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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 8/22 

 2022-02-02 Mål nr B 77/21 
 Stockholm  

 

 

 

 

KLAGANDE 

Valvent AB, 556495-8295, Box 975, 801 33 Gävle 

Ombud: juristerna Michael Jensen och Jakob Lindholm, Arbetsrättsbyrån 

MBL11, Amerikagården 1, 232 51 Åkarp 
 

MOTPART 

Ulf Engström, 19650105-7530, Spikåsvägen 41, 818 32 Valbo 

Ombud: jur.kand. Per Axell, Arbetsrättsspecialisten, Bo Bergmans gata 14, 

115 50 Stockholm 
 

SAKEN 

ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 
 

ÖVERKLAGAD DOM 

Gävle tingsrätts dom den 28 juni 2021 i mål nr T 1549-20 
 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

 

Yrkanden m.m. 
 

Valvent AB har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens 

dom, ska 

1. avvisa eller i andra hand ogilla Ulf Engströms fastställelseyrkande, 

2. ogilla Ulf Engströms yrkande om allmänt skadestånd samt 

3. upphäva bolagets förpliktelse att betala ersättning till Ulf Engström för 

hans rättegångskostnader och i stället förplikta honom att ersätta bolaget 

för rättegångskostnader vid tingsrätten med där yrkat belopp. 
 

Ulf Engström har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling. 

Parterna har till stöd för sin talan åberopat samma grunder och bevisning 

som vid tingsrätten samt utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som 

där. Ulf Engström har i Arbetsdomstolen tillåtits åberopa viss tillkommande 

skriftlig bevisning. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Arbetsdomstolen kommer först att ta ställning till yrkandet att Ulf 

Engströms fastställelseyrkande – yrkandet att uppsägningen ska 

ogiltigförklaras – ska avvisas. 
 

Därefter kommer domstolen att pröva 

- om Valvent brutit mot det s.k. uppsägningsförbudet i 7 § tredje tycket 

anställningsskyddslagen, 

- om det funnits saklig grund för uppsägning enligt 7 § första och andra 

stycket anställningsskyddslagen samt 

- om Valvent brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddsla- 

gen. 
 

För det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att Valvent brutit mot 

anställningsskyddslagen i något av dessa avseenden, kommer domstolen att 

pröva om Ulf Engströms anspråk är preskriberat. 
 

Till sist kommer domstolen att ta ställning till frågor om rättegångskostna- 

der. 
 

Frågan om otillåten fastställelsetalan 
 

Enligt 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken får en talan om faststäl- 

lelse huruvida ett visst rättsförhållande består eller inte, upptas till prövning, 

om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till för- 

fång. Av tredje stycket samma paragraf framgår att om det i lag anges att en 

fastställelsetalan får tas upp i andra fall så gäller det. 
 

Enligt 34 § anställningsskyddslagen ska en uppsägning av en arbetstagare, 

som sagts upp utan saklig grund, förklaras ogiltig på yrkande av arbetstaga- 

ren. En dom med detta innehåll innebär att domstolen fastställer att uppsäg- 

ningen är ogiltig. Ett yrkande om ogiltigförklaring ska framställas inom viss 

tid, annars har parten förlorat sin talan, se 40 § och 42 § anställningsskydds- 

lagen. 
 

Ulf Engström har yrkat att det ska fastställas att Valvents uppsägning av 

honom var ogiltig. Enligt Arbetsdomstolens mening innebär det inget annat 

än att domstolen ska förklara att uppsägningen av honom är ogiltig. Så har 

också tingsrätten i sitt domslut uppfattat yrkandet. Av 34 § anställnings- 

skyddslagen och 13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken följer att en 

sådan talan är tillåten. 
 

Ulf Engströms fastställelsetalan – yrkandet om att uppsägningen ska 

förklaras ogiltig – ska alltså inte avvisas. Tingsrättens domslut i den delen 

ska alltså fastställas. 
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Verksamhetsövergång 
 

Tvisten 
 

Ulf Engström har gjort gällande att det skett en verksamhetsövergång enligt 

6 b § anställningsskyddslagen från Valvent till Valvent i Gävle AB och att 

Valvent därför, enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen, inte haft 

rätt att säga upp honom. 
 

Valvent har bestritt att det skett en övergång av verksamhet. 

Rättsliga utgångspunkter 

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet 

från en arbetsgivare (överlåtaren) till en annan (förvärvaren), övergår enligt 

6 b § anställningsskyddslagen också de rättigheter och skyldigheter på 

grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid 

tidpunkten för övergången på förvärvaren. Vid en sådan övergång utgör 

övergången i sig inte saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta hind- 

rar dock inte uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisa- 

toriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. Se 7 § tredje stycket 

anställningsskyddslagen. 
 

Någon närmare definition av vad som avses med övergång av verksamhet i 

den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen finns inte i lagbe- 

stämmelsen mer än att det ska vara fråga om ”övergång av ett företag, en 

verksamhet eller en del av en verksamhet”. Bestämmelsen ska tolkas i ljuset 

av det så kallade överlåtelsedirektivet (direktiv 2001/23/EG). Enligt artikel 

1.1 b i direktivet avses med ”övergång” en övergång av en ekonomisk enhet 

som behåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av 

tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna 

utgör huvud- eller sidoverksamhet. Övergången ska ha skett i en avtalsenlig 

kontext och ska medföra ett byte av arbetsgivare. Innebörden av begreppet 

verksamhetsövergång har varit föremål för en omfattande praxis från såväl 

EU-domstolen som Arbetsdomstolen (se t.ex. AD 2016 nr 59). 
 

Omständigheterna 
 

I januari 2020 bildades Valvent i Gävle AB. Det verksamhetsföremål som 

anges i bolagsordningen är detsamma som det som anges i Valvents bolags- 

ordning. Peter Åhrlin är ställföreträdare för båda bolagen. 
 

Peter Åhrlin har berättat följande. Valvent i Gävle bildades för en annan typ 

av uppdrag än den som Valvent åtog sig. I bolaget anställdes under 2020 

fyra arbetstagare som arbetar med konstruktion, licenssvetsning och mon- 

tage av produkter med industrin som beställare. Verksamheten kompletterar 

den verksamhet som bedrivs i hans bolag Industriell Armatur Teknik i 

Valbo AB. Det bolaget säljer nya produkter till industrin. Valvent i Gävle 
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kan åta sig att konstruera de moduler som behövs för att infoga de nya pro- 

dukterna i beställarens produktion och genomföra installationen. Valvent i 

Gävle har en egen verkstad i Valbo. 
 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen ska föremålet för ett aktiebolags verk- 

samhet anges i bolagsordningen. Det verksamhetsföremål som anges i bol- 

agsordningen sätter på visst sätt gränser för vilka åtgärder bolagsorganen får 

vidta. Av det förhållandet att två bolag har angivit samma verksamhetsföre- 

mål kan man inte dra slutsatsen att den verksamhet de faktiskt bedriver är 

densamma. 
 

Peter Åhrlin har i förhör gett uttryck för att Valvent och Valvent i Gävle åtar 

sig uppdrag av olika typ. Även om Peter Åhrlins uppgifter om vad de skilda 

uppdragen går ut på är påtagligt vaga, vilket närmast synes bero på att han 

inte fick några frågor om detta, finns det inget i utredningen som motsäger 

hans uppgifter. Utredningen visar alltså inte att de två bolagen bedriver 

samma typ av verksamhet. I utredningen finns inga uppgifter som tyder på 

att Valvent i Gävle övertagit några kunder eller anställda från Valvent. Inte 

heller har det genom utredningen framkommit att Valvent i Gävle skulle ha 

övertagit några tillgångar från Valvent. 
 

Sammantaget ger utredningen inget stöd för att det förekommit en övergång 

av verksamhet från Valvent till Valvent i Gävle. Det är därför inte visat att 

Valvent brutit mot det s.k. uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket anställ- 

ningsskyddslagen. 
 

Saklig grund för uppsägning 
 

Tvisten 
 

Ulf Engström har anfört att det inte funnits saklig grund för uppsägning på 

grund av arbetsbrist, utan att uppsägningen har skett av personliga skäl. Han 

har också anfört att Valvent inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 
 

Enligt Valvent har det funnits saklig grund för uppsägning på grund av arb- 

etsbrist och bolaget har inte brutit mot omplaceringsskyldigheten. 
 

Den rättsliga bakgrunden 
 

Enligt 7 § anställningsskyddslagen ska en uppsägning från arbetsgivarens 

sida vara sakligt grundad. 
 

