ensamt för tiden därefter. 

 
Parterna har som grund för sin talan i sak anfört sammanfattningsvis föl- 
jande. 

 

PME Commercial Construction AB 
 

PME och regionerna samt förbundet är bundna av kollektivavtal i förhål- 
lande till varandra och därigenom bundna av fredsplikt. 

 
Regionerna skickade den 19 februari 2020 brev till PME:s kunder med beg- 
äran eller uppmaning att dessa skulle häva sina entreprenadkontrakt med 
PME. Med anledning av regionernas begäran hölls en förhandling mellan 
Byggföretagen och förbundet, där förbundet vidhöll begäran om att 
Byggföretagens medlemsföretag skulle häva entreprenadavtalen med PME. 
Den 13 maj 2020 skickade förbundet en begäran om hävning till PME:s 
kunder. 

 
Regionernas begäran den 19 februari 2020 är en stridsåtgärd i medbestämm- 
andelagens mening. Stridsåtgärden pågår alltjämt. Förbundet har medverkat 
till stridsåtgärden genom att påkalla förhandling med Byggföretagen och 
genom att skicka en begäran om hävning till PME:s kunder. 

 
Byggnads har inte enligt bilaga D haft rätt att kräva att entreprenadavtalen 
med PME skulle hävas. Åtgärderna mot PME har vidtagits i ovidkommande 
syften, eller i vart fall mot bättre vetande och i ond tro, då regionerna och 
förbundet insett eller bort inse att förutsättningar för veto eller hävning sak- 
nats. 

 
Stridsåtgärderna är olovliga. Enligt förbundets stadgar ska beslut om strids- 
åtgärder fattas av förbundets styrelse. Så har inte skett. Stridsåtgärderna syf- 
tar till att utöva påtryckning på PME i en rättstvist som avser krav från 
Byggnads sida bl.a. avseende skadestånd på grund av PME:s anlitande av 
vissa underentreprenörer. Åtgärderna syftar ytterst till att begränsa PME:s 
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verksamhet och tillfoga PME ekonomisk skada. Syftena med åtgärderna är 
rättsstridiga. 

 
Regionerna har inte varslat PME och Medlingsinstitutet enligt 45 § med- 
bestämmandelagen. 

 
Förbundet och regionerna är därför skyldiga att betala allmänt skadestånd 
till PME för brott mot medbestämmandelagen. 

 
De olovliga stridsåtgärderna har orsakat PME förluster till följd av att entre- 
prenadavtal hävts på grund av stridsåtgärderna. Förbundet och Byggnads 
Skåne är därför skyldiga att betala ekonomiskt skadestånd till PME för brott 
mot medbestämmandelagen. 

 
Eftersom stridsåtgärderna är olovliga ska Arbetsdomstolen ålägga Byggnads 
att upphöra med dem genom att – på sätt som framgår av yrkandet – 
tillkännage att stridsåtgärderna inte längre vidhålls. 

 

Byggnads 
 

Yrkandena mot förbundet är preskriberade. 
 

Varken regionerna eller förbundet har vidtagit eller medverkat till någon 
stridsåtgärd, utan agerat i enlighet med ett förfarande som anges i punkten 
4.6 i entreprenadbilagan. 

 
Byggnads handlande syftar inte till att påverka PME i någon rättstvist. 

 

Domskäl 
 

Målet i sak 
 

PME Commercial Construction AB:s grundas talan på att Svenska 
Byggnadsarbetareförbundets, Byggnads Skånes och Byggnads Mälardalens 
vidtagit och medverkat till olovliga stridsåtgärder. 

 
Arbetsdomstolen har i mellandomen den 8 september 2021 fastställt att 
Svenska Byggnadsarbetareförbundets, Byggnads Skånes och Byggnads 
Mälardalens åtgärder inte har utgjort olovliga stridsåtgärder och att de inte 
har agerat i strid med 42 § medbestämmandelagen. PME Commercial 
Construction AB:s grundas talan ska därför avslås. 

 
Rättegångskostnaderna 

 
Vid denna utgång ska Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads 
Skåne och Byggnads Mälardalen tillerkännas ersättning för sina kostnader i 
målet i den mån dessa skäligen varit påkallade för att tillvarataga av deras 
rätt (18 kap. 1 och 8 §§ rättegångsbalken). Av 18 kap. 10 § rättegångsbalken 
följer att PME Commercial Construction AB och Byggnadsfirman PME AB 
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svarar, en för båda och båda för en, för den rättegångskostnad som uppkom- 
mit före partssuccessionen den 15 september 2021, medan PME 
Commercial Construction AB svarar ensamt för kostnad som uppkommit 
därefter. 

 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads 
Mälardalen har, avseende rättegångskostnader hänförliga till tiden före den 
15 september 2021, yrkat ersättning av PME Commercial Construction AB i 
konkurs och Byggnadsfirman PME AB solidariskt med 1 121 906 kr. Av 
beloppet avser 889 635 kr ombudsarvode, 3 990 kr tidspillan, 3 900 kr kon- 
sultkostnad och 224 381 kr mervärdesskatt. Såvitt kostnader hänförliga till 
tiden efter den 15 september 2021 har svarandena yrkat ersättning av PME 
Commercial Construction AB ensamt med 7 144 kr jämte ränta, varav 
5 715 kr avser ombudsarvode och 1 429 kr avser mervärdesskatt. 

 
PME Commercial Construction AB och Byggnadsfirman PME AB har bes- 
tritt svarandenas kostnadsyrkanden. Som skäligt belopp i sig har vitsordats 
240 000 kr inklusive mervärdesskatt. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Målet har pågått sedan mars 2020 och har innefattat beslut i ett flertal preli- 
minärfrågor. Huvudförhandlingen pågick i två dagar och handlingarna i 
målet är omfattande. Även med hänsyn till målets art och omfattning anser 
Arbetsdomstolen dock att det yrkade ombudsarvode för tiden före den 
15 september 2021 är något högt. Ett högre ombudsarvode än 750 000 kr 
(exklusive mervärdesskatt) har, enligt domstolens mening, inte varit skäli- 
gen påkallat för tillvaratagande av Byggnads rätt. I övrigt är de yrkade bel- 
oppen skäliga. 

 
PME Commercial Construction AB och Byggnadsfirman PME AB ska soli- 
dariskt svara för Byggnads rättegångskostnader med 947 362 kr, varav 
750 000 kr avser ombudsarvode (exklusive mervärdesskatt), 3 990 kr avser 
tidspillan, 3 900 kr avser konsultkostnad och 189 472 kr avser 
mervärdesskatt. 