Arbetsbrist utgör normalt saklig grund för uppsägning. Det är ytterst arbets- 

givarens bedömning av behovet av att genomföra t.ex. en inskränkning eller 

omorganisation av verksamheten som får bli avgörande för frågan om arb- 

etsbrist ska anses föreligga. Om arbetsbrist faktiskt föreligger, dvs. om arb- 

etsgivaren av verksamhetsskäl har minskat antalet anställda, saknar det bet- 

ydelse att arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas av skäl 
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som är att hänföra till arbetstagaren personligen. I fall där arbetsgivaren av 

verksamhetsrelaterade skäl, såsom en önskan att höja lönsamheten, har besl- 

utat t.ex. att verksamheten ska upphöra, att arbetsuppgifter som en arbetsta- 

gare utför inte längre ska utföras eller att de ska spridas ut på andra arbetsta- 

gare har Arbetsdomstolen prövat om arbetsbristen är verklig i den meningen 

att arbetsgivaren faktiskt har genomfört det beslut arbetsgivaren säger sig ha 

fattat. Om Arbetsdomstolen i en sådan situation har funnit att arbetsgivaren 

faktiskt genomfört beslutet, har det godtagits att det funnits arbetsbrist om 

arbetsgivaren uppgivit något verksamhetsrelaterat skäl för sitt beslut, vilket 

har framstått som rimligt. Se till det föregående AD 2017 nr 58 med hänvis- 

ningar. 
 

Enligt 7 § andra stycket är en uppsägning är inte sakligt grundad om det är 

skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 

Omplaceringsskyldigheten enligt denna bestämmelse förutsätter att det finns 

en ledig anställning som arbetstagaren kan omplaceras till, dvs. omplace- 

ringsskyldigheten förutsätter att omplaceringen kan ske utan att någon ann- 

an arbetstagare friställs (se t.ex. AD 2022 nr 7). 
 

Omständigheterna 
 

Av utredningen, framför allt förhöret med Valvents ställföreträdare Peter 

Åhrlin, har följande framkommit. 
 

Bolaget bedriver service av ventiler och pumpar till industri, främst cellulo- 

saindustrin. I verksamheten har genom åren arbetat cirka fyra-fem service- 

tekniker. Orderingången i verksamheten har varit osäker och Peter Åhrlin 

har önskat komplettera verksamheten med någon annan nisch. Under 2019 

såg han en möjlighet att starta en kompletterande verksamhet som beskrivs 

som mobil bearbetning. Ulf Engström hade kontakter med Valmet, som är 

en stor internationell koncern, som kunde ge uppdrag av denna typ. Lennart 

Sjölander kunde skapa den typ av maskiner som behövdes för att genomföra 

projekt av aktuellt slag. Mario Ventura var en duktig mekaniker. De tre ans- 

tälldes under första halvåret 2019 för att utgöra det nybildade mobila tea- 

met. Ulf Engström hade till viss del en arbetsledande funktion. 
 

Under hösten 2019 genomförde det mobila teamet tillsammans med Valmet 

ett projekt på plats i Nya Zeeland. I slutet av projektet inträffade en incident 

där Ulf Engström hamnade i handgemäng med bl.a. Lennart Sjölander och 

en anställd hos Valmet, Jari Kothala. Som en direkt följd av händelsen på 

Nya Zeeland avslutade Lennart Sjölander sin anställning hos Valvent och 

förklarade att han aldrig mer ville arbeta tillsammans med Ulf Engström. 

Ulf Engström återkom inte till arbetet. Av flera vittnesmål, bl.a. det med Jari 

Kothala, framgår att Valmet som en följd av incidenten på Nya Zeeland 

gjorde klart för Valvent att bolaget inte kunde räkna med nya uppdrag från 

Valmet under i vart fall år 2020. 
 

Peter Åhrlin har berättat att det, sedan Lennart Sjölander slutat och Valmet 

förklarat att Valvent inte skulle få några nya uppdrag, stod klart för honom 

att det inte fanns förutsättningar att fortsätta driva det mobila teamet och att 
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han därför inte hade några arbetsuppgifter för Ulf Engström. Peter Åhrlin 

hade kontakter med jurister och fick beskedet att Ulf Engströms agerande 

vid incidenten i Nya Zeeland utgjorde laga grund för att avskeda honom. 

Peter Åhrlin skickade därför ett besked om avskedande till Ulf Engström, 

men ändrade sig och sade i stället upp honom på grund av arbetsbrist, eft- 

ersom det skulle kunna bli svårt för Ulf Engström att få nytt arbete i bran- 

schen om han blivit avskedad. 
 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Genom utredningen är det klarlagt att Valvent inte hade några arbetsuppgif- 

ter för Ulf Engström, att bolaget av verksamhetsskäl beslutat att minska ant- 

alet anställda med en person samt att bolaget genomfört denna förändring. 

Det finns inga uppgifter om att det skulle ha funnits någon ledig befattning 

hos bolaget och bolaget har därför inte åsidosatt omplaceringsskyldigheten i 

7 § andra stycket anställningsskyddslagen. 
 

Valvent har således haft saklig grund för att säga upp Ulf Engström på 

grund av arbetsbrist. Att bolaget ansett att det funnits laga skäl att avskeda 

honom förändrar inte den bedömningen. 
 

Turordning 
 

Tvisten 
 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att det funnits saklig grund för upp- 

sägning på grund av arbetsbrist. Därmed har turordningsreglerna i 22 § ans- 

tällningsskyddslagen blivit tillämpliga. Frågan är om Valvent brutit mot den 

regleringen. 
 

Ulf Engström har anfört att någon korrekt turordningslista aldrig upprättades 

och bl.a. pekat på att det i årsredovisningen och revisionsberättelsen skulle 

ha framgått att Valvent hade elva anställda medan endast sex av dessa fanns 

upptagna på turordningslistan. 
 

Valvent har bestritt att någon korrekt turordningslista aldrig upprättades. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 22 § anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist följa vissa turordningsregler som bl.a. innebär följande. 

Turordningen bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda 

anställningstid hos arbetsgivaren. Innan turordningen fastställs får en arbets- 

givare med högst tio arbetstagare, oavsett antalet turordningskretsar, und- 

anta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av sär- 

skild betydelse för den fortsatta verksamheten. Arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställnings- 

tid. 
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Omständigheterna 
 

Av utredningen framgår följande. 
 

Efter förhandlingar med IF Metall fastställdes en turordningslista. Mario 

Ventura undantogs från turordningen. Peter Åhrlin har berättat att Mario 

Ventura hade kunnat beredas arbete i verkstaden och att han visat sig vara 

särskilt duktig på att tillverka maskindelar som Valvent tidigare köpt in. Eft- 

er att Mario Ventura undantagits från turordningen var Ulf Engström den 

anställde som hade kortast anställningstid. 
 

Såväl Peter Åhrlin och som ombudsmannen Jimmy Bergsman har berättat 

att Valvent initialt avsåg att avskeda Ulf Engström men att förhandlingarna 

sedan kom att övergå till att handla om uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 

Peter Åhrlin har uppgett att det från tid till annan funnits säsongsanställda i 

bolaget, vilket förklarar skillnaden i uppgifterna om antalet anställda i årsre- 

dovisningen respektive turordningslistan. 
 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Genom utredningen är det klarlagt att Valvent när Ulf Engström sades upp 

hade färre än tio anställda, att Mario Ventura undantogs från turordningen 

eftersom bolaget bedömde att han var av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten samt att Ulf Engström – efter att Mario Ventura undantagits – 

var den som hade kortast anställningstid. 
 

Med beaktande härav är det klarlagt att Valvent inte brutit mot turordnings- 

reglerna i 22 § anställningsskyddslagen. 
 

Sammanfattande bedömning och rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolen har funnit att det inte förekommit någon övergång av verk- 

samhet, att Valvent haft saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist 

samt att Valvent inte brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställnings- 

skyddslagen. Ulf Engströms talan ska därför avslås och tingsrättens domslut 

ska ändras i enlighet härmed. Med den bedömningen behöver domstolen 

inte pröva frågan om preskription. 
 

Valvent har vunnit målet och Ulf Engström ska därför ersätta bolaget för 

rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. 
 

Valvent har vid tingsrätten yrkat ersättning för rättegångskostnader med 

276 970 kr, varav 251 550 kr avser ombudskostnader, och i 

Arbetsdomstolen med 65 325 kr, allt avseende ombudsarvode. 

Arbetsdomstolen konstaterar att det vid handläggningen såväl vid 

tingsrätten som i Arbetsdomstolen förekommit en relativt omfattande skrift- 

växling som inte varit till gagn för målets handläggning och att ombuden på 

ömse sidor har bidragit till detta. Arbetsdomstolen uppskattar därför skälig 
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ersättning för ombud vid tingsrätten till 150 000 kr och skälig ersättning i 

Arbetsdomstolen till 40 000 kr. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens beslut att avslå Valvent AB:s 

avvisningsyrkande. 

2. Med ändring av tingsrättens domslut 

a) avslår Arbetsdomstolen Ulf Engströms yrkande om ogiltigförklaring av 

uppsägningen den 11 mars 2020 (tingsrättens domslut punkten 1), 

b) avslår Arbetsdomstolen Ulf Engströms yrkande om allmänt skadestånd 

(tingsrättens domslut punkten 2) samt 

c) befriar Arbetsdomstolen Valvent AB från skyldigheten att betala Ulf 

Engströms rättegångskostnad vid tingsrätten (tingsrättens domslut 

punkten 3) och förpliktar Ulf Engström att ersätta Valvent AB för 

rättegångskostnad vid tingsrätten med 175 420 kr, varav 150 000 kr 

avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § 

räntelagen från den 28 juni 2021 till dess betalning sker. 

3. Arbetsdomstolen förpliktar Ulf Engström att ersätta Valvent AB:s 

rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 40 000 kr, avseende 

ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från dagen för 

denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Elisabeth Ankarcrona och Jolan Wennberg. 

Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 9/22 
2022-02-02 Mål nr A 28/19 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Almega Tjänsteföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm
2. Marknad & Service i Syd AB, 556677-3916, Per Håkanssons väg 34,
241 38 Eslöv
Ombud för 1 och 2: chefsjuristen Jonas Stenmo, adress som 1

SAKEN 
kollektivavtalstolkning 

Bakgrund 

Mellan Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet 
(förbundet) gäller kollektivavtal avseende distribution av bl.a. direktreklam 
(kollektivavtalet). Marknad & Service i Syd AB (bolaget), som är medlem i 
Almega Tjänsteföretagen och därmed bundet av kollektivavtalet, bedriver 
verksamhet med distribution av direktreklam. Bolaget är franchisetagare till 
Svensk Direktreklam. 

Lönen för behovsanställda arbetstagare som delar ut distributionsmaterial 
med bil regleras i § 5 mom. 10 i kollektivavtalet. Av den bestämmelsen 
framgår att den gängse löneformen för anställd på ”Lbl-linje” (bil-linje) är 
prestationslön enligt § 5 mom. 1–9 baserad på de timlöner som gäller enligt 
§ 6 mom. 5 för tillsvidareanställd distributör.

I en anmärkning till § 5 mom. 10 i kollektivavtalet (anmärkningen) finns 
följande bestämmelse, i målet benämnd garantilöneregeln. 

Blir utfallet av prestationslönen lägre än timlönen för en normalprestat- 
ion ska lön motsvarande timlön utgå. 
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske. 

Den timlön som avses i anmärkningen är timlön enligt § 6 mom. 5 i kollek- 
tivavtalet. 
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Parterna tvistar om vad en normalprestation enligt anmärkningen avser och 
om tidsåtgången för transport fram och tillbaka mellan distributörens 
bostad/utlämningsstället och utdelningsdistriktet utgör ett sådant arbetsmo- 
ment i distributionsarbetet som en tidmätning enligt anmärkningen ska 
omfatta. 

Tvisteförhandlingar har hållits utan att parterna kunnat enas. 

Kollektivavtalsregleringen 

I kollektivavtalet finns bl.a. följande bestämmelser i § 5. 

Mom 1 

Den gängse löneformen för behovsanställd är prestationslön enligt § 5 
mom 2–10. 

Mom 2 

Prestationslönen baseras på att distributionsmaterialet genom arbetsgiva- 
rens försorg levereras till distributörens bostadsadress eller till adress 
inom eller i anslutning till det aktuella distributionsdistriktet eller till 
annan överenskommen adress. Distributionen ska ske enligt särskilt med- 
delande om distributionsarbetet till distributören. 

Mom 3 

Distributören ska utföra distributionsarbetet inom de tider som anges av 
arbetsgivaren enligt särskilt meddelande. 

Mom 4 Distriktsindelning 

För fastställande av grundersättning ska aktuellt distrikt klassas enligt 
nedanstående typer. 

Distriktstyp A - Lätt distrikt 
Hyreshus med hiss och lätta brevlådor. 

Distriktstyp B - Normalt distrikt 
Hyreshus med hiss - svåra brevlådor. 
Hyreshus utan hiss - lätta brevlådor. 
Enkla villa-/radhusområden med tätt mellan brevlådorna. 

Distriktstyp C - Svårt distrikt 
Hyreshus utan hiss - svåra brevlådor. 
Vidsträckt villaområde. 
Blandat villor/hyreshus. 

Distriktstyp D - Mycket svårt distrikt 
Centrumdistrikt med få hushåll. 

Februari 2022 s. 10

AD 2022 nr 9



 

Anmärkning avseende mom 4: Parterna är överens om att enstaka 
distrikt i undantagsfall kan avvika från ovanstående distriktsindelning. I 
sådant fall ska löneanpassning ske utifrån ovanstående distriktsindelning. 

 
Mom 5 Grundersättning 

 
Grundersättning utgår per hushåll med: 

 
[...] 

 
Mom 6 Vikttillägg 

Vikttillägg utgår 

[...] 

Mom 7 Sorteringstillägg 
 

I de fall distributören beordras att själv sortera tre eller flera enheter utgår 
sorteringstillägg fr o m den tredje enheten 

 
[...] 

 
Anmärkning avseende mom 5–7: 
Timlön för en normalprestation 
Blir utfallet av prestationslönen 
fr o m 2017-07-01 lägre än 74,61 kronor per timme 
[...] 
för en normalprestation ska timlön motsvarande detta belopp utgå. 

[...] 

Beloppen inkluderar semesterlön/-ersättning. 
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske. 

 
Mom 8 Arbete under nattetid 

 
Om någon del av distributionsarbetet måste utföras under nattetid 
(kl 23.00-07.00) beroende på att arbetsgivaren antingen angett att så 
måste ske eller beroende på att arbetsgivaren angett disponibel distribut- 
ionstid så att så måste ske utgår ersättning med 50 procent av aktuell 
grundersättning. 

Mom 9 ”Tillägg för disponibel distributionstid” 
 

Prestationslönen är baserad på att disponibel utdelningstid i meddelandet 
enligt mom 3 totalt överstiger 8 timmar. 

 
Om den disponibla utdelningstiden i meddelandet om distributionsarbete 
av arbetsgivaren begränsas till att understiga 8 timmar utgår ”tillägg för 
disponibel distributionstid” understigande 8 timmar med 25 procent av 
aktuell grundersättning. 
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Med disponibel utdelningstid avses skillnaden mellan den senaste tid- 
punkt när distributionsarbetet ska vara avslutat och den tidigaste tidpunkt 
när distributören ges tillgång till distributionsmaterialet och får påbörja 
distributionen. 

Mom 10 Prestationslön Lbl-linje (bil-linje) 

Den gängse löneformen för anställd på Lbl-linje är prestationslön enligt 
§ 5 mom 1–9 baserad på de timlöner som gäller för distributör enligt § 6
mom 5.

Anmärkning avseende mom 10: 
Blir utfallet av prestationslönen lägre än timlönen för en normalprestat- 
ion ska lön motsvarande timlön utgå. 
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske. 

Yrkanden m.m. 

Förbundet har – som det slutligt har bestämt sin talan – yrkat att Arbetsdom- 
stolen ska fastställa 

1. att med normalprestation enligt kollektivavtalets anmärkning avseende
§ 5 mom. 10, första meningen, avses den tid som åtgår för den klagande
distributören att i det enskilda fallet utföra distributionsarbetets samtliga
arbetsmoment i ett normalt arbetstempo, samt

2. att mätning av tidsåtgången för distributionsarbetets samtliga arbetsmo- 
ment enligt kollektivavtalets anmärkning avseende § 5 mom. 10, andra
meningen, inkluderar mätning av tidsåtgången för transport från bosta- 
den/utlämningsstället till utdelningens första brevlåda och transport från
utdelningens sista brevlåda till bostaden/utlämningsstället.