 
PME Commercial Construction AB ska ersätta Byggnads med yrkat belopp 
för tiden efter den 15 september 2021. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår PME Commercial Construction AB:s talan. 
 

2. Arbetsdomstolen förpliktar PME Commercial Construction AB och 
Byggnadsfirman PME AB i konkurs att solidariskt betala ersättning för 
rättegångskostnader till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads 
Skåne och Byggnads Mälardalen med sammanlagt 947 362 kr, varav 
750 000 kr ombudsarvode (exklusive mervärdesskatt), med ränta enligt 
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6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till 
dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen förpliktar PME Commercial Construction AB att betala 
ersättning för rättegångskostnader till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 
Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen med sammanlagt 7 144 kr jämte 
ränta, varav 5 715 kr avser ombudsarvode (exklusive mervärdesskatt), med 
ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna 
dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Åsa 
Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Elisabeth Mohlkert. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 61/21 
2021-11-17 Mål nr A 76/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
OFR/P genom Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Fredrik Westin och Jonas Wiberg, samma adress 

SVARANDE 
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 
111 21 Stockholm 
Ombud: biträdande chefsjuristen Carl Durling och arbetsrättsjuristen Lars 
Åström, samma adress 

SAKEN 
brott mot 11 § medbestämmandelagen 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Mikael Andersson är medlem i Polis- 
förbundet (förbundet). Han är anställd som polisinspektör hos Polismyndig- 
heten och är placerad på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet där 
han har funktionen handläggare. 

Den 24 april 2019 beslutade Polismyndigheten att återta Mikael Anderssons 
tjänstevapen. Beslutet motiverades enligt följande. 

Mikael Andersson har funktion som lokalförvaltare på ekonomiavdel- 
ningens lokalförsörjningsenhet. I sin funktion förväntas inte Mikael, var- 
ken regelbundet eller tillfälligt, utföra ingripanden som kan innefatta 
våldsanvändning. Därmed har Mikael Andersson inte något behov av att 
bära tjänstevapen och detta ska därför återtagas. 

Parterna förhandlade inte enligt 11 § medbestämmandelagen före beslutet. 

Tvist har uppstått mellan parterna om Polismyndigheten varit skyldig att 
förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen före beslutet att återta Mikael 
Anderssons tjänstevapen. 
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Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden m.m. 

OFR/P har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till OFR/P 
betala 100 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgiv- 
ning av stämning, den 7 juli 2020, till dess betalning sker. 

Staten har bestritt käromålet. Staten har inte vitsordat något belopp som skä- 
ligt i och för sig, men vitsordat sättet att beräkna ränta. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Den 24 april 2019 beslutade Polismyndigheten att återta Mikael Anderssons 
tjänstevapen. Någon förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genom- 
fördes inte innan beslutet fattades. Parterna tvistar om Polismyndigheten 
varit skyldig att förhandla enligt 11 § första stycket medbestämmandelagen 
före beslutet att återta tjänstevapnet. 

Rättsliga utgångspunkter 

Medbestämmandelagen 

Enligt 11 § medbestämmandelagen ska en arbetsgivare på eget initiativ för- 
handla med arbetstagarorganisation, i förhållande till vilken denne är bun- 
den av kollektivavtal, innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring 
av sin verksamhet, det s.k. verksamhetsfallet, eller av arbets- eller anställ- 
ningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen, det s.k. 
arbetstagarfallet. I de fall som avses i 11 § är således arbetsgivaren skyldig 
att självmant kalla till förhandling innan han eller hon fattar beslut i frågor 
som omfattas av förhandlingsskyldigheten. 

En arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal kan, enligt 12 § 
medbestämmandelagen, påkalla förhandling även i andra frågor än de som 
avses i 11 § medbestämmandelagen. Om en arbetstagarorganisation påkallar 
förhandling, måste arbetsgivaren som utgångspunkt förhandla med organi- 
sationen innan arbetsgivaren fattar eller verkställer beslutet. 

Arbetsgivaren har således ålagts att ta initiativ till förhandling i frågor som 
innebär viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställ- 
ningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen enligt 11 §, 
medan det i övriga situationer är arbetstagarpartens sak att ta initiativ till 
förhandling enligt 12 §. Dessa båda paragrafer täcker tillsammans hela före- 
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tagslednings- och arbetsledningsområdet. Varje fråga inom detta område, 
som inte ryms inom 11 §, fångas upp av 12 § (AD 1980 nr 72). 

 
Av förarbetena och Arbetsdomstolens praxis framgår att begreppet viktigare 
förändring omfattar alla frågor i arbetsgivarens verksamhet, som har den 
omfattningen och innebörden för arbetstagarna, att man typiskt sett bör 
räkna med att en facklig organisation vill få tillfälle till förhandling (se 
prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 353 f. och t.ex. AD 1980 nr 72). I AD 1979 
nr 118 uttalade domstolen att förarbetena tyder på att avsikten varit att dra 
en gräns mellan å ena sidan periodiskt återkommande rutinmässiga beslut 
och å andra sidan beslut som innebär något nytt. 

 
I förarbetena anges som exempel på viktigare förändring av verksamheten – 
utöver beslut som rör formerna för och omfattningen av verksamheten i stort 
och beslut av mer strategisk eller principiell innebörd – frågor på arbetsled- 
ningsområdet såsom mera långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, valet 
av arbetsuppgifter och arbetsmetoder, planering och inrättande av arbetslo- 
kaler, arbetstidens förläggning och personalpolitiska frågor av någon omfa- 
ttning. Utanför begreppet faller beslut och åtgärder av arbetsgivaren, som 
återkommer från gång till annan i huvudsak i samma form och omfattning, 
och som då behandlas i en inarbetad ordning (se prop. 1975/76:105 bil. 1 
s. 353 f.). 

 
Som exempel på beslut som innebär viktigare förändringar av arbets- och 
anställningsförhållanden nämns i förarbetena ingrepp i den enskildes arbets- 
eller anställningsförhållanden, som inte är enbart tillfälliga och som inte hel- 
ler i övrigt är av mindre betydelse, såsom omplacering och omflyttning för 
viss period, förutom om den är helt kort och tillfällig till följd av sjukfrån- 
varo eller liknande (se a. prop. s. 354). 

 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

 
Beslutet att återta Mikael Anderssons tjänstevapen fattades i enlighet med 
15 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2016:5) om 
polisens skjutvapen m.m., FAP 104-2. Av föreskrifternas 9 § framgår att 
sådana beslut fattas i enlighet med vad som anges i Polismyndighetens 
arbetsordning. 