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Tvisten rör hur garantilönen ska beräknas enligt kollektivavtalet för behov- 
sanställda arbetstagare som utför distributionsarbete med bil på landsorts- 
linje (Lbl-linje). Inför varje sådant uppdrag får den behovsanställde arbetsta- 
garen ett distributionsmeddelande/följesedel (anställningsavtal) vari det 
framgår bl.a. vilka trycksaker som ska delas ut, inom vilken tidsperiod dis- 
tributionen ska ske och vilken ersättning som kommer att betalas för arbetet. 
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Ersättningen till behovsanställda arbetstagare på Lbl-linje regleras i § 5 
mom. 10 i kollektivavtalet. I den bestämmelsen anges att den gängse löne- 
formen, för dessa arbetstagare, är prestationslön enligt § 5 mom. 1–9 base- 
rad på de timlöner som gäller för distributörer enligt § 6 mom. 5. Prestat- 
ionslönesystemet består av tre komponenter, nämligen grundersättning per 
hushåll beroende på distriktstyp samt vikttillägg och sorteringstillägg. Med 
prestationslön blir förtjänsten per tidsenhet högre ju snabbare arbetstagaren 
utför arbetet. I en anmärkning till § 5 mom. 10 i kollektivavtalet (anmärk- 
ningen) finns bestämmelsen om garantilön. 

 
Blir utfallet av prestationslönen lägre än timlönen för en normalprestat- 
ion ska lön motsvarande timlön utgå. 
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske. 

 

Den timlön som avses i anmärkningen är timlön enligt § 6 mom. 5 i kollek- 
tivavtalet. 

 
Parterna är överens om att med tidmätning enligt anmärkningen avses mät- 
ning av tidsåtgången för distributionsarbetets samtliga arbetsmoment från 
distributionsarbetets första aktivitet till dess att distributionsarbetets sista 
aktivitet är slutförd. Parterna är därvid överens om att jämförelsen enligt 
garantilöneregeln ska avse hela distributionsarbetet och inte enskilda pre- 
stationslönekomponenter, även om parterna i och för sig inte behöver tid- 
mäta arbetsmoment för vilka parterna är överens om tidsåtgången. Parterna 
är vidare överens om att med oenighet avseende tidsåtgången enligt anmärk- 
ningen avses oenighet i fråga om den distributör som gör gällande att ersätt- 
ningen är för låg (den klagande distributören) har utfört en normalprestation 
med hänsyn taget till den tid som har åtgått för distributören att utföra distri- 
butionsarbetets samtliga arbetsmoment. 

 
Parterna är emellertid oense om vad en normalprestation enligt anmärk- 
ningen avser och om tidsåtgången för transport fram och tillbaka mellan dis- 
tributörens bostad/utlämningsstället och utdelningsdistriktet utgör ett sådant 
arbetsmoment i distributionsarbetet som en tidmätning enligt anmärkningen 
ska omfatta. 

 
Frågan om vad som avses med normalprestation 

 
Tvistefrågan 

 
Som redovisats anges i anmärkningen till § 5 mom. 10 i kollektivavtalet att 
lön motsvarande timlön ska utgå, om utfallet av prestationslönen blir lägre 
än timlönen för en normalprestation. Parterna tvistar om vad som avses med 
en normalprestation enligt anmärkningen. 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Förbundet har gjort gällande att med normalprestation enligt anmärkningen 
avses den tid som går åt för distributören att i det enskilda fallet utföra dis- 
tributionsarbetets samtliga arbetsmoment i ett normalt arbetstempo. Enligt 
förbundet bestäms normalprestation enligt anmärkningen således inte 
genom mätning eller uppskattning av annan, fiktiv eller verklig person utan 
genom mätning av den tid som går åt för den klagande distributören. 
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Enligt arbetsgivarparterna ska en normalprestation enligt anmärkningen 
beräknas utifrån tidsåtgången för en normalpresterande arbetstagare och 
avser således inte den tid som den klagande distributören tar på sig för att 
utföra distributionsarbetet. 

Parterna har anfört att deras respektive ståndpunkt om hur kollektivavtalet 
ska tolkas följer av kollektivavtalsparternas gemensamma avsikt vid avtalets 
tillkomst samt den aktuella regleringens ordalydelse, uppbyggnad och struk- 
tur. Förbundet har även hänvisat till vad som förevar vid avtalsförhandling- 
arna inför 2008 års kollektivavtal, det förhållandet att arbetsgivarsidan inte 
invänt mot förbundets information i en annons om bestämmelsens innebörd, 
att förbundets tolkning är mest naturlig och ändamålsenlig samt att garanti- 
löneregeln mister sin funktion med arbetsgivarparternas tolkning. 

Enligt arbetsgivarparterna har garantilöneregeln i kollektivavtalet tillämpats 
i enlighet med deras uppfattning. 

Frågan om gemensam partsavsikt 

Utgångspunkten vid tolkningen av ett kollektivavtal är att det i första hand 
är parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer avta- 
lets innehåll. Av intresse skulle därför vara vad parterna var överens om i 
samband med att den tvistiga bestämmelsen kom till. 

Kollektivavtalet träffades första gången i början av 1980-talet och har sedan 
dess haft en regel om prestationslön för behovsanställda. Distriktsindel- 
ningen i distriktstyper A–D, se § 5 mom. 4, och den nu omtvistade anmärk- 
ningen till § 5 mom. 10 avseende Lbl-linjer infördes i kollektivavtalet år 
1994. Motsvarande bestämmelse innebärande en garantilöneregel för distri- 
butörer, som delar ut reklam i tätdistrikt A–D, infördes år 2008. Den 
bestämmelsen är inte föremål för denna tvist men eftersom bestämmelserna 
är likalydande har förbundet gjort gällande att förhandlingarna som ledde 
fram till den bestämmelsen, har betydelse för tolkningen i detta mål. 

Förre förbundsdirektören i Almega Tjänsteföretagen Ö.L. deltog vid för- 
handlingarna som ledde fram till 1994 års ändringar av kollektivavtalet. Han 
tog 1992 över avtalsansvaret för kollektivavtalet och hade bland annat till 
uppgift att se över prestationslönesystemet. Han har uppgett att utgångs- 
punkten för garantilön var att den skulle utges, om en arbetstagare hamnade 
i nivå under motsvarande timlön för en normalprestation för det aktuella 
distriktet. Beträffande frågan om vad en normalprestation är, har han upp- 
gett att parterna vid förhandlingarna förde en form av bonus pater familias- 
resonemang och att de hade långa diskussioner om distrikt som kunde 
avvika från det normala, vilket utmynnade i att parterna kom fram till att de 
vid oenighet fick åka och mäta tidsåtgången tillsammans. 

Utredningen ger, enligt Arbetsdomstolens mening, inte stöd för att det före- 
kommit något under förhandlingarna inför 1994 års reglering, som leder till 
slutsatsen att det funnits en gemensam partsavsikt på sätt förbundet gjort 
gällande. Arbetsdomstolen finner därmed inte utrett att den gemensamma 
partsavsikten var att med en normalprestation skulle avses den tid som går 
åt för den klagande distributören att i det enskilda fallet utföra distributions- 
arbetets samtliga arbetsmoment i ett normalt arbetstempo. 
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När det gäller vad som förevar under 2008 års förhandlingar har följande 
framkommit. T.A. deltog vid dessa förhandlingar men han har i sitt förhör 
inte nämnt något om vad som diskuterades då. L.S. deltog inte vid 2008 års 
förhandlingar. Han har i huvudsak berättat om sin egen uppfattning om hur 
tvistefrågan ska tolkas samt om vad M.C. uppgett till honom om att förbun-
det krävde en garantilöneregel och att förhandlingarna utmynnade i en 
sådan. 

Varken av vad L.S., som inte ens närvarade vid förhandlingarna 2008, eller 
av vad T.A. uppgett går det i denna del att dra någon slutsats om vilken den 
gemensamma partsavsikten var år 1994, när garantilöneregeln infördes på 
Lbl-linje. Utredningen ger således inte stöd för att det förekommit något 
under 2008 års förhandlingar, som leder till slutsatsen att det funnits en 
gemensam partsavsikt på sätt förbundet gjort gällande. 

Kollektivavtalets ordalydelse, struktur och ändamål m.m. 

Under rubriken ”Avlöning prestationslön” finns i § 5 i kollektivavtalet reg- 
ler om prestationslön och i § 6 finns bestämmelser om timlön/månadslön. 

Enligt § 5 mom. 1 är prestationslön den gängse löneformen för behovsan- 
ställda arbetstagare. Om utfallet av prestationslönen blir lägre än timlönen 
för en normalprestation för arbete på Lbl-linje, ska dock lön motsvarande 
timlön utgå i enlighet med anmärkningen till § 5 mom. 10. 