 
Av FAP 104-2 följer att ett skjutvapen efter beslut får tilldelas endast den 
som godkänts i vissa utbildningar och som kan bedömas lämplig utifrån 
vissa kriterier samt i sin tjänsteutövning är i behov av skjutvapnet. 

 
I de allmänna råden till bestämmelsen specificeras behov av skjutvapen 
enligt följande. Behov av skjutvapen har den polisman som regelbundet 
eller tillfälligt tjänstgör i yttre- eller inre tjänst och i sin funktion förväntas 
utföra ingripanden som kan innefatta våldsanvändning. Exempel på verk- 
samhet i inre tjänst där det av säkerhetsskäl kan vara motiverat att bära 
skjutvapen är tjänst i reception dit allmänheten har tillträde, tjänst i andra 
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lokaler dit allmänheten har tillträde eller vid utförande av bevakningsuppgif- 
ter. 

 
Enligt 13 § i FAP 104-2 ska en polisman under tjänstgöring bära tilldelat 
skjutvapen i yttre tjänst eller i sådan inre tjänst där det av säkerhetsskäl är 
motiverat att bära skjutvapen. Med yttre tjänst avses enligt bestämmelsens 
allmänna råd i detta sammanhang all tjänstgöring utanför polisens lokaler, 
dock inte utbildningsverksamhet, fysisk träning, konferenser, möten och lik- 
nande eller transporter till eller från sådan verksamhet. 

 
Om behovet att bära skjutvapen upphör, ska enligt 15 § i samma föreskrifter 
beslut fattas om att återta vapnet. 

 
Frågan om förhandlingsskyldighet på grund av viktigare förändring av 
Polismyndighetens verksamhet 

 
Parternas ståndpunkter 

 
OFR/P har i denna del sammanfattningsvis gjort gällande att beslutet inne- 
bar en viktigare förändring av Polismyndighetens verksamhet av följande 
skäl. Sveriges säkerhet påverkades, vilket inte är förenligt med regeringens 
och riksdagens mål om en polisnumerär. Polisens ingripandeförmåga inskr- 
änktes och dess arbetsmetoder förändrades, då Mikael Andersson inte längre 
gavs samma förutsättningar att uppfylla sin ingripandeskyldighet. Beslutet 
hade en strategisk och principiell innebörd för verksamheten. Tilliten och 
attraktionskraften till polisen som organisation påverkades, eftersom en pol- 
isman utan tjänstevapen förlorar möjligheten att utföra sina befogenheter. 
Det finns en skyddsaspekt avseende tilldelning av utrustning, eftersom våld 
och hot mot poliser har ökat markant under de senaste åren. Slutligen inne- 
bar beslutet en inskränkning för verksamheten eftersom poliser är krigspla- 
cerade vid Polismyndigheten och har skyldigheter vid höjd beredskap eller 
krig. 

 
Staten har ifrågasatt vad OFR/P anfört och sammanfattningsvis gjort gäl- 
lande att beslutet inte har några likheter med sådana beslut som typiskt sett 
anses innebära en viktigare förändring av en verksamhet och att beslutet inte 
heller är ett beslut av strategisk eller principiell innebörd för verksamheten. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Parterna är överens om att FAP 104-2 och Polismyndighetens arbetsordning 
har förhandlats enligt 11 § medbestämmandelagen. Med stöd av dessa regle- 
ringar kan Polismyndigheten fatta beslut om att återta enskilda polismäns 
tjänstevapen, om de inte längre har behov av tjänstevapnet. Beslutet att 
återta Mikael Anderssons tjänstevapen innebar, enligt Arbetsdomstolens 
mening, inte någon viktigare förändring av Polismyndighetens verksamhet. 
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Polismyndigheten har således inte varit förhandlingsskyldig enligt 11 § 
första stycket första meningen medbestämmandelagen. 

 
Frågan om förhandlingsskyldighet på grund av viktigare förändring av 
Mikael Anderssons arbets- eller anställningsförhållanden 

 
Parternas ståndpunkter 

 
OFR/P har i denna del sammanfattningsvis gjort gällande följande. När 
Mikael Andersson rör sig ute i samhället i tjänsten är han att betrakta som 
polis i yttre tjänst med lagstadgad ingripandeskyldighet. För att kunna upp- 
fylla den skyldigheten behöver han viss utrustning, bl.a. tjänstevapnet. Utan 
tjänstevapnet skulle han inte kunna ingripa vid t.ex. ett knivöverfall. Det är 
motiverat av såväl arbetsmiljö- som säkerhetsskäl att han som polisman bär 
tjänstevapen. Beslutet att återta Mikael Anderssons tjänstevapen förändrade 
hans förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter som polis. Detta gäller 
även för hans roll som skjut- och vapeninstruktör, vilket han var fram till 
årsskiftet 2020/2021. Beslutet påverkade också hans skyldigheter som krigs- 
placerad vid Polismyndigheten i händelse av höjd beredskap eller krig. 
Beslutet fick således många följdverkningar för Mikael Andersson i hans 
arbets- och anställningsförhållanden. Det handlar om principiellt viktiga frå- 
gor som förbundet har intresse av att förhandla. 

 
Staten har häremot sammanfattningsvis anfört följande. Det finns ingen rätt 
för poliser som arbetar i yttre tjänst att bära tjänstevapen. Mikael Andersson 
arbetar inte heller i yttre tjänst. Varken före eller efter beslutet var det moti- 
verat av säkerhetsskäl att han bar skjutvapen när han i egenskap av lokalför- 
valtare rörde sig ute i samhället. Beslutet har inte inneburit någon begräns- 
ning av en rättighet eller förmån. Ett tjänstevapen är ett arbetsredskap som 
ska återtas om det inte längre behövs. Mikael Andersson förväntas inte ut- 
föra ingripanden som innebär våldsanvändning, varken regelbundet eller 
tillfälligt. Det finns inte utrymme att utföra uppdrag som skjut- eller vapen- 
instruktör inom ramen för funktionen som lokalförvaltare. Även om han 
varit instruktör ett par gånger per år, har han inte haft behov av ett eget 
tjänstevapen. Beslutet påverkade inte hans skyldigheter som krigsplacerad. 
Mikael Anderssons arbets- och anställningsförhållanden är desamma efter 
beslutet att återta tjänstevapnet som de var innan. Beslutet innebar således 
inte en viktigare förändring av Mikael Anderssons arbets- eller anställnings- 
förhållanden. 

 
Mikael Anderssons arbetsuppgifter 

 
Av utredningen har följande framkommit om Mikael Anderssons arbetsupp- 
gifter. 

 
Mikael Andersson är anställd som polisinspektör vid Polismyndigheten. 
Sedan 2012 har han arbetat med lokalförvaltning och sedan den 1 januari 
2015 är han placerad på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet. 
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Lokalförsörjningschefen Làszló Nagy Némedi har uppgett bl.a. följande. 
Lokalförsörjningsenheten sköter alla lokaler som Polismyndigheten hyr. 
Enheten har cirka 100 medarbetare som tillsammans hanterar 1 000 hyres- 
avtal. Lokalförvaltarnas arbetsuppgifter är i första hand att hålla kontakt 
med hyresvärdar, se till att avtal hålls och att lokaler är i acceptabelt skick. 
De flesta som arbetar på enheten är inte poliser. Det ingår inte att ha poli- 
siära uppdrag på lokalförsörjningsenheten. 

 
Mikael Andersson har uppgett att han är projektledare för de fastigheter som 
är mest känsliga för polisen, att han i sitt arbete reser mellan anläggningarna 
för att tillse säkerheten där och att han har tjänstevapnet med sig när han 
reser med tåg och bil, men inte när han reser med flyg. Han har förklarat att 
han har tjänstevapnet för att han är polis med ingripandeskyldighet, att det 
finns en hotbild mot anläggningarna och att både lokaler, personal och for- 
don kartläggs. 

 
Mikael Anderssons kollega, Peter Eneman, som arbetade med Mikael 
Andersson på lokalförsörjningsenheten i tre år, har uppgett att mycket av 
arbetet handlade om samordning och att representera Polismyndigheten i 
möten med bl.a. arkitekter och entreprenörer. Han har uppgett att han slu- 
tade på enheten på grund av att arbetsgivaren beslutade att återta hans tjäns- 
tevapen. 

 
Beslutet 

 
Av utredningen har följande framkommit om beslutet att återta Mikael 
Anderssons tjänstevapen. 

 
Den 24 april 2019 beslutade Polismyndigheten med stöd av 15 § FAP 104-2 
att återta Mikael Anderssons tjänstevapen. Motiveringen till beslutet var att 
Mikael Andersson i sin funktion som lokalförvaltare på lokalförsörjningsen- 
heten, varken regelbundet eller tillfälligt, förväntades utföra ingripanden 
som kunde innefatta våldsanvändning och att han därmed inte hade något 
behov av att bära tjänstevapen. 

 
HR-chefen Damir Omérov har uppgett följande om bakgrunden till beslutet. 
Arbetsgivaren hade under en tid inte följt upp och återkallat tjänstevapen, 
som poliser inte längre hade behov av. Under 2019 kom därför Polismyn- 
digheten att besluta att flera personer på it-och ekonomiavdelningarna skulle 
få sina vapen återtagna. Tjänstevapen återtas annars oftast i samband med 
att arbetsuppgifter ändras eller när en polis i samband med årlig uppskjut- 
ning anser att han eller hon inte längre vill ha vapnet. Tjänstevapnet är 
Polismyndighetens egendom på samma sätt som all arbetsutrustning för vil- 
ken det görs en prövning av arbetstagarens behov. En polis som fått sitt 
tjänstevapen återtaget kan få tillbaka det, om arbetsuppgifterna ändras så att 
ett behov av tjänstevapen uppstår på nytt. 
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Enligt Damir Omérov och Làszló Nagy Némedi har Mikael Anderssons 
anställningsförhållande eller arbetsuppgifter som lokalförvaltare inte föränd- 
rats genom beslutet. Làszló Nagy Némedi har vidare, i likhet med ekonomi- 
avdelningens avdelningschef Fredrik Modigh, uttryckt att det inte finns 
något behov av att bära tjänstevapen som lokalförvaltare och att det tvärtom 
kan vara olämpligt och kännas olustigt för motparten under ett möte eller en 
avtalsförhandling, om lokalförvaltaren bär tjänstevapen. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Beslutet att återta Mikael Anderssons tjänstevapen var inte tillfälligt men 
heller inte permanent då det skulle kunna omprövas om hans arbetsuppgifter 
ändrades. 

 
När beslutet om att återta Mikael Anderssons tjänstevapen fattades hade han 
arbetat med lokalförsörjning i cirka sju år, varav sedan den 1 januari 2015 
vid lokalförsörjningsenheten. Det har inte framkommit något som talar för 
att det legat inom ramen för Mikael Anderssons arbetsuppgifter där att bära 
det arbetsredskap som ett tjänstevapen är. Det saknas skäl att ifrågasätta det 
som Damir Omérov och Làszló Nagy Némedi har uppgett om att beslutet 
inte förändrat Mikael Anderssons anställningsförhållande eller arbetsuppgif- 
ter som lokalförvaltare. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har Polismyndigheten inte varit förhand- 
lingsskyldig på den grunden att beslutet inneburit att Mikael Anderssons 
förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter förändrats. Den förändring för 
Mikael Andersson som det innebar att han tills vidare inte längre fick ha ett 
tjänstevapen får, med hänsyn till hans arbetsuppgifter vid lokalförsörjnings- 
enheten, anses objektivt sett vara av mindre betydelse. 

 
När det därefter gäller det som OFR/P har gjort gällande om att beslutet 
medfört att Mikael Andersson inte kan fullgöra sin lagstadgade ingripande- 
skyldighet och att det påverkar såväl hans arbetsmiljö och säkerhet som 
hans skyldigheter som krigsplacerad vid Polismyndigheten i händelse av 
höjd beredskap eller krig, gör Arbetsdomstolen följande bedömning. 

 
Av det som framkommit i förhören med Mikael Andersson, Peter Eneman 
och Sofia Ask framstår det som att det är de ovan redovisade frågorna som 
är av störst vikt för både förbundet och Mikael Andersson, dvs. att Mikael 
Andersson behöver ett tjänstevapen just för att han är polis. Samtliga har 
uttryckt att Mikael Andersson har behov av tjänstevapnet av det skälet och 
har understrukit att han som polisman måste kunna ingripa i händelse av att 
ett brott begås där han befinner sig i arbetet och att behovet av tjänstevapen 
påverkas av krigsplaceringen. Samma uppfattning kommer till uttryck i pro- 
tokollet från den centrala förhandlingen om beslutet att återta Mikael 
Anderssons tjänstevapen, där förbundet anfört dessa grunder samt ifrågasatt 
FAP 104-2 och yrkat att de föreskrifterna ska ändras. 
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Enligt med förbundet förhandlade föreskrifter fick emellertid Polismyndig- 
heten återta tjänstevapnet, när den bedömde att behovet av att bära skjutva- 
pen hade upphört. Att förbundet tydligen har den generella uppfattningen att 
poliser av anförda skäl normalt ska ha tjänstevapen och att de förhandlade 
föreskrifterna bör ändras i enlighet härmed, innebär enligt Arbetsdomstolens 
mening inte att det typiskt sett finns ett relevant intresse för den fackliga 
organisationen att få förhandla inför enskilda beslut om att återta tjänsteva- 
pen, när beslutet objektivt sett med hänsyn till arbetsuppgifterna är av 
mindre betydelse. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har beslutet således inte heller inneburit 
någon viktigare förändring av Mikael Anderssons arbets- eller anställnings- 
förhållanden av de nu angivna skälen. 