Enligt Arbetsdomstolens mening ger inte kollektivavtalets ordalydelse och 
struktur i denna del ledning för hur begreppet normalprestation ska tolkas. 

Förbundet har påstått att det klargjort sin uppfattning i tolkningsfrågan i en 
annons i lokalpressen 2017. Arbetsgivarparterna har anfört att bolaget inte 
uppmärksammade annonsen men att detta saknar betydelse för tvistefrågan. 
Att förbundet genom en annons i lokalpressen klargjort sin uppfattning på 
ett sätt som motparten möjligen fått del av saknar, enligt Arbetsdomstolens 
mening, betydelse för tolkningsfrågan. Vad förbundet anfört om arbetsgi- 
varparternas underlåtenhet att anmärka mot den information som fanns i 
annonsen, saknar därför betydelse för tvistefrågan. 

Prestationslönesystemet innebär att förtjänsten per tidsenhet med prestat- 
ionslön blir högre, ju snabbare arbetstagaren utför arbetet. Som arbetsgivar- 
parterna anfört skulle, om det med normalprestation skulle avses den tid 
som åtgår för den klagande distributören att utföra distributionsarbetet i den- 
nes normala tempo, förtjänsten i stället bli högre ju längre tid det tog för 
arbetstagaren att utföra arbetet. Så länge arbetet skedde i ett för honom eller 
henne normalt arbetstempo, skulle nämligen distributören få timlön för den 
tid som gick åt. Detta kan inte vara en ändamålsenlig tolkning av bestäm- 
melsen. Detta talar med styrka för arbetsgivarsidans uppfattning om inne- 
börden av avtalet i nu omtvistat hänseende. 
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Kollektivavtalets tillämpning m.m. 

Vid ovan gjord bedömning saknar Arbetsdomstolen skäl att gå in på arbets- 
givarparternas påstående om hur garantilöneregeln i anmärkningen har til- 
lämpats och om betydelsen av förbundets information på dess webbsida 
efter 2008 års förändring av kollektivavtalet. 

Slutsats 

Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning är således, i fråga om 
begreppet normalprestation, att syftet med prestationslönen tydligt talar för 
arbetsgivarparternas ståndpunkt och att förbundet inte lyckats visa att med 
normalprestation ändå avses den tid som åtgår för den klagande distributö- 
ren att utföra distributionsarbetets samtliga arbetsmoment i ett normalt 
arbetstempo. Vid denna bedömning ska förbundets fastställelseyrkande i 
denna del avslås. 

Frågan om transport till och från distriktet ska inkluderas i mätningen av 
tidsåtgången för distributionsarbetets samtliga arbetsmoment 

Tvistefrågan 

I anmärkningen till § 5 mom. 10 i kollektivavtalet anges att gemensam tid- 
mätning ska ske vid oenighet avseende tidsåtgången. Som nämnts inled- 
ningsvis i domskälen är parterna överens om att med tidmätning enligt 
anmärkningen avses mätning av tidsåtgången för distributionsarbetets samt- 
liga arbetsmoment i det enskilda fallet från distributionsarbetets första akti- 
vitet till dess att distributionsarbetets sista aktivitet är slutförd. Det som par- 
terna tvistar om är, om transporten mellan distributörens bostad/utlämnings- 
stället och utdelningsdistriktet utgör ett sådant arbetsmoment som tidmät- 
ning enligt anmärkningen ska omfatta. 

Parternas ståndpunkter 

Förbundet har gjort gällande att tidmätning av distributionsarbetets samtliga 
arbetsmoment, vid oenighet avseende tidsåtgången enligt anmärkningen, 
omfattar mätning av den tid som det tar för distributören att transportera sig 
från den plats dit distributionsmaterialet levereras, dvs. bostaden eller utläm- 
ningsstället, till den första brevlådan i utdelningsdistriktet samt från utdel- 
ningens sista brevlåda tillbaka till bostaden eller utlämningsstället. Enligt 
förbundet är dessa transporter arbetsmoment som är en integrerad del i det 
övriga arbetet och ska därför inkluderas vid mätningen av tidsåtgången för 
distributionsarbetets samtliga arbetsmoment enligt anmärkningen. 

Arbetsgivarparterna är av motsatt ståndpunkt och menar sammanfattnings- 
vis att den tid det tar för en enskild distributör att ta sig till och från ett 
utdelningsdistrikt inte utgör ett arbetsmoment, som ska räknas med i jämfö- 
relsen mellan prestationslön och timlön för en normalprestation. 

Parterna har även i denna del anfört att deras respektive ståndpunkt om hur 
kollektivavtalet ska tolkas följer av kollektivavtalsparternas gemensamma 
avsikt vid avtalets tillkomst samt bestämmelsens ordalydelse, uppbyggnad  
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och struktur. Förbundet har även här hänvisat till vad som sades vid avtals- 
förhandlingarna inför 2008 års kollektivavtal samt att arbetsgivarsidan inte 
invände mot förbundets information i en annons om bestämmelsens inne- 
börd, att förbundets tolkning är mest naturlig och ändamålsenlig samt att 
garantilöneregeln mister sin funktion med arbetsgivarparternas tolkning. 

Arbetsgivarparterna har även här hänvisat till att garantilöneregeln tilläm- 
pats på det sätt som arbetsgivarparterna gör gällande. 

Avtalstexten 

Avtalstexten – anmärkningen – ger ingen vägledning i fråga om vilken 
tidsåtgång tidmätningen ska avse. 

Frågan om gemensam partsavsikt 

Som nämnts ovan är det vid tolkningen av ett kollektivavtal i första hand 
parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer avtalets 
innehåll, varför det är av intresse vad parterna var överens om i samband 
med att den tvistiga bestämmelsen kom till. 

Den f.d. förbundsdirektören i Almega Tjänsteföretagen, Ö.L., var den enda 
av förhörspersonerna som deltog vid förhandlingarna som ledde fram till 
1994 års ändringar av kollektivavtalet. När det gäller transport till och från 
distriktet har han uppgett att utgångspunkten var att arbetet börjar vid 
distriktet men att hur leveransen av distributionsmaterialet skedde var flexi- 
belt och att arbetstagarna kunde få distributionsmaterialet levererat till hem- 
met i stället för till distriktet. Enligt honom var det aldrig ifrågasatt att arbe- 
tet började vid distriktet. 

Enligt Arbetsdomstolens mening går det inte av Ö.L:s uppgifter att dra slut- 
satsen att det skulle ha funnits en gemensam partsavsikt om att transport till 
och från distriktet ska inkluderas vid mätningen av tidsåtgången av samtliga 
arbetsmoment som förbundet har påstått. 

Vid avtalsförhandlingarna 2008 kom parterna överens om att införa en 
garantilöneregel för övriga distributörer, dvs. inte enbart för Lbl-linjer. Frå- 
gan är om det, av som hände vid dessa förhandlingar, går att dra någon slut- 
sats om den gemensamma partsavsikten år 1994. 

Som Arbetsdomstolen konstaterat ovan deltog T.A. vid dessa förhandlingar 
men han har i sitt förhör inte nämnt något om vad som diskuterades då. L.S. 
deltog inte vid 2008 års förhandlingar. Han har i huvudsak berättat om sin 
egen uppfattning om hur tvistefrågan ska tolkas samt om vad M.C. uppgett 
till honom om att förbundet krävde en garantilöneregel och att förhandling- 
arna utmynnade i en sådan. 

Som Arbetsdomstolen funnit ovan går det varken av vad L.S., som inte ens 
närvarade vid förhandlingarna 2008, eller av vad T.A. uppgett i denna del, 
att dra någon slutsats om vilken den gemensamma partsavsikten var år 1994  
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när garantilöneregeln infördes på Lbl-linje. Utredningen ger således inte 
stöd för att det förekommit något under 2008 års förhandlingar, som leder 
till slutsatsen att det funnits en gemensam partsavsikt på sätt förbundet gjort 
gällande. 

 

Kollektivavtalets konstruktion m.m. 
 

Frågan är då vilka slutsatser som kan dras av kollektivavtalets uppbyggnad 
och struktur. 