 
När det slutligen gäller frågan om ett uppdrag som skjut- och vapeninstruk- 
tör påverkats av beslutet, har parterna olika uppfattningar om Mikael 
Andersson över huvud taget varit sådan instruktör under placeringen vid 
lokalförsörjningsenheten. Även om Arbetsdomstolen godtar Mikael 
Anderssons uppgifter om att han tidigare verkat som skjut- och vapenin- 
struktör cirka två gånger per år, så är det genom Làszló Nagy Némedis upp- 
gifter klarlagt att det inte skett inom ramen för hans anställning på lokalför- 
sörjningsenheten, dvs. han har inte ålagts av arbetsgivaren att utföra den 
arbetsuppgiften. Både Mikael Andersson och Tomas Windahl har uppgett 
att det i och för sig går att låna vapen för instruktionstillfällen. Mot denna 
bakgrund gör domstolen bedömningen att beslutet om att återta tjänstevap- 
net visserligen kan sägas ha inneburit ett visst ingrepp av Mikael Andersson 
arbets- eller anställningsförhållanden men att detta varit av mindre bety- 
delse. 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden ovan innebär att Polismyndigheten 
inte har varit skyldig att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen före 
beslutet att återta Mikael Anderssons tjänstevapen. 

 
Sammanfattning och rättegångskostnader 

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att OFR/P:s talan ska avslås. 

Vid denna utgång ska OFR/P betala statens rättegångskostnader i målet. 
OFR/P har vitsordat det av staten yrkade beloppet. 
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Domslut 

 
1. Arbetsdomstolen avslår den av OFR/P förda talan. 

 
2. OFR/P ska ersätta statens rättegångskostnader med 140 000 kr avseende 
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom 
till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, 
Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 63/21 
2021-12-01 Mål nr A 107/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Joakim Lindqvist, samma adress 

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

SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Michael Forsman är medlem i Fackför- 
bundet ST. Han har sedan den 22 augusti 2018 varit anställd som säkerhetssam- 
ordnare vid Migrationsverkets funktion för säkerhet. Hans befattning som säker- 
hetssamordnare är placerad i säkerhetsklass 2 enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Efter att en förnyad säkerhetsprövning av Michael Forsman genom- 
förts beslutade Migrationsverket genom säkerhetsskyddschefen Patrik Salino 
den 18 mars 2020 att Michael Forsmans inplacering i säkerhetsklass skulle 
upphöra. Michael Forsman var därmed, enligt författning, inte längre behörig att 
delta i säkerhetskänslig verksamhet i sin befattning som säkerhetssamordnare. 
Migrationsverket erbjöd därför Michael Forsman i slutet av mars 2020 en befatt- 
ning som migrationshandläggare vid förvaret i Märsta som Michael Forsman 
avböjde den 8 maj 2020. Migrationsverket sade därefter upp honom av person- 
liga skäl med verkan från den 22 juni 2020. 

Parterna tvistar om uppsägningen var sakligt grundad. 

Säkerhetsskyddslagstiftningen 

Av säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår bl.a. följande. 

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vidta de säker- 
hetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfatt
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ning, förekomsten av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga 
omständigheter (1 kap. 1 § och 2 kap 1 §). Med säkerhetskänslig verksamhet 
avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas 
av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

 
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska 
placeras i säkerhetsklass i den utsträckning som framgår av 3 kap. 6–10 §§ 
säkerhetsskyddslagen (3 kap. 5 §). 

 
En säkerhetsskyddsåtgärd är personalsäkerhet. Den ska, bl.a. förebygga att 
personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där 
de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksam- 
het som av någon annan anledning är säkerhetskänslig (2 kap. 4 §). Den som 
genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verk- 
samhet ska som huvudregel säkerhetsprövas (3 kap. 1 §). Säkerhetsprövningen 
syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som 
skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt och 
vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas inne- 
bära sårbarheter i säkerhetshänseende (3 kap. 2 §). Säkerhetsprövningen ska 
göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas och ska 
följas upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten 
pågår (3 kap. 3 §). Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedöm- 
ning av en persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten 
omprövas. Säkerhetsprövningen ska utgå från bl.a. uppgifter som kommit fram 
när grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som 
ska prövas. Bedömningen ska som huvudregel göras av den som beslutar om 
anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten (3 kap. 
4 §). 

 
I 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) anges bl.a. att behörig att ta 
del av säkerhetsskyddsklassade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig 
verksamhet är, om inte något annat följer av bestämmelser i lag, endast den som 
har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt. Av bilagan till förordningen fram- 
går att Migrationsverket beslutar om placering av bl.a. anställning i säkerhets- 
klass 2 och 3. 

 
Ett beslut om att någon inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning 
får inte överklagas. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Fackförbundet ST har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att uppsägningen 
av Michael Forsman är ogiltig och förplikta staten att till Michael Forsman 
betala allmänt skadestånd med 130 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning (den 28 oktober 2020) till dess betalning sker. 
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Staten har bestritt yrkandena, men vitsordat sättet att beräkna ränta. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Michael Forsman arbetade som säkerhetssamordnare hos Migrationsverket, 
vilket är en befattning som är placerad i säkerhetsklass. På Migrationsverkets 
initiativ blev Michael Forsman föremål för en förnyad säkerhetsprövning, som 
utmynnade i att Migrationsverkets säkerhetsskyddschef fattade beslut om att 
hans inplacering i säkerhetsklass skulle upphöra. Anledningen till beslutet var att 
Michael Forsman i olika sammanhang skulle ha uttryckt missnöje med sin 
arbetssituation. 

 
Till följd av beslutet var Michael Forsman enligt författning inte längre behörig 
för arbete i sin befattning som säkerhetssamordnare. Migrationsverket erbjöd 
honom därför omplacering till en icke säkerhetsklassad befattning som migra- 
tionshandläggare, vilket erbjudande han avböjde. Myndigheten sade därefter upp 
honom av personliga skäl. Tvisten i Arbetsdomstolen gäller om det fanns saklig 
grund för uppsägningen. Mellan parterna är därvid även tvistigt om Migrations- 
verket agerat i strid med tvåmånadersregeln. 

 
Arbetsdomstolen börjar med att redogöra för de rättsliga utgångspunkter som 
bör gälla vid prövningen för att sedan gå in på själva prövningen av uppsägning- 
ens giltighet. 

 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Säkerhetsskyddslagstiftningen 
 

Inledningsvis i domen har det redogjorts för säkerhetsskyddslagstiftningen. Den 
innebär bl.a. att den, som enligt anställningsmyndighetens bedömning inte 
uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning, inte är behörig att delta i 
myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet. 

 
Uppsägning när en arbetstagare inte längre uppfyller kraven för en godkänd 
säkerhetsprövning 

 
Om en anställning har kommit att stå i strid med författning på ett definitivt sätt, 
har det ansetts att arbetsgivaren kan skilja arbetstagaren från anställningen utan 
att iaktta bestämmelserna i anställningsskyddslagen, i vart fall om arbetstagaren 
inte alls får användas i den verksamhet arbetsgivaren bedriver (AD 1979 nr 90,  
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AD 2000 nr 17 och AD 2016 nr 9). Det har då varit fråga om beslut fattade av 
någon annan än arbetsgivaren i fråga om arbetstillstånd, säkerhetsprövning eller 
godkännande av länsstyrelse av personal hos bevakningsföretag. 

 
När det, i fråga om säkerhetsprövning, är en bedömning, som gjorts av den 
statliga anställningsmyndigheten själv, som gör att en anställning kommit att stå i 
strid med författning, har det emellertid ansetts att en prövning i sak enligt anställ- 
ningsskyddslagen ska göras. Det ska då göras en prövning av om de faktiska 
omständigheter som staten åberopat innebär att det fanns saklig grund för uppsäg- 
ningen (se AD 2019 nr 39 med vidare hänvisningar till bl.a. praxis från Europa- 
domstolen om artikel 6 i Europakonventionen). I det rättsfallet hade arbetstagaren 
– en polis – inte erbjudits annat arbete hos anställningsmyndigheten och det hade 
inte heller invänts att sådant arbete borde ha erbjudits. 

 
Just när det gäller säkerhetsprövning, som anställningsmyndigheten själv gör, 
kan det dock finnas möjlighet att erbjuda den som inte längre uppfyller kraven 
för en godkänd säkerhetsprövning annat arbete i den verksamhet inom myndig- 
heten som inte är så säkerhetskänslig att en säkerhetsprövning behöver göras. 
Erbjuder anställningsmyndigheten inte arbetstagaren annat arbete, när det är 
möjligt och skäligt, finns det inte saklig grund för uppsägning av arbetstagaren 
på grund av att denne inte längre uppfyller kraven för en godkänd säkerhets- 
prövning och därför inte får arbeta i sin befattning (7 § andra stycket anställ- 
ningsskyddslagen). 

 
Ger i stället anställningsmyndigheten arbetstagaren ett skäligt erbjudande om 
annat arbete som denne avböjer, är det först genom avböjandet som det står klart 
att arbetstagaren inte längre kan kvarstå i anställning hos myndigheten. Det kan 
nämligen i den situationen inte anses skäligt att kräva att anställningsmyndig- 
heten bereder arbetstagaren annat arbete genom att, om det är möjligt, ensidigt 
förflytta denne inom ramen för arbetsskyldigheten. Det är då både de omständig-
heter som bedömningen vid säkerhetsprövningen grundades på och det förhål- 
landet att arbetstagaren har avböjt annat arbete som gör att anställningen hos 
myndigheten står i strid med författning och måste avslutas. 

 
I 3 kap 2 § säkerhetsskyddslagen anges att säkerhetsprövningen syftar till att 
klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i 
lagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt och att vid säkerhetspröv- 
ningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i 
säkerhetshänseende. Om arbetstagaren inte längre kan antas uppfylla lagens krav 
på lojalitet och pålitlighet samt den angivna såbarhetsbedömningen, blir följden 
att han eller hon inte blir godkänd vid säkerhetsprövningen och därmed inte får 
användas för arbete som är säkerhetsklassat. 

 
Av Europadomstolens praxis följer att artikel 6 i Europakonventionen kräver att 
en domstol har att, om det begärs av arbetstagaren, granska de omständigheter 
som gjort att anställningen avslutats (Europadomstolens mål Hamit Pişkin mot 
Turkiet, nr 33399/18, särskilt punkt 147 i domen den 15 december 2020). Detta 
gäller om själva säkerhetsprövningsbeslutet inte kan överprövas på ett sätt som 
uppfyller kraven på en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. 
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Staten har alltså att i en tvist om uppsägning visa, förutom att arbetstagaren 
faktiskt avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete, omständigheter som gör 
att det kan antas att arbetstagaren inte var lojal mot de intressen som skyddas i 
säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig från säkerhetssynpunkt, 
varvid sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i säkerhets- 
hänseende ska beaktas. Lyckas staten med detta, även med beaktande av den 
bevisning som arbetstagarsidan fört, fanns det saklig grund för uppsägningen. 
Lyckas staten å andra sidan inte med detta, fanns det – oberoende av omplace- 
ringsfrågan – inte saklig grund för uppsägningen. 

 
Av förarbetena till säkerhetsskyddslagen framgår att upplevt missnöje med sin 
arbetssituation kan vara ett sådant förhållande som kan påverka risk och mottag- 
lighet för utpressning och därmed sårbarheten i säkerhetshänseende (prop. 
2017/18:89 s. 144). Detta lär i än högre grad gälla om missnöje uttrycks vid flera 
tillfällen inför flera andra personer. I SOU 2015:25 s. 391 sägs vidare att erfaren- 
heter visar att missnöje inte sällan kan vara ett motiv för att lämna information 
till främmande makt. 

 
Tvåmånadersregeln 

 
En uppsägning som beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren 
personligen får enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen inte grundas 
enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader 
innan underrättelse om tilltänkt uppsägning lämnades enligt 30 § anställnings- 
skyddslagen (tvåmånadersregeln). Det gäller dock inte bl.a. om det finns synner- 
liga skäl för att omständigheterna får åberopas. 

 
Såsom framgått av det redan anförda är den omständigheten, att arbetstagaren 
avböjt ett erbjudande om annat arbete, en förutsättning för att det ska finnas 
saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt anställningsmyndig- 
hetens bedömning inte längre uppfyller kraven för en godkänd säkerhetspröv- 
ning avseende sina nuvarande arbetsuppgifter. När anställningsmyndigheten i 
anslutning till den icke godkända säkerhetsprövningen lämnat ett seriöst erbju- 
dande om annat arbete, och således inte avser att vidta någon uppsägning, bör 
det därför vara tillräckligt för att uppfylla tvåmånadersregeln att myndigheten 
underrättar arbetstagaren om tilltänkt uppsägning senast två månader efter det att 
arbetstagaren avböjde erbjudandet. Har så skett, får även de tidigare kända 
omständigheterna som bedömningen vid säkerhetsprövningen grundades på 
beaktas vid prövningen av om det fanns saklig grund för uppsägningen. 