 
Förbundet har anfört att parterna är överens om att tidmätning avser distri- 
butionsarbetets samtliga arbetsmoment och att arbetstagarens resor till och 
från distriktet är en integrerad del av distributionsarbetet där arbete utförs 
både före och efter resorna. Förbundet har vidare pekat på att det är bolaget 
som bestämmer vilket distrikt en arbetstagare får sig tilldelat och att bolaget 
därmed påverkar restiden. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att kollektivavtalets konstruktion med 
prestationslön och anställningsavtalets (följesedelns) konstruktion medför 
att det står klart att transport till och från utdelningsdistrikten inte ingår i 
distributionsarbetet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Parterna är överens om att samtliga arbetsmoment ska ingå i den gemen- 
samma tidmätningen, men har olika uppfattning om resor till och från utdel- 
ningsdistrikten utgör ett arbetsmoment. 

 
Prestationslönen ska enligt § 5 mom. 2 i kollektivavtalet baseras på att 
materialet kan lämnas till distributörens bostadsadress eller till adress inom 
eller i anslutning till det aktuella distributionsdistriktet eller till annan över- 
enskommen adress. Förbundets tolkning skulle innebära att avståndet mel- 
lan bostadsadressen eller annan aktuell adress och utdelningsdistriktet skulle 
få en avgörande betydelse för arbetstagarens totala ersättning. Ersättningens 
storlek skulle också bli beroende av vilken av möjliga adresser som arbets- 
givaren väljer. Den omständigheten att arbetsgivaren har möjlighet att 
lämna materialet på alternativa ställen talar enligt Arbetsdomstolens mening 
för att resan till och från utdelningsdistriktet inte är ett arbetsmoment i sig. 
Arbetstagaren har, enligt kollektivavtalet, möjlighet att tacka nej till ett 
erbjudande om utdelning i ett visst distrikt. Arbetstagaren kan således tacka 
nej till erbjudandet, om han eller hon anser att distriktet ligger för långt bort. 
Dessa omständigheter talar emot förbundets tolkning. 

 
Slutsatsen av det nu anförda är, enligt Arbetsdomstolens mening, att den 
aktuella regleringens uppbyggnad i sig talar för arbetsgivarparternas upp- 
fattning om innebörden av avtalet i denna del, dvs. att den tid det tar för 
arbetstagaren att ta sig till och från distributionsdistriktet inte utgör ett 
arbetsmoment som ska ingå tidmätningen. 
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När det gäller förbundets påstående om att förbundet klargjorde sin uppfatt- 
ning i tolkningsfrågan i en annons i lokalpressen 2017, har förbundet anfört 
att frågan om transport till och från distriktet inte berördes där, eftersom 
innehållet i annonsen rörde tätdistrikt och inte landsortsdistrikt (Lbl-linje). 
Arbetsgivarparterna har anfört att bolaget inte uppmärksammade annonsen 
men att detta saknar betydelse för tvistefrågan. Under alla förhållanden sak-
nar, enligt Arbetsdomstolens mening, annonsen och arbetsgivarparternas 
eventuella underlåtenhet att anmärka mot den information som fanns där, 
betydelse för tvistefrågan. 

 
Kollektivavtalets tillämpning m.m. 

 
Vid ovan gjord bedömning saknar Arbetsdomstolen skäl att gå in på arbets- 
givarparternas påstående om hur garantilöneregeln i anmärkningen har til- 
lämpats och om betydelsen av förbundets information på dess webbsida 
efter 2008 års förändring av kollektivavtalet. 

 
Slutsats 

 
Arbetsdomstolens bedömningar ovan innebär att förbundet inte lyckats visa 
att den omtvistade regleringen har den innebörd som förbundet har gjort gäl- 
lande. Utredningen talar snarare för arbetsgivarparternas ståndpunkt. Detta 
innebär att förbundets talan även i denna del ska avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolen har funnit att förbundets fastställelsetalan ska avslås. För- 
bundet är därmed tappande part och ska därför ersätta arbetsgivarparterna 
för skäliga rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning 
med 640 500 kr för ombudsarvode. Förbundet har överlämnat åt Arbets- 
domstolen att pröva skäligheten av den yrkade ersättningen. 

 
Målet inleddes i mars 2019 och har således pågått i drygt 2,5 år. Under den 
tiden har domstolen hållit tre muntliga förberedelser. Skriftväxlingen har 
varit omfattande. Handläggningen har i stor utsträckning varit hänförlig till 
att förbundet under målets gång har ändrat sina fastställelseyrkanden. Som 
arbetsgivarparterna framhållit har förbundet ändrat sin talan i sådan mån, att 
inget av de fastställelseyrkanden som nu prövats av domstolen fanns med 
när förbundet ansökte om stämning i målet. 

 
Med hänsyn till det som nu anförts anser Arbetsdomstolen vid en samlad 
bedömning att det yrkade beloppet får anses skäligt. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Transportarbetareförbundets faststäl- 
lelsetalan. 

 

2. Svenska Transportarbetareförbundet ska ersätta Almega Tjänsteföreta- 
gens och Marknad & Service i Syd AB:s rättegångskostnader med 
640 500 kr avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 

Ledamöter: Karin Renman, Inger Andersson, Per Ewaldsson, Elisabeth 
Ankarcrona, David Johnsson, Ronny Wenngren (skiljaktig) och Stina 
Josefsson (skiljaktig). 

 
Rättssekreterare: Martina Sjölund 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 
i mål nr A 28/19 

 
 
 
 

Ledamöterna Ronny Wenngrens och Stina Josefssons skiljaktiga 
mening 

 
Vi är oeniga med majoriteten i frågan om transport till och från distriktet ska 
inkluderas i mätningen av tidsåtgången för distributionsarbetets samtliga 
arbetsmoment. 

 
Vi menar att arbetstagarens resa från den plats dit distributionsmaterialet 
levereras, dvs. bostaden eller utlämningsstället, till distriktet och åter är en 
integrerad del av distributionsarbetet och att den därför ska inkluderas vid 
tidmätning enligt anmärkningen. Distributören utför nämligen arbete både 
före och efter resorna. Därtill anges i § 5 mom. 2 i kollektivavtalet att pre- 
stationslönen baseras på att distributionsmaterialet genom arbetsgivarens 
försorg levereras till distributörens bostadsadress eller till adress inom eller i 
anslutning till det aktuella distributionsdistriktet eller till annan överens- 
kommen adress. Även detta stödjer enligt vår mening förbundets påstående 
att arbetet börjar och slutar vid hemmet eller utlämningsstället. 

 
Överröstade i denna del är vi i övrigt ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 11/22 
2022-02-23 Mål nr B 71/21 
Stockholm 

KLAGANDE 
Carine Svensson, 19690918-4902, c/o Patrik Tjernberg, Guldringen 21, 
426 52 Västra Frölunda 
Ombud: advokaten Kristofer Munde och jur.kand. Sofia Andersson, 
MundeAhlberg Advokatbyrå KB, Kronhusgatan 7, 411 05 Göteborg 

MOTPART 
Storås Ridklubb, 857204-7077, Storås ridhusväg 25, 425 54 Angered 
Ombud: advokaten Göran Starkebo, Carat Advokatbyrå AB, Jonsängen 520, 
462 91 Vänersborg 

SAKEN 
fordran på avgångsvederlag 

ÖVERKLAGAD DOM 
Göteborgs tingsrätts dom den 16 juni 2021 i mål nr T 4411-20 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Carine Svensson var sedan augusti 2012 anställd på deltid som ridinstruktör hos 
Storås Ridklubb, som är en ideell förening. Under de sista åren av hennes anställ- 
ningstid förekom det konflikter i ridklubben, bl.a. mellan Carine Svensson och 
ridklubbens verksamhetschef. 

Den 8 februari 2020 hölls ett möte (förhandlingsmötet), vid vilket Carine 
Svensson, ridklubbens dåvarande styrelseordförande och tre andra dåvarande 
styrelseledamöter närvarade. Enligt två olika men i huvudsak överensstämmande 
protokoll från mötet beslutade ridklubbens styrelse vid mötet att ”köpa ut/lösa ut” 
Carine Svensson för ett engångsbelopp om 550 000 kr och, i samråd med Carine 
Svensson, att hennes anställning skulle upphöra den 1 mars 2020. Båda proto- 
kollen undertecknades av dåvarande styrelseordföranden, två andra dåvarande 
styrelseledamöter och Carine Svensson. 

Ridklubben betalade inte något avgångsvederlag till Carine Svensson, trots att hon 
begärt det, men hennes anställning upphörde på hennes begäran den 1 mars 2020. 
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Carine Svensson yrkade i tingsrätten att ridklubben skulle förpliktas att betala 
henne 550 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 mars 2020 till dess 
betalning sker. Hon hävdade att hon vid förhandlingsmötet hade ingått ett avtal 
med ridklubben om att hon av ridklubben ska få ett avgångsvederlag om 
550 000 kr samt att avtalet var bindande och inte oskäligt eller ogiltigt på någon 
grund. 

 
Ridklubben bestred Carine Svenssons yrkande, men vitsordade ränteberäkningen, 
och anförde sammanfattningsvis följande. Ridklubben ingick inte något bindande 
avtal med Carine Svensson om avgångsvederlag. Enligt ridklubbens stadgar 
utgjorde de närvarande dåvarande styrelseledamöterna vid förhandlingsmötet 
ingen beslutför styrelse. Inget giltigt styrelsebeslut om avgångsvederlag fattades. 
Ett avtal enligt vilket Carine Svensson skulle få ett avgångsvederlag motsvarande 
tre årslöner är uppenbart oskäligt mot ridklubben och oförenligt med föreningens 
ändamål och syfte. De dåvarande styrelseledamöter som närvarade vid förhand- 
lingsmötet hade varken behörighet eller befogenhet att ingå ett sådant avtal med 
Carine Svensson. Allt detta insåg eller borde Carine Svensson ha insett. Om rid- 
klubben skulle anses bunden av ett avtal om avgångsvederlag om 550 000 kr, ska 
det förklaras ogiltigt enligt 30–33 §§ avtalslagen. I vart fall är avgångsvederlaget 
oskäligt högt och ska jämkas till motsvarande fyra månadslöner. 

 
Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader. 

 
Tingsrätten avslog Carine Svenssons talan och förpliktade henne att betala rid- 
klubbens rättegångskostnader. I domskälen anförde tingsrätten sammanfattnings- 
vis följande. De närvarande vid förhandlingsmötet hade gemensamt för avsikt att 
ingå ett sådant avtal som framgår av protokollen från mötet. Därmed har ett avtal 
ingåtts. Det återstår då att bedöma om avtalet är bindande för ridklubben. Efter- 
som ridklubbens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en annan styrel- 
seledamot är mötesprotokollen undertecknade av behöriga firmatecknare för rid- 
klubben. De vid förhandlingsmötet närvarande dåvarande styrelseledamöterna 
utgjorde däremot inte en beslutför styrelse och hade inte heller av styrelsen fått 
befogenhet att ingå avtalet. De överskred alltså sina befogenheter. Carine 
Svensson kände väl till konflikterna i ridklubben och att även styrelsen var tydligt 
polariserad. Hon borde ha reagerat på att bara de dåvarande styrelseledamöter som 
stod på hennes sida var närvarande, liksom på att de närvarande snabbt kom över- 
ens utan någon egentlig förhandling. Det borde ha föranlett henne att undersöka 
om styrelsen verkligen, som angavs i protokollen från förhandlingsmötet, hade 
beslutat den 29 januari 2020 att ”köpa ut/lösa ut” henne. Carine Svensson hade 
tydliga skäl att ifrågasätta styrelsens beslutsförhet och de närvarande dåvarande 
styrelseledamöternas befogenheter, och detta måste ha varit synligt för henne. 
Hon ställde ändå inga frågor om det vid mötet och gjorde inga efterforskningar. 
Eftersom de dåvarande styrelseledamöterna klart överskred sina befogenheter som 
firmatecknare, och Carine Svensson inte var i god tro med avseende på detta, är 
avtalet inte bindande för ridklubben. 
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Yrkanden 
 

Carine Svensson har yrkat att Arbetsdomstolen ska ändra tingsrättens dom och 
bifalla hennes talan, befria henne från skyldigheten att ersätta ridklubbens rätte- 
gångskostnader i tingsrätten och i stället förplikta ridklubben att ersätta hennes 
rättegångskostnader där. 

 
Ridklubben har bestritt ändring. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. 
 

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak 
samma sätt som i tingsrätten. Arbetsdomstolen har tagit del av samma bevisning 
som tingsrätten. 

 

Domskäl 
 

Har ett avtal om avgångsvederlag ingåtts av behöriga företrädare för ridklubben? 
 

Inför tingsrätten har alla som var med vid förhandlingsmötet den 8 februari 2020 
uppgett att de avsåg att ingå ett avtal mellan ridklubben och Carine Svensson med 
det innehåll som framgår av protokollen och att det var vad de gjorde. Att flera 
närvarande ansåg att de dåvarande styrelseledamöterna vid mötet agerade som en 
beslutsför styrelse saknar vid sådant förhållande betydelse för frågan om ett avtal 
ingåtts. Protokollen ger uttryck för att parterna enats om avtalets huvudsakliga 
innehåll, nämligen att Carine Svensson skulle lämna sin anställning en viss dag 
mot att ridklubben betalade henne ett visst avgångsvederlag. Att parterna avsåg att 
senare upprätta ett ”juridiskt avtal” med ytterligare detaljer om bl.a. utbetalningen 
hindrar inte att redan den överenskommelse som återspeglas i mötesprotokollen 
utgör ett bindande avtal. 

 
Av ridklubbens stadgar framgår att ridklubben har till huvudsakligt ändamål att 
främja ridningen på sätt som anges i Svenska Ridsportförbundets stadgar. För det 
ändamålet bedriver ridklubben en verksamhet med ett antal anställda. Det kan då 
inte anses främmande för ridklubbens ändamål och syfte att avtala om att mot 
kontant ersättning avsluta en av dessa anställningar, även om ersättningen skulle 
framstå som hög. Det kan dessutom noteras att ingen styrelseledamot vid mötet 
den 29 januari 2020 anförde några principiella invändningar mot att köpa ut 
Carine Svensson. De vid förhandlingsmötet närvarande dåvarande styrelseleda- 
möterna saknade alltså inte behörighet att träffa avtalet på grund av att det föll 
utanför föreningens ändamål. 

 
Enligt ridklubbens stadgar tecknas föreningens firma dels av styrelsen, dels av 
ordföranden tillsammans med ytterligare en styrelseledamot. Vid förhandlings- 
mötet företräddes ridklubben av dåvarande ordföranden och tre ytterligare 
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dåvarande styrelseledamöter, varav alla utom en undertecknade mötesprotokollen 
jämte Carine Svensson. Arbetsdomstolen delar därmed tingsrättens bedömning att 
ett avtal med det innehåll som framgår av protokollen ingicks av behöriga före- 
trädare för ridklubben. 

 
Hade ridklubbens företrädare fått mandat att ingå avtalet? 

 
Arbetsdomstolen finner, liksom tingsrätten, att ridklubbens styrelse vid mötet den 
29 januari 2020 inte fattade beslut om att köpa ut Carine Svensson eller gav något 
mandat att göra ett sådant utköp. Ridklubbens företrädare vid förhandlingsmötet 
hade således inte fått den befogenhet som Carine Svensson gjort gällande att de 
fått. 

 
Carine Svensson har dessutom gjort gällande att de vid förhandlingsmötet närva- 
rande dåvarande styrelseledamöterna även utan att ha fått någon befogenhet vid 
mötet den 29 januari 2020 fick för ridklubben ingå avtalet vid förhandlingsmötet, 
eftersom de utgjorde en beslutsför majoritet av ridklubbens styrelse. Arbetsdom- 
stolen väljer emellertid att först pröva om Carine Svensson var i s.k. ond tro om 
avsaknaden av den befogenhet som Carine Svensson gjort gällande att ridklub- 
bens företrädare hade genom styrelsebeslut vid mötet den 29 januari 2020. 

 
Insåg Carine Svensson eller borde hon ha insett att ridklubbens företrädare inte 
hade fått befogenhet att ingå avtalet med henne? 

 
Av 11 § första stycket avtalslagen framgår att ett befullmäktigat ombuds befo- 
genhetsöverskridande rättshandling inte gäller mot den som lämnat fullmakten, 
om tredje man insåg eller borde ha insett att ombudet överskred sin befogenhet 
eller, med andra ord, om tredje man i det avseendet var i ond tro. Huvudregeln är 
alltså att ombudets rättshandling gäller mot huvudmannen även om ombudet har 
överskridit sin befogenhet. Tredje man kan därför i regel utgå från att en rätts- 
handling som ett befullmäktigat ombud vidtar ingår i ombudets befogenhet (se 
t.ex. Grönfors m.fl., Avtalslagen, version 5A, JUNO, 2018, kommentaren till 
11 §). En huvudman som påstår att en rättshandling är ogiltig på grund av att 
ombudet överskridit sin befogenhet har bevisbördan för att tredje man var i ond 
tro (se Adlercreutz m.fl., Avtal, 15 uppl. 2021, s. 81). Samma principer som för 
ombud tillämpas i fråga om ställföreträdare som överträder sin befogenhet. 