 
Har Migrationsverket agerat i strid med tvåmånadersregeln? 

 
Den 2 juni 2020 underrättade Migrationsverket Michael Forsman enligt 30 § 
anställningsskyddslagen om tilltänkt uppsägning. Den 18 mars 2020, dvs. mer än 
två månader dessförinnan, fattade Migrationsverket beslutet om att Michael 
Forsmans inplacering i säkerhetsklass skulle upphöra. I nära anslutning till 
beslutet – redan i slutet av mars 2020 – lämnade Migrationsverket, efter en 
omplaceringsutredning, Michael Forsman omplaceringserbjudandet. Inget har 
framkommit som tyder på att omplaceringserbjudandet inte var seriöst. 
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Enligt vad staten anfört utan invändning från Fackförbundet ST blev omplace- 
ringsutredningen och omplaceringsbeslutet föremål för samverkansförhandlingar 
lokalt och centralt mellan Migrationsverket och Fackförbundet ST den 31 mars 
respektive den 28 april 2020. Därefter, den 8 maj 2020, meddelade Michael 
Forsman att han avböjde omplaceringserbjudandet. Eftersom det först då stod 
klart att en uppsägning av Michael Forsman var nödvändig och han sades upp 
inom två månader därefter, får också de tidigare kända omständigheterna som 
bedömningen vid säkerhetsprövningen grundades på beaktas vid prövningen av 
om det fanns saklig grund för uppsägningen. 

 
Kan det antas att Michael Forsman inte var pålitlig från säkerhetssynpunkt? 

 
Underlaget för den förnyade säkerhetsprövningen 

 
Utredningen visar följande om underlaget för den förnyade säkerhetsprövningen. 

 
Uppgifter inhämtades från två personer vid Migrationsverket som varit chef för 
Michael Forsman – Linda Ottosson och Therese Naess – från två kollegor till 
Michael Forsman och från verksamhetschefen hos Michael Forsmans närmast 
föregående arbetsgivare. Uppgifterna dokumenterades skriftligt. Dessutom 
gjordes en förnyad säkerhetsprövningsintervju med Michael Forsman som 
också dokumenterades skriftligt. Det skriftliga materialet i underlaget har 
åberopats som bevisning. 

 
Samtliga uppgiftslämnare vid Migrationsverket – utom Michael Forsman – hade 
enligt det dokumenterade materialet lämnat uppgifter om vad de själva upplevt 
som kan sammanfattas med att Michael Forsman vid olika tillfällen inför andra 
på Migrationsverket, inom och utanför funktionen för säkerhet, skulle ha 
uttryckt sig kritiskt eller nedvärderande om säkerhetsverksamheten vid Migra- 
tionsverket och chefer där. I det dokumenterade materialet finns konkreta 
beskrivningar av i vilka situationer Michael Forsman skulle ha gjort detta och 
exempel på vad han ska ha sagt, bl.a. att han och en uppgiftslämnare måste få 
bort deras dåvarande chef som inte kunde något om säkerhet. Dessutom har 
samtliga dessa uppgiftslämnare lämnat uppgifter om att de från andra personer 
skulle ha fått liknande uppgifter om Michael Forsmans uppträdande. Uppgifts- 
lämnaren vid Michael Forsmans tidigare arbetsgivare hade enligt det dokumen- 
terade materialet lämnat andrahandsuppgifter om att Michael Forsman skulle ha 
uttryckt sig kritiskt eller nedvärderande om den arbetsgivarens verksamhet på 
säkerhetsområdet och dess ledning. 

 
Den förnyade säkerhetsprövningen initierades av Linda Ottosson, som Michael 
Forsman hade en konflikt med. Såvitt framkommit bidrog hon inte till insamlan- 
det av underlaget på annat sätt än att hon såsom Michael Forsmans tidigare chef 
själv var en av flera uppgiftslämnare. Det var i stället andra chefer som bestämde 
vilket underlag som skulle inhämtas. Av en redogörelse för beslutet om att 
Michael Forsmans inplacering i säkerhetsklass skulle upphöra framgår att Patrik 
Salino avvaktade resultatet av en faktaundersökning från Previa om Michael 
Forsmans påståenden om kränkande särbehandling från Linda Ottossons sida 
innan han fattade beslutet om att Michael Forsmans inplacering i säkerhetsklass 
skulle upphöra. Patrik Salino, som började hos Migrationsverket i början av 
januari 2020, kände inte Linda Ottosson närmare och hade ingen konflikt med 
Michael Forsman. 
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Michael Forsman fick inte före uppsägningen tillgång till det dokumenterade 
materialet och fick inga frågor om de konkreta beskrivningar av olika situationer 
som finns i materialet. 

 
Övrig utredning 

 
Staten har, förutom det skriftliga underlaget för den förnyade säkerhetspröv- 
ningen, åberopat vittnesförhör med Patrik Salino och Therese Naess. Patrik 
Salino har inte redogjort för några egna iakttagelser av Michael Forsman som 
kan ha betydelse för pålitligheten från säkerhetssynpunkt. 

 
Fackförbundet ST har åberopat förhör under sanningsförsäkran med Michael 
Forsman och vittnesförhör med Birgitta Ewing och John Olofsson som båda 
tidigare arbetat med Michael Forsman samt viss skriftlig bevisning. Birgitta 
Ewing och John Olofsson har hörts om andra omständigheter än de som framgår 
av det skriftliga underlaget för den förnyade säkerhetsprövningen. Av förhören 
med dem har inte framkommit något som gör att det kan antas att Michael 
Forsman inte var pålitlig från säkerhetssynpunkt, snarast tvärtom. 

 
De flesta som lämnat uppgifter inför den förnyade säkerhetsprövningen har 
således inte hörts i målet. 

 
Therese Naess har om sina egna iakttagelser av Michael Forsman som kan ha 
betydelse för pålitligheten från säkerhetssynpunkt berättat om ett möte i slutet av 
2018. Hon var vid tillfället inte Michael Forsmans chef utan chef för internatio- 
nella avdelningen som hade gjort ett dokument som diskuterades vid mötet. 
Enligt Therese Naess var Michael Forsman kategorisk, raljerande och cynisk i 
förhållande till myndighetsledningen och sade saker som att det inte fungerade 
med ledningen, att det inte fanns någon kompetens och att det var ett kasst doku- 
ment som hon hade ansvar för. 

 
Michael Forsman har i sitt förhör, i enlighet med Fackförbundet ST:s inställning, 
förklarat att de uppgifter som dokumenterats i det skriftliga underlaget i stora 
delar är oriktiga i sak. Han har således förnekat att han sagt det som dokumente- 
rats. I fråga om det möte som Therese Naess berättat om har han sagt att det inte 
ägde rum på den tidpunkt och med de deltagare som Therese Naess angett. Han 
har i stället berättat om ett annat möte med henne där han inte framförde kritik 
mot riktlinjer som Therese Naess dåvarande avdelning skrivit. 

 
Vad Michael Forsman sagt om att uppgiftslämnaren vid hans tidigare arbets- 
givare var positivt inställd till honom får visst stöd av de mejl från uppgifts- 
lämnaren som Fackförbundet ST åberopat som bevisning. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Arbetsdomstolen anser att det inte framkommit skäl för att ifrågasätta att vad 
uppgiftslämnarna faktiskt uppgivit dokumenterats på ett korrekt sätt i underlaget. 
Inte heller Fackförbundet ST verkar i och för sig ifrågasätta detta. 
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Det dokumenterade materialet i underlaget inför den förnyade säkerhetspröv- 
ningen får anses ge vid handen att Michael Forsman vid flera olika tillfällen 
inför andra hade uttryckt missnöje med Migrationsverkets säkerhetsverksamhet 
och, på ett delvis anmärkningsvärt sätt, även med de som ansvarade för den. De 
dokumenterade uppgifterna från den tidigare arbetsgivaren tyder på att han på 
motsvarande sätt hade uttryckt missnöje beträffande den arbetsgivaren. 

 
Att uppgiftslämnarna, som inte hörts i målet, sagt det som dokumenterats kan 
emellertid, mot Michael Forsmans bestämda förnekande under sanningsförsäk- 
ran av alla de uppgivna omständigheterna som kan ha betydelse för pålitligheten 
från säkerhetssynpunkt, inte anses ha en sådan bevisverkan att det är visat att 
Michael Forsman sagt det som dokumenterats. 

 
I frågan om Michael Forsman uttryckt kritik eller missnöje inför Therese Naess 
står ord mot ord och det finns, när ingendera partssidan presenterat den stöd- 
bevisning som rimligen borde vara möjlig att få fram, inte anledning att tro mer 
på den ena än den andra. Therese Naess uppgifter avser dessutom kritik som ska 
ha lämnats till den inom Migrationsverket som ansvarade för dokumentet vid ett 
enda tillfälle nästan halvtannat år före uppsägningen. 

 
Det är Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning att utredningen i målet 
inte gör att det kan antas att Michael Forsman inte var lojal mot de intressen som 
skyddas i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig från säkerhetssyn- 
punkt. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
De omständigheter som bedömningen vid Migrationsverkets förnyade säkerhets- 
prövning av Michael Forsman grundades på får, jämte den omständigheten att 
Michael Forsman avböjde ett omplaceringserbjudande som lämnades i nära 
anslutning till att säkerhetsprövningen avslutades, beaktas vid prövningen av om 
det fanns saklig grund för uppsägningen. 

 
Utredningen i målet gör inte att det kan antas att Michael Forsman inte var lojal 
mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var 
pålitlig från säkerhetssynpunkt. Det innebär att det, trots att Michael Forsman 
avböjde ett omplaceringserbjudande, inte fanns saklig grund för uppsägningen. 
Den ska därför ogiltigförklaras. Michael Forsman bör för den lagstridiga uppsäg- 
ningen få ett skäligt allmänt skadestånd om 75 000 kr. 

 
Rättegångskostnader 

 
Det underlag Migrationsverket tog fram inför den förnyade säkerhetsprövningen 
hade enligt Arbetsdomstolens mening en rimlig omfattning och det hade även i 
övrigt tagits fram på ett godtagbart sätt samt gav Migrationsverket befogad 
anledning att dra slutsatsen att Michael Forsman inte längre uppfyllde kraven i 
3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen för en godkänd säkerhetsprövning och därför 
behövde omplaceras. Genom domen klargör Arbetsdomstolen bl.a. hur bevis- 
frågorna i aktuell situation bör bedömas. Därför får staten anses ha haft skälig 
anledning att få tvisten prövad på det material som lagts fram i målet på ett 
sådant sätt att vardera parten, enligt 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen, bör 
bära sin rättegångskostnad. 

November 2021 s. 24

AD 2021 nr 63



 
 
 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen av Michael Forsman. 
 

2. Staten ska till Michael Forsman betala allmänt skadestånd med 75 000 kr, 
med ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 oktober 2020 till dess betalning sker. 

 
3. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist 
(skiljaktig), Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. 

 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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Domsbilaga 
i mål nr A 107/20 

 
 
 
 
 
 
 

Ledamoten Karl Olof Stenqvists skiljaktiga mening 
 

Jag har en avvikande uppfattning från majoritetens bedömning. 
 

Forsman arbetade som säkerhetssamordnare på en befattning som var säker- 
hetsklassad. På grund av att han enligt staten inte längre uppfyllde kraven för 
säkerhetsklassning i säkerhetslagen, upphörde Forsmans inplacering i säker- 
hetsklass. Staten har motiverat grunderna för beslutet. 

 
När Forsman inte längre var säkerhetsklassad kunde han inte vara kvar i en 
säkerhetsklassad befattning. Staten tog då upp förhandlingar med Forsman och 
hans fackliga organisation och erbjöd Forsman en omplacering. Inget tyder på att 
omplaceringserbjudandet var oseriöst och oskäligt. Forsman avböjde omplace- 
ringen varför saklig grund för uppsägning av Forsman förelåg. Kärandens talan 
ska avslås. 

 
Överröstad i nämnda avseenden delar jag i övrigt majoritetens uppfattningar. 

November 2021 s. 26

AD 2021 nr 63


	MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2021  novemberrapporten innehåller följande domar
	Blank Page
	Blank Page
	59.pdf
	Bakgrund
	Yrkanden m.m.
	PME Commercial Construction AB
	Byggnads
	Domskäl
	Domslut

	61.pdf
	Bakgrund
	Yrkanden m.m.
	Domskäl
	Domslut
	Blank Page

	63.pdf
	Bakgrund
	Säkerhetsskyddslagstiftningen
	Yrkanden m.m.
	Domskäl
	Domslut
	Ledamoten Karl Olof Stenqvists skiljaktiga mening