 
Eftersom de dåvarande styrelseledamöterna som var med vid förhandlingsmötet 
var behöriga att företräda ridklubben, är alltså utgångspunkten att Carine 
Svensson kunde utgå från att de hade befogenhet att för ridklubben vidta de 
rättshandlingar de företog. Dessutom anges det i protokollen från förhandlings- 
mötet att styrelsen den 29 januari 2020 hade beslutat att ”lösa ut/köpa ut” Carine 
Svensson. Uppenbarligen har företrädare för ridklubben lämnat Carine Svensson 
denna objektivt sett oriktiga uppgift och därmed uttryckligen hävdat att före- 
trädarna vid förhandlingsmötet hade befogenhet. 

 
Ridklubben har framhållit att det var enbart de dåvarande styrelseledamöter som i 
klubbens interna konflikter hade tagit parti för Carine Svensson som närvarade vid 
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förhandlingsmötet och att det gick anmärkningsvärt snabbt och enkelt för de 
närvarande att komma fram till ett avtal, trots att avgångsvederlaget avsåg en för 
ridklubben betydande summa pengar. Även med beaktande av detta anser Arbets- 
domstolen att Carine Svensson inte hade anledning att misstänka att ridklubbens 
fyra företrädare – som vid ett i behörig ordning sammankallat styrelsemöte till- 
sammans hade kunnat genomdriva ett sådant beslut som de påstod redan hade 
fattats – i själva verket inte hade fått befogenhet att ingå ett bindande avtal med 
henne. Hon hade därför inte anledning att ytterligare efterforska deras befogenhet 
genom att t.ex. fråga andra styrelseledamöter eller be om att få se protokoll från 
styrelsemötet den 29 januari 2020. 

 
Ridklubben har alltså inte bevisat att Carine Svensson var i ond tro med avseende 
på att ridklubbens företrädare inte hade fått befogenhet att ingå avtalet. Ridklub- 
ben är därmed bunden av avtalet oavsett om de närvarande dåvarande styrelse- 
ledamöterna, även utan att ha fått någon befogenhet vid mötet den 29 januari 
2020, fick ingå avtalet för ridklubben eller inte. 

 
Ska avtalet ogiltigförklaras eller jämkas? 

 
Det har inte framkommit att avtalet ingåtts på grund av svikligt förledande, ocker 
eller någon parts förklaringsmisstag. Arbetsdomstolen finner inte heller att 
omständigheterna vid avtalets ingående var sådana att det skulle strida mot tro och 
heder att åberopa det. Avtalet ska därför inte förklaras ogiltigt enligt avtalslagen. 

 
Det återstår då att pröva om något villkor i avtalet är oskäligt mot ridklubben med 
hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid dess tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § avtalslagen). Ridklubben har 
argumenterat för att det avtalade avgångsvederlaget är oskäligt högt i förhållande 
till bl.a. Carine Svenssons månadsförtjänst från ridklubben och det normerade 
skadestånd som hon hade kunnat få enligt 39 § anställningsskyddslagen. Rid- 
klubben har också framhållit att dess ekonomiska resurser är begränsade och att 
verksamheten skulle drabbas hårt av utgiften. 

 
Av utredningen framgår följande. Carine Svensson hade del i långvariga konflik- 
ter som medförde stora påfrestningar i ridklubbens verksamhet, bl.a. hade en 
psykolog anlitats utan önskat resultat, större delen av personalen sjukskrivit sig i 
en vecka och verksamhetschefen uttryckt att Carine Svensson inte kunde vara 
kvar. Eftersom konflikterna inte hade kunnat lösas på annat sätt och ridklubben 
inte ansåg att det fanns saklig grund för uppsägning av Carine Svensson, hade 
ridklubben ett tydligt intresse av att genom en överenskommelse avsluta Carine 
Svenssons anställning, vilket också framgår av att styrelsen gav ordföranden i 
uppdrag att sondera villkoren för en sådan överenskommelse. 

 
Om ridklubben hade sagt upp eller avskedat Carine Svensson och en domstol 
ogiltigförklarat åtgärden, hade ridklubben kunnat behöva betala allmänt skade- 
stånd för den oriktiga åtgärden, lön för tiden till dess domen fick laga kraft samt 
rättegångskostnader och – om hon inte fick återinträda i anställningen – ett norme 
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rat skadestånd enligt 39 § anställningsskyddslagen. Avgångsavtalet får dessutom 
förstås som en slutlig reglering även av den betydande lönefordran som Catrine 
Svensson ansåg sig ha på ridklubben. 

 
Det avtalade avgångsvederlaget om 550 000 kr är påtagligt högt i förhållande till 
Carine Svenssons månadsförtjänst, som rörde sig omkring 10 000–15 000 kr. Det 
är dock svårt att bedöma hur beloppet förhåller sig till den risk för kostnader och 
olägenheter som ridklubben hade löpt om Catrine Svenssons anställning fått bestå 
eller i strid mot lag avslutats på annat sätt, eller om hon hade fortsatt att hävda sitt 
lönekrav. Det är också vanskligt att bedöma vilka konsekvenser avgångsveder- 
laget kan få för ridklubbens framtida verksamhet, eftersom inga precisa uppgifter 
har lagts fram om dess ekonomiska ställning. Av betydelse är också att Carine 
Svensson föreslog ett högre avgångsvederlag och att det var ridklubbens företrä- 
dare som föreslog beloppet 550 000 kr som Carine Svensson godtog. Slutligen 
finns det normalt skäl till återhållsamhet med att med stöd av 36 § avtalslagen 
jämka ett avtalsvillkor till nackdel för en arbetstagare som omfattas av anställ- 
ningsskyddslagen, som typiskt sett är den svagare parten i ett anställningsförhål- 
lande. 

 
Vid en samlad bedömning anser Arbetsdomstolen att det avtalade avgångsveder- 
laget inte är oskäligt mot ridklubben. Det ska därför inte jämkas, utan ridklubben 
ska förpliktas att betala hela beloppet till Carine Svensson, med den ränta som är 
vitsordad. 

 
Slutsats och rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att tingsrättens dom ska ändras och 
att Carine Svensson talan ska bifallas. 

 
Ridklubben har förlorat målet. Det finns inte skäl att frångå huvudregeln om för- 
delning av rättegångskostnader. Tingsrättens beslut om rättegångskostnaderna ska 
därför ändras och ridklubben ska ersätta Carine Svensson för hennes kostnader i 
tingsrätten och Arbetsdomstolen. De av henne yrkade beloppen får anses skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 1 förpliktar Arbetsdomstolen 
Storås Ridklubb att till Carine Svensson betala 550 000 kr, med ränta enligt 6 § 
räntelagen från den 28 mars 2020 till dess betalning sker. 

 
2. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 2 befriar Arbetsdomstolen Carine 
Svensson från att ersätta Storås Ridklubbs rättegångskostnader i tingsrätten och 
förpliktar Arbetsdomstolen Storås Ridklubb att ersätta Carine Svensson för rätte- 
gångskostnader i tingsrätten med 397 210 kr, varav 315 000 kr avser ombuds- 
arvode exklusive mervärdesskatt, med ränta enligt 6 § räntelagen på det först- 
nämnda beloppet från den 16 juni 2021 till dess betalning sker. 
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3. Storås Ridklubb ska ersätta Carine Svensson för rättegångskostnader i Arbets- 
domstolen med 156 250 kr, avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt, 
med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist 
(skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Ella Niia och Carl-Gustaf Hjort. 

 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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ARBETSDOMSTOLEN Domsbilaga 
i mål nr B 71/21 

 
 
 
 
 

Ledamöterna Karl Olof Stenqvists och Göran Söderlöfs skiljaktiga 
mening 

 
Vi delar tingsrättens bedömning att Agneta Stridbar, Beatrice Larsson och 
Tryggve Gard har ingått avtal med Carine Svensson för Storås Ridklubbs 
räkning utan något mandat från styrelsen. De har därigenom klart över- 
skridit sina befogenheter som styrelseledamöter och firmatecknare. 

 
Befogenhetsöverskridandet har varit synligt, eller borde i vart fall ha varit 
synligt, för Carine Svensson och hon har inte varit i god tro. Avtalet är 
därför inte bindande för ridklubben. Carine Svenssons talan ska alltså 
avslås. 

 
Överröstade i denna del är vi i övrigt ense med majoriteten. 
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